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مقدمة:
ان المؤسسات الصحٌة والمستشفٌات بشكل خاص تعتبر اماكن عمل ذات تركٌبة معقدة ٌمكن ان تؤدي الى
مخاطر كبٌرة ،واالضرار التً تنجم عن ضعف اجراءات الصحة والسالمة المهنٌة تطال العاملٌن فً المؤسسة
باالضافة الى المرضى والمراجعٌن.
العاملون فً تلك المؤسسات قد ٌتعرضون الى مخاطر غٌر ضرورٌة بسبب بٌئة العمل غٌر االمنة الناشئة عن
افتقار او ضعف فً تطبٌق اشتراطات الصحة والسالمة المهنٌة،باالضافة الى عدم شٌوع ثقافة السالمة المهنٌة
فً اغلب المؤسسات الصحٌة والتهاون فً توفٌر مكان عمل آمن بتوفٌر اسالٌب واجراءات الوقاٌة من
المخاطر .لهذا تمثل تلك المؤسسات مجتمعات صغٌرة من الوظائف المتوعة مع وجود االخطار المحتملة لكل
عنوان وظٌفً ،واجراءات السالمة المهنٌة تغطً جمٌع تلك الوظائف وبٌئة العمل والمرضى والمراجعٌن.
ومن اجل تحقٌق االهداف المرجوة بخلق بٌئة عمل آمنة وسالمة العاملٌن ،لهذا ٌتوجب تظافر الجهود لالتزام
بمعاٌٌر جودة السالمة موحدة فً المؤسسات الصحٌة لضمان تنفٌذ االجراءات المطلوبة واعداد برنامج
مراقبة موحد معنً بدٌمومة الصحة والسالمة المهنٌة ونشر مفاهٌمها على كافة المستوٌات واالختصاصات
وطبٌعة عمل تلك المؤسسات.
ان اعداد هذا الدلٌل لٌكون مرجعا ارشادٌا للمشرفٌن على تطبٌق اشتراطات الصحة والسالمة المهنٌة فً اتخاذ
القرارات المالئمة لحل المشاكل التً ٌتم اكتشافها والتحري عنها لثناء عملٌة المراقبة المٌدانٌة.
تم اعداد الدلٌل االرشادي للتعامل مع المؤشرات الموقعٌة والتً تجعل الصحة والسالمة المهنٌة لٌست ذات
اولوٌة فً المؤسسة الصحٌة والتً تتضمن:





ثقافة تقبل وجود مخاطر الصحة والسالمة المهنٌة.
عدم توفر الموارد المطلوبة والتً تمكن العاملٌن فً المؤسسة من التعامل مع سٌاسة واجراءات
الصحة والسالمة المهنٌة والعمل بشكل آمن.
عدم كفاٌة المعلومات عن الصحة والسالمة المهنٌة والتً تقدم للعاملٌن.
عدم كفاٌة التدرٌب المقدم للعاملٌن ومراقبً السالمة المهنٌة.

مفهوم الصحة والسالمة الهنٌة
تعارٌف:
الصحة والسالمة الهنٌة :مجال ٌهدؾ الى حماٌة مختلؾ فبات العاملٌن من التؤثٌرات الصحٌة الخطرة الفورٌة
او البعٌدة المدى والتً ٌمكن ان تنجم عن المخاطر المرتبطة بالعمل او بٌبته اوشروطه من خبلل معالجة
العوامل البٌبٌة والتقنٌة والشخصٌة المإدٌة الى هذه المخاطر وتحسٌن بٌبة وشروط العمل بشكل ٌوفر تمتع
العاملٌن بصحة بدنٌة وعقلٌة واجتماعٌة مناسبة.
الصحة:
عرفت منظمة الصحة العالمٌة الصحة بانها حالة المعافاة البدنٌة والعقلٌة واالجتماعٌة ولٌس فقط الخلو من
المرض او االلم او العجز.
المخاطر :وهً تلك الظروؾ او الحاالت او الخواص التً ٌمكن ان تسبب للعامل االصابات او االعاقات او
االمراض المهنٌة من جراء تواجده فٌها او من خبلل تعرضه الٌها.
تقٌٌم المخاطر :هً اجراءات ٌتم اتخاذها لكً
 نحدد االخطار
 نحلل ونقٌم المخاطر المتعلقة بهذه االخطار
 نحدد اسالٌب مبلبمة الزالة او السٌطرة على االخطار
اصابات العملٌ :شمل اصابات العمل ذات اآلثار ؼٌر الصحٌة التً تقع على العاملٌن والتً ٌمكن ان تنجم من
الحوادث التً تقع خبلل العمل  ،او بسبب ماٌتعلق به  ،بما فً ذلك اصابات حوادث الطرٌق  ،وجمٌع
االمراض المهنٌة الموصوفة التً تقع للعاملٌن.
حوادث العمل :اي طارئ مفاجا وؼٌر متوقع او مخطط له ٌ ،قع خبلل العمل او بسبب ماٌتصل به وٌشمل
ذلك اي تعرض مفرط لعوامل فٌزٌابٌة او كٌمٌابٌة او باٌلوجٌة او اجهاد حاد  ،مما قد ٌإدي الى الوفاة او
االصابة البدنٌة او المرض الحاد للشخص المصاب.
المرض المهنً :االصابة باحد االمراض المهنٌة الموصوفة المنصوص علٌها فً الجداول الوطنٌة المعتمدة
والتً تنجم عن التعرض لعوامل فٌزٌابٌة او كٌمٌابٌة او باٌولوجٌة خطرة او مضرة بالصحة وبمستوٌات
ولفترات تعرض تزٌد عن الحدود الوطنٌة المعٌارٌة مما قد ٌإدي الى الوفاة او االصابة بمرض مزمن.
الحوادث الصناعٌة الكبرى :وتشٌر الى الحوادث المفاجبة التً تنجم عن مواد كٌمٌابٌة او عملٌات وتكنلوجٌا
عمل ذات مواصفات خطورة ذاتٌة او سمٌة شدٌدة عندما تإدي الى تعرٌض مجموعة من العاملٌن او المنشاة ،
او الوسط البٌبً الى خطر شدٌد وداهم نتٌجة خصابص هذه المواد وتشمل هذه الحوادث االنفجارات والحرابق
 ،واالنهٌارات  ،وتسرب الؽازات واالبخرة واالتربة شدٌدة السمٌة.
حوادث الطرق :وٌشٌر الى الحوادث التً تقع للعاملٌن فً الطرٌق المعتاد الذي ٌسلكونه دون انحراؾ بٌن
مكان العمل وبٌن:
 مكان االقامة الربٌسً او الفرعً للعاملٌن.
 المكان الذي ٌتناول فٌه العامل عادة وجباته.
 المكان الذي ٌتلقى فٌه العامل عادة اجره.
 السفر او التنقل الداء اعمال او انشطة مرتبطة بالعمل.
مما ٌإدي الى الوفاة او اصابة بدنٌة تإدي الى فقدان فً ساعات العمل المعتادة.
1

العجز عن العمل :وٌشٌر الى قصور الشخص بشكل مإقت او دابم عن اداء واجبات العمل العادٌة فً المهنة او
الوظٌفة التً كان ٌشؽلها عند وقوع حادث العمل الذي تسبب فً االصابة.
التفاعل بٌن العمل والصحة:
تكمن اهمٌة العمل للمجتمع فً المساهمة بتقدٌم الخدمات البلزمة بما ٌسد حاجة المجتمع وتطوره ،ووٌلعب
العمل دورا نفسٌا وحٌوٌا للفرد وٌمنحه هوٌة ممٌزة.
التفاعل ثنائً االتجاه:
ٌوجد تفاعل مستمر بٌن الشخص وبٌبة العمل المادٌة والمعنوٌة(النفسٌة) فٌمكن ان تإثر سلبا او اٌجابا على
صحة الفرد.وانتاجٌة الفرد تتاثر بدورها بحالة الفرد الجسدٌة والعقلٌةٌ.مكن للعمل اذا كان منظما بشكل جٌد
عامبل مهما فً تعزٌز الصحة.
الصحة المهنٌة والتنمٌة المستدامة:
بٌنت الدراسات والبحوث العلمٌة االقتصادٌة أن اماكن العمل التً صممت حسب مبادئ الصحة والسبلمة
المهنٌة واالرؼونومٌة هً االكثر استقرارا وانتاجٌة.
من الصعب الحصول على اقتصاد سلٌم وجودة عالٌة وانتاجٌة دابمة تحت ظروؾ عمل سٌبة ٌتعرض االفراد
فٌها الى مخاطر على صحتهم وسبلمتهم.
مشرفو الصحة والسالمة المهنٌة:
تعزٌز الصحة جزء ال ٌتجزء من واجبات مشرفً الصحة والسبلمة المهنٌة وٌمكن لهم وبالتعاون مع االخرٌن
القٌام بالمهام التالٌة:
 حماٌة العاملٌن من خبلل مكافحة المخاطر فً مكان العمل.
 تقدٌم االرشادات حول نشاطات تعزٌز الصحة وتحسٌن ظروؾ العمل.
 رصد بٌبة العمل والتحري للكشؾ المبكر للمخاطر الصحٌة وتققٌم فعالٌات السبلمة وتعزٌزها.
ارشادات للمدربٌن:
الهدؾ الربٌسً من إعداد هذا الدلٌل هو تدرٌب العاملٌن فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة من مشرفٌن
ومراقبٌن والمبلكات العاملة فً المإسسات الصحٌة والمعنٌة باالشراؾ على الصحة والسبلمة للعاملٌن
.واعداد مدربٌن فً مجال الصحة والسبلمة المهنٌة فً المإسسات الصحٌة .وٌمكن شمول االطباء والمبلكات
الصحٌة والطبٌة واالدارٌة فً المإسسات الصحٌة بدورات تدرٌبٌة لؽرض تعزٌز الصحة ومفاهٌم الصحة
والسبلمة المهنٌة.
مهام للمدربٌن:
 مبادئ الصحة المهنٌة
 السبلمة المهنٌة وتقٌٌم المخاطر
 االمراض المهنٌة
 اصابات العمل
 التثقٌؾ الصحً
 فهم استخدام الوبابٌات فً الصحة المهنٌة
 مبادئ االحصاء الحٌوي المهنً
 ضؽوطات العمل والعوامل النفسٌة واالجتماعٌة السلبٌة فً بٌبة العمل
 معلومات عامة عن االرؼونومً
 مبادئ االسعافات االولٌة وانقاذ الحٌاة
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وحدات الدلٌل:
ٌتالؾ الدلٌل من  10وحدة وكل واحدة منها تتالؾ من:
 .1االهداؾ التعلٌمٌة :تصؾ ما ٌتوقعه المتدربٌن لفعله بعد تعلم المحتوى التعلٌمً
 .2المحتوى التعلٌمً :فهم جمٌع تفاصٌل المحتوى التدرٌبً التً تمكن المتدرب من حل المشاكل.
 .3مهام للمتدربٌن :وصؾ المهام الواجب تعلمها من قبل المتدربٌن كملخص لكل وحدة.
التقٌٌم الذاتً للمدربٌن:
على المدرب ان ٌتاكد من مستوى ادابه من خبلل طرح االسبلة التالٌة على نفسه:









هل تم تحدٌد االهداؾ التعلٌمٌة وتعرٌفها بوضوح؟
هل عرؾ جمٌع المتدربٌن االهداؾ وفهمومها؟
هل كانت طرق واسالٌب التعلٌم ومحتوى الدرس مناسبة لبلهداؾ التعلٌمٌة؟
هل تم تهٌبة الوسابل التدرٌبٌة بشكل مبلبم؟
هل تم التؤكد بشكل مناسب من تقدم المتدرٌب فً التعلم؟
هل كانت االمثلة المستخدمة لتوضٌح النقاط الهامة مناسبة؟
هل تم تقدٌم المادة بصورة واضحة ومسموعة؟
هل بقً وقت مناسب لطرح االسبلة ومناقشتها؟

اسالٌب التعلٌم:
.1
.2
.3
.4

المحاضرات
المناقشة الجماعٌة (العصؾ الدماؼً)
تمثٌل االدوار
تجربة عملٌة
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الفصل االول
بٌئة العمل
مفهوم الصحة والسبلمة المهنٌة
نشاط متعدد االختصاصات ٌهدؾ الى حفظ صحة العمال وتعزٌزها عن طرٌق الوقاٌة من االمراض
والحوادث المهنٌة وتطوٌر العمل الصحً المؤمون وظروؾ العمل اضافة الى تعزٌز الصحة البدنٌة
والعقلٌة واالجتماعٌة للعاملٌن وتمكٌن العمال من العٌش فً حٌاة منتجة اقتصادٌا واجتماعٌا.
أهداؾ الصحة والسبلمة المهنٌة
 .1كشؾ المخاطر الصحٌة وعبلقتها بالمهنة وبٌبة العمل
 .2استخدام طرق بسٌطة لتقٌٌم تلك المخاطر
 .3معرفة المبادئ األساسٌة للوقاٌة ومراقبة بٌبة العمل و االستخدام االمثل للموارد المتاحة
 .4المشاركة فً خطط الطوارئ واالسعاؾ االولً
 .5تثقٌؾ العمال حول مبادئ السلوك السلٌم اثناء العمل
 .6التنسٌق مع باقً اعضاء الفرٌق المهنً والجهات االخرى لتطوٌر الصحة والسبلمة المهنٌة.
التصحٌح المهنًoccupational hygiene
هو ممارسة تقٌٌم العوامل والكروب البٌبٌة الناشبة فً مكان العمل او منه والتً قد تسبب االصابة او
المرض او الحادث وانخفاض كفاءة العمال وانتاجٌتهم.

المخاطر الصحٌة health hazards
ملوثات الهواء  :الؽبار  ،الدخان  ،االلٌاؾ  ،الؽازات  ،االبخرة
المخاطر الكٌمٌابٌة :جمٌع المواد الكٌمٌابٌة فً اي حالة من حاالتها الصلبة او السابلة او الؽزٌة قد
تسبب التسمم باالستنشاق او االمتصاص عن طرٌق الجلد او االبتبلع وٌعتمد تؤثٌرها الصحً على نوع
المادة الكٌمٌابٌة وطبٌعتها وكمٌتها ومدة التعرض لها.
المخاطر البٌولوجٌة :قد ٌسبب التعامل مع النباتات او الحٌوانات او المرضى انتقال مسببات المرض
مثل الفاٌروسات والبكترٌا والفطرٌات وانتقالها بصورة مباشرة عن طرٌق الهواء او الؽذاء او ؼٌر
مباشرة عن طرٌق الجلد.
المخاطر الفٌزٌابٌة :وتشمل المستوٌات الزابدة من الضجٌج واالهتزاز واالضاءة والحرارة واالشعاع
المإٌن وؼٌر المإٌن.
االخطار االرؼونومٌة :االرؼونومً هو دراسة التفاعل بٌن اإلنسان والعمل خاصة فٌما ٌتعلق بتصمٌم
اآلالت واألدوات لتبلبم الجسم البشرى ولتكفل أدابه لعمله بؤقل جهد ولتوفر له أكبر قدر من األمان
والراحة فً االستخدام".وعلٌه فإن الهندسة البٌبٌة تلعب دورا اساسٌا فً الحد من مخاطر االصابات
واالمراض المهنٌة الناتجة من سوء التصمٌم فٌها واالستخدام الخاطا للموارد البشرٌة والمادٌة
المتوفرة.
العوامل النفسٌة و االجتماعٌة :مثل المهام المتكررة المملة وضؽط االنتاج وانخفاض االجور وعدم
التقدٌر والعبلقات داخل بٌبة العمل والظروؾ االجتماعٌة االخر.
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تقٌٌم المخاطر الصحٌة:
 .1جرد المواد وتصنٌفها حسب استعماالتها وخطورتها واماكن خزنها
 .2المسح المٌدانً لبٌبة العمل وتحدٌد اماكن الخطورة المحتملة
 .3اإلعتٌان والقٌاس مثل اخذ عٌنات من الهواء لقٌاس تراكٌز الؽازات والبخرة السامة او مسحات من
الجلد لمعرفة المواد السامة التً ٌمكن امتصاصها عن طرٌق الجلد او قٌاس مستوى الضجٌج او
مستوى االضاءة فً بٌبة العمل.
 .4حدود التعرض الموصً بها :القٌم الحدٌة العتبٌة )  (TLVsوتستخدم فً حال التعرض المستمر
للمواد البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة واالشعاعٌة والتً ٌجب التقٌد بها.
السٌطرة على المخاطر الصحٌة:
 .1السٌطرة الهندسٌة :تخفٌؾ درجة تعرض العامل لبلختطار بإزالته او عزله مثل االستؽناء عن
الكٌمٌاوٌات السامة او استبدلها بؤخرى ؼٌر سامة او عزل العامل عن مصدر الخطورة او تركٌب
انظمة التهوٌة او االضاءة الجٌدة وطرق احكام التوصٌل الكهربابً او نصب اجهزة االستشعار او
قٌاس نسب التلوث او التعرض وؼٌرها.
 .2السٌطرة المتعلقة بالممارسات :تطبٌق االجراءات االدارٌة الجٌدة وتوفٌر االشراؾ والتفتٌش
الدوري والمستمر ومنع الكل والشرب والتدخٌن داخل بٌبة العمل.
 .3السٌطرة اإلدارٌة :توفٌر االمور االدارٌة المطلوبة وارتداء معدات الوقاٌة الشخصٌة واعطاء
اللقاحات المناسبة وتوفٌر حاوٌات التخلص من النفاٌات الحادة واالعتٌادٌة.
 .4التثقٌؾ الفنً واالداري للعاملٌن عن طرٌق الترتٌب المناسب والمحاضرات والملصقات فً
محبلت العمل حول اجراءات الصحة والسبلمة المهنٌة والممارسة االمنة فً بٌبة العمل.
مهام المدربٌن:
 -1التعرؾ على بٌبة العمل
 -2القٌام بمسح شامل لبٌبة العمل
 -3تقدٌر المخاطر واالببلغ عنها
 -4جمع البٌانات وتحلٌل صحة العمال
 -5المساعدة فً تقدٌم االسعافات االولٌة
 -6التنسٌق مع المختصٌن فً مجال التثقٌؾ والتاهٌل والتدرٌب ورفاه العاملٌن وحل مشاكلهم
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الفصل الثانً
االمراض المهنٌة واالمراض المرتبطة بالعمل
المرض المهنً :
هو حالة عكسٌة للصحة والتً تصٌب االنسان أثناء عمله أو بسببه فى مهنة ما
نتٌجة لتعرضه لعوامل او مخاطر مهنٌة مختلفة ذات تؤثٌر ضار على صحته مثل :
 -1عوامل فٌزٌاوٌة :الحرارة ،الضوضاء ،االشعاع ،الضوء.
 -2عوامل كٌمٌاوٌة :المذٌبات ،مبٌدات الحشرات،المعادن الثقٌلة ،الؽبار.
 -3عوامل باٌولوجٌة :التدرن ،التهاب الكبد الفاٌروسً  ،االٌدز.
 -4عوامل ارؼونومٌة :التصمٌم الخاطا لبلجهزة ،اولمكان العمل ،بعض الوضعٌات ؼٌر الصحٌحة
للجسم اثناء ممارسة العمل .
 -5الضؽط النفسً واالجتماعً :عدم وجود الدعم المادي او المعنوي الشخصً الكافً.
 -6عوامل مٌكانٌكٌة :والتً ؼالبا تسبب االصابات والجروح اكثر من االمراض المهنٌة .
االهــداؾ:
 -1وضع قوانٌن وتعلٌمات للحفاظ على صحة العاملٌن فً مختلؾ المهن.
 -2فهم العبلقة بٌن العمل والصحة.
 -3فهم تفاعل االنسان والبٌبة والصحة.
 -4معرفة المخاطرالمتواجدة فً انواع المهن المختلفة.
 -5معرفة مفهوم االمراض المهنٌة واالمراض المتعلقة بالعمل.
 -6التعرؾ على تشخٌص المشاكل الصحٌة للعاملٌن وهل هً مرتبطة بالعمل أم ال.
 -7الكشؾ المبكر لبلمراض المهنٌة من خبلل الفحوصات االبتدابٌة والدورٌة للعاملٌن.
 -8التوعٌة والتثقٌؾ للعاملٌن على آلبة تجنب المخاطر واالمراض المتواجدة فً بٌبة العمل وعلى القوانٌن
والتعلٌمات الخاصة بطبٌعة عملهم.
 -9بناء ادارة قادرة على تحدٌدالمخاطر واالمراض المهنٌة.
-10بناء قدرات العاملٌن لتحقٌق االستخدام االمثل لبلجهزة والمعدات واالدوات المتواجدة ولبٌبة العمل
وحسب نوع العمل.
-11بناء قاعدة بٌانات وطنٌة باالمراض المهنٌة التً تصٌب العاملٌن وحسب مهنهم.
-12متابعة الرصد البٌبى لبٌبة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العبلقة.
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المفاهٌم االساسٌة:
هنالك ( )3انواع من االمراض التً لها عبلقة بالمهنـة:
 -1امراض مهنٌة  :تحدث بسبب التعرض الى مخاطر معٌتة داخل موقع العمل مثل االسبستوس والتسمم
بالرصاص والسلٌكا.
 -2امراض مرتبطة بالعمل ٌ :كون العمل سببا" ؼٌر مباشر فٌها مثل ارتفاع ضؽط الدم  ،قرحة االثنً
عشر نتٌجة الضؽط النفسً او التعرض الى ضوضاء وبٌبة عمل ؼٌر صحٌة  ،االصابة بمرض
التدرن الذي ٌحدث نتٌجة عدوى داخل موقع العمل ،وأمراض الجهاز الحركً وأمراض الربة
االنسدادٌة المزمنة  ، Chronic obstructive pulmonary diseasesوبعض االضطرابات
السلوكٌة وبعض االضطرابات البدنٌة النفسٌة Psychosomatic disorders .
 -3امراض متعلقة بالعمل تكون متواجدة اصبل" ولكنها تتفاقم نتٌجة التعرض الى مخاطر معٌنة داخل
موقع العمل مثل الربوالقصبً الذي ٌزداد سوءا عند التعرض فً جو العمل لبعض أنواع الؽبار ،كما
تزداد حدة أمراض الكبد عند العاملٌن المعرضٌن لبعض المذٌبات العضوٌة ،وكذلك امراض حساسٌة
الجلد ،عجز الكبد والكلٌتٌن وؼٌرها.
 -4باإلضافة إلً ذلك فان بعض األمراض المهنٌة تزٌد من احتمال إصابة العامل المصاب بالمرض
المهنً بؤمراض أخرى  ،مثال ذلك أن مرض التحجر الربوي ٌزٌد من احتمال اإلصابة بالتدرن
الربوي.
قد ٌإدي التعرض لعدة مخاطر مهنٌة فً آن واحد الى تاثٌرات تآزرٌة تسبب ظهور المرض المهنً بشكل
أسرع واكثر وضوحا و ٌعتمد ظهور االعراض والعبلمات السرٌرٌة على مجموعة العوامل منها :
 جرعة التعرض او تركٌز المإثرات الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة والباٌولوجٌة فً بٌبة العمل. فترة تعرض العامل الى تلك المإثرات. اللٌاقة البدنٌة والنفسٌة للعامل. العمر الجنس االستعداد الشخصً :فمن المعروؾ ان بعض االشخاص لدٌهم االستعداد اكثر من ؼٌرهم لئلصابةبالصمم المهنً عند التعرض للضوضاء ولئلصابة بمرض التحجر الربوي عند التعرض لؽبار السلٌكا
(الرمل) .
 الحالة التؽذوٌة  .فاالشخاص المصابٌن بامراض سوء التؽذٌة ٌكونون اكثر استعدادا لبلصابةباالمراض بشكل عام .
 الصفات الوراثٌة -اإلصابة باالمراض المعدٌة تزٌد من قابلٌة العامل لئلصابة ببعض األمراض المهنٌة .
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خواص االمراض المهنٌة :
 -1ا العراض السرٌرٌة والفحوصات الباثولوجٌة فً االمراض المهنٌة تشابه ماموجود فً االمراض
الؽٌر مهنٌة مثل الربو الذي قد ٌكون بسبب استنشاق(di iso cyanate).
 -2قد تحدث االمراض المهنٌة بعد انتهاء التعرض بفترات طوٌلة مثل التعرض لبلسبستوس والذي ٌإدي
الى سرطان الربة والبطن ) (mesotheliomaوالذي قد ٌظهر بعد  40-30سنة بعد التعرض.
 -3االعراض السرٌرٌة تعتمد على جرعة التعرض مثبل التعرض لجرعة عالٌة جدا من ذرات الزببق
تسبب تسمم حاد للربة وقد تنتهً بعجز ربوي ،بٌنما التعرض لنفس المادة بتركٌز اقل الٌسبب تاثٌرات
مرضٌة على الربة ولكن قد ٌسبب تؽٌرات مزمنة للجهاز العصبً المركزي والمحٌطً.
 -4قد تتزامن العوامل المهنٌة مع الؽٌر مهنٌة مسببة االمراض مثل التعرض لبلزبستوس لوحده ٌزٌد
خطر االصابة بسرطان الربة  5مرات ،بٌنما التدخٌن لسنوات طوٌلة ٌزٌد الخطر الى  70-50مرة
االجراءات المستخدمة للوقاٌة وعالج االمراض المهنٌة:
 -1االجراءات االولٌة (الوقاٌة )  :تتمثل بتقلٌل خطر المرض فً موقع العمل وذلك عن طرٌق تقلٌل حجم
التعرض الى المادة او العامل المسبب للخطروتتم عن طرٌق :
 التاكٌد على النظافة الشخصٌة ونظافة موقع العمل. استبدال المواد الخطرة بمواد اقل خطورة. زٌادة التهوٌة فً محل العمل ( السٌطرة الهندسٌة استخدام معدات السبلمة الشخصٌة. استبدال العاملٌن فٌما بٌنهم فً المواقع التً ٌكون فٌها التعرض عالً مثبل العاملٌن فً قسم االشعة اوالعبلج باالشعاع (ولكن هذه الطرٌقة فً بعض االحٌان تسبب زٌادة عدد االشخاص المتعرضٌن)
 اجراء الفحوص الدورٌة للعاملٌن وحسب المواد المستخدمة. زٌادة التوعٌة الصحٌة اجرء التحصٌنات واللقاحات. تدرٌب العاملٌن تدرٌبا جٌدا على الٌة توقً المخاطر داخل موقع العمل باالستخدام االمثل للموادواالدوات واالجهزة وبٌبة العمل .
 -2االجراءات الثانوٌة (العبلج) :
التشخٌص المبكر للمشكلة اثناء القحوصات الدورٌة للكشؾ المبكر عن االمراض المهنٌة قبل
ظهورها سرٌرٌا وتسمى برصد االمراض المهنٌة
ان وجود عبلمات موجبة اثناء الفحص داللة على فشل اجراءات الوقاٌة االبتدابٌة ولكن قد تساعد
فً اتخاذ اجراء سرٌع لتجنب حدوث االعراض السرٌرٌة للمرض او تفاقم الحالة ،وذلك عن طرٌق
تبدٌل موقع العمل او اعطاء اجازة طوٌلة او ؼٌرها من االجراءات .وتشمل هذه االجراءا
 الفحص الطبً السرٌري العام لجمٌع اعضاء الجسم للتاكد من اللٌاقة البدنٌة والنفسٌة للعامل. الفحص الطبً السرٌري المهنً :اجراء فحص سرٌري الجهزة الجسم األكثر تعرض للمخاطر الفحوصات المختبرٌة فحص االدرار العام  ،فحص الخروج العام  ،فحص صورة الدم .فحوصاتشعاعٌة  .فحوصات خاصة باالمراض المهنٌة مثل فحص وظابؾ الكبد .فحص وظابؾ الكلٌتٌن ،فحص
،فحص حدة السمع ، Audiometerفحص حدة البصر .فحص
وظابؾ الربة Spirometer
العناصر الثقٌلة فً الدم او االدرار ( الرصاص ،الزببق.)...
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 -3االجراءات الثالثٌة :
وتبدا بعد حدوث المرض وظهور االعراض والؽرض منه تقلٌل التاثٌرات الجانبٌة للمرض مثل
عبلج حاالت تسمم الرصاص ( صداع  ،االم العضبلت والمفاصل  ،االم البطن ،فقر الدم،
تشنجات ،عجز الكلٌة) وذلك باعطاء العامل العقار البلزم (االدوٌة الخالبة) ( chelating
 )medicationوالهدؾ هو تقلٌل االعراض والمضاعفات الثانوٌة وزٌادة فاعلٌة وظابؾ
االعضاء ،او عبلج احد انواع السرطانات المهنٌة .
المخاطر الفٌزٌاوٌة :
تؤثٌر درجة الحرارة ٌ :تؤثر التبادل الحراري بحرارة الهواء وسرعة تحركه والرطوبة النسبٌة واالشعاع
وتسبب هذه العوامل حالة من الراحة او االزعاج .تكون درجة حرارة الجسم األعتٌادٌة  373فً حالة توازن
بٌن انتاج وفقدان الحرارة وٌكون المخٌخ فً الدماغ المسإول عن هذا التوازن  .وتكون تؤثٌر درجات
الحرارة على نوعٌن:
كرب بردي ٌ :حدث بسبب انخفاض فً درجات حرارة المحٌط عند دخول مستودعات باردة مسببة انقباض
فً االوعٌة الدموٌة المحٌطٌة فٌلجا الشخص الى تقلٌل المساحة السطحٌة للجسم بثنً المفاصل او ارتداء
مبلبس سمٌكة وفً حالة عدم جدوى هذه االجراءات ٌصاب الشخص بلسعة البرد )  (frost biteثم التثلج
)(chill blainsاوعضة البرد ) (dry gangreneاو قدم الخنادق (wet gangrene).كما ٌإدي انخفاض
درجات الحرارة الى زٌادة توتر العضبلت ) (shiveringثم الى انخفاض درجة الحرارة )(hypothermia
ثم الموت .
كرب حراريٌ :حدث نتٌجة ارتفاع درجات حرارة المحٌط حٌث ٌزداد توسع االوعٌة الدموٌة المحٌطٌة
وٌزداد تدفق الدم الى الجلد وٌقل ضخه الى االعضاء الباطنٌة والدماغ مسسببا اجهاد قلبً وتسارع فً
نبضات القلب مع انخفاض فً العمل العضلً ) ، (heat exhaustionتظهر اعراضها بشكل صداع
ودوخة ونعاس وعدم التركٌز وفقدان الشهٌة ٌ .بدأ الجسم بالتعرق وحسب كمٌة الحرارة مسببا فقدان ملح
كلورٌد الصودٌوم مما ٌإدي الى الم وتشنجات فً العضبلت) ، (heat crampsثم الى الجفاؾ
)(dehydrationوٌقل حجم البول  .واذا كان التعرق ؼٌر كافً للمحافظة على حرارة الجسم ٌحصل فشل
فً مركز تنظٌم الحرارة مسببا ضربة الحرارة ) (heat stokeوالذي ٌحدث ؼالبا فً العاملٌن فً مسابك
الحدٌد ومصانع الفوالذ ومصانع الزجاج ومصانع النسٌج والمناجم وصناعة تعلٌب االطعمة والمصابػ.
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تاثٌر تغٌرات الضغط:
ارتفاع الضغط :كما ٌحدث مع الؽواصٌن  ،الضفادع البشرٌة )  (frogmanمسببة انسداد األذن الوسطى
واحتقان الجٌوب األنفٌة األمامٌة واٌضا زٌادة نسبه األوكسجٌن فً الدم ( تسمم األوكسجٌن) وقلة
النٌتروجٌن فً الدم مإدٌة الى األختناق وفقدان الوعً .واحٌانا ٌسبب األرتفاع المفاجىء للضؽط انفجار
الربة بسبب سرعة توسع الؽاز فٌها  ،وقد ٌسبب ؼازات وخثرات فً الدم .ان التعرض المزمن الرتفاع
الضؽط الجوي ٌسبب سوفان العظم الؽٌر التهابً (caisson disease ).
žانخفاض الضغطٌ :حدث عند االرتفاعات العالٌة عن سطح االرض كما فً الطٌارٌن مسببا تمدد الؽازات
فً االمعاء مع تسارع التنفس ونبضات القلب .ž
الضوضاء  :هو الصوت الؽٌر مرؼوب به الذي قد ٌحدث من مصادر مختلفة مثل االالت والمكابن كما فً
مصانع النسٌج والزجاج  ،محطات تولٌد الطاقة الكهربابٌة ،اصوات الموسٌقى العالٌة ،اصوات البشر
المرتفعة ٌ.نتقل الصوت بشكل امواج وتقاس تردداتها بالهٌرتز ) (Hzوشدتها بالدٌسٌبل ) (dBوتستطٌع اذن
االنسان سماع االصوات ضمن مجال الترددات من ( )20هز الى ( )20000هز  ،علما ان الصوت
المنطلق من محرك طابرة نفاثة قد ٌصل شدته الى ( )130دٌسٌبل وهذه الشدة مإلمة لبلذن .ان االصوات
التً نسمعها عادة هً اصوات مركبة تتشكل من امواج عدٌدة ذات ترددات وشدات متفاوتة مثل الكبلم
العادي والذي ٌسمع ضمن مجال (500ــــ )2000هز ٌ.سبب الضجٌج نقص فً حدة السمع ٌعقبها فقدان
للسمع الكلً عند التعرض لحوالً ( 85دٌسٌبل) ولمدة (7ـــ )10سنوات ،كما ٌسبب الشعور باالزعاج
وارتفاع معدالت الحوادث واالخطاء وانخفاض االنتاجٌة  ،وٌإثر على اجزاء الجسم االخرى اضافة الى
االذنٌن مثل الؽدد الصم والجهاز الهضمً والقلبً والوعابً  ،ومن تاثٌراته اٌضا ارتفاع ضؽط الدم وقلة
النوم.
اهم العوامل التً تحدد تؤثٌر الضوضاء هً:
 الشدة العالٌة التردد العالً. الضوضاء المستمر. االستعداد الشخصً.وللوقاٌة من الضوضاء ٌتم اتخاذ االجراءات التالٌة:
 تصمٌم االالت بشكل ٌقلل الضجٌج ومتابعة صٌانتها. عزل االالت واالجهزة التً تصدر ضوضاء فً ؼرؾ عازلة للصوت مثل المولدات الكهربابٌة. استبدال االجهزة واالالت القدٌمة التً تصدر ضوضاء بؤخرى جدٌدة اقل ضوضاء. اجراء الفحوصات االبتدابٌة والدورٌة للعاملٌن للتؤكد من سبلمة السمع لدٌهم. خفض ساعات العمل الٌومً. التؤكٌد على ارتداء معدات السبلمة الشخصٌة للعاملٌن مثل واقٌات االذن بؤنواعها. تؽٌٌر مواقع العمل للعاملٌن الذٌن قلت حدة السمع لدٌهم. -استخدام مواد مانعة للضوضاء فً جدران وارضٌات المعامل التً ٌكثرفٌها الضوضاء.
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االهتزاز:
ٌحدث االهتزاز لعمال التنقٌب وعمال صناعة النسٌج والعاملٌن فً الحفر وقد ٌسبب االهتزاز خلبل كامبل فً
الجسم وتؽٌٌرات فً االوعٌة الدموٌة فً االطراؾ العلٌا ماٌسمى (االٌدي المٌتة ) ) (Dead handsاو
(االصابع البٌضاء) ) ( White fingersكما ٌإدي التعرض المستمر الى تخلخل عظام الرسخ الصؽٌرة.
االضاءة:
ٌجب توفٌراضاءة كافٌة فً محل العمل اما بطرق طبٌعٌة او اصطناعٌة مع تجنب الظبلل  .ان اي خلل فً
شدة االضاءة ٌسبب اجهاد للعٌن وتعب وزٌادة معدالت الحوادث مع رأرأة فً العٌن (حركات ال ارادٌة سرٌعة
فً العٌن )(Nystagmus) .
األشعاعات:
 -1االشعاعات الؽٌر مإٌنة :
 األشعة فوق البنفسجٌة :لدى عمال اللحام وٌسبب التعرض لها احمرار وزٌادة تصبؽات الجلد وحرق الجلدكما ان تعرض العٌن لهذا النوع من االشعة ٌسبب التهاب الملتحمة مع الم شدٌد فً العٌن واحٌانا ٌإدي
الى تقرح القرنٌة.
 األشعة تحت الحمراء  :تحدث لدى عمال معامل صنع الستٌل ومعامل الزجاج وٌسبب التعرض لها الىحدوث الماء األبٌض ( تضبب القرنٌة )  ،مع حروق الجلد .
 -2األشعاعات المإٌنة:
وٌكون مصدرها النظابر المشعة واألشعة السٌنٌة  ،تستخدم األشعة المإٌنة فً مجال الطب  ،الصناعة ،
الزراعة  ،البحوث  ،وهً اما كهرومؽناطٌسٌة مثل اشعة  ، Xكاما او جزٌبات دقٌقة مثل الفا  ،بٌتا
والنٌوترون.
تعتمد التاثٌرات الصحٌة على:
 جرعة التعرض مدة التعرض نمط التعرض  :قوة النفاذٌة بالنسبة ألشعة  Xوكاما كبٌرة جدا بٌنما تكون النفاذٌة قلٌلة فً اشعة الفاوبٌتا كما ٌختلؾ النمط كون االشعة متقطعة اومتصلة.
 نوع ومساحة الجزء المتعرض :مثبل تعرض انسجة وخبلٌا الدم الى االشعاع ٌسبب تؤثٌرا كبٌرا وكذلكالجهاز الهضمً مقارنة بتعرض العظام والعضبلت لنفس الجرعة من االشعاع.
التاثٌرات الصحٌة لبلشعاعات المإٌنة:
ٌ -1إدي التعرض الشعة بٌتا على الجلد الى حروق مع تساقط الشعر)(Alopecia
 -2التهاب القرنٌة
 -3متبلزمة األشعاع الحادة  Acute radiation syndromeوتظهر األعراض خبلل 24ـ  48ساعة
بسبب التاثٌر على الجهاز الهضمً مسببة األسهال الدموي مع صدمة.
 -4تاثٌرات شدٌدة على الجهاز التكاثري االنثوي مسببة االجهاض والعقم وتشوهات الجنٌن الخلقٌة بسبب
الطفرات الوراثٌة.
 -5نزؾ حاد ناتج عن نقص األقراص الدموٌة
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 -6األلتهابات وخمج الجهاز الهضمً نتٌجة تلؾ الؽشاء المبطن لؤلمعاء ونقص كرٌات الدم البٌضاء.
 -7قد تظهر التؤثٌرات المزمنة لبلشعاع بعد فترة طوٌلة من التعرض مسببة ضمور الجلد واختفاء بصمات
االصابع وفقدان الشعر وتؽٌرات فً االظافر وتصبؽات الجلد واورام الجلد)(epitheliuma
 -8قد ٌحدث الموت بعد فترة من التعرض نتٌجة المضاعفات السابقة او ٌمكن ان ٌحصل خبلل ساعات
قلٌلة فً حالة التعرض العالً لكل الجسم
طرق الوقاٌة :
žحفظ مسافة كافٌة بٌن العامل ومصدر االشعاع .
žتقلٌل فترات التعرض لبلشعاع .
žوضع حواجز رصاصٌة للمصدر لمنع انتشار االشعاع .
žالتهوٌة الكافٌة
žمعالجة المخلفات والنفاٌات المشعة بحٌث التإثر على البٌبة الداخلٌة او خارجٌة
žمراقبة مستمرة للبٌبة واستخدام اجهزة قٌاس االشعاع فً االماكن التً ٌحتمل وجود اشعة فٌها
žوضع اجهزة انذار للكشؾ عن زٌادة نسبة االشعة فً محل العمل.
žارتداء معدات الوقاٌة الشخصٌة مثل الصدرٌة الواقٌة
žالتاكٌد على ضرورة ارتداء باجات االشعة العطاء فكرة عن كمٌة االشعاع الداخلة الى الجسم
žاجراء الفحوصات االبتدابٌة والدورٌة للعاملٌن فً مجال االشعة .
المخاطر الكٌمٌاوٌة) التسمم المهنً)
إن التوسع فً إنتاج كمٌات هابلة من المواد الكٌمٌابٌة وازدٌاد عدد هذه المركبات الكٌمٌابٌة سنوٌا هو ناتج عن
التوسع الصناعً فً العالم وخاصة الصناعات الكٌمٌابٌة كالبتروكٌماوٌات وصناعة الورق والدهان والمواد
الببلستٌكٌة والمبٌدات واألسمدة.
وبحسب إحصابٌات المنظمات الدولٌة:
 ٌستخدم حوالً مبة ألؾ مادة كٌمٌابٌة على نطاق عالمً . ٌدخل إلى األسواق كل عام حوالً ألؾ مادة كٌمٌابٌة جدٌدة. ٌبلػ اإلنتاج العالمً من الكٌماوٌات حوالً  /400/ملٌون طن فً العام تطرح على صعٌد التداولواالستخدام فً مختلؾ المجاالت الصناعٌة والزراعٌة والطبٌة والخدمٌة والعلمٌة.
 تقتل المواد الخطرة حوالً  834ألؾ عامل سنوٌاَ ،وٌعزى حوالً  %10من جمٌع سرطانات الجلدللتعرض إلى المواد الخطرة فً مكان العمل.
 األسبست وحده مسإول عن مبة حالة وفاة كل عام والرقم فً ارتفاع متزاٌد .وبالتالً فإن التعرض الصناعً لهذه الكٌماوٌات المتنوعة ٌمكن أن ٌإدي إلى بٌبات عمل ضارة بالصحة وهذا
ما أوجد مخاطر من التعامل مع المواد الكٌمٌابٌة المستخدمة :المواد المستخدمة ،المواد المنتجة ،المواد الجانبٌة،
المواد الوسٌطة ،الشوابب.كما أنه ٌمكن أن ٌكون لهذه المواد الكٌمٌابٌة تؤثٌرات كارثٌة مثل قابلٌة االشتعال
واإلنفجار وؼٌرها.لذا من الضروري وجود أوراق بٌانات السبلمة )(Material Safety Data Sheets
)(MSDSالتً تبٌن طبٌعة المادة المستخدمة ومواطن الخطورة فٌها وطرٌقة االستعمال السلٌمة.
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وتشمل المواد القابلة لبلشتعال  ،مواد قابلة لبلنفجار  ،مواد مإكســدة  ،مواد مخدرة مثل المذٌبات العضوٌة ،
مواد مسرطنة مثل البنزول ،األسبست ،األمٌنات العطرٌة)  ،مواد خانقة مثل  ، (COسٌانٌد الهٌدروجٌن ) ،
مواد محسسة مثل (القطران ،مركبات اإلٌثلٌن والنفتالٌن  ،مواد سامة مثل ( الرصاص ،البنزول،Co ،
التولوٌدٌن ،الرصاص ،المنؽنٌز ،البنزول ،الزببق وٌإثر فً الجهاز العصبً والدماغ ،الكروم ،النٌكل ،الفٌنول
و ٌإثر فً الجلد ،رابع كلور الكربون ،الكادمٌوم و ٌإثر فً الكبد والكلى (.
نوع العٌنة
الدم

الشعراألدرارهواء الزفٌر

توقٌت أخذ العٌنة
المادة السامة الواجب فحصها
الؽازات  .المعادن الثقٌلة  .المواد التً تحدث تؽٌرات عند نهاٌة التعرض أو فً أي وقت
فً الخضاب  .المواد التً تحدث تؽٌرات فً فاعلٌة
الخمابر
فً أي وقت
المعادن الثقٌلة
المواد السامة األولٌة  .المستقلبات  .منتجات التؤثٌرات عند نهاٌة التعرض
السمٌة للمواد
عند نهاٌة التعرض أو فً تعرض
ؼازات  .أبخرة المذٌبات
أعظمً

حاالت المواد الكٌمٌابٌة:
 -1محالٌل عضوٌة ،احماض  ،دهون ،منظفات سابلة ،مبٌدات سابلة وتدخل عن طرٌق امتصاص الجلد
أو البلع أو الحقن
 -2صلبة أؼبرة المواد الكٌمٌابٌة كمساحٌق المبٌدات وؼبار العملٌات الصناعٌة مثل االسمنت
واالسبستوس وتدخل عن طرٌق األنؾ أو الفم
 -3ؼازٌة األبخرة والدخان والؽازات المعدنٌة الناتجة عن عملٌة اللحام المعدنً وتبخر المواد الكٌماوٌة
واحتراقها وتفاعلها سوء اثناء االستخدام أو التخزٌن أو نتابج التفاعبلت وتدخل عن طرٌق األنؾ.
طرق التعرض للمواد الكٌمٌابٌة:
ٌمكن أن تدخل المواد الكٌمٌابٌة لجسم اإلنسان عن طرٌق أربعة طرق هً:
 -1االستنشاق  Inhalation:وهو الطرٌق الشابع األكثر أهمٌة فً التعرض المهنً.
وتشمل المواد المستنشقة الؽازات واألبخرة واألؼبرة والدخان .وٌرتبط االمتصاص بالخواص
الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة للملوث والبنٌة الفٌزٌولوجٌة للجهاز التنفسً.
 -2االمتصاص من خبلل الجلد والعٌنٌن  Absorption:وهو الطرٌق الثانً األكثر شٌوعا للتعرض
المهنً .فرؼم أن الجلد ٌشكل حاجزا دفاعٌا إال أنه هناك بعض المواد التً تستطٌع النفاذ عـبـر الجلد
والعٌنٌن والوصــول إلى الدورة الدموٌة .وهناك عوامل تساعد على زٌادة االمتصاص مثل ارتفاع
درجة الحرارة والجروح او الحروق الجلدٌة .
 -3البلع  Ingestion:وٌكون دخول المواد الكٌمٌابٌة بهذ الطرٌقة إلى الجهاز الهضمً نتٌجة ؼٌاب
النظافة العامة أو الشخصٌة  ،ابتبلع المواد المستنشقة....
 -4الحقن الخاطا ٌ Accidental Injection:حدث عن طرٌق االصابة بآلة حادة ملوثة بمادة كٌمٌابٌة
خطرة.
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العوامل المإثرة فً معدل امتصاص الملوثات فً الجسم :
العمر ،الجنس ،اللٌاقة ،الوراثة ،الجهد الفٌزٌابً ،مناخ او بٌبة العمل  ،نوع المادة ودرجة خطورتها ،درجة
تركٌز المادة  ،ومدة التعرض.
تصنٌؾ المواد الكٌمٌابٌة:
 -1الخطورة الذاتٌة:
وهً تشٌر إلى الخصابص الذاتٌة (الفٌزٌابٌة -الكٌمٌابٌة) التً تتضمنها المادة والتً تصنؾ
على أساسها فً إحدى المجموعات التالٌة :
آ -المواد القابلة لبلشتعال :وهً مواد تقوم بإصدار أبخرة أو ؼازات قابلة لبلشتعال إما
لوحدها أو باالتحاد مع مادة أو مركب أو مزٌج آخر تحت توفر ظروؾ وعوامل
خارجٌة معٌنة ،وتتحدد درجة قابلٌة المادة لبلشتعال باالعتماد على ما ٌسمى نقطة
الومٌض.
ب -المواد القابلة لبلنفجار :
وهً عبارة عن مواد تتضمن خصابص ذاتٌة تجعلها قابلة لبلنفجار بتؤثٌر عوامل خارجٌة (فٌزٌابٌة -
مٌكانٌكٌة) كالحرارة أو الشرر أو الصدم أو السحق .
ان جمٌع المواد القابلة لبلشتعال تملك القدرة على تشكٌل مخلوط قابل لبلنفجار مع الهواء عند تركٌز
معٌن وبتوفر عوامل مساعدة  ،كما ان جمٌع الؽازات المحفوظة تحت ضؽط مرتفع ممكن أن تشكل
خطر االنفجار لدى توفر الشروط المساعدة.
ج -المواد المإكســدة :
وهً عبارة عن مواد ؼـنـٌـة باألوكسجٌن وشدٌدة التفاعل مع المواد األخرى محررة كمٌات
كبٌرة من الحرارة (فوق الكلورات وفوق األكاسٌد)
د -المواد األكــالـة :
وهً مواد قادرة على إحداث تخرٌب فً النسٌج الحً لدى مبلمسته لها ،وتكون درجة حموضتها أقل
من  2أو أكثر من  ( 12.5حوامض اوقواعد قوٌة)
هـ -المواد الفعالة كٌمٌابٌا :
وهً مواد نشطة كٌمٌابٌا ٌإدي تفاعلها مع المواد الكٌمٌابٌة األخرى إلى احتمال وقوع حوادث خطٌرة
نتٌجة تشكٌل مواد قابلة لبلشتعال أو االنفجار أو مواد شدٌدة السمٌة .
 - 2الخطورة الصحٌة :
وٌقصد بها اآلثار السمٌة والضارة بالصحة الفورٌة أو بعٌدة المدى للمواد الكٌمٌابٌة فً ظروؾ
التعرض الحاد أو المزمن  ،حٌث تصنؾ المواد على أساسها الى :
أ -المواد المهٌجة:
مثل االحماض والقواعد العضوٌة والمعدنٌة وتتمٌز بتؤثٌر ٌتراوح بٌن التاثٌر تهٌجً موضعً بسٌط الى تاثٌر
تاكلً شدٌد للعٌون والجلد والجهاز التنفسً حسب نوع المادة ومدى انحبللٌتها فً الماء أو األؼشٌة المخاطٌة
الفلور والنشادر وحامض الكلور مهٌجة للمسالك التنفسٌة العلوٌة  ،بٌنما ؼازات الكلور والبروم وأكاسٌد
الكبرٌت مهٌجة للمسالك الهوابٌة السفلى  ،والفوسجٌن وثانً أوكسٌد اآلزون مهٌج للحوٌصبلت الربوٌة .
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ب -المواد المحسسة :
مثل القطران ،الراتنجات ،مركبات اإلٌتلٌن والنفتالٌن وتحدث لدى دخولها الجسم الى تحسسا ٌتجلى على شكل
التهاب جلد تماسً أو مشاكل تنفسٌة
ج -المواد المثبطة :
تإثر بعض المواد على الجهاز العصبً المركزي كمواد مثبطة أو مخدرة وٌستخدم قسم منها كمخدرات
طبٌة وإضافة إلى تؤثٌرها على الصحة قد ٌكون لها تؤثٌر على السبلمة وتعتبر المذٌبات العضوٌة عموما
مركباتكٌمٌابٌة مخدرة
د -المواد الخانقة:
وتقسم هذه المواد من حٌث آلٌة تؤثٌرها إلى :
مواد خانقة بسٌطة :وهً لٌست سامة بحد ذاتها إال أن ارتفاع تركٌزها على حساب األوكسجٌن ٌإدي إلىخفض نسبة األوكسجٌن عن المستوى الضروري لعملٌة التنفس ). (Co2
الخانقات الكٌمٌابٌة :وهً مواد تتدخل مع أكسجة الدم فً الربتٌن أو الحقا مع أكسجة النسج ) -Coسٌانٌدالهٌدروجٌن (
و -المواد المسرطنة :
وهً مواد ٌإدي التعرض لها إلى احتمال حدوث تؤثٌرات مسرطنة (البنزول ،األسبست ،األمٌنات العطرٌة)
وقد ٌكون للسرطان فترة كمون طوٌلة وٌمكن للتؤثٌرات المسرطنة أن تظهر عند أي حد تعرض .كما ٌجب
معاملة الكٌماوٌات التً ال تتساوي فً احتماالت سرطنتها بحذر شدٌد.
ح -المواد ذات السمٌة الجهازٌة :وهً مواد تهاجم األعضاء أو األجهزة الحٌوٌة بآلٌات سمٌة قد ال تكون
مفهومة فً بعض األحٌان.
الرصاص ،البنزول ،Co ،التولوٌدٌن ٌإثر فً الدم.
الرصاص ،المنؽنٌز ،البنزول ،الزببق ٌإثر فً الجهاز العصبً والدماغ.
الكروم ،النٌكل ،الفٌنول ٌإثر فً الجلد.
رابع كلور الكربون ،الكادمٌوم ٌإثر فً الكبد والكلى.
ز -المواد المطفرة :
وهً مواد تإثر على الصبؽٌات وتحدث تؽٌرات جٌنٌة مإدٌة إلى أضرار وراثٌة .
ٌمكن للمواد المطفرة أن تإثر على صبؽٌات كل من الوالدٌن .تشٌر نتابج األبحاث إلى أن معظم المسرطنات ذات تؤثٌرات مطفرة.ح -المواد الماسخة :
وهً مواد تحدث تؤثٌرها على األجنة داخل الرحم مإدٌة إلى حدوث تشوهات والدٌة
ط -المواد المإثرة على الصحة النفسٌة:
وهً مواد ٌإدي التعرض لها إلى حدوث تبدالت حٌوٌة تصٌب الجهاز العصبً المركزي مإدٌة إلى
اإلخبلل بالصحة النفسٌة والعقلٌة للعمال (الزببق ،ثانً كبرٌت الكربون ،مذٌب ستودارد).
 -3الخطورة البٌبٌة :
وهً تشٌر إلى اآلثار التخرٌبٌة المباشرة أو المتؤخرة الناجمة عن مخلفات المواد الكٌمٌابٌة (السابلة والصلبة
والؽازٌة) على عناصر البٌبة العامة ( التربة و المٌاه و الؽطاء النباتً و الحٌوان وعلى الؽبلؾ الجوي).
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المخاطر الباٌولوجٌة :
ان سبلمة وامان المرضى والعاملٌن تعتبر االساس فً الرعاٌة الصحٌة وجودة الخدمات الطبٌة المقدمة فً
المإسسات الصحٌة ،والسعً لبلرتقاء بمستوى السبلمة داخل المإسسات الصحٌة كثٌرا ما ٌصحبها انخفاض
معدالت المراضة والوفٌات للمرضى والعاملٌن على حد سواء وتقلٌل االخطاء الطبٌه بها وتحسٌن اداره
االدوٌه .وتشمل المخاطر البٌولوجٌة مجموعة من المسببات (فاٌروسٌة ،بكترٌة ،طفٌلٌات )...والتً تنتقل فً
مواقع العمل مسببة بعض االمراض مثل:
حمى مالطا :بسبب التعرض لطفٌلً البروسٌبل نتٌجة التعامل مع الحٌوانات المصابة او اجزابها او منتجاتها.
اللٌبتوسباٌرا  :بسبب العمل فً االماكن التً تتكاثر فٌها القوارض او الكبلب او مخالطة االبقار المصابة
اوفضبلتها اواجزابها .
الجمرة الخبٌثة :ببسب التعرض لبكترٌا االنثراكس نتٌجة التعامل مع الحٌوانات المصابة بهذا المرض او تداول
بقاٌاها.
التدرن  :بسبب التعرض للعصٌات الدرنٌة.
الكزاز :بسبب التعرض لبكترٌا التٌتانوس من الجروح الملوثة بالبكترٌا.
االٌدز  :بسبب التعرض لفٌروس نقص المناعة المكتسب عن طرٌق نقل الدم الملوث  ،اوالسوابل الجسمٌة
االخرى اواالنسجه لمرضى مصابٌن بالفٌروس ،الحقن ؼٌر االمن ،او عن طرٌق الممارسات الجنسٌة او
استخدام اجهزة االسنان الملوثة والحاملة للفاٌروس.
التهاب الكبد الفاٌروسً :بسبب فٌروس التهاب الكبد نوع (ا)( ،ب)( ،س ) اما عن طرٌق اإلختبلط بدم
المصاب او عن طرٌق الفم بالنسبة لفٌروس (ا).
كبلمٌدٌا الطٌور والخراؾ ( ستاكوزس) :بسبب مخالطة الطٌور والخراؾ او منتجاتها او فضبلتها
الحمى السوداء :بسبب اإلختبلط بالماشٌة المصابة بالبكترٌا المسببة اوفضبلتها.

الوقاٌة من العدوى:
تحدث العدوى داخل االمإسسات الصحٌة بسبب ضعؾ تطبٌق األسالٌب المانعة للتلوث وتعد أحد مشاكل
الصحة العامة.
فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،تعتبر عدوى المواضع الجراحٌة ثالث اكثر أنواع العدوى داخل المستشفٌات
وتبلػ حوالً ( )%16-14من إجمالً حاالت العدوى داخل المستشفٌات.
التداخبلت الطبٌة التً تحتاج إلى ااتباع أسالٌب لمنع التلوث ومنع نقل العدوى :
حقن األدوٌة بالورٌد أوبالعضلة.
تركٌب الكانٌوال ،جهاز االعطاء الورٌدي ،قسطرة بولٌة .
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الجروح والحروق.
التداخبلت الجراحٌة.
اسالٌب منع التلوث فً التداخبلت الطبٌة:
•ؼسل الٌدٌن جٌدا قبل وبعد العمل.
•تطهٌر الجلد موضع التداخل بؤكمله بمادة معقمة مثل الٌود .
•تعقٌم االدوات واالجهزة المستخدمة .
•عدم لمس االدوات المعقمة بعد تطهٌرها .
•تطهٌر مدخل عبوة الدواء المستخدمة للحقن قبل إدخال السرنجة بها .
•ارتداء معدات السبلمة الشخصٌة(كفوؾ،ماسك)...
•التدرٌب الجٌد لمقدم الخدمة وعدم السماح باستخدام االبر واالدوات االخرى من قِبل األشخاص ؼٌر
المخولٌن.
•تجنب الحقن الؽٌر ضروري.
•التخلص من النفاٌات الصحٌة ٌشكل امن.
•الحقن اآلمن ٌ :عرؾ الحقن اآلمن بإنه الحقن الذي ال ٌتسبب فً أذى للمتلقً له ،كما أنه ال ٌعرض مقدم
الخدمة إلى أي من المخاطر التً ٌمكن تجنبها ،إضافة إلى أنه ال ٌنتج عنه أي نفاٌات قد تإذي اآلخرٌن.
فً تقرٌر لمنظمة الصحة العالمٌة ،قدرت أن سكان العالم ٌستهلكون  12بلٌون حقنة سنوٌا ،وأن  %50منها
على األقل تستخدم بشكل ؼٌر آمن وٌنتقل عن طرٌقها الطفٌلٌات مثل (المبلرٌا) ،الفٌروسات (التهاب الكبد ب)،
البكتٌرٌا.
بعض المضاعفات الناتجة عن الحقن ؼٌر اآلمن مثل الخراجات تظهر بشكل سرٌع  ،فً حٌن أن بعض
اإلصابات تظهر بعد مضً سنٌن مثل مرض العوز المناعً البشري ) (AIDS/HIVوالتهاب الكبدي الفٌروسً
ب و سً (HCV, HBV).
وتقدر منظمة الصحة العالمٌة أن الحقن ؼٌر اآلمن ٌنتج عنه000) ،000 – 160،) 80إصابة جدٌدة بمتبلزمة
نقص المناعة المكتسب ) (AIDS/HIVسنوٌا) 8 – 16( ،ملٌون إصابة بمرض التهاب الكبدي الفاٌروسً ب
) HBV).( 2.3 – 4.7ملٌون إصابة بمرض التهاب الكبدي الفاٌروسً (س) ) (HCVسنوٌاٌ .نتج عن هذه
اإلصابات (  ) 1.3ملٌون حالة وفاة سنوٌا.
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الجروح:
هو قطع فً أنسجة الجسم ،سواء كان هذا القطع داخلٌا أم خارجٌا .وتنقسم الجروح إلى:
 -1جروح مفتوحة :وهً عبارة عن قطع فً الجلدٌ ،عرض األنسجة الداخلٌة للبٌبة الخارجٌة ،وتتنوع
حسب درجة هذا التمزق ،فمنها الخدوش ،الجروح القطعٌة ،التمزق ،الثقوب والبتر.
 -2جروح مؽلقة :وهً عبارة عن إصابة األنسجة الداخلٌة بدون قطع الجلد ومواجهة األنسجة الداخلٌة
للبٌبة المحٌطة .
العناٌة بالجروح:
•تنظٌؾ و تؽطٌة الجرح.
•ؼسل الٌدٌن قبل وبعد تنظٌؾ الجروح
•ارتداء معدات السبلمة الشخصٌة.
•إزالة بقاٌا الجروح والمواد الملوثة للجروح.
•استخدام مواد مطهرة لؽسل الجروح.
المخلفات الطبٌة:
هً المواد المستخدمة للتشخٌص أو للعبلج داخل المإسسة الصحٌة أو خارجه ،وٌجب التخلص منها بالطرق
السلٌمة عن طرٌق المحارق واألفران وؼٌره.
أوضحت منظمة الصحة العالمٌة أن ( )%25 –10من المخلفات الطبٌة هً مخلفات خطرةٌ ،مكنها إحداث
إصابة فً اإلنسان أوإلحاق الضرر بالبٌبة المحٌطة  ،وإن ما ٌقرب من( )%90-70من المخلفات الحادة هً
مخلفات كان من الممكن تفادٌها ألن معظمها إما نتٌجة ممارسات خاطبة ،كحقن دواء ؼٌر ضروري،
واستبدالها بصورة أخرى من صور الدواء.
وفً تقرٌر آخر عن حملة قادتها المنظمة عام  2001ضد الحصبة فً ؼرب إفرٌقٌا ،فإن ما ٌقرب من( 300
طن) من المخلفات الطبٌة تولدت رؼم االحتٌاطات التً أخذتها المنظمة لتقلٌل المخلفات الناتجة ،و فً مسح
أجرى فً المملكة العربٌة السعودٌة على المخلفات الطبٌة وجد أن هذه النفاٌات ٌمكن تخفٌض كمٌتها من
( 1163كٌلو ؼرام) فً الٌوم إلى(  407كؽم) أو ما ٌعادل .% 65
ان تكلفة التخلص من النفاٌات الطبٌة بواسطة طرق معالجة مختلفة تكون مكلفة جدا ولحد اآلن ال توجد خٌارات
رخٌصة وآمنة لؤلفراد والبٌبة للتخلص من المخلفات الطبٌة ،لذلك فإن الحرص فً كل خطوة واجب.
أنواع المخلفات الطبٌة ): ( system of segregation
تقسم حسب خطورتها وطرٌقة التعامل معها ،االحتٌاطات الواجب اتباعها عند التعامل معها:
 -1مخلفات المواد المعدٌة :كل مادة ملوثة بدم أو سوابل جسم المرٌض ،مثل عٌنات الدم ،البول ،البراز،
اللعاب ،البصاق ،السابل السحابً ،مسحات عنق الرحم  .اٌضا الشاش  ،القطن  ،أطباق المزارع البكتٌرٌة،
مسحات العٌنات ،المواد المستخدمة فً التحالٌل المختبرٌة ،مخلفات مصارؾ الدم وٌتم جمعها فً حاوٌات
ؼالبا ما تكون ملونة (احمر فاقع) و تحمل عبلمة النفاٌات الحٌوٌة الخطرة وٌتم تجمٌعها والتعامل معها بحذر
شدٌد.
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 -2مخلفات المواد الحادة :المواد الحادة هً المواد القادرة على إحداث قطع فً الجلد ،مثل إبر الحقن و إبر
الخٌاطة والمشارط  ،وقطع الزجاج المكسور ،وعبوات الدواء الزجاجٌة المهشمة وتجمع عادة فً حاوٌات
خاصة:
 ؼٌر قابلة للثقب أو التسرٌب ذو فتحة ال تسمح بمرور األٌدي للداخل لكن تسمح بالتخلص من األدوات الحادة(المحقن واإلبرة معا مثبل)
 ٌمكن معرفة درجة امتبلإه حتى ٌتسنى التخلص منه عند امتبلإه إلى ثبلثة أرباعحجمه ،
 مصنوع من مادة ؼٌر قابلة للكسر. ٌمكن إؼبلقه بإحكام عند التخلص منه. مصنوع من مادة صدٌقة للبٌبة (ؼٌر ضارة عند حرقها) . -3مخلفات المواد الكٌماوٌة :و تشمل بقاٌا المواد الكٌماوٌة المستخدمة فً المإسسة الصحٌة ،مثل المطهرات
ومواد التعقٌم ،المذٌبات واألصباغ و بقاٌا الدهون والزٌوت المستخدمة فً الصٌانة .
 -4المخلفات الباثولوجٌة :هً مخلفات أنسجة أو بقاٌا بشرٌة ،مثل مخلفات المشٌمة فً قسم الوالدة و مخلفات
العملٌات من أعضاء الجسم المستؤصلة ،عٌنات بشرٌة فً مختبرات الباثولوجً .
 -5مخلفات المواد المشعة :المواد المشعة التً تستخدم لعبلج األمراض السرطانٌة ،الكوبالت المشع ،و الٌود
المشع .و تهدؾ معالجة هذا القسم من المخلفات إلً تحوٌل النظابر المشعة إلى نظابر ثابتة ال تطلق
إشعاعاتها إلى البٌبة المحٌطة ،لتقلٌل فرص التلوث اإلشعاعً .
 -6المخلفات الصٌدالنٌة :هً بقاٌا المنتجات الصٌدالنٌة المنتهٌة الصبلحٌة ،الؽٌر مستخدمة ،أو المسكوبة على
االرض أو الملوثة ،مثل األدوٌة و اللقاحات و األمصال .
-7المخلفات السامة ذات األضرار الجٌنٌة و البٌبٌة :وتكون ذات تاثٌر سام على البٌبٌة المحٌطة ،مسببة
طفرات ،تشوهات ،أو تكوٌن خبلٌا سرطانٌة ،و ذلك إذا دخلت ضمن السلسلة الؽذابٌة ،كؤن تمتصها التربة
وٌؤخذها النبات فً ؼذاءه ،وتنتقل للحٌوان و اإلنسان فٌما بعد .تشمل هذه المجموعة بقاٌا بعض األدوٌة
المستخدمة فً أقسام عبلج األورام الموجودة فً براز أو بول أو قًء المرٌض المعالج.
 -8النفاٌات العامة مثل بقاٌا الطعام ،األوراق ،علب الببلستٌك ،علب المشروبات الؽازٌة ،منادٌل ورقٌة ،أو أي
شً مماثل ؼٌر ملوث بمخلفات المرضى ،تجمع وتوضع فً أكٌاس خاصة بها (ؼالبا ما تكون ؼٌر ملونة
أكٌاس باللون األسود أو األبٌض ) .
-9المخلفات المحتوٌة على المعادن الثقٌلة :مثل الزببق الذي ٌتسرب من تكسر بعض األجهزة الطبٌة،
والكادمٌوم الموجود بالبطارٌات بعد االستعمال ،و بعض االدوات المحتوٌة على معدن الرصاص بؤقسام
التشخٌص باألشعة .وال ٌمكن لهذه المعادن أن تتحلل ،أو أن تحرق اوتتلؾ إال بإدخالها فً سلسلة انقسام
ذري فً أحد المفاعبلت لتحوٌلها لمعدن آخرواالسهل هو االقبلل من استخدام هذه المواد فً االجهزة الطبٌة
لتقلٌل مخاطرها .
 -10مخلفات اسطونات الؽاز المضؽوط :هناك عدة أنواع من الؽازات المستخدمة فً المإسسات الصحٌة
مخزنة فً أسطوانات تعاد تعببتها مثل ؼاز التخدٌر واألوكسجٌن ،وبعض ؼازات التعقٌم فً صالة
العملٌات .
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مخاطرؼازات التخدٌر فً ؼرؾ العملٌات
ان عدم «ضبط» ما ٌحصل فً ؼرؾ العملٌات بالمستشفٌات ٌ ..ضر بالبٌبة أكثر من مما تقذؾ به عوادم
السٌارات! ووفق ما تم نشره مإخرا فً «المجلة البرٌطانٌة لطب التخدٌر»  ،توصل الباحثون من جامعة
مٌتشٌجان بالوالٌات المتحدة وجامعة كوبنهاؼن فً الدنمارك ومن وكالة الفضاء األمٌركٌة «ناسا» إلى تقدٌر
أن األضرار المناخٌة النبعاث كٌلوؼرام واحد من ؼاز التخدٌر هو أشد من انبعاث أكثر من  1620كٌلوؼراما
من ؼاز ثانً أكسٌد الكربون من مصادر الطاقة التقلٌدٌة كالبترول أو الفحم او من عوادم أكثر من ملٌون
سٌارة! وخبلل الدراسة ،تم إجراء اختبارات على  3من أنواع الؽازات المستخدمة بشكل شابع فً التخدٌر
للعملٌات الجراحٌة.وهً «سٌفوفلورٌن » sevofluraneو«أٌزوفلورٌن » isofluraneو«دٌسفلورٌن »
desflurane.وتوصل الباحثون إلى أن أسوأها تؤثٌرا على البٌبة هو
الؽاز األخٌر ،وأقلها ضررا نسبٌا هو الؽاز األول.

وأشار التقرٌر إلى أن لتلك الؽازات تؤثٌرات صحٌة سلبٌة على الجهاز العصبً والتناسلً للمتعرضٌن لها
بمستوٌات عالٌة ،إضافة إلى تؤثٌرات صحٌة سلبٌة أخرى متنوعة .
وأفاد بؤن المواد الضارة فً «نفاٌات الرعاٌة الصحٌة» تشكل نسبة  %25من مجمل نفاٌات المستشفٌات .وهً
التً قد تحتوي على مواد تحمل عناصر مٌكروبٌة ،أو آالت حادة ،أو مركبات كٌمٌابٌة ودوابٌة خطرة،
والؽازات المستخدمة فً المستشفٌات ،والمواد ذات التؤثٌرات الجٌنٌة ،ونفاٌات تحتوي على مواد مشعة تستخدم
فً الفحوصات الطبٌة أو عبلج أنواع من األمراض.
السرطانات المهنٌة:
—ٌحدث السرطان بسبب عوامل معقدة كثٌرة لذلك فمن الصعب جدا تقٌٌم اوتحدٌد عناصر التعرض المهنً
لبلصابة بالسرطان وتوجد مواد متعددة تستخدم فً مواقع العمل تسبب السرطان للعاملٌن المتعرضٌن لها و ان
عدد كبٌر من االورام تظهر بعد  25-10سنة من التعرض فً موقع العمل لذلك فان احصابٌات المراضة
والوفٌات بسبب السرطان المهنً ؼٌر دقٌقة.
السرطان المهنً:
 السرطان حصل بصورة كاملة او جزبٌة بسبب التعرض الى المواد المسرطنة فً موقع العمل وٌقدر—
 بحوالً  %20-5من مجموع السرطانات الكلٌة فً العالم. ٌقدر حوالً  000،20حالة من الوفٌات سنوٌا و 000،40حالة جدٌدة تسجل سنوٌا بسبب السرطانالمهنً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.
 حوالً  000،600عامل ٌموت بسبب السرطان المهنً سنوٌا فً العالم  ،اي حوالً حالة وفاة كل—
 52دقٌقة  ،وهنالك اكثر من عامل واحد لكل  5عمال ٌواجهون خطر السرطان المهنً فً اعمالهم.
—  -اثبتت االبحاث ان اكثر انواع السرطانات المهنٌة هً سرطان الربة ،سرطان المثانة ،والمٌزوثٌلٌوما
(سرطان شؽاؾ الربة) والتً تحدث فً النساء بنسبة  %23وفً الرجال بنسبة  %80لدى تعرضهن
اللٌاؾ االزبٌستوز وتزداد هذه النسبة الى  %90فً الجنسٌن( .احصابٌات منظمة العمل الدولٌة).
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المواد المسرطنة :هً المواد التً تسبب االصابة بالسرطان او تزٌد من احتمالٌة االصابة بالسرطان وتشمل
(الفاٌروسات مثل فاٌروس الكبد نوع ب) ،الهورمونات (مثل هورمون االستروجٌن) ،المواد الكٌمٌاوٌة (مثل
البنزٌن واالسبستوز) ،الكحول واالشعة المإٌنة مثل اشعة اكس واالشعة فوق البنفسجٌة.
التعرض للمواد المسرطنة فً البٌبة اوموقع العمل (اما عن طرٌق االستنشاق،الفم ،والتبلمس الجلدي وحسب
نوع المادة) و توجد حوالً  000،100مادة كٌمٌاوٌة مسرطنة تستخدم فً مواقع العمل فً جمٌع العالم ،
حوالً  50مادة مسجلة من قبل منظمة االتحاد الوطنً العالمً لبحوث السرطان )(IARCباعتبارها مواد
مسرطنة اكٌدة واكثر من  100مادة مسجلة على انها مواد محتملة.
العوامل المإثرة على نشوء السرطان:
عوامل فردٌة :العمر ،الجندر ،والعرق.
•
وجود تارٌخ عابلً للمرض.
•
التؽذٌة والعادات االشخصٌة مثل التدخٌن ،تعاطً الكحول .
•
وجود حاالت مرضٌة معٌنة (تلٌؾ الكبد ،التهاب الكبد الفاٌروسً نوع
•
ب) .
كمٌة المادة المسرطنة الداخلة الى الجسم (زٌادتها تزٌد احتمالٌة االصابة).
•
قوة المادة المسرطنة ( توجد انواع ذات قوة مسرطنة كبٌرة حتى فً الجرع البسٌطة  ،بٌنما انواع
•
اخرى تحتاج الى سنوات طوٌلة من التعرض).
القابلٌة الشخصٌة :بعض االشخاص لدٌهم استعداد اكبر لبلصابة بالسرطان بسبب وجود قابلٌة جٌنٌة .
•
انواع السرطانات المهنٌة:
 اللٌوكٌمٌا (ابٌضاض الدم) :بسبب التعرض لبلشعة االلكترومؽناطٌسٌة او االشعة المإٌنة ،المذٌباتالعضوٌة ،البنزٌن،االصباغ،وهنالك احتماالت ان تتسبب هذه السرطانات بالتعرض لبلشعة ؼٌر
المإٌنة ،المبٌدات ( ثنابً كبرٌتات الكاربون ،الفوسفٌن ،برومٌد المٌثٌل).
 سرطان الجلد :بسبب التعرض لمركبات الخارصٌن ،القطران ،البرافٌن. سرطان االنؾ والجٌوب االنفٌة :بسبب التعرض لمركبات النٌكل ،المطاط ،اتربة نشارة الخشب. سرطان البلعوم  :بسبب التعرض لمواد الكروم ،النٌكل ،البنزٌن ،الفورمالدٌهاٌد ،اتربة نشارةالخشب ،االشعة المإٌنة.
 سرطان المثانة :بسبب التعرض لمواد الخارصٌن ،المذٌبات (تترا كلور اٌثٌنٌل)،االمٌنات الحلقٌة(هاٌدروكاربون) ،االشعة المإٌنة.
 سرطان الثدي :االشعة المإٌنة ،خلل الهورمونات ،المذٌبات ،التدخٌن ،المبٌدات ،سداسً كلوراتالبنزٌن،اوكسٌد االثلٌن.
 سرطان عنق الرحم :المذٌبات ،ثبلثً كلور اثلٌن ،رباعً كلور اثٌلٌن. سرطان المباٌض:المبٌدات،االشعة المإٌنة. -سرطان الكلٌتٌن :الخارصٌن ،الكادٌمٌوم،الرصاص،المذٌبات ،ثبلثً كلور اثلٌن ،البترول.
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االمراض المتعلقة بالعمل :المتعددة العوامل مثل:
 االضطربات النفسٌة والسلوكٌة والناتجة عن  :فرط العمل او قلته  ،الضجر ،الهجرة ،التباس االدوار،وخلل فً التطور المهنً ،والترقٌة ،انخفاض االجور ،تصمٌم بٌبة العمل وؼٌرها
 ارتفاع ضؽد الدم امراض القلب القرحة الهضمٌة األضطرابات الحركٌة مثل الم اسفل الظهر واالم الرقبة والكتؾمهام المدربٌن:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اجراء مسح شامل لبٌبة العمل
البحث عن المخاطر الكامنة والفعلٌة الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والباٌولوجٌة ووالمٌكانٌكٌة والتفسٌة
اجراء مسح واستقصاء
التثٌؾ للعامبٌن
المناقشة مع العاملٌن واالدارة والتبٌلػ عن المشاكل
متابعة تنفٌذ تشرٌعات الصحة والسبلمة المهنٌة فً بٌبة العمل
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الفصل الثالث
االورغونومً (المالئمة المهنٌة)
اوال  //االهداؾ:
• فهم العبلقة بٌن االنسان وااللة والبٌبة.
• ادراك االرؼونومٌات ( المبلبمة ) بصفتها اداة لتحسٌن الصحة والسبلمة فً ظروؾ العمل.
• معرفة كٌفٌة االخذ فً الحسبان ابعاد العمال ومقدراتهم البدنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وحدودها لتجنب
ظروؾ العمل الضارة.
• جمع المعلومات فً بٌبة مكان العمل حول العمال وطبٌعة العمل من اجل تقدٌم النصح الصحٌح حسب
االولوٌات.
• خلق ادراك حول دواعً تحسٌن بٌبة مكان العمل وكٌفٌة ذلك  ،واعطاء مقترحات بسٌطة من اجل تصمٌم
اوضاع جدٌدة ذات كفاءة ارؼونومٌة.
• التواصل مع االدارة والعمال حول التحسٌنات الخاصة بظروؾ العمل من اجل نفعهم قدر االمكان.
ثانٌا  //التمهٌد والمفاهٌم االساسٌة:
االرؼونومٌات ( المبلبمة) هً دراسة العبلقات المعقدة بٌن البشر واوجه بٌبة العمل الفٌزٌابٌة والنفسٌة
( كالمرافق والمعدات واالدوات) ومتطلبات الوظٌفة وطرابق العمل  .انها مجال ٌكامل المعرفة المشتقة من
العلوم الباٌولوجٌة واالنسانٌة ( وخاصة التشرٌح والفٌزٌولوجٌا وعلم النفس ) من اجل تبلبم الوظابؾ
واالنظمة والمنتجات والبٌبات مع قدرات العمال الجسدٌة والنفسٌة ومحدداتهم  .تركز االرؼونومٌات (
المبلبمة ) على مناسبة العمل للعامل  .مقارنة بالممارسة االكثر شٌوعا التً تلزم العامل بالتبلإم مع العمل.
هدؾ االولً لبلرؼونومٌات (المبلبمة) هو توخً االمثل فً مجال راحة العامل بالدرجة االولى  ،باالضافة
الى صحته وسبلمته ومردوده .ان تطبٌق مباديء االرؼونومٌات ( المبلبمة) لٌس لفابدة العمال فحسب وانما
الفوابد التً ٌجنٌها ارباب العمل هامة اٌضا وجلٌة وملموسة من حٌث المردود واالنتاجٌة والتقلٌل من وقت
العمل الضابع بسبب المرض او االصابات واالمراض التً تصٌب العاملٌن وانخفاض تكالٌؾ التامٌن علٌهم.
ٌقول المبدا االساسً لبلرؼونومٌات ان كافة نشاطات العمل تجعل العامل ٌبلقً مستوى ما من االجهاد البدنً
والنفسً ومادام هذا االجهاد محصورا بحدود معقولة ٌبقى االداء مقبول وٌحافظ العامل على صحته ومعافاته.
ولكن عندمل تكون معدالت االجهاد اعلى قد تحدث نتابج ؼٌر مرؼوبة وتاخذ صورة اخطاء فً العمل
وحوادث واصابات او انخفاض فً الصحة البدنٌة او النفسٌة للعاملٌن  .تتراوح االصابات واالمراض المتعلقة
باالرؼونومٌات (المبلبمة) من االجهاد البصري والصداع حتى العلل العضلٌة الهٌكلٌة مثل الم الظهر والرقبة
والكتؾ المزمن واضطرابات االضرار المتراكمة واصابات االجهاد المتكرر واصابات لحركات المتكررة
وهذه المصطلحات الثبلثة تستعمل كمترادفات.
ٌمكن تجنب اجهاد البصر والصداع المتكرر واالصابات الهٌكلٌة العضلٌة والحصول على االداء االفضل عند
تصمٌم المعدات واماكن العمل والمنتجات وطرابق العمل وفق قدرات البشر ومحدداتهم اي بتطبٌق مباديء
االرؼونومٌات (المبلبمة).
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تشمل تكالٌؾ تجاهل هذه المباديء االساسٌة:
•االصابات واالمراض المهنٌة ( بما فٌها اضطرابات االضرار المتراكمة).
•زٌادة الؽٌاب عن العمل.
•ارتفاع تكالٌؾ التامٌن والمعالجة.
•زٌادة احتمال الحوادث واالخطاء.
•زٌادة دوران االٌدي العاملة.
•انخفاض االنتاج.
•المبلحقة القانونٌة.
•عمل متدنً الجودة.
•نقص السعة االحتٌاطٌة للتعامل مع الطواريء.
هدؾ برنامج االرؼونومٌات (المبلبمة) المهنٌة هو تاسٌس بٌبة عمل مامونة بتصمٌم جمٌع المرافق واالثاث
واالالت واالدوات والمتطلبات الوظٌفٌة لتبلبم خصابص العمال ( مثل الحجم والقوة والسعة الجهدٌة وسعة
معالجة المعلومات ) وتوقعاتهم وٌجب ان ٌحسن برنامج االرؼونومٌات (المبلبمة) الناجح الصحة واالنتاجٌة
فً ان واحد.
أمــثلة :
الوقاٌة من الحوادث
• تصمٌم ؼطاء واق لبلالت التً ٌعمل علٌها العمال بحٌث تسمح للعاملٌن بحرٌة الحركة بشكل سلس وفاعل
وبزمن اقل  ،وهذا ٌخفض الى حد كبٌر االزعاجات التً تسببها االؼطٌة الواقٌة وٌقلل ضرورة فكها او
االستؽناء عنها.
• دراسة بٌومٌكانٌك مشٌة االنسان لتحدٌد القوى وعزوم التدوٌر العاملة عند السطح البٌنً بٌن االرضٌة
والنعل  ،وٌمكن استخدام هذة المعلومات لتحسٌن مواصفات تصمٌم االحذٌة لتقلٌل االحتكاك مع سطح
االرضٌات وتخفٌض خطر االنزالق والسقوط.
الوقاٌة من التعب :
•تصمٌم محطة عمل الحاسوب ( الكمبٌوترات ) ( المعدات واالثاث ) بحٌث الٌعانً العاملٌن فٌها من تعب
بصري او جسدي نتٌجة لوضعهم الجسمانً من خبلل استخدامهم للشاشة والمعدات االخرى والوقات طوٌلة.
•تقٌٌم المتطلبات االٌضٌة لعملٌات البناء والهدم فً خبلٌا الجسم لعمل ٌجري فً بٌبة حارة ورطبة للتوصٌة
بنظام عمل مرٌح ٌضمن عدم حدوث االلم الناتج عن الحرارة.
•تقٌٌم مهام رفع االثقال لتحدٌد االجهادات البٌومٌكانٌكٌة المإثرة على اسفل الظهر وتصمٌم هذه المهام بحٌث
التسبب إصابات الظهر
•تقٌٌم عملٌات التركٌب الٌدوي المتعددة التكرار وتصمٌم ادوات وطرابق عمل جدٌدة لخفض اخطار
اضطرابات االضرار المتكررة كالتهاب الوتر والتهاب اللقٌمة والتهاب زلٌل الوتر ومتبلزمة النفق الرسؽً.
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ثالثا  //االرؼونومٌات (المبلءة)  :علم متعدد المناهج
االرؼونومٌات (المبلءة) علم متعدد المناهج له اربعة مجاالت ربٌسٌة:
•هندسة العوامل البشرٌة.
•فٌزٌولوجٌا العمل.
•البٌومٌكانٌك المهنً.
•القٌاسات البشرٌة.
هندسة العوامل البشرٌة تسمى احٌانا علم النفس الهندسً باوجه العمل المتعلقة بمعالجة المعلومات.
•االهداؾ العملٌاتٌة االساسٌة:
خفض االخطاء.زٌادة السبلمة.تحسٌن اداء النظام.•االهداؾ المتعلقة بالمصداقٌة وقابلٌة الصٌانة والتوفر والدعم اللوجستً المتكامل:
رفع المصداقٌة.تحسٌن قابلٌة الصٌانة.خفض متطلبات العاملٌن.خفض متطلبات التدرٌب.•االهداؾ المإثرة فً المستخدمٌن والعاملٌن:
تحسٌن بٌبة العمل.خفض التعب واالجهاد البدنً.زٌادة راحة العاملٌن.خفض الضجر والرتابة.زٌادة سهولة االستعمال.زٌادة قبول المستخدم.•اهداؾ اخرى:
خفض الوقت والمعدات.زٌادة اقتصاد المنتجات .االسباب الشابعة لحوادث العمل الناجمة عن الخطا البشري:
أ -عدم القدرة على ادراك الحالة او الوضع الخطر ومعرفته.
من اجل االستجابة لحالة خطرة ٌجب ادراك وجود االخطار  .الٌمكن ادراك الكثٌر من مخاطر العمل بالحواس
البشرٌة مثل:
• الضؽط الزابد ضمن مرجل والذي قد ٌإدي الى انفجاره.
• اقتراب رافعة شوكٌة من الخلؾ فً مصنع مفعم بالضجٌج.
• االالت بدون اؼطٌة واقٌة قلٌلة االضاءة.
• انطبلق مفاجًء لؽاز سام عدٌم الرابحة.
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فً هذه الظروؾ من الضروري دعم وظابؾ الحواسب بؤجهزة قٌاس خاصة مثل :
• مقٌاس ضؽط مع عبلمات حمراء تشٌر الى حالة خطرة داخل المرجل.
• بوق او منبه صوتً على الرافعة الشوكٌة ٌعمل تلقابٌا اثناء حركتها.
• عبلمة انذار مضاءة جٌدا عند مدخل ؼرفة التجهٌزات المظلمة.
• نظام انذار ٌشٌر الى انطبلق ؼاز سام.
ب -عدم القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرار.
ٌشمل اتخاذ القرار تولٌؾ المعلومات الجدٌدة مع المعارؾ الموجودة لتوفٌر اساس للتصرؾ  .قد تحدث
اخطاء فً هذه المرحلة اذا كان حمل المعلومات المطلوب معالجتها مفرطا  ،فمثبل اثناء الحادث فً المحطة
النووٌة فً ثري ماٌل اٌبلند فً السبعٌنات اضطر المشؽلون الى االستجابة الى اشارات انذار متعددة متزامنة.
ج -عدم القدرة على التحرك بعد القرار الصابب.
ٌلزم فً كثٌر من االحٌان ان ٌقوم العامل بعد اتخاذ القرار بفعل حركً ما لتطبٌق التؽٌٌر المطلوب مثل
فصل قاطعة كهربابٌة اوضبط ذراع التحكم  .قد ٌحدث الفشل عندما التكون ادوات التحكم مبلبمة لقدرات
االنسان العضلٌة  ،مثبل اذا كان ضبط صمام التحكم فً مصنع للكٌمٌاوٌات ٌتطلب قوة تتجاوز قوة االنسان  ،او
اذا كانت محاوالت التحكم تإدي الى استجابة ؼٌر متوقعة.
ٌجب حماٌة وسابل التحكم التً تشؽل االالت او المعدات الخطرة لمنع تشؽٌلها بالخطؤ  ،وٌتم ذلك عادة اما
بتؽطٌة وسٌلة التحكم او وضعها فً موضع ٌستبعد احتمال لمسها بالصدفة.
مهام المتدربٌن :
• انظر فً بٌبة عملك واكتشؾ منها ثبلثة ادوات او نظم او عملٌات او تركٌبات خاطبة من وجهة نظر
العوامل البشرٌة.
• صؾ من اجل كل منها ما هً المشكلة فً راٌك واقترح حبل لها  .احصر جوابك بعدة جمل لكل مشكلة.
فٌزٌولوجٌا العمل :
منهج فرعً لبلرؼونومٌات ٌهتم باالجهاد الذي ٌحدث اثناء عملٌات التحوٌل االٌضً التً تتم داخل جسم
االنسان لمصادر الطاقة البٌو كٌمٌاوٌة كالؽلوكوز الى عمل مٌكانٌكً  .وعندما ٌكون االجهاد مفرطا ٌعانً
العامل من التعب  .قد ٌكون التعب موضعٌا فً مجموعة عضبلت صؽٌرة نسبٌا او ٌصٌب كامل الجسم.
العمل االستاتٌكً ( السكونً ) والتعب العضلً الموضعً :
ٌحدث العمل االستاتٌكً ( السكونً ) عندما تبقى عضلة فً حالة تقلص لمدة طوٌلة بدون ارخاء ٌ .مكن ان
تإدي مستوٌات عالٌة من العمل العمل االستاتٌكً ( السكونً ) الى:
• اتخاذ اوضاع جسمانٌة قسرٌة لفترات طوٌلة مثبل  ،المٌكانٌكً الذي ٌضطر الى لوي جسمه باستمرار
الصبلح المحرك.
• متطلبات تطبٌق قوة شدٌدة ترتبط بمهمة معٌنة  ،مثبل استعمال مفتاح لفك براؼً ( استدات ) اطار السٌارة
التحمت بفعل الصدأ عند تؽٌٌر اطار السٌارة.
عندما تتقلص العضلة تنضؽط االوعٌة الدموٌة التً تمدها بالمواد المؽذٌة وتخلص النسٌج المتقلص المجاور
من الفضبلت.
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ونتٌجة ذلك تتزاٌد المقاومة الوعابٌة مع زٌادة توتر العضلة فٌنخفض امداد العضلة بالدم  .اذا لم ٌسمح للعضلة
باالنبساط من حٌن الخر  .فان الطلب على نواتج العملٌات االٌضٌة (نواتج عملٌات الهضم وتمثٌل المواد
والعناصر) قد ٌتجاوز االمداد  ،وقد تتراكم المواد السامة الناتجة من عملٌات االٌض او الهضم التً ٌتطلب
طرحها خارج الجسم من التاثٌرات قصٌرة االمد لهذه الحالة االلم المزمن الناتج عن االصابة والرعاش
ونقص سعة التقلص  ،واي واحدة من هذه التاثٌرات ٌمكن ان ٌثبط االداء بشدة.
ٌإدي العمل الستاتٌكً ( السكونً ) كذلك الى ارتفاع مإقت للمقاومة المحٌطٌة فً جهاز الدوران  ،لوحظت
ارتفاعات معتدة فً سرعة القلب وضؽط الدم خبلل التقلصات الستاتٌكً ( السكونً ) قصٌرة االمد  .وٌجب
الحذر من تعٌٌن شخص لدٌه قصة مرض قلبً وعابً فً وظٌفة تتطلب جهودا الستاتٌكً ( السكونً ) معتدلة
الى شدٌدة.
فً اؼلب االحٌان تفضل النشاطات الدٌنامٌكٌة ( الحركٌة ) التً تتصؾ بتقلٌص العضبلت وارخابها دورٌا
على العمل الستاتٌكً(السكونً ) ولكن اذا تطلب العمل جهودا متكررة او شدٌدة ٌمكن ان تحدث اضرار
متوضعة متراكمة لبلنسجة العضلٌة والهٌكلٌة او االعصاب المحٌطٌة.
العمل الدٌنامٌكً ( الحركً ) وتعب كامل الجسم :
ٌحدث العمل الدٌنامٌكً ( الحركً ) لكامل الجسم عندما تتقلص وترتخً مجموعات عدٌدة من العضبلت
الكبٌرة بشكل متكرر اثناء اداء مهنة  ،كالمشً على سطح مستو او ركوب دراجة عادٌة او الصعود على درج
نقل ( بالحمل او الدفع او الجر او الجرؾ ) من مكان الخر تتحدد شدة العمل الدٌنامٌكً ( الحركً ) لكامل
الجسم بقدرة جهازي التنفس والدوران بالدرجة االولى على توزٌع االوكسجٌن والؽلوكوز الكافٌٌن لعمل
العضبلت وازالة الطاقة الناتجة عن عملٌة االٌض والمخزونة داخل الخبلٌاٌ .حدث تعب كامل الجسم عندما
ٌتجاوز مجموع متطلبات االٌض متطلبات التفاعل الكٌمٌاوٌة داخل خبلٌا الجسم من بناء وهدم للعضبلت
العاملة فً انحاء الجسم هذه القدرة  .ومن االعراض الشابعة لتعب كامل الجسم ضٌق التنفس وضعؾ
العضبلت وشعور عام باالرهاق  .تستمر هذه االعراض  ،وقد تتزاٌد حتى ٌتوقؾ العمل او تخفض شدته
ٌ.ستطٌع االنسان القٌام بنشاط دٌنامٌكً ( حركً ) لكامل الجسم ٌعادل كامل سعته الجهدٌة لمدة قصٌرة جدا
( فً الحالة النموذجٌة  4دقابق اواقل)  .مع زٌادة مدة فترة العمل ٌجب تصحٌح شدة العمل باتجاه االنخفاض .
اذا كانت المهمة تتطلب لتنفٌذها عمل مستمر لمدة ساعة واحدة ٌ ،جب اال ٌتجاوز مصروؾ الطاقة خبلل هذه
الفترة  %50من السعة الحٌوٌة ( الجهدٌة) للعامل  .اما من اجل عمل ٌستمر طوال دورٌة عمل مدتها 8
ساعات فٌجب اال ٌتجاوز متوسط مصروؾ الطاقة  %33من السعة الحٌوٌة ( الجهدٌة ) للعامل .
السعة الحٌوٌة ( الجهدٌة )  :هً االوكسجٌن المطلوب لتحوٌل الوقود المخزون الى طاقة للقٌام بعمل مفٌد .
وكلما كان العمل اقسى  ،كلما تطلب االمر مزٌدا من االوكسجٌن الكسدة الوقود النتاج الطاقة .
تتفاوت السعة الحٌوٌة ( الجهدٌة ) فً البشر ضمن حدود واسعة  .تشمل العوامل الفردٌة التً تحدد السعة
الحٌوٌة ( الجهدٌة ) العمر والجنس والوزن والوراثة ومستوى اللٌاقة البدنٌة الحالً.
ٌتم اتقاء تعب كامل الجسم بالتصمٌم الجٌد للعمل  ،اذ ٌجب ان تكون متطلبات صرؾ الطاقة لعمل ما منخفضة
بشكل كاؾ لتناسب فبة الكهول العاملٌن  ،بما فٌهم االشخاص ذوي السعة الحٌوٌة ( الجهدٌة ) المحدودة .
وٌمكن تحقٌق هذه المتطلبات بتصمٌم مكان العمل للتقلٌل من حركات الجسم ؼٌر الضرورٌة ( المشً والتسلق
الزابد ) وتوفٌر االالت المساعدة ( مثل الرافعات او الناقبلت ) للتعامل مع االثقال  .وان لم تكن هذه الطرابق
عملٌة قد ٌكون من الضروري توفٌر فترات راحة اضافٌة التقاء التعب الزابد  ،وخاصة فً بٌبات عمل حارة
ورطبة  ،للتقلٌل من مساهمة االٌض فً االلم الناتج عن الحرارة.
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ومن اجل تقٌٌم كامن تعب كامل الجسم ٌجب قٌاس معدل مصروؾ الطاقة لعمل معٌن اوتقدٌره  ،وٌتم ذلك عادة
باحدى الطرق الثبلثة االتٌة:
 -1الجدول المرجعً  :تم تطوٌر جداول شاملة لمصروفات الطاقة فً نشاطات عمل متنوعة.
 -2قٌاس الكالوري ؼٌر المباشر ٌ :مكن تقدٌر مصروؾ الطاقة بقٌاس عامل امتصاص االوكسجٌن
للشخص اثناء قٌامه بالعمل.
 -3النمذجة ٌ :تم تحلٌل العمل وفصلة الى مهام اساسٌة كالمشً والحمل والرفع ٌ .تم قٌاس المعالم التً
تصؾ كل مهمة والتنبإ بمصروؾ الطاقة من خبلل معادالت رٌاضٌة خاصة.
البٌومٌكانٌك المهنً :
البٌومٌكانٌك  ( :المٌكانٌكا البٌولوجٌة ) منهج فرعً ضمن االرؼونومٌات ( المبلبمة ) ٌعنى بالخصابص
المٌكانٌكٌة لبلنسجة البشرٌة  ،وخاصة مقاومة النسٌج لبللم المٌكانٌكً ٌ .ركز البٌومٌكانٌك المهنً بالدرجة
االولى على اتقاء إصابات اسفل الظهر والطرفٌن العلوٌٌن .
االلم المٌكانٌكً :
• حوادث صرٌحة  :ترتبط بعض انواع الكرب المٌكانٌكً التً تسبب االصابات فً بٌبة العمل بالحوادث
الصرٌحة  ،مثل تهشم عظام القدم الناجم عن سقوط ؼرض ثقٌل علٌها ٌ .مكن مكافحة المخاطر المسببة لمثل
هذه االصابات بطرابق هندسة السبلمة.
• إصابات الضرر المتراكم  :بعض اآلالم المٌكانٌكٌة االخرى اكثر رقة  ،وٌمكن ان تسبب إصابات الضرر
المتراكم  .قد تكون هذه اآلالم خارجٌة مثل االهتزاز الناجم عن المنشار الدوار الذي ٌسبب متبلزمة رٌنولدز ،
او داخلٌة مثل انضؽاط االقراص الفقارٌة اثناء رفع االثقال.
وتتم السٌطرة المثلى على هذا االلم بتطبٌق االرؼونومٌات (المبلبمة)  ،اي بتصمٌم متطلبات العمل بحٌث ٌتم
تحمل االلم المٌكانٌكً الناجم عنه بدون حدوث اي اصابة.
بٌومٌكانٌك رفع االثقال ودفعها وجرها :
أ -مباديء رفع االثقال.
• اختبر حدود قوتك البدنٌة وتاكد ان الثقل المراد رفعه اخؾ من  %50من هذا الحد.
• تجنب رفع االثقال التً تتجاوز حدود القوة العامة المحسوبة النماط رفع االثقال المختلفة.
• تجنب التواء جسمك اثناء حمل الثقل  ،وان كان ذلك ضرورٌا فلٌكن الدوران من الحوض.
• ابق الحمل قرٌبا من جسمك اثناء رفعه.
• ضاعؾ الحذر اثناء العمل فً مناطق زلقة او ؼٌر المنظمة.
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ب -مباديء الدفع والجر:
• تاكد من ان المنطقة امام الثقل افقٌة وخالٌة من العوابق  ،ان لم تكن افقٌة ٌ ،جب توفٌر طرٌقة للكبح.
• دفع الثقل افضل من جره  ،فهذا ٌخفض الم العمود الفقري وفً اؼلب االحٌان ٌحسن الرإٌة امامك.
• ارتد حذاء ٌوفر احتكاك جٌدا ٌ ،جب ان ٌكون معامل االحتكاك بٌن االرضٌة ونعل الحذاء  0.8على االقل
عندما ٌتم نقل االحمال الثقٌلة.
• عندما تبدا بدفع حمل ثبت قدما واستخدم عضبلت ظهرك فً تطبٌق قوة كافٌة استعن بزمٌلك او استخدم
عربة ذات محرك.
• ٌكون الدفع والجر اسهل عندما تكون مقابض العربة المحملة على مستوى الوركٌن ( 114 -91سم للرجال)
منه عندما ٌكون المستوى على ارتفاع الكتفٌن او اعلى .اما المقابض التً ارتفاعها اقل من مستوى الوركٌن
فاستعمالها مزعج وخطٌر.
استخدام بٌانات القٌاسات البشرٌة :
من االسباب الربٌسٌة للضرر البدنً فً العمل عدم توافق حجم العامل ومكان العمل او المعدات او االلٌات .
ٌمكن ان ٌإدي عدم التوافق هذا الى اضطرار العامل للعمل منحنٌا او الى العمل رافعا احدى ذراعٌه او كلٌهما
فوق مستوى الكتفٌن لفترات طوٌلة اوالى الجلوس على كرسً او مقعد عال او منخفض جدا.
تعنى القٌاسات البشرٌة ( االنثروبومترٌا) بجعل االدوات واماكن العمل مناسبة لجسم االنسان  .لما كانت اشكال
البشر واحجامهم تتفاوت فان هذه المهمة شاقة فً احٌان كثٌرة  .الخطوة االولى فً التصمٌم االنثروبومتري
هً معرفة توزع االشكال واالحجام  .وتوجد االالؾ من قٌاسات مختلفة لجسم االنسان ذات عبلقة بتصمٌم
االدوات واماكن العمل وحتى المبلبس .
الجداول االنثروبومترٌة:
تورد الجداول االنثروبومترٌة خبلصات لهذة القٌاسات حسب الفبات السكانٌة المختلفة ٌ .توفر العدٌد من
مصادر البٌانات االنثروبومترٌة وكل واحد منها للفبات المختلفة التً تم قٌاسها  ،فمثبل توجد قواعد بٌانات
انثروبومترٌة لعناصر الجٌش والجمهرات الصناعٌة االمرٌكٌة ولبلدان واقالٌم مختلفة من العالم.
التناول والتناسب :
ان التناول والتناسب مفهومان اساسٌان فً القٌاسات البشرٌة وتطبق فً ظروؾ مختلفة عدٌدة بما فٌها تصمٌم
كل المنتجات والتقنٌات التً ٌستخدمها البشر تقرٌبا :
• الكراسً والمقاعد
• الحمامات واالدوات والمطابخ
• اماكن العمل عموما
• محطات عمل الحاسوب (الكمبٌوتر)
• السٌارات والمركبات االخرى
• الردهات واالدراج وداخل المبانً عموما
• االدوات
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خطوات التصمٌم
 -1تحدٌد المتسهدفٌن بالتصمٌم ( تحدٌد الجمهرة )
ٌوجد الكثٌر من الشركات والمصانع جمهرة من العاملٌن تتفاوت بٌن اماكن العمل وضمنها  ،وبالتالً ،
ٌجب تحدٌد الجمهرة التً ٌتم التصمٌم من اجلها لكً ٌبلبم التصمٌم المواصفات البدنٌة لجمهرة العمل الفعلٌة
 - 2تحدٌد االجزاء الهامة واالبعاد التً ٌجب استخدامها لتصمٌم المعدات واالدوات ومحطات العمل والوظابؾ
او اعادة تصمٌمها حٌث ٌجب استخدام مقاٌٌس الجسم ذات العبلقة بالمهام المنفذة  ،مثبل
• التصمٌم لتناول ادوات من علب فً مكان العمل من مسافات قصٌرة ٌسمح للموظفٌن صؽار القامة بتجنب
االوضاع الجسمانٌة المرهقة .
• فً محطات عمل تتطلب الجلوس ٌ ،سمح استخدام قٌاسات الذكور ذوي االبدان الضخمة معظم الموظفٌن
بوضع ارجلهم تحت المكتب دون اوضاع جسمانٌة مرهقة كاالنحناء او التواء الظهر.
ولدى تصمٌم وظابؾ جدٌدٌة ٌجب ان ٌحدد ارباب العمل ماٌلً:
• كٌؾ سٌتم اداء الوظٌفة ( تعرؾ المهام )
• كٌؾ سٌتم استعمال اي معدات او ادوات جدٌدة ( مثل توضع مفاتٌح التحكم ومتطلبات التناول ) والتناول
والتناسب ( الفسحة الكافٌة )
• ماهً القٌاسات البدنٌة الهامة للتصمٌم
كما ٌجب كحد ادنى االنتباه الى القٌاسات التً تتعلق بارتفاع العمل ( ارتفاع الٌدٌن اثناء اداء العمل ) والتناول
والتناسب ( الفسحة الكافٌة ).
 -3التصمٌم من اجل الضبوطٌة ( قابلٌة التعدٌل ):
تكاد هذه االستراتٌجٌة تشمل كافة القوى العاملة  ،فمثبل  ،قد ٌكون سطح العمل الموجود  ،والذي ٌسمح
لعامل قصٌر القامة بالعمل واقفا دون انحناء ٌ ،تطلب من عامل طوٌل القامة ان ٌنحنً اثناء العمل  .اما
سطح العمل الذي ٌمكن ضبط ارتفاعه ٌسمح لبلشخاص طوال القامة بالعمل دون انحناء  .من اجل محطة
عمل حاسوب ( كمبٌوتر ) تإخذ فً الحسبان قابلٌة تعدٌل الكرسً وسطح العمل والشاشة ( المرقاب).
 -4التصمٌم من اجل القٌاسات الحدٌة:
والمقاربة البدٌلة فً التصمٌم هً التصمٌم من اجل القٌاسات الحدٌة ٌتم تصمٌم سطح العمل من اجل ( المبٌن
الخامس والتسعٌن للذكور او الخامس لبلناث ) وتكٌٌؾ باقً الجمهرة  ،فمثبل ،تم تصمٌم سطح العمل من اجل
المبٌن الخامس والتسعٌن للذكور وٌتم تكٌٌفه لبلفراد االقصر قامة من خبلل مصاطب
رابعا  //مهام المتدربٌن:
 -1قم بزٌارة اماكن العمل المحلٌة للمهن المختلفة وسجل مبلحظاتك حول المشاكل االرؼونومٌة.
 -2رتب مبلحظاتك حسب اولوٌاتها وصمم برامج العمل فً ضوء المناقشة فً الفصل  2من هذه الوحدة
 -3قم بتطوٌر التدابٌر التصحٌحٌة او النصابح او االقتراحات لتحسٌن اوجه ظروؾ العمل االكثر اٌذاء
على االقل  ،وذلك ضمن تعاون وثٌق مع االدارة والعمال.
 -4من اجل المشاكل التً الٌمكن حلها  ،ابحث عن الجهات التً ٌمكن احالتها الٌها  ،بما فٌها المراكز
التخصصٌة ان امكن
 -5قم بترٌب االدارة والعمال على كٌفٌة التعامل مع التصحٌحات المجراة وشجعهم على متابعتها.
 -6تاكد كٌؾ تم تطبٌق التدابٌر التصحٌحٌة التً اقترحتها على وجه الخصوص.
 -7قم بتثقٌؾ االدارة والعاملٌن حول ماٌجب عمله لتجنب ظروؾ العمل المإذٌة جسدٌا ونفسٌا اجتماعٌا.
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الفصل الرابع
السالمة المهنٌة والوقاٌة من الحوادث
الهدؾ العام  :تقدٌم النصح حول خفض مستوٌات االصابة بالمرض والعجز والوفٌات الناجمة عن الحوادث
وفشل اجراءات السبلمة المهنٌة.
التمهٌد والمفاهٌم االساسٌة :
تعارٌؾ :
الحادثة  :حدث مفاجا قد ٌإدي الى نتابج ؼٌر محمودة مثل االضرار
الجسدٌة والوفاة واضرار مادٌة.
الحادث المهنً:حادثة تحصل فً مكان العمل وقد تسبب ضررا بشرٌا او
مادٌا.
االصابة  :ضرر بدنً النسجة الجسم ٌنجم عن حادثة او تعرض لمإثرات بٌبٌة قد تإدي الى الموت او قد
تسبب عجزا جزبٌا .....الخ
االخطر :اٌة ظروؾ فً بٌبة العمل قج تإدي الى االصابة او الموت او اضرار مادٌة.
واالمخاطر  :احتمال حدوث اذى او ضرر على الصحة والبٌبة بسبب التعرض لظروؾ ؼٌر مناسبة فً بٌبة
العمل ونتٌجة لعدم تؤمٌنها بالقدر الكافً
السبلمة المهنٌة  :حسب تعرٌؾ منظمة العمل الدولٌة جمٌع االنشطة الهادفة الى حماٌة القوى العاملة والمواد
واالجهزة والمكابن والمبانً من التعرض للحوادث وظروؾ العمل السٌبة
المختص بالسبلمة :الشخص الذي وظٌفته ومسإولٌته االساسٌة فً العمل وضع برنامج وتطبٌقه للسٌطرة على
المخاطر الموجودة فً بٌبة العمل مما ٌمنع حصول الحوادث واالصابات لبلشخاص واالضرار بالممتلكات
ؼاٌة السبلمة المهنٌة
 -1اتقاء تخرٌب ال لزوم له تبدل الى الوقاٌة من التدهور
 -2اعادة تؤهٌل العاملٌن وازالة االثار النفسٌة عنهم ورفع كفاءتهم
 -3الوقاٌة من التؤثٌرات االجتماعٌة التً تسببها الحوادث
 -4تحسٌن برامج الوقاٌة
تصنٌؾ االحوادث المهنٌة
 حوادث السقوط
 فرط الجهد او الحركات الشاقة
 التعرض لدرجات الحرارة العالٌة
 التعرض للتٌار الكهربابً
 التعرض الى عوامل اشعاعٌة،بٌولوجٌة،كٌمٌاوٌة وؼٌرها
طبٌعة االصابة
 .1جروح وكسور وخلع
 .2حروق وتسمم
 .3امراض
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اسباب الحوادث واالصابات المهنٌة
العوامل البشرٌة
تعدل الى (توجد عوامل بشرٌة عدٌدة تإدي الى حصول حوادث او نشوء ظروؾ ؼٌر مبلبمة فً اوقات معٌنة
تمهد لحصول حادث ما مثل العمر،الخبرة ومعرفة اجراءات السبلمة فً مكان العمل.
العوامل البٌبٌة
جمٌع العوامل البٌبٌة فً مكان العمل مثل الحرارة والضوضاء واالضاءة والعوامل البٌولوجٌة والكٌمٌاوٌة
وؼٌرها
العوامل االدارٌة
البٌبة االجتماعٌة فً مكان العمل لها تاثٌر كبٌر على اداء العاملٌن ومن العوامل االدارٌة التً قد تكون سببا فً
حصول الحوادث مثل عدم وضوح االهداؾ وؼٌاب التنظٌم والترتٌب والنظافة
تسجٌل الحوادث
ضرورة تسجٌل الحوادث من اجل:
 التعرؾ على االسباب الحقٌقٌة للحوادث واالصابات
 تطوٌر اسالٌب واجراءات الوقاٌةمن الحوادث
 االلتزام بالتشرٌعات والقوانٌن
والتقرٌر عن الحوادث ٌجب ان ٌتضمن ماٌلً
 ظروؾ الحوادث
 سبب الحوادث
 االجراءات المتخذة لبلسعاؾ
الوقاٌة من الحوادث المهنٌة والسٌطرة علٌها








االببلغ عن الحوادث ( سبب الحادث،مكان الحادث ،وقت الحادث ،تصنٌؾ االصابة والخصابص
الشخصٌة مثل العمر والجنس والمستوى التعلٌمً
إزالة المخاطر من بٌبة العمل
الزام العاملٌن باستخدام معدات الوقاٌة الشخصٌة
تطوٌر اجراءات الوقاٌة من الحوادث والحرابق
نشر مفاهٌم الصحة والسبلمة المهنٌة وتثقٌؾ العاملٌن على مبادئ واجراءات السبلمة.
إعداد قاعدة بٌانات حول االمراض والحوادث المهنٌة وتحلٌلها لتتدٌد االسباب ووضع خطة عمل من
اجل السٌطرة على االخطار فً مكان العمل.
إعتماد برنامج تفتٌشً للصحة والسبلمة المهنٌة لٌت تنفٌذه من قبل مراقبً السبلمة فً مكان العمل
والمشرفٌن.
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توفٌر خدمات استشارٌة حول السبلمة والمشاكل الصحٌة ووسابل الوقاٌة منها للعاملٌن فً المإسسة
الصحٌة.
توجٌه العاملٌن للتقصً عن الحوادث واسبابها لمنع تكرارها
تدرٌب العاملٌن على القٌام بالتدابٌر البلزمة للوقاٌة من االمرراض واالصابات وكٌفٌة التصدي
للطوارئ.وتدرٌب العاملٌن حدٌثً التعٌٌن على مبادئ السبلمة المهنٌة.
السٌطرة على المخاطر الكهربابٌة :من خبلل التفتٌش على مبلبمة التوصٌبلت ومآخذ الكهرباء
واالجهزة المربوطة ومعالجة السلبٌات.
السٌطرة على مخاطر الحرٌق وتشمل:
 .1الوقاٌة من اشتعال النٌران
 .2حفظ المواد الكٌمٌاوٌة والمواد القابلة لبلشتعال بصورة صحٌحة
 .3تركٌب منظومة االنذار للحرابق واختبارها
 .4توفٌر معدات اطفاء الحرابق وادامتها وصٌانتها
 .5تدرٌب العاملٌن على استعمال معدات اطفاء الحرٌق المتوفرة
 .6التفتٌش المستمر عن مخاطر الحرٌق فً مكان العمل
 .7اجراء ممارسات تدرٌب عملٌة حول اطفاء الحرابق
 .8التنسٌق مع مراكز الدفاع المدنً القرٌبة من المإسسة وفرق االطفاء

مهام للمتدربٌن
 استخدم الوسابل السمعٌة والبصرٌة لتثقٌؾ المتدربٌن على مبادئ الصحة والسبلمة المهنٌة وتطوٌرهاباستمرار
 القٌام بدورة تدرٌبٌة للعاملٌن حدٌثً التعٌٌن على مفاهٌم الصحة والسبلمة المهنٌة تقٌٌم التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بالصحة والسبلمة المهنٌة وتنفٌذها بالتنسٌق مع ادارة المإسسة التؤكدمن توفر معدات الحماٌة الشخصٌة فً اماكن العمل فً المإسسة وتقٌٌم مدى معرفة العاملٌن باهمٌتهافً الوقاٌة من االصابات.
 التعرؾ على انظمة السٌطرة على المخاطر الكهربابٌة بالتنسٌق مع االشخاص والجهات المعنٌة التعرؾ على منظومة ونظام السٌطرة على الحرابق والتنسٌق مع الجهات المعنٌة -التاكٌد على اسالٌب التقصً عن الحوادث واعتماد سجل الحوادث والبٌانات المتوفرة
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لفصل الخامس
ضغوطات العمل
االهداؾ:
• التعرؾ على العاملٌن الذٌن لدٌهم مشاكل نفسٌة.
• تعلم كٌفٌة تشجٌع العاملٌن الذٌن لدٌهم مشاكل نفسٌة بتدبر امرهم الشخصٌة واالستعانة باالصدقاء والعاملٌن
االخرٌن.
• المشاركة باالختبارات النفسٌةالبسٌطة .
• تحدٌد اسباب الضؽوطات النفسٌة
• التوثٌق والتسجٌل واالحصاء.
تعارٌؾ:
ضؽوطات العمل :وهً أي من الظروؾ فً بٌبة العمل والتً قد تإدي الى اضطرابات او ضؽوط نفسٌة
للعاملٌن.
الضؽط النفسً stress:خلل بالتوازن بٌن المتطلبات وامكانٌات االستجابة لتحقٌق تلك المتطلبات فً ظروؾ
ٌكون فٌها عدم االستجابة ذو عواقب ؼٌر مرٌحة للفرد.
العوامل النفسٌة واالجتماعٌة :وهً عوامل تإثر على الصحة والخدمات التً تقدم من قبل االفراد تنشؤ من من
نفسٌته وبنٌة الفبات المجتمعٌة مثل الخصابص االجتماعٌة فً االسرة ومكان العمل والخصابص الثقافٌة فً
التعامل مع المشاكل والخصابص النفسٌة وطبٌعة الشخصٌة وخصوصٌة المواقؾ والمعتقدات.
ضؽوطات العمل الشابعة
االدارة:
• التؽٌٌر االداري
• عدم كفابة التواصل
• الخبلفات بٌن االشخاص
• التعارض مع اهداؾ االدارة
الترقٌة الوظٌفٌة:
• انعدام فرص الترقٌة
• مسإلٌات اضافٌة تفوق طاقة الفرد
• عدم التكلٌؾ باداء وظٌفة محددة (بطالة)
االدوار:
• التضارب فً االدوار
• ؼموض والتباس فً االدوار
• عدم كفاٌة الموارد النجاز المهام
• عدم كفاٌة الصبلحٌات النجاز المهام
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المهام:
• االفراط فً التكلٌؾ الداء المهام
• عدم التكلٌؾ الي مهمة
• تحمٌل المسإلٌة عن حٌاة االخرٌن وسبلمتهم
• نقص حرٌة اتخاذ القرار
بٌبة العمل:
• إهمال الناحٌة الجمالٌة
• التعرض لعوامل فٌزٌاوٌة
• المشاكل االرؼونومٌة
• الضوضاء
• روابح كرٌهة
• مخاطر على السبلمة
أخرى:
• العمل ؼٌر مستقر
• عدم توفر المواصبلت
• ظروؾ شخصٌة ،عابلٌة ومجتمعٌة
نتابج ضؽوطات العمل:
فٌزٌاوٌة:
• قصٌرة االمد  :وتشمل  :افراط فً افراز الكاتٌكوالمٌن  ، catecholamineافراط فً افراز الكوتزول
 ، cortisolارتفاع ضؽط الدم.
• طوٌلة االمد :وتشمل  :ارتفاع ضؽط الدم  ،امراض القلب  ،القرحة  ،ربو
نفسٌة:
•قصٌرة االمد  :قلق ،عدم الرضا ،اضطرابات نفسٌة-اجتماعٌة
•طوٌلة االمد :كآبة ،اضطرابات نفسٌة  ،االرهاق
السلوكٌة:
•قصٌرة االمد - :العمل :الؽٌاب ،نقص االنتاجٌة والمشاركة
 المجتمع :قلة الصداقات والعبلقات االجتماعٌة الشخص :االفراط فً تناول الكحول والعقاقٌر او التدخٌن•طوٌلة االمد • :الفرد  :نمط السلوك واالمكانٌات الشخصٌة•
دعم المجتمع :الدعم العاطفً ،احترام القٌمة الذاتٌة ،المشاركة بالمعلومات
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الوقاٌة من اضطرابات العمل•
معالجة الضؽوطات النفسٌة
 معالجة دوابٌة :ارتفاع ضؽط الدم ،االالم والكابة الدعم النفسً برامج مساعدة :التدخٌن ،الكحول والعقاقٌر•تقلٌل سرعة تاثر الفرد
 الدعم النفسً:بشكل فردي ومجموعات برامج تدرٌبٌة :االسترخاء وتعزٌز الثقة بالنفس الدعم العام:تمارٌن ،نشاطات ترفٌهٌة• معالجة المإسسة
 جدول مهام متنوعة اعادة صٌاؼة المهام واالدوار  :زٌادة حجم العمل وزٌادة فً التنوع والتحكم تدرٌب المشرفٌن وتحسٌن االدارةمبادئ تصمٌم االعمال والمهام:
• جدول االعمالٌ:جب تصمٌم جدول اعمال بحٌث ٌتم تجنب التضارب مع المتطلبات والسإلٌات خارج العمل
والعدالة فً توزٌع المهام.
• المشاركة /التحكمٌ:جب ان ٌكون العاملون قادرٌن على المساهمة فً اتخاذ القرارات او التصرفات المإثرة
فً اداء اعمالهم ومهامهم.
• حجم العمل ٌ:جب ان ال تتجاوز المتطلبات امكانٌات االفراد
• محتوى االعمالٌجب تصمٌم مهام العمل بحٌث الحافز والشعور بالتكامل وفرصة الستخدام المهارات
• االدوار فً العملٌ:جب ان تحدد االدوار والمسإلٌات فً العمل بشكل دقٌق
• البٌبة االجتماعٌة:خلق بٌبة اجتماعٌة توفر الدعم المعنوي والساعدة وحسب الحاجة النجاز المهام
• مستقبل العملٌ:جب الوضوح والعدالة فً توفٌر فرص الترقٌة الوظٌفٌة
مهام للمتدربٌن:
 -1اجراء مسح لمكان العمل للتعرؾ على ضؽوطات العمل المحتملة وبطرق بسٌطة.
 -2تقٌٌم بٌبة العمل للعوامل الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة والبٌولوجٌة واالرؼونومٌة.
 -3التوثٌق والسجبلت لبلفراد واالعمال
 -4الكشؾ عن االفراد الذٌن لدٌهم مشاكل نفسٌة واالستعاونة بذوي االختصاص لمعالجتمها.
 -5المشاركة فً طرق التحلٌل النفسٌة البسٌطة
 -6التثقٌؾ الصحً
 -7مساعدة االشخاص المصابٌن باالدمان على الكحول والعقاقٌر
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الفصل السادس
التثقٌف الصحً والصحة المهنٌة
االهداؾ:
 وصؾ انواع االمراض والحوادث المهنٌة وصؾ كٌؾ ٌمكن ان تكون شروط العمل المختلفة متعلقة باالمراضالمهنٌة وكٌؾ ٌمكن خفض نسبة االصابة بها
 التعرؾ على اسباب حوادث العمل وطرق الوقاٌة منها وصؾ كٌؾ ٌمكن ان تإثر ممارسات العمل المختلفة على صحة العمال وؼٌرهم مناقشة خفض نسبة االصابة باالمراض والحوادث المهنٌة مع العمال واالدارٌٌن فً مكان العمل والتعرؾعلى العملٌات المناسبة للمحافظة على بٌبة عمل صحٌة
 مناقشة كٌؾ ٌمكن ان ٌإثر اسلوب الحٌاة والسلوك على الصحة وصؾ الطرق الحدٌثة المختلفة فً التثقٌؾ الصحً وكٌؾ واٌن ومتى ٌتم تطبٌقها وصؾ مهام التثقٌؾ الصحً التً ٌطبقها وٌنفذها العامل الصحً فً مكان العمل التعرؾ على القٌم النفسٌة والثقافٌة والدٌنٌة واالخبلقٌة التً ٌمكن ان تإثر على قدرة عامل صحة المجتمععلى تثقٌؾ العمال او االدارٌٌن فً مكان العمل حول بٌبة العمل والوقاٌة من االمراض والحوادث المهنٌة
االمراض المهنٌة
الخطوات االولى:
أ -اشرح للمتدربٌن تعرٌؾ االمراض المهنٌة واسبابها:
 العوامل الكٌمابٌة :الؽازات واالبخرة والسحب ) ( mistsوالمبٌدات ......الخ العوامل الفٌزٌابٌة:الضجٌج واالهتزاز والكرب (االجهاد ) الحراري والبردي واالشعاع والضوء....الخ العوامل البٌولوجٌة :الجراثٌم والفطرٌات ...الخ العوامل النفسٌة :التاثٌرات بٌن االشخاص والتاثٌرات االجتماعٌة والعبلقات مع االدارة والعمل....الخ العوامل االرؼونومٌة(العوامل البشرٌة )ب -ناقش طرق دخول العوامل الضارة(الجلد،االستنشاق،االبتبلع) واشكالها (اؼبرة،ؼازات،ابخرة،سوابل)
ت -تطرق الى اهمٌة الكشق المبكر لبلعراض والعبلمات الربٌسٌة لبعض االمراض المهنٌة الشابعة فً الموقع
ث -ناقش انواع الفحوصات الطبٌة (قبل التعٌٌن والدورٌة والروتٌنٌة) واهمٌتها وطرق تنفٌذها
النشاطات :اطلب من المتدربٌن ان ٌتوزعوا الى مجامٌع تتالؾ من شخصان ثم اطلب منهم مناقشة االسبلة
التالٌة ولٌسجل احدهم كل االجوبة
االسبلة:
 -1ماهً براٌك االمراض المهنٌة التً تتوقع مصادفتها فً منطقتك ولماذا ؟
 -2هل تعتقد ان الوقاٌة من االمراض المهنٌة امر هام؟
 -3سواء اكان جوابك لنعم ام ال  ،اشرح لماذا؟
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ثم اطلب من كل مجموعة االجتماع بمحموعة اخرى فً الؽرفة .اذا بقٌت مجموعة بمفردها ٌمكنها ان
تجتمع باٌة مجموعة اخرى .اعطهم بعض الوقت االضافً الستكمال مناقشتهم ضمن مجموعات صؽٌرة,
ثم اطلب التؽذٌة االسترجاعٌة من القاعة فٌما ٌخص:
 -1االمراض المهنٌة التً ٌتوقعون وجودها فً مناطقهم ،ولماذا؟
 -2التاثٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة لبلمراض المهنٌة(لم تطرح فً االسبلة)
الحوادث المهنٌة
الخطوات االولى:
 اشرح تعرٌؾ الحوادث المهنٌة واسبابها  ،كاالنزالق والتعثر وسقوط المواد او البشر ،واالالت ووسابطالنقل والكهرباء فً مكان العمل ،واالماكن المحصورة والحرابق واالنفجارات والعوامل الشخصٌة.
 اشرح انه توجد دوما طرق للتقلٌل من االصتبة بالحوادث .ناقش السلوك المامون والخطر عندالعاملٌن.اكد على اهمٌة الترتٌب والنظافة فً مكان العمل للوقاٌة من الحوادث.
 اشرح خطوات االسعاؾ االولً االبتدابً فً حال حصول حوادث العمل وكٌفٌة احالة المصابٌن للحصولعلى رعاٌة طبٌة.
 ناقش تكالٌؾ التاهٌل والتعوٌض والخسابر االقتصادٌة الناجمة عن الحوادث.ناقش دور رب العمل والعمالوالحكومة فً خقض الحوادث.
النشاطات
 -1الصق عبلمتٌن كتب علٌهما (خطر ومامون) على اللوح واجعل بٌنهما مسافة .حضر مسبقا عددا كبٌرا من
البطاقات او القطع الورقٌة.اكتب او ارسم على كل بطاقة ظرفا معٌنا ،اما خطرا او مامونا ،مثبل
 بقع زٌت على ارض مكان العمل آالت مؽطات اسبلك كهربابٌة معراة صنادٌق ثقٌلة موضوعة بشكل ؼٌر ثابت على رافعة متحركة ارتداء مبلبس فضفاضة مع احزمة ؼٌر مشدودة او شرابط قماش متدلٌة قرب االجزاء الدوارة لبلالت ظروؾ اخرى ذات عبلقة بمجموعة المتدربٌن الخاصة بك -2وزع البطاقات عشوابٌا العضاء المجموعات واطلب الٌهم الصاقها على اللوح تحت العبلمة التً تناسبها
حسب رأٌهمٌ .مكنك مساعدة المجموعة اذا عجزت عن اتخاذ القرار حول احدي البطاقات .شجع كل من
ٌخرج الى اللوح على التعبٌر عن راٌه حول تصنٌؾ أي من البطاقات المعلقة سابقا.
 -3اخٌرا انقل البطاقات التً موضعها خاطًء واشرح اسباب ذلك.
تارٌخ حالةٌ :وجد خمسة عمال فً ورشة اصبلح السٌارات فً بلدتك .اصٌب احد هوالء العمال بحادث اثناء
قٌامه باختبار اجزاء دوارة لمحرك سٌارة شاحنة .حدث لدٌه جرح قاطع عمٌق فً ٌده الٌسرى نجم عنه نزؾ
ؼزٌر  ،وكان متؤلما.
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المنهجٌات :
 وزع المتدربٌن الى مجموعات من خمسة اشخاص لكل منها قابد منتخب ومقرر وعرفهماعلى تارٌخ الحالة. اطلب منهم مناقشة الخطوات الضرورٌة التً ٌجب ان ٌتخذها زمبلء العامل المصاب لمساعدته. اعط وقتا كافٌا للمناقشة وتدوٌن رإوس اقبلم عن التعلٌقات  ،ثم اطلب من المقررٌن تقدٌم التعلٌقات للصؾ. بعد االنتهاء من مناقشة المجموعات قم بقٌادة مناقشة عامة فً الموضوع .أكد على ضرورة االكتفاء بتقدٌماالسعاؾ االولً الضروري ،أي اٌقاؾ النزؾ عن طرٌق تضمٌد الٌد بقطعة من قماش نظٌؾ فً موضع
الجرح ،وبعدها ٌجب اما استدعاء سٌارة االسعاؾ او نقل المرٌض الى اقرب عٌادة او مإسسة صحٌة
وباسرع ماٌمكن لٌحصل على العبلج.
 -4بٌبة العمل وعملٌات السٌطرة فً مكان العمل
الخطوات االولى
 اشرح للمتدربٌن تعرٌؾ بٌبة العمل والعوامل التً تإثر علٌها :الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌةواالرؼونومٌة
 ناقش المخاطر الناجمة عن الظروؾ الؽٌر مبلبمة صؾ طرق تقٌٌم بٌبة العمل (القٌاسات وتحلٌل النتابج) من حٌث الضجٌج والحر والبرد واالضاءة واالشعاعوملوثات الهواء والؽازات واالبخرة والجسٌمات.
 ناقش طرق خفض المخاطر الصحٌة فً كل انماط بٌبات العمل من خبلل اجراءات السٌطرة (التوقعوالتعرؾ والتقٌٌم والسٌطرة) والوقاٌة من الحوادث  .وجه االنتباه الى ضرورة االلتزام بالقٌم ومعاٌٌر
السبلمة.
 ناقش اهمٌة التفتٌش الدوري على مكان العمل ٌ .جب التركٌز على استعمال االستماراتواالستبٌانات المعٌارٌة.
النشاطات
زٌارة الى مختٌر الصحة المهنٌة
 على اختصاصً الصحة او العامل الفنً المسإول فً المختبر ان ٌطلع المتدربٌن على المعداتالمستعملة لقٌاسات بٌبة العمل  ،مثل مقاٌٌس مستوى الضجٌج ومقاٌٌس االضاءة ....الخ.
زٌارة الى المصانع او اماكن العمل
 اختر ثبلث او اربع مصانع او اماكن عمل ذات نشاطات صناعٌة ومخاطر بٌبٌة مختلفة. احصل من ادارة المصنع على اذن باحضار المتدربٌن من اجل زٌارة واتفق على التارٌخ والوقت قم بتجهٌز استمارة للتفتٌش على مصنع او مكان العمل باستعمال “ارشادات التفتٌش على مصنع" ادناه. قم بتوزٌع نسخة من االستمارة لكل مجموعة من المتدربٌن فً ٌوم. اطلب من كل مجموعة انتقاء قابد ومقرر بعد الوصول الى المصنع اعط التعلٌمات لكل مجموعة باستجواب الشخص المكلؾ باستقبالكم ،وذلكباستعمال االستمارة المحضرة.
 تدور المجموعات على اقسام المصنع المختلفة وهً تمؤل الحقول الباقٌة فً استماراتهم. -تعود كل المجموعات الى الجلسة العامة وٌقدم المقررون من كل مجموعة التؽذٌة االسترجاعٌة عن زٌارتهم.
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 قم بقٌادة مناقشة فً جلسة عامة مع التركٌز: - 1بٌبة العمل -2صحة مكان العمل -3ظروؾ اعمل -4استخدام المعدات الوقابٌة
-5الحاجة الى برامج التثقٌؾ الصحً -6التؽذٌة االسترجاعٌة الى االدارة
ارشادات التفتٌش على مصنع او مكان العمل:
*اسم المصنع او مكان العمل وعنوانه.
*النشاط الصناعً
*المواد الخام المستخدمة
*المنتجات النهابٌة
*عدد العاملٌن
*النظافة العامة فً مكان العمل
*مقاربة المكان المؤمون
 معدات التسٌٌج االحتٌاطً" لآلالت التهوٌة اخرى*مخاطر التعرض
فٌزٌابٌة  -كٌمٌابٌة  -بٌولوجٌة  -ارؼونومٌة
* مقاربة الشخص األمن
نظم العمل -التدرٌب أثناء العمل  -الحماٌة الفردٌة
*الفحوص الطبٌة قبل التعٌٌن والدورٌة
*برامج التثقٌؾ الصحً المطبقة
*الحاجة لبرامج التثقٌؾ الصحً
*نقاط أخرى
المنهجٌات
المعدات
احضر مجموعة من المعدات الوقاٌة الفردٌة كالقفازات واألقنعة والنظارات والخوذ واألحذٌة ،الخ .وناقش مع
المتدربٌن أنماط المعدات المختلفة وفوابدها فً الوقاٌة من األمراض والحوادث المهنٌة .ادع المتدربٌن لقٌاس
هذه المعدات على أنفسهم لكً ٌستوعبوا طرٌقة استخدامها.
الملصقاتposters
حضر واعرض ملصقات (إعبلنات) تصور العمال ٌتبعون ممارسات العمل المؤمونة :الطرٌقة الصحٌحة لرفع
األثقال،ن ارتداء األقنعة والنظارات والقفازات وؼٌرها ،وأخرى تصور ممارسات العمل الخطرة  :عمال
ٌقفون قرب األجزاء الدوارة ؼٌر المحمٌة لآلالت ،عمال بدون معدات وقابٌة أثناء التعرض للؽازات أو االؼبرة
أو الضجٌج ،الخ.
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المناقشة:
قم بقٌادة المناقشة حول هذه الملصقات (اإلعبلنات) .شجع المتدربٌن على التعلٌق
على كل ملصق ( إعبلن) وعلى إبداء رأٌهم حول موافقتهم أو عدم موافقتهم على
ممارسة العمل المشار إلٌها فً الرسالة التثقٌفٌة .فً حال عدم موافقتهم على
ممارسة العمل المصورة ادعهم القتراح تحسٌنات .
 -6التشرٌع
الخطوات االولى
• قم باعبلم المتدربٌن حول القوانٌن التً تحكم بٌبة العمل وممارسات العمل والمكتوبة من قبل وزارة العمل او
وزارة الصحة او وزارة الصناعة او وزارة العمل والشإون االجتماعٌة،الخ.
• ناقش تعوٌضات االمراض والحوادث المهنٌة وتشرٌعات التؤهٌل.
تارٌخ حالة
السٌد س عامل فً ورشة حدادة .أصٌب بكسر فً عظمٌن من عظام سبابته الٌمنى من جراء حادث مهنً
فاحتاج إلى عبلج فً مشفى المنطقة.
المنهجٌات
• وزع المتدربٌن إلى مجموعات صؽٌرة لكل منها قابدها المنتخب ومقررها.
• أعط للمتدربٌن توجٌهات بمناقشة النصابح التً ٌمكن أن ٌعطوها للسٌد س حول الخطوات اإلدارٌة أو
القانونٌة التً علٌه لن ٌتخذها.
• اطلب من المجموعات التعلٌقات.
• ٌجب أن ٌخلص المتدربون إلى انه على السٌد س بعد انتهابه من العبلج تحوٌل الوثابق التً تلخص إصابته
إلى مكتب العمل أو قسم التؤمٌنات االجتماعٌة للمطالبة بالتعوٌض و /أو العبلج التاهٌلً.
-7تؤثٌرات أسلوب الحٌاة والسلوك على الصحة.
الخطوات األولى
• اخبر المتدربٌن أنهم سٌطلعون خبلل هذه الجلسة على تؤثٌرات أسلوب حٌاة وسلوك الفرد والمجتمع على
الظروؾ الصحٌة ،ففً حاالت كثٌرة ،سواء فً المسكن أو مكان العمل ،قد ٌمرض الناس أو ٌبقوا أصحاء
نتٌجة سلوكهم ومواقفهم.
• شجع المتدربٌن على طرح أمثلة حول السلوك الصحً السلٌم مثل ؼسل الٌدٌن واألدوات المنزلٌة بالصابون
أو تخزٌن المواد سرٌعة االشتعال بعٌدا عن مواقع العمل أو ارتداء المبلبس الواقٌة أو تؽطٌة الطعام من الذباب.
• اطلب من المتدربٌن مناقشة األمور التً تجعل الناس ٌتصرفون بطرٌقة معٌنة .اطلب منهم أن ٌعطوا أمثلة
على أسباب مثل هذا السلوك واقتراح تفسٌرات محتملة لهذه األسباب .اذكر العوامل الربٌسٌة التً تإثر على
سلوكٌات لبشر وتوجهاتهم :المعرفة والمعتقدات والمواقؾ والقٌم.
• اخبر المتدربٌن انه من الضروري فهم أسباب تبنً مجتمع ما لسلوك معٌن ٌستطٌع أن ٌحمٌه من مرض ا
وان ٌسبب مرضا ،وذلك من اجل استعمال التثقٌؾ الصحً بفعالٌة لتشجٌع التؽٌرات فً طرز السلوك.
• اطلب من المتدربٌن تسمٌة مشكلة صحٌة حالٌة فً مكان عملهم أو مجتمعهم ثم ادرس من خبلل مناقشة
عامة الطرق التثقٌفٌة المناسبة للتعامل مع هذه المشكلة على نحو فعال.
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تارٌخ حالة
فً مصنع لصناعة الزجاج اسمه س توجد مولدة كهرباء قوٌة تمد المصنع بالكهرباء فً حال انقطاع التٌار أو
الحاجة إلى طاقة إضافٌة .اتبع مشؽلو المولدة الثبلثة دورة ي التثقٌؾ الصحً تؽطً فقد السمع بالضجٌج
وإجراءات مكافحة الضجٌج ،وهم خبلل دورٌات العمل ٌستعملون واقٌات األذن بانتظام وٌجدولون زمن
تعرضهم للضجٌج.
ٌوجد فً مصنع آخر ،ع مولدة من نفس الحجم تستعمل لنفس األؼراض ،إال إن مشؽلٌها الثبلثة لم ٌجر لهم
دورة تثقٌؾ صحً حول فقد السمع بالضجٌج وإجراءات مكافحة الضجٌج ،وهم ال ٌستعملون واقٌات اإلذن
بانتظام وال ٌجدولون زمن تعرضهم للضجٌج.
بعد  5سنوات بدأت المجموعة العاملة فً المصنع ع تعانً من مشاكل وعٌوب سمعٌة.
المنهجٌات
• وزع المتدربٌن الى مجموعات صؽٌرة لكل منها قابدها المنتخب ومقررها.
• عرؾ كل مجموعة على تارٌخ الحالة الملخص اعبله.
• اعط توجٌهات للمجموعات بمناقشة ما ٌلً:
 سلوك كلتا المجموعتٌن من العمال ومشاكلهم السمعٌة السلوك الشخصً فً كلتا الحالتٌن العبلقة بٌن سلوك كل مجموعة واالوضاع فً المصنع ،فً حال وجود هكذا عبلقة.التثقٌؾ الصحً فً مكان العمل:
الخطوات االولى
• ذكر المتدربٌن ان بٌبة العمل ٌمكن ان تإثر على صحة العمال من خبلل التعرض لمخاطر كٌمٌابٌة
وفٌزٌابٌة وبٌولوجٌة وارؼونومٌة.
• اشرح ان المثقؾ الناجح:
 ٌتحدث مع االدارٌٌن والعمال وٌستمع بانتباه الى مشاكلهم. ٌفكر فً المواقؾ التً ٌمكن ان تسبب هكذا مشاكل او تحلها او تحمٌها. ٌكتشؾ اسباب سلوك البشر ومشاكلهم الصحٌة. ٌدعو العمال إلبداء أفكارهم حول حل المشاكل. ٌنظر فً هذه األفكار باالشتراك مع العمال وٌقرر أٌها مفٌد وعملً وسهل التطبٌق. ٌشجع إدارة المصنع وعماله على انتقاء األفكار المناسبة لظروفهمٌ - .دعو العمال إلبداء أفكارهم حول حلالمشاكل.
 ٌنظر فً هذه األفكار باالشتراك مع العمال وٌقرر أٌها مفٌد وعملً وسهل التطبٌق. ٌشجع إدارة المصنع وعماله على انتقاء األفكار المناسبة لظروفهم.*ناقش النقاط التالٌة وهً ذات أهمٌة فً إنشاء برنامج تثقٌؾ صحً:
 -تؤسٌس عبلقات عمل جٌدة :كٌفٌة تشجٌع التعاون والمشاركة.
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 تخطٌط التثقٌؾ الصحً فً الرعاٌة الصحٌة األولٌة  :جمع المعلومات  ،التعرؾ على المشاكل وفهمها ،وضع األولٌات  ،األهداؾ والطرق المتبعة ،التعرؾ على الموارد وتعببتها  ،تشجٌع التصرؾ والمتابعة
المناسبة  ،انتقاء الطرق المبلبمة للتثقٌؾ الصحً  ،تقٌٌم النتابج ومراجعة إجراءات التخطٌط.
 التثقٌؾ الصحً الفردي. التثقٌؾ الصحً الجماعً. التثقٌؾ الصحً المجتمعً. أهمٌة إٌصال الرسالة التثقٌفٌة فً الوقت والمكان المناسبٌن مع مشاركة العاملٌن والتحضٌر الجٌد للموضوعوضرورة اختباره ضمن جماعات صؽٌرة قبل تطبٌقه.
* التعرٌؾ بالمبادئ التً ٌمكن وفقها تنظٌم التثقٌؾ الصحً فً الرعاٌة الصحٌة األولٌة وفً مكان العمل.
* ركز على أن ؼاٌات تثقٌؾ العمال هً تطوٌر القدرة على بناء نظام تشؽٌل ٌستطٌع خفض المخاطر المهنٌة
ٌ .جب تقدٌر فعالٌة هكذا نظام بتحدٌد مدى انخفاض اإلصابات أو األمراض أو االضطرابات الصحٌة.
*اشرح انه ٌجب اتخاذ عدد من الخطوات لتفعٌل هذا:
 توفٌر الوثابق البلزمة االستفادة من خبرة العمال تحدٌد المخاطر ذات األولوٌة صٌاؼة المعاٌٌر لتحسٌن مكان العمل وضع األهداؾ النوعٌة التً ٌجب تحقٌقها اختبار فعالٌة إجراءات السٌطرة .*قم بتقدٌم الفكرة بان دورات التثقٌؾ الصحً حول السبلمة ٌجب تصمٌمها خصٌصا لكبار العمال وقادة
المجموعاتٌ .جب علٌهم أن ٌعقدوا اجتماعات دورٌة مع إدارة المصنع والطاقم الصحً فٌه وموظفً السبلمة
لدراسة التحضٌرات لحمبلت السبلمة ودراسة إحصاءات الحوادث وأسبابها والمخاطر الصحٌة وكٌفٌة التخلص
منها.
*راجع بإٌجاز المعلومات التً ٌجب أن ٌتلقاها العمال عند انضمامهم إلى مكان عمل جدٌد  ،بما فٌه ورقة
معلومات إلخبارهم حول:
 طرق حركة السٌر الداخلٌة (فً حال وجودها) وصؾ مفصل لؤلعمال التً سوؾ ٌقومون بها واألدوات والمواد الخام التً سٌستعملونها ومخاطرهاواالحتٌاطات الواجب اتخاذها
 أنظمة السبلمة العامة قواعد السبلمة النوعٌة ألنماط األعمال المختلة معدات السبلمة الفردٌة والجماعٌة ضرورة طلب اإلسعاؾ األولً فور وقوع حادث ومكان تواجد خدمات اإلسعاؾ القوت المتوازن واإلصحاح المؤمون ٌجب مراجعة ورقة المعلومات هذه من حٌن ألخر والتعلٌق علٌها من قبل الورشة  .على المدرب أن ٌستؽلإي حادث ذا صلة كؤساس لدرس حول السبلمة ٌعزز تعلٌمات السبلمة والصحة.

43

تارٌخ حالة
فً مصنع لبلسمنت فً منطقتك  200عاملٌ .شكو العمال خبلل أشهر الصٌؾ من اآلم عضلٌة (معص)
وصداع وتعب .فً الشهر األخٌر من الصٌؾ تم تشخٌص اإلنهاك الحراري عند أربعة من العمال من قبل
طبٌب المنطقة.
المنهجٌات
*وزع المتدربٌن إلى مجموعات صؽٌرة لكل منها قابدها المنتخب ومختزلها.
*أعط للمجموعات تعلٌمات بدراسة تارٌخ الحالة ووضع مخطط لبرنامج التثقٌؾ الصحً لعمال المصنع.
ذكرهم بضرورة إٌراد كل الخطوات الضرورٌة التً قاموا بها لتنفٌذ برنامج ناجح .
*بعد وقت كاؾ للمناقشة على المختزلٌن تقدٌم االرتجاع للمجموعة ٌتبع ذلك مناقشة عامة.
طرق التثقٌؾ الصحً ووسابله
الخطوات األولى
*اشرح طرٌقتً التثقٌؾ  ،المباشرة وؼٌر المباشرة ،وناقش محاسن ومساوئ كل منهما.
 الطرٌقة المباشرة  :الشخص الذي ٌعطً معلومات ألفراد أو مجموعات موجودٌن فً نفس المكان. الطرٌقة ؼٌر المباشرة  :الشخص الذي ٌوصل الرسالة بعٌد عن متلقٌها ،مثل التلفزٌون واإلذاعةوالمجبلت واالنترنت والكتب.
*ناقش استراتٌجٌات التعلٌم التفاعلً المطلوبة من اجل التعلٌم والممارسة وخلق الدوافع:
 التقدٌم ( العرض) مناقشات فً المجموعات الكبٌرة مناقشات فً المجموعات الصؽٌرة لعب األدوار دراسة الحاالت البحث عن الحقابق تصمٌم المشارٌع األسبلة*ناقش الوسابل المختلفة التً ٌمكن بواسطتها إٌصال رسالة تثقٌفٌة صحٌة :
 األدوات البصرٌة :لوحات كبٌرة من الورق أو اللوحات المنقلبة ( متعددة الصفحات) والصور الضوبٌةوالملصقات والمنشورات والجرابد والمجبلت وشفافٌات لجهاز العرض على الشاشة واألؼراض الحقٌقٌة
والنماذج.
 الوسابل السمعٌة :أشرطة مسجلة -الوسابل السمعٌة البصرٌة  :اشرطة الفٌدٌو واالفبلم السٌنمابٌة ولعب االدوار والمعارض والدمى.
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تارٌخ حالة
وزارة الزراعة لدٌها مخطط زراعً فً منطقتكٌ .ستعمل المخطط انواع مختلفة من المبٌدات لمكافحة
الحشرات المإذٌة للنباتات .تستعمل المبٌدات كذلك ضد هوام أخرى كالجرذان والطٌور ،الخ.
بدأت فرق الرش المتآلفة من  15عامبل فً كل فرٌق فً األسبوع الماضً بحملة رش النباتات بمبٌدات
الفوسفات العضوٌة وتم توفٌر المبلبس الواقٌة لهم ،أال أن بعض العمال لم ٌستعملوها وكانت هناك فترات
راحة لتناول الفطور والؽذاء خبلل ٌوم العمل وبعد انتهاء العمل ذهب بعض العمال إلى منازلهم وهم ٌرتدون
المبلبس التً كانوا ٌرتدونها أثناء فعالٌة الرش .
منذ ٌومٌن راجع أربعة من هإالء العمال العٌادة الطبٌة الموجودة داخل المشروع ٌشكون من مشاكل تنفسٌة
وصداع وكان التشخٌص االولً التسمم بالمبٌدات الحشرٌة ولم ٌتوفر فً العٌادة ترٌاقات مبٌدات الفوسفات
العضوٌة هذا وتمت إحالة العمال المصابٌن إلى المإسسة الصحٌة الموجودة فً المنطقة من اجل المتابعة
والمعالجة البلحقٌن.
المنهجٌات
*اعقد جلسة عملٌة فً الصؾ لعرض وسابل التعلٌم
*أو نظم زٌارة إلى اقرب مركز صحً حٌث ٌستطٌع المتدربون رإٌة وسابل التثقٌؾ أثناء استعمالها.
*عرؾ المتدربٌن على دراسة الحالة أعبله ووزعهم إلى ثبلثة مجموعات لكل منها قابد ومقرر واطلب من كل
مجموعة تطوٌر برنامج تثقٌؾ صحً من اجل هذا الوضع.
*على المتدربٌن استعمال وسٌلة واحدة على األقل ( أو أكثر أن رؼبوا فً ذلك) من أصناؾ وسابل التثقٌؾ
البصرٌة السمعٌة.
*اطلب من المتدربٌن أن ٌؤخذوا فً الحسبان ما ٌلً:
 ما هً المعلومات التً توصلها خبلل هذه الوسابل؟ ما هً المجموعات المستهدفة ؟ كٌؾ تخطط الستعمال هذه الوسابل ؟*أعط المجموعات وقتا كافٌا لتطوٌر برامجهم وتحضٌر وسابلهم وتنقل بٌن المجموعات عارضا علٌهم
التوجٌه والمشورة.
*اطلب من المجموعات عرض برامج التثقٌؾ الصحً التً قاموا بتطوٌرها.
*بعد ذلك اعقد مناقشة ضمن الصؾ حول جودة تصمٌم البرنامج المطلوب وعرضه وكٌفٌة االستفادة من
وسابل التثقٌؾ.
مهارات التواصل فً التثقٌؾ الصحً
10-1عملٌة التواصلالتثقٌؾ هو بالدرجة األولى مسالة تواصل
*اشرح للمتدربٌن انه عندما نرٌد إٌصال رسالة صحٌة إلى شخص أو مجموعة أشخاص فؤننا نحتاج إلى
عملٌة تواصل .عندما ٌفهم الجمهور المستهدؾ الرسالة كما نرٌد تكون عملٌة التواصل ناجحة.
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*أهم مهارات التواصل هً :
 تؤسٌس عبلقات جٌدة مع الناس. التحدث بوضوح واالستفادة من الكلمات والمصطلحات المبلبمة. االستماع بانتباه. التؤكد من أن الرسالة تم فهمها بوضوح وشرحها أكثر ان دعت الحاجة. استخدام أدوات التواصل البل كبلمً بكفاءة. االمتناع عن االنحٌاز واألحكام المسبقة. االمتناع عن النقد المباشر لآلخرٌن والتعلٌقات المإذٌة. المحافظة على السرٌة عند الضرورة. التحضٌر التام أثناء توصٌل الرسالة. تعدٌل مستوى التعلٌم لٌناسب المتلقٌن. استعمال وسابل التثقٌؾ المناسبة. قٌادة االجتماعات بكفاءة.النشاطات
*اكتب عبلمتٌن على اللوح "صح" و"خطا".
*جهز بطاقات تسمً كل واحدة نمطا سلوكٌا فً مهارات التواصل مع عدة كلمات تشرحها
*وزع البطاقات عشوابٌا على المتدربٌن.
*اطلب من المتدربٌن أن ٌضعوا بطاقاتهم على اللوح تحت العبلمة المناسبة .إذا كان بعضهم ؼٌر متؤكد،
ٌمكنه تسلٌم بطاقته لشخص آخرٌ .حق للمتدربٌن ان ٌخالفوا آراء بعضهم.
*أخٌرا انزع البطاقات التً تصنٌفها خاطا واعقد مناقشة عامة حول الظروؾ المختلفة والخٌارات الصحٌحة.
قابمة مهارات وسلوك التواصل
 -1التحدث بطرٌقة اٌجابٌة عند مخاطبة مجموعة كبٌرة.
 -2الصراخ فً وجه المستمعٌن.
 -3عدم القدرة على اإلجابة عن سإال البق حول بٌبة العمل.
 -4االنحٌاز إلى شخص أو اثنٌن فً مجموعة حتى أن لم تكن إجابتهم مناسبة.
 -5النقد المكشوؾ للطبلب الذٌن ٌخطبون فً اإلجابة.
 -6إعطاء المعلومات الصحٌحة بؤسلوب منطقً هادئ بعد إجابة خاطبة من طالب.
 -7مناقشة مكشوفة لموضوع شخصً عرفه المدرب خبلل استشارة طالب له شخصٌا.
 -8التحضٌر الجٌد للدروس قبل بداٌتها.
 -9استعمال مصطلحات ؼٌر مؤلوفة خبلل جلسة تثقٌؾ فبلحٌن.
 -10التحدث بمستوى ٌفوق المستوى التعلٌمً والثقافً للفبة المستهدفة.
 -11انتخاب طالب معلوماته جٌدة لقٌادة مناقشة جماعٌة.
 -12استخدام لعب االدوار كوسٌلة تثقٌفٌة لفبلحٌن امٌٌن حول مكافحة المخاطر البٌولوجٌة للعمل.
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مهام للمتدربٌن:
-1بٌن مهارتك فً تقدٌم التثقٌؾ الصحً للعمال فً مكان العمل.
-2اعرؾ انماط االمراض والحوادث المهنٌة التً تحدث فً منطقتك.
-3بٌن مهاراتك فً تصمٌم الملصقات وتحضٌر النشرات للعمال.
-4بٌن مهاراتك فً المناقشات الجماعٌة.
-5بٌن مهارات التولصل الجٌدة مع العمال واالدارٌٌن وارباب العمل.
-6اعرؾ كٌفٌة استعمال وتطبٌق الوسابل المناسبة المستخدمة فً برامج التثقٌؾ الصحً.
-7اعرؾ كٌفٌة تقدٌم النقاط الربٌسٌة لتشرٌعات العمل ومناقشتها فٌما ٌخص عبلقات العمل واالمراض
والحوادث المهنٌة والتاهٌل والتعوٌض والتفتٌش على مكان العمل ،الخ.
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الفصل السابع
االسعافات االولٌة
االهداؾ
.1
.2
.3
.4
.5

تعلم اجراءات االسعافات االولٌة المناسبة لكل حالة طاربة.
التمكن من تقدٌم الرعاٌة االولٌة الطاربة فً محل العمل
فهم اهمٌة تعلم ممارسة االسعافات االولٌة إلنقاذ الحٌاة اومنع
تدهورالحالة الطاربة.
تعلم مبادئ االخبلءاآلمن للمصابٌن والمرضى.
تعلم كٌفٌة تنفٌذ التثقٌؾ الصحً وممارسته .

تعارٌؾ
 االسعافات االولٌة
هً الرعاٌة االولٌة والفورٌة المإقتة التً تقدم للمصابٌن والمرضى من قبل اشخاص متدربٌن على القٌام بها
قبل حصولهم على الرعاٌة المتخصصة من قبل طاقم االسعاؾ او المستشفى.
 المسعؾ
هوالشخص الذي ٌقوم بتقدٌم اإلسعافات األولٌة والعناٌة بالمصاب أومن تعرض لحالة مرضٌة مفاجبة ،بشرط
أن ٌكون مإهبل للقٌام بهذا العمل بحصوله على التدرٌب المناسب ولدٌه المعلومات التً تمكنه من تقدٌم
اإلسعافات األولٌة للمصاب أوالمرٌض بشكل صحٌح إلنقاذ حٌاته.
 االصابةinjury
وهً تعرض انسجة الجسم المختلفة لمإثرات داخلٌة او خارجٌة تإدي الى احداث تؽٌٌرات تشرٌحٌة او
فسٌولوجٌة او كبلهما فً منطقة االصابة مما قد ٌإدي الى عطل او اعاقة هذا الجزء.
 الجرحwound
هو ضرر فً نسٌج من الجسم ٌإدي الى فقدان استمرارٌته ناجم عن فتحة او قطع او تمزق الجلد.
 الصدمةshock
هبوط حاد فً الدورة الدموٌة ٌإدي الى عدم حصول االنسجة واالعضاء من الدم بشكل كاؾ قد ٌنجم عن ذلك
فقدان الوعً.
أهداؾ االسعافات االولٌة
 الحفاظ على حٌاة المصاب.
 منع تدهورحالة المصاب.
 مساعدة المصاب على الشفاء.
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مبادئ اإلسعافات األولٌة









ضمان سبلمة ومؤمونٌةموقع اجراء االسعافات االولٌة.
ضمان سبلمة المسعؾ والمرٌض
التعرؾ عل ىسبب االصابة او الحالة الطاربة جهد االمكان
تقٌٌم حالة المرٌض اوالمصاب وإبعاد المصاب عن مصدر الخطر.
االهتمام بعملٌات التنفس االصطناعً وإنعاش القلب والنزٌؾ والصدمة .وما إلى ذلك.
العناٌة بالحالة قبل نقلها إلى المستشفى.
االهتمام براحة المصاب.
االهتمام بحفظ وتدوٌن كافة المعلومات المتوفرة عن الحادث واإلجراءات التً تم اتخاذها.

إصابات الرأسhead injuries
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
 .1ضمان نفاذٌة المجرى التنفسً
.2معالجة النزٌؾ
 .3الوقاٌة من العدوى والتلوث
.4منع اصابات اخرى
ثم
 فً حالة الصدمة ٌتم البحث عن اصابات اخرى قد تسبب فقدان كمٌات من الدم
 فً حالة اصابة الدماغ المؽلقة ٌتم التحري عن اعراض مثل السلوك الؽرٌب ،فقدان الذاكرة،النعاس
والهذٌان او فقدان الوعً.
 تذكر بان النزٌؾ من االذن او االنؾ او الحلق قد ٌكون ناجما عن كسر فً قاعدة الجمجمة.
 عدم ازالة االجسام المنؽرزة فً الراس الن ذلك قد ٌإدي الى نزٌؾ ال ٌمكن السٌطرة علٌه.
 وضع ضماد الراس وتثبٌته لمنع انزالقه اثناء االحالة الى المستشفى.
 وضع المصاب على احد جانبٌه لتوفٌر تصرٌؾ لبلفرازات والسوابل من الفم.
 عند توقؾ التنفس او عدم فاعلٌته ٌتم القٌام بالتنفس االصطناعً لتامٌن امداد كافً باالوكسجٌن.
إصابات الوجه:
اإلجراءات الفورٌةالواجب اتخاذها
.1المحافظة على نفاذٌة المجرى التنفسً ،الن اصابات الوجه قد تسبب نزٌفا خارجٌا ٌإدي الى انسداد المجرى
التنفسً وقد ٌكون النزٌؾ من جوؾ الفم شدٌدا مما ٌإدي الى انسداد المجرى التنفسً.
.2معالجة النزٌؾ بازاحة الفك السفلً بواسطة مسك الذقن وسحبه للخارج.
.3ضمان نفاذٌة المجرى التنفسً بوضع المصاب على احد جانبٌه.
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إصابات الصدر
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
.1تؽطٌة الجرح بضماد
.2عدم سحب االجسام الؽرٌبة من الجرح.
.3المحافظة على نفاذٌة المجرى التنفسً.
.4تزوٌد المصاب باالوكسجٌن والبدأ بالتنفس االصطناعً اذا
تطلب االمر ذلك
.5نقل المصاب فً وضع الجلوس اال اذا كان فً حالة صدمة
إصابات البطن
اإلجراءاتالفورٌةالواجباتخاذها
 .1تؽطٌة الجرح بضماد معقم بؤحكامئلٌقاؾ النزؾ .
 .2التحري عن وجود جروح نافذة واعراض مثل الؽثٌان والتقٌإ والم البطن
 .3عدم ادخال االحشاء البارزة من البطن ،وتؽطٌتها بشاش معقم.
 .4جعل المصاب بوضعٌة الجلوس اال اذا كان فً حالة صدمة
 .5تدفبة المصاب بتؽطٌته ببطانٌة او اي قماش متوفر للمحافظة على حرارة الجسم
 .6عدم اعطاء المصاب اي طعام او شراب.
إصابات العٌن
 عدم التدخل بمعالجة اصابات العٌن اال فً الحاالت البسٌطة و ٌتم احالتها الى المستشفى فورا
أعراض إصابة العٌن الخطٌرة:
 اضطراب الرإٌة وعدم تحسنه بفتح وؼلق العٌن فقدان الرإٌة فً المجال البصري بشكل كامل او جزبً فً احدى العٌنٌن الم حاد او نابض عمٌق ازدواج الرإٌةعبلمات اصابات العٌن التً تتطلب تقٌٌم طبٌب العٌون
 العٌن السوداء او العٌن الحمراء جسم ؼرٌب على القرنٌة عدم قدرة احدى العٌنٌن على الحركة مقارنة باالخرى بروز(جحوظ) احدى العٌنٌن اكثر من االخرى تؽٌٌر فً حجم حدقة العٌن (البإبإ) او شكلها او تفاعلها للضوء فً احدى العٌنٌن وجود طبقة من الدم بٌن القرنٌة والقزحٌة تهتك الجفن -تهتك العٌن او انثقابها
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اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
ٌ .1جب اعتبار اي مادة كٌمٌاوٌة دخلت العٌن هً حالة طاربة مهددة للبصر،شطؾ العٌن بالماء الفاتر مع
إبقاء العٌن مفتوحة لمدة خمسة دقابق بعدها ٌتم إحالة المصاب إلى المستشفى مع إخبارهم بطبٌعة الملوث
الكٌمٌاوي.
 .2تؽطٌة العٌن المصابة بضماد عٌنً معقم دون الضؽط علٌها،وفً حالة وجود شك بانتهاك العٌن ٌوضع
ضماد إضافً للوقاٌة وتوجٌه المصاب بعدم إؼماض العٌن بشدة الن ذلك قد ٌزٌد الضؽط على العٌن ،ومن ثم
نقل المصاب بهدوء إلى المستشفى.
 .3فً حاالت التهاب ملتحمة العٌن ( الرإٌة طبٌعٌة والقرنٌة صافٌة) ٌمكن معالجتها باستعمال مرهم عٌنً
ٌحتوي على مضادات حٌوٌة لمدة ثبلثة أٌام وفً حالة عدم التحسن ٌتم إرسال المرٌض إلى المستشفى .
 .4عدم وضع مرهم عٌنً على العٌن التً سٌتم فحصها من قبل طبٌب العٌون قرٌبا (الن ذلك ٌعرقل وبشدة
وضوح الفحص للشبكٌة).
 .5عدم إعطاء المرٌض مخدر موضعً للعٌن بقصد تخفٌؾ األلم فً حاالت مثل الحرق السفعً flash
،burnالن االستعمال الطوٌل للمخدرالموضعً قد ٌإدي الى العمى نتٌجة تمزق القرنٌة.
 .6عدم إعطاء المرٌض مراهم عٌنٌة تحتوي على مشتقات الكورتٌزون االبتوجٌه من قبل الطبٌب المعالج،الن
هذه المواد قد تزٌد األمر سوءا فً العدٌد من الحاالت المرضٌة للعٌن مثل الحؤل ،العقبول  herpesوالتهاب
القرنٌة وااللتهابات الفطرٌة وبعض االلتهابات الجرثومٌة.
 .7عند وجود شك فً تقٌٌم شدة اإلصابة العٌنٌة ،توخً الحذر دابما وإحالة المرٌض إلى المستشفى للتشخٌص
والمعالجة.
الكسورfractures :
مبلحظات هامة
 .1عدم تحرٌك الطرؾ المكسور أومحاولة المصاب استعمال الطرؾ المكسور الن ذلك قد ٌإدي إلى أضرار
أخرى أو بداٌة الصدمة.
 .2حماٌة منطقة الكسر وتثبٌته بوضع جبٌرة لمنطقة الكسر لتثبٌت المفصلٌن فً نهاٌتً الطرؾ لكً ٌتم نقل
المصاب براحة وأمان وتجنب إصابات إضافٌة.
كسوراألطراؾ
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
 .1تقٌٌم الوعً والتنفس وجهازالدوران.
 .2جعل الطرؾ المصاب فً الوضع الطبٌعً قبل وضع الجبٌرة أوالضماد.
 .3من اجل إٌقاؾ النزؾٌ،تم ربط الجرح بضماد معقم ولفه برباط مرن.
 .4وضع جبٌرة مبلبمة لتثبٌت منطقة الكسرتشمل المفصلٌن على جانبً منطقة
الكسر.
 .5عدم محاول تجبٌر الكسر المفتوح.
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كسورالعمود الفقري والحوض:
قد ٌحدث كسر الفقرات فً الرقبة اوالفقرات السفلى وقدتصٌب الحبل الشوكً (النخاع الشوكً)،منؤ عراض
كسرالفقرات الم الظهر،خدر وتنمل ووخز فً الذراعٌن والساقٌن.
كسورالحوض شابعة ولكن توجد صعوبة فً اكتشافها وعادة تترافق مع إصابات أخرى قد تكون وخٌمة وربما
تإدي إلى الصدمة وقد تسبب تمزق فً األحشاء الداخلٌة مثل المثانة واألمعاء .
اإلجراءات الفوري الواجب اتخاذها:
 .1عدم نقل المصاب اال من قبل شخص مدرب على النقل اآلمن لمثل تلك اإلصابات،باستثناء الحاالت التً
ٌكون ترك المصاب فً مكانه ٌعرضه ألخطار إضافٌة.
 .2تقٌٌم الوعً والتنفس وجهاز الدوران.
ٌ .3جب نقل المصاب ككتلة واحدة من قبل فرٌق ٌتكون من  5-3أشخاص احدهم ٌقوم بتثبٌت رأس المصاب.
 .4وضع المصاب عل سدٌة صلبة عند نقله
 .5تثبٌت اإلطراؾ العلٌا والسفلى لتجنب األلم
 .6إجراءات منع الصدمة.
الجروح والنزؾ
أنواع الجروح
.1قطعً  .2ثقب .3كدمة .4كشطً .5تمزق .6طلق ناري
الجرح الكشطً:
ٌحدث عندما ٌكشط الجلد ضد السطوح الصلبة ٌ،نتج عنها تمزق فً
االوعٌة الدموٌة للطبقات الخارجٌة للجلد.
األوساخ والبكترٌا تدخل للجسم بسهولة بسبب طرٌقة حصول الجرح.
من الضروري تنظٌؾ الجرح لمنع العدوى والتعجٌل بالشفاء.
الجرح القطعً:
ٌتسبب بواسطة قطع بالة حادة مثل السكٌن.
جمٌع الجروح القطعٌة ٌنتج عنها نزٌؾ
الجروح القطعٌة العمٌقة ٌمكن ان تحدث نزٌؾ شدٌد وتمزٌق لبلعصاب واالوعٌة الدموٌة الكبٌرة واالنسجة
الرخوة.
قدٌحصل عدوى من جراءها
الجروح الثقبٌة:
تكون صؽٌرة وعمٌقة تنتج عن اختراق الجلد بواسطة إبرة اومسمار وؼٌرها.
الجروح الثقبٌة قدتسبب نزٌؾ داخلً اذااخترقت االل ةاوعٌة دموٌة كبٌرة اواعضاء داخلٌة.
الجروح الثقبٌة تحمل معها مخاطرالعدوى بما فً ذلك الكزاز
الجروح التمزٌقٌة:
ٌنتج هذاالنوع من الجروح عندما ٌتم إنفصال نسٌج جزبٌا اوكلٌا من الجسم.
نزٌؾ شدٌد شابع مع هذه الجروح.
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بعض االحٌان،جزءمن الجسم مثل االصبع ٌمكن حفظه.
ٌمكن وضع الجزء المفصول من الجسم فً حاوٌة تحتوي على الثلج الستخدامه جراحٌا الحٌاء االنسجة.
نقل المصاب الى المستشفى فورا.
االسعافات االولٌة للنزٌؾ
كٌفٌة تنظٌؾ الجروح
إلبس قفازات مبلبمة (قدراالمكان)
ؼسل الجروح البسٌطة بالماء الجاري والصابون إلزالة األوساخ واألجسام الؽرٌبة.
عدم محاولة تنظٌؾ الجروح الشدٌدة مثل الجروح التمزٌقٌة.
ٌجب ؼسل ٌدٌك قبل وبعد إجراء اإلسعافات للمصاب.
كٌفٌة السٌطرةعلى النزٌؾ:
ؼطً الجرح بقطعة شاش معقمة اوقطعة قماش نظٌفة والضؽط بشدة.
ارفع الجرح فوق مستوى القلب )(اذا امكن ذلك)
ؼطً قطعة الشاش اوالقماش بباندج معقم.
االتصال باالسعاؾ الفوري اذا اقتضت الحاجة.

اإلصابات الحرارٌة:
الحروق :
هنالك ثبلثة انواع ربٌسٌة للحروق وبحسب المسبب وهً :حرارٌة وكهربابٌة وكٌمٌاوٌة
وهناك تصنٌؾ آخر بحسب شدة الحرق وهً حروق درجة أولى،درجة ثانٌة ودرجة ثالثة
وتقٌٌم خطورةالحروق باتباع قاعدة الرقم ( )9كالتالً:
الرأس=  9الصدر  2 ×9البطن  2×9الذراعٌن  2× 9الطرفٌنالسفلٌٌن  2×9لكل طرؾ ومنطقة
األعضاء التناسلٌة 1
ٌكون المجموع 100
حروق لدرجة االولى تكون سطحٌة مع احمرار الجلد واأللم
حروق الدرجة الثانٌة تحتوي على فقاعات فً الجلد واأللم
حروق الدرجة الثالثة وتشمل جمٌع طبقات الجلد
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
 .1فً وقت الحرق،صب كمٌٌات كبٌٌرة من الماء على مكان الحرق.
 .2كشؾ المنطقة المحروقة.
 .3قطع وإزالة المبلبس التً تؽطً منطقة الحرق.
 .4عدم سحب المبلبس فوق منطقة الحرق.
 .5ترك أي قطعة عالقة من القماش على منطقة الحرق فً مكانها .فالبٌٌبة
ال ٌكٌمٌٌاوٌة،عدم كشؾ اإلصابة ووضع الضماد فوق مبلبس المصاب.
 .6إزالة الحلً من الطرؾ المحروق ووضعه فً جٌٌب المصاب.
 .7ضماد المنطقة المحروقة بضماد الحروق اوالشاش المعقم.
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 .8إذاكان الحرق ناجم عن الكهرباء ٌٌ ٌتم البحث عن المدخل والمخرج ووضع الضماد علٌٌهما.
تؽطٌتها باي قطعة قماش ٌ
 .9إذا كانت منطقة اإلصابة كبٌٌرة ٌٌ ٌتم ٌ
نظٌفة متوفرة.
.10عدم وضع اي مواد طبٌٌة اومراهم اومساحٌ ٌق على منطقة اإلصابة
.11عدم فتح الفقاعات التً تشكلت من الحرق.
.12المحافظة على ثبات حرارة جسم المصاب.
.13طلب المساعدة اذا تطلب األمرأوإخبلءالمصاب عندما ٌٌ ٌكون ذلك متاحا .وتحدٌد المادة الكٌمٌاوٌة فً حالة
الحرق الكٌمٌاوي.
إصابات البرد:
ٌإدي التعرض للبرد الشدٌد لفترة طوٌلة الى انخفاض حرارة الجسم واعراض مثل الوخز والتنمل وااللم
واحمرار الجلد والشعور بالحرقة والحكة ومن ثم فقدان الحسٌة تماما فً المنطقة المصابة.
اإلجراءاتالفورٌةالواجباتخاذها
.1ؼمر المنطقة المصابة فً ماء ساخن بٌن ( 42-40م ).
.2عدم وضع المصاب بالقرب من مصدر للنار
.3عدم دعك او تحرٌك المنطقة المصابة
االعٌاء الحراري thermal prostration
وهو االعٌاء الذي ٌنتج عن التعرض لدرجات حرارة عالٌة او الى اشعة الشمس مما ٌإدي الى التعرق الشدٌد
وفقدان االمبلح ومن العوامل التً تإدي الى االصابة باالعٌاء الحراري:
ضؽط العمل ،البٌبة الحرارٌة ،عدم التؤقلم،ظروؾ عمل ردٌبة ،مبلبس ؼٌر مبلبمة،تهوٌة ردٌبة وعدم تناول
الماء بشكل كاؾ
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
 .1تاكٌد االصابة بقٌاس درجة حرارة المصاب اذا كانت اكثر من 40م
 .2مسح المصاب باسفنجة مبللة بماء بدرجة حرارة معتدلة ولفه بشرشؾ او قماش مبلل مع التهوٌة المبلبمة
واعطابه السوابل.
 .3نقل المصاب الى المستشفى اذا لم تتحسن حالته
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االختناق (الؽصة)
هودخول أجسام ؼرٌبة أودخول الطعام أوالشراب دون قصد فً القصبةالهوابٌة العلً او انحشاره فٌها.
أعراض االختناق :-
 شهٌق عنٌؾ .
 عدم القدرة على الكبلم
 إظهارعبلمةاالختناق وهً وضع المرٌض االبهام والسبابة حول الرقبة
 محاوالت مزعجة لبلستنشاق تبدوعلى شكل صرٌر أو زعٌق مزعج ٌنبعث
عن المصاب .
 إزرقاق الوجه والرقبة والٌدٌن .
 توقؾ التنفس .
 هبوط حاد فً الدورة الدموٌة (انهٌار) ٌإدي الى فقدان الوعً.
اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
االختناق عند الشخص البالػ الواعً
 سإال الشخص،هل انت مختنق؟
 الضرب على ظهرالمرٌض مع اسناد منطقة الصدر(  5ضربات)
 اجراء طرٌقة دفع البطن)(abdomen thrust .
 اٌقاؾ العملٌة اذا اخرج الجسم الؽرٌب
 تفحص العبلمات الحٌوٌة للمرٌض (مجرى التنفس،عملٌة التنفس  ،النبض وضؽط الدم)
 طمبنةالمرٌض
 اذا فقدالمرٌض الوعً ٌجب وضعه على االرض (واجراء طرٌقة عبلج االختناق لدى االشخاص
فاقدي الوعً)
االختناق عند الشخص البالػ فاقد الوعً
 إضرب على كتؾ المرٌض...والتحدث الٌه بصوت عالً.
 اذا لم توجد استجابة االتصال على رقم االسعاؾ الفوري .122
 تفحص فم المرٌض
 ازالة الجسم الؽرٌب اذا تمت رإٌته.
 ضمان فتح المجرى التنفسً ورفع الراس والحنك (.انظر،اصؽً وتحسس التنفس)
 اذا لم توجد استجابة،اعطاء نفس اختباري لمبلحظة العرقلة فً المجرى التنفسً(ؼلق انؾ المرٌض).
التسممpoisoning
السمم :أي مادة ٌتم إدخالها للجسم وبكمٌات قلٌلة نسبٌا تإدي الى أضرارجسمٌة ووظٌفٌة وقد تإدي الى الوفاة.
وٌمكن إدخالها للجسم عن طرٌق:
 .1إبتبلع (تناول)مواد مثل االدوٌة والمنظفات
 .2استنشاق الؽبارالضاروالؽازات واألبخرة،أوالرذاذ.
 .3اختراق الجلد،الحقن تحت الجلد باإلبرأوعن طرٌق الحٌوانات ،ثعبان،أو لدغ الحشرات.
 .4امتصاص عن طرٌق الجلد كماهوالحال مع السوابل السامة أوتبلمس الجلد(كماهوالحال مع النباتات
السامة)
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اإلجراءات الفورٌة الواجبات خاذها
 االتصال باإلسعاؾ لنقل المرٌض
 أخذ معلومات عن الحادث
 األعراض والعبلمات
•
.1مستوٌات متفاوتة من فقدان الوعً،من الخمول إلى فقدان الوعً.
.2اآلم البطن،انتفاخ البطن،وتقلصات فً البطن.
.3حروق أوبقع حول الفم،الم فً الفم أوالحنجرة أو خبلل البلع.
.4رابحة التنفس أوالجسم ؼٌراعتٌادٌة (تبعا لنوع المادة السامة).
.5إفراط اللعاب
.6ؼثٌان،تقٌإوإسهال.
 عندوجودأي شك بالتسمم ٌجب إعطاء اإلسعافات األولٌة.
اإلسعافات األولٌة
 إدامة مجرى التنفس ومراقبة التنفس وجهازالدوران
 إذا كان السم حامضً ٌمكن اعطاء المرٌض قدحٌن من الماءالبارد
 ضع المرٌض على جانبه االٌسر لتاخٌر امتصاص السم فً االمعاء الدقٌقة.
 االتصال باالسعاؾ واخبلءالمصاب الى الطوارئ.
 عدم إعطاء المرٌض اي طعام اوسوابل فً حالة عدم معرفة نوع السم.
ٌ جب عدم إجبارالمرٌض عل ىالتقٌإ.
 إرسال السموم المشكوك بها،والعبوات وؼٌرها مع المصاب الى المستشفى.
إصابات الصعقة الكهربابٌة
هً االصابات التً تنجم عن التماس مع التٌارالكهربابً ٌ،مكن أن تسبب إصابات مختلفة تعتمد على :
 .1نوع التٌارومقدارالفولتٌة
 .2مسارالتٌارخبلل الجسم
 .3الوضع الصحً للشخص
 .4سرعة اجراء االسعافات االولٌة
الصعقة الكهربابٌة قد تسبب:
 .1حروق
 .2إضرار باالعضاء الداخلٌة عند مرور التٌارمن خبللها.
 .3السكتة القلبٌة
 .4شلل الجهازالتنفسً
 .5إصابات مرافقة للصدمة الكهربابٌة مثل السقوط من علو

مبلحظات مهمة:
 الشخص الذي تعرض لصعقة كهربابٌة ٌجب أن ٌفحص من قبل طبٌب!
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عدم لمس شخص تعرض لصعقة كهربابٌة إذا كان الٌزال مبلمسا للتٌارالكهربابً.
إالتصال باإلسعاؾ الفوري  122إذا كان المصدر عالً الفولتٌة
عدم التقرب من اسبلك عالً الفولتٌة حتى ٌتم إطفاء الكهرباء(  6أمتارعلى االقل)
عدم تحرٌك المصاب مالم ٌكن فً خطرحتمً !

اإلجراءات الفورٌة الواجب اتخاذها
دواعً إخبلء المصاب
ٌتم إخبلء المصاب الى المستشفى فً الحاالت التالٌة :
 .1حروق شدٌدة
 .2صعوبة التنفس
 .3سكتة قلبٌة
 .4تشنجات عضلٌة
 .5اختبلجات
 .6فقدان الوعً
 .7عدم االدراك
االسعافات االولٌة:
 إبعاد مصدرالكهرباء باستخدام لوح من الخشب أوالببلستٌك (لتجنب التٌار لسبلمتك وسبلمة المصاب)
 إجراء االسعافات االولٌة للحروق والجروح الناتجة عن الصدمة الكهربابٌة.
 اتبع خطوا تاالنعاش القلبً CPRاذالم توجد عبلمات الحٌاة
 االتصال باإلسعاؾ الفوري  122اذا اقتضت الحاجة
االنعاش القلبً الربوي (انقاذ الحٌاة) )cardiopulmonary Resuscitation( CPR
االهداؾ
 تقٌٌم شخص فاقد للوعً تنفٌذ  CPRللكبار واالطفالمتى ٌتم تنفٌذ CPR؟ ال ٌوجد تنفس ال ٌوجد نبض -فقدان الوعً

ثبلث خطوات مهمة جدا لتنفٌذ!! CPR
 .1فتش  :هل المكان آمن ؟
ٌ
فتش لضمان سبلمة وأمان المكان ! حرٌق،اسبلك كهرباء،زجاج،ؼازات،اجسام ساقطة،حركة
المروروؼٌرٌها.إحرص على سبلمتك!
تقٌٌ ٌم ما الذي حدث
هل ٌوٌ جد أي شخص فً الجوار ممٌكن أن ٌقٌدم مساعدة
 .2إتصل:
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االتصال لطلب المساعدة  122من أهم الخطوات التً تتخذ
االتصال بالرقم(  ) 122إطلب من االشخاص الموجودٌن فً المكان للقٌاٌم بذلك
إعطاء معلومات دقٌقٌة عند االتصال حول المكان والمصاب واي معلومات اخرى.
 .3اعتنً:
ٌ
الرعاٌة للمصاب لحٌن ٌٌ وصول المساعدة
القٌاٌم بتقدٌ ٌم
الضرروالضرار
راقب تنفس المصاب ووعٌ ٌه
جعل المصاب فً وضع مرٌ ٌح
ٌ
حماٌة المصاب من التعرض للبرداوالحرالشدٌ ٌد
ٌ
الرعاٌة حسب الحاجة
تقدٌ ٌم
تنفٌذ  CPRللكبار
 .1تقٌٌم الوعً ( هز اكتاؾ المرٌض او المصاب ومناداته بصوت عال).
 .2طلب المساعدة من االخرٌن واالتصال على االسعاؾ الفوري .122
 .3تقٌٌم التنفس( النظر بشكل مابل الى حركة الصدر وسماع صوت التنفس)
 .4رفع الراس لبلعلى (الدامة مجرى التنفس)
 .5اعطاء نفس ( مرتٌن) للمصاب ثم
 .6ضؽط الصدر  30ضؽطة
 .7اعادة تقٌٌم التنفس واعداة الخطوات لحٌن استعادة التنفس
 .8وضع المصاب فً وضع االفاقة اذا تم اسبناؾ التنفس
 .9انتظار طاقم االسعاؾ الفوري او نقله الى اقرب مستشفى
مهام للمتدربٌن
 .1تعرؾ على اجراءات االسعاؾ االولً
 .2طبق ما تعلمته من اجراءات االسعاؾ االولً مع العاملٌن فً مكان عملك
 .3تعرؾ على كٌفٌة القٌام باجراءات انقاذ الحٌاة والتنفس االصطناعً
 .4تعلم كٌفٌة اتخاذ القرار بشؤن احالة المصابٌن الى المستشفى عند الضرورة
 .5إحفظ السجبلت الصحٌة الشخصٌة الخاصة بالعمال ( والعاملٌن)
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الفصل الثامن
التوثٌق فً الصحة المهنٌة
تعرٌف
علم الوبابٌات  Epidemiologyهو دراسة توزٌع االمراض أو االحداث المتعلقة بالصحة فً مجموعة بشرٌة
محددة ودراسة العوامل المحددة لهذه االمراض أو االحداث.
والوبابٌات حقل من حقول الطب ٌدرس مختلؾ العوامل التً تإثر فً ظهور األمراض ،وتواترها ،وطرٌقة
انتشارها وتوزعها ،وتطور سٌرها ،سواء أكان أساسها الفرد أم الوسط الذي ٌعٌش فٌه؛ كما ٌدرس الوسابل
الضرورٌة للوقاٌة من هذه األمراض .وال ٌقتصر استعمال هذا المصطلح على األمراض البشرٌة وحدها بل
أصبح ٌستعمل أٌضا فً دراسة العبلقات بٌن الحوادث البٌولوجٌة وعوامل مختلفة أخرى ،كؤسلوب الحٌاة أو
الوسط المحٌط ،والوسط االجتماعً ،والخصابص الفردٌة التً تإثر فً تواتر األمراض وتوزعها وتطورها
وتعرَّ ؾ منظمة الصحة العالمٌة الوبابٌات بؤنها شعبة من العلوم الطبٌة تهتم بدراسة عوامل الوسط والعوامل
الفردٌة وؼٌرها من العوامل المإثرة على نحو ما فً الصحة البشرٌة.
الوبابٌات المهنٌة:
وهً دراسة حدوث االمراض والحوادث الصحٌة وعبلقتها بالعمل لبلجابة على اهم االسبلة فً هذا المجال
من هم االشخاص المعرضٌن للخطورة ؟ اٌن؟ متى؟ وكٌؾ؟
االحصاء الحٌاتً:
دراسة احصابٌة تعنى بجمع البٌانات وتوصٌفها وتحلٌلها
االحصاء الحٌوي المهنً:
وسٌلة هامة فً جمع المعلومات للمراضة والوفٌات وعبلقتها بالتعرض فً مكان العمل.
االهداؾ
 .1فهم مفهوم الوبابٌات المهنٌة واالحصاء الحٌوي واهمٌتها فً كشؾ االسباب وقٌاس االختطار وتحدٌد
اولوٌات التدخل والتقٌٌم.
 .2مناقشة تطبٌقات االحصاء الحٌوي فً الدراسات الوبابٌة
 .3وصؾ االنماط الربٌسٌة لتصمٌم الدراسات المستخدمة فً الوبابٌات المهنٌة
التسجٌل وحفظ السجالت
االهداف





توثٌق االمراض المهنٌة و اصابات العمل
الفحوصات الطبٌة الخاصة بالتعٌٌن
توثٌق الفحوصات الدورٌة
توثٌق توفر االشتراطات والمتطلبات للصحة والسبلمة المهنٌة
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انواع السجالت
 .1سجل التفتٌش على الصحة والسبلمة:
ٌذكر فٌه تارٌخ التفتٌش واسم الشخص الذي اجرى التفتٌش والمبلحظات والتوصٌات،باالعتماد على
االستمارة االشرافٌة الموحدة.
 .2سجل الرصد البٌبً:
ٌتم من خبلله قٌاس العوامل البٌبٌة لمكان العمل (الحرارة،الضوضاء،االضاءة وؼٌرها)
 .3سجل الرصد الصحً:
ٌنطبق على نوعٌات خاصة من العمال مثل المصورٌن الشعاٌٌن والمختبرٌٌن وؼٌرهم اما بارسال
نماذج عٌنٌة للفحوصات المختبرٌة او ارسالهم الى الى المختبرات المتخصصة الجراء الفحوصات
البلزمة.
 .4سجل االسعافات االولٌة:
ٌذكر فٌه االجراءات التً تم اتخاذها للحاالت التً تطلبت القٌام باالسعافات االولٌة.
 .5سجل التقصً عن الحوادث:
ٌتم فٌه تسجٌل الحوادث المهنٌة والتقصً عنها وذلك:
 التعرؾ على االسباب الحقٌقٌة لبلصابات واالمراض والخسابر المادٌة والحوادث الوشٌكةوالمحتملة
 تطوٌر اسالٌب متطورة للوقاٌة من الحوادث مستقببل تنفٌذ اشتراطات السبلمة .6سجل االمراض:
لتسجٌل االمراض الشابعة لدى العاملٌن وربطها مع نوع العمل وموجودات التفتٌش على الصحة
والسبلمة وبرنامج التثقٌؾ الصحً.
 .7سجل الصحة الشخصٌة:
تضم الحاالت الصحٌة الخاصةلبلفراد والتً ال ٌمكن البوح بها النها ذات خصوصٌة.
حفظ السجالت
ٌتم حفظ السجالت بشكل مبسط وعملً واقتصادي وكفوء وكذلك االعتماد على التوثً االلكترونً فً
الحاسوب النشاء قواعد بٌانات والتمكٌن من استرجاع المعلومات بسهولة.
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الفصل التاسع
الكشف المبكر عن االمراض المهنٌة
االهداف
 تفهم أهمٌة الكشؾ المبكر عن االمراض المهنٌة
 اختٌار الوسابل التشخٌصٌة المناسبة للكشؾ عن االمراض المهنٌة
 معرفة كٌفٌة المشاركة الفعالة فً اجراء الفحوصات الطبٌة الدورٌة للعاملٌن
تمهٌد
ان المخاطر المسببة لبلمراض معروفة قبل ان ٌتم تعرض العاملٌن لها ،مما ٌجعل امكانٌة الوقاٌة منها
متاح ،حٌث ٌمكن السٌطرة على التعرض او الوقاٌة منه.
بالرؼم من ذلك فان االمراض المهنٌة ال زالت تحدث مما ٌستدعً تقلٌل االضرار من خبلل الكشؾ
المبكر عن التؽٌٌرات الصحٌة للعاملٌن ومراقبة ظهور االعراض السرٌرٌة او الفٌزٌولوجٌة وؼٌرها
تبعا لنوع التعرض للمخاطر المهنٌة.

الكشف المبكر عن االمراض المهنٌة الناجمة عن العوامل الفٌزٌاوٌة منها
.1




.2

.3

الحرارة العالٌة:
تتزاٌد شدة التاثٌرات الصحٌة للحرارة العالٌة تبعا الزدٌاد درجات الحرارة ومدة التعرض وهً
الوهن ،الهٌجان واالنزعاج
نقص التركٌز مما ٌإدي الى قلة االنتاجٌة للفرد
طفح الجلد
االعٌاء الحراري
الضوضاء:
ٌمكن الكشؾ عن فقدان السمع المتسبب عن الضوضاء من خبلل قٌاس حدة السمع والتؽٌٌرات المبكرة
فٌه .وكذلك بقٌاس الضوضاء فً مكان العمل.
االشعة المإٌنة:
التعرض لبلشعة المإٌنة قد ٌسبب العمى نتٌجة االصابة بالساد ،وكذلك مكونات الدم اكثر اعضاء
الجسم حساسٌة لتلك االشعة،لهذا فحص كرٌات الدم البٌضاء ٌعتبر استشعار هام لبلصابة وبالذات اذا
تمت مقارنته مع فحص الكرٌات البٌضاء عند التعٌٌن.

الكشف المبكر عن االمراض المهنٌة الناجمة عن العوامل البٌولوجٌة منها
 .1التدرن الربوي:
ٌمكن الكشؾ المبكر عنالتدرن الربوي من خبلل اجراء الفحوصات الشعاعٌة للصدر والتحري عن
عصٌٌات سلبٌة الؽرام فً البلؽم(القشع) واختبار مانتو mantoux
 .2الكتهاب الكبد الفٌروسً:
وٌمكن الكشؾ المبكر عنها بالفحص السرٌولوجً والفحص السرٌري.

الكشف المبكر عن االمراض المهنٌة الناجمة عن العوامل الكٌمٌاوٌة ومنها
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 المعادن
الرصاص:
اساسٌات الكشؾ المبكر
الرصاص البلعضوي -التاثٌرات الحادة
 الم البطن اعتبلل الدماغ قصور الكلً انحبلل الدمالرصاص البلعضوي-التاثٌرات المزمنة
-

تعب ووهن
االم المفاصل والعضبلت
فقر الدم
اعتبلل االعصاب المحٌطٌة
اضطرابات عصبٌة سلوكٌة واعتبلل مزمن للدماغ
قصور الكلى المزمن

الرصاص العضوي
-

تعب وارتخاء العضبلت
صداع،ؼثٌان ،تقٌإ
صعوبة التركٌز،فقدان الذاكرة
هذٌان،اختبلجات،

تحدٌد تركٌز الرصاص فً الدم واالدرار
المعدل الطبٌعً لتركٌز الرصاص فً الدم  30مكػ/دل  ،وقد ٌصل معدل تركٌز الرصاص عند االشخاص
المصابٌن الى 80مكػ/دل او اكثر.

الزئبق
اساسٌات الكشؾ المبكر:
الزببق البلعضوي  :ضٌق نفس حاد  -التهاب اللثة -قشعرٌرة -قلق -قصور الكلى
الزببق العضوي  :اضطرابات عقلٌة  -تشنجات عضلٌة  -خدر وتنمل -اضطرابات سمعٌة وبصرٌة
الكشؾ المبكر عن التعرض للزببق ٌتم من خبلل قٌاس تركٌز الزببق فً االدرار  ،معدل التركٌز الطبٌعً
عند االشخاص ؼٌر المعرضٌن اقل من  20مكػ/دل.
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المبٌدات
ٌكون الكشؾ عن التعرض لمركبات الفوسفات العضوٌة من خبلل تحدٌد تركٌز كولٌن استرٌزفً الدم .وٌتم
مقارنة التراكٌز لهذه المادة فً الشخص قبل التعرض وبعده.
تركٌز كولٌن استٌرٌز الطبٌعً قبل التعرض  % 60-50قبل التعرض ،فً الحاالت الشدٌدة للتعرض ٌظهر
انخفاض بمقدار %75
مهام للمتدربٌن









االطبلع على الطرق والتقنٌات المستخدمة فً الكشؾ المبكر عن االمراض المهنٌة
مبلحظة الفحوصات قبل التعٌٌن والفحوصات الدورٌة
ربط نتابج الفحوصات بنتابج الرصد الحٌوي لمكان العمل.
مراجعة السجبلت الطبٌة فً مكان العمل وتارٌخ ظهور االعراض والعبلت لبلمراض المهنٌة
مراجعة البٌانات المتوفرة للرصد الحٌوي للمخاطر المهنٌة
اببلغ االدارة عن الحاجة الى اجراء الفحوصات الدورٌة للمهن المتوقع تعرضها للمخاطر
اببلغ العاملٌن المتوقع تعرضهم للمخاطر الى حاجتهم الى الفحوصات الطبٌة بشكل دوري
اببلغ العاملٌن عن ضرورة تمٌٌز العبلمات واالعراض المبكرة لبلمراض المهنٌة
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الوحدة العاشرة
إدارة الطوارئ فً مكان العمل
االهداؾ
 مساعدة إدارة المإسسة والعاملٌن على تحمل مسإولٌاتهم من اجل الصحة والسبلمة فً مكان العمل.
 تقدٌم تصورات إلدارة فعالة للطوارئ خبلل إعداد خطة االستجابة للطوارئ.
 تحدٌد األدوار إلعداد وتنفٌذ عملٌة التؤهب و االستجابة للطوارئ
تعارٌؾ:
الطوارئ:
وهً حوادث مفاجبة تكون خارج األعمال المؤلوفة للمإسسة والتً تتطلب تنسٌق سرٌع للموارد من اجل
حماٌة سبلمة وصحة األشخاص او لتقلٌل األضرار الناجمة على المإسسة أو بٌبة العمل.
إدارة الطوارئ:
وهً شبكة من المعالجات الموثقة لضمان اتخاذ الخطوات البلزمة لتحدٌد الخسابر المحتملة واألضرار المتوقعة
وإدامة استجابة حٌوٌة وإستراتٌجٌة تعافً وتقدٌم خدمات بشكل مستمر إثناء الطوارئ.
التؤهب للطوارئ:
جمٌع الفعالٌات والبرامج واألنظمة من اجل االستجابة والتعافً فً حاالت الطوارئ المحتملة.
خطة االستجابة للطوارئ:
وهً وثٌقة ٌتم إعدادها لضمان وصول سرٌع للمعلومات الضرورٌة من اجل استجابة فعالة للطوارئ.
الطوارئ فً المإسسة الصحٌة
وهً الحاالت الطاربة التً تهدد العاملٌن والمرضى والمراجعٌن والمجتمع وتعطل أو تعرقل أعمال المإسسة
أو تتسبب بؤضرار مادٌة أو بٌبٌة مثال على ذلك:
 الحرابق
 تسرب المواد الكٌمٌاوٌة
 التعرض لبلعتداء أو العنؾ فً مكان العمل
 الفٌضانات
 تهدٌد بوجود مواد متفجرة
 طوارئ طبٌة
 مواد سامة ؼٌر معلومة
 االنفجارات
 السطو المسلح
 األوببة
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أهمٌة إجراءات التؤهب واالستجابة للطوارئ
تكمن أهمٌة تهٌبة إجراءات التؤهب واالستجابة للطوارئ فً:









تؤكٌد االلتزام بالصحة والسبلمة للعاملٌن والمجتمع
تقلٌل الخسابر البشرٌة والمادٌة
ضمان أن جمٌع العاملٌن بما فً ذلك إدارة المإسسة والمشرفٌن على دراٌة بؤدوارهم ومسإولٌاتهم
وقد تم تدرٌبهم للتمكن من االستجابة.
تحدٌد الموارد الداخلٌة والخارجٌة واإلمكانٌات
ضمان الحصول على المساعدة وحسب اتفاقٌات فعالة مسبقة مع الجهات المعنٌة.
تكون فعالة فً تقلٌل أوقات االستجابة
المساعدة فً استبناؾ تقدٌم الخدمات بؤقصر وقت ممكن.
تعزٌز ثقة المجتمع بان المإسسة قادرة على إدارة الطوارئ بشكل فعال.

مسإولٌات ادارة المإسسة
 توفٌر الموارد البشرٌة والمالٌة العداد وتنفٌذ برنامج فعال الدارة الطوارئ.
 تامٌن مستلزمات التاهب واالستجابة بشكل مبلبم ومحدد.
 التاكٌد من تكامل اجراءات االستجابة للطوارئ مع الفرق المتخصصة.
 توفٌر معدات الوقاٌة الشخصٌة والمعدات الضرورٌة لفرق االنقاذ.
 إعداد مسإولٌات فرق االستجابة للطوارئ والعاملٌن واتخاذ اجراءات حسابٌة للمقصرٌن.
 ضمان حصول العاملٌن والمشرفٌن واالدارة على التدرٌب والتثقٌؾ الكافً لتحدٌد مسإلٌاتهم
وواجباتهم .
 تحدٌد فرق تقدٌم االسعافات االولٌة ومستلزمات االسعاؾ ومخارج الطوارئ االمنة.
 مراجعة خطة التاهب واالستجابة للطوارئ

فرق االستجابة للطوارئ
واجباتهم ومسؤولٌاتهم:
 المشاركة بدورات متخصصة فً االستجابة للطوارئ من خبلل التنسٌق مع ادارة المإسسة.•
 تفعٌل وادارة خطة االستجابة للطوارئ بالتنسٌق مع ادارة المإسسة السٌطرة والقٌادة للوضع الطاربً. تنسٌق جمٌع فعالٌات الطوارئ اصداراالمر باالخبلء للعاملٌن والمرجعٌن والمرضى والتاكد من االخبلء بشكل كامل. طلب المساعدة اذا تطلب االمر من جهات خارجٌة من خبلل ادارة المإسسة. اببلغ اعضاء الفرٌق بقابمة المواد الخطرة التوجٌه باطفاء االجهزة والمعدات. القٌام بعملٌات االنقاذ ٌ،تضمن ذلك توفٌر معدات الحماٌة الشخصٌة والمعدات للمستجٌبٌبنللطوارئ.
 رعاٌة المصابٌن اعطاء تقرٌر بان المكان آمن لعودة العاملٌن مراجعة نتابج الممارسات المٌدانٌة واالختبارات مع العاملٌن وادارة المإسسة.
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مهام للمتدربٌن






المشاركة باعداد سٌنارٌو الحدى الطوارئ المحتملة فً المإسسة
توزٌع االدوار مع االخرٌن الدارة تلك الحالة الطاربة
مناقشة تنفٌذ الخطة مع االخرٌن
مناقشة النتابج والتوقعات
اعداد ممارسة للتدرٌب على ادارة الطوارئ لسٌنارٌو الحدى الطوارئ
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