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 ةـنيـراض املهـــاألم

Diseases  Occupational 
  تعريف:

هو فرع من فروع الطب يهدف إلى تشخيص األمراض الناجمة كلياً أو جزئياً عن بيئة العمل  الطب المهني :

 وعالجها والوقاية منها .

أو بيئة مرتبطة بمهنة الفرد عوامل مجموعة من األمراض الناجمة عن التعرض لهي  :المهنية األمراض 

 :العمل , يمكن أن تكون هذه العوامل 

 : كالحرارة والضجيج واالشعاع . Physical Agentsفيزيائية ◄

 : كالمذيبات والمبيدات والمعادن الثقيلة والغبار . Chemical Agents كيميائية◄

 . HIVيروس وف,  B: كالسل وفيروس التهاب الكبد  Biological Agents )حيوية (بيولوجية ◄

واالفتقار إلى , : مثل فقدان السيطرة على العمل  Socio-economical Factors ة واقتصاديةاجتماعي ◄

 الدعم الشخصي .

 .وليس األمراض المهنية , تسبب حوادث واصابات العمل  ي: وه Mechanical Factors ميكانيكية◄

 حركات متكررة و أماكن العمل: مثل سوء تصميم األدوات , Ergonomic Factors ية () تالؤمإرغونومية◄

 :خصائص األمراض املهنية 
) ورم بصيب الرئة  ليوماورم المتوسطة أو ميزوتي بعد انتهاء التعرض , مثلقد يحدث المرض المهني ـــ 

 سنة على التعرض لـ األسبستوز . 03ــ  03والبطن ( قد يحدث بعد مرور 

المهنية فمثال  ـــ إن التظاهرات السريرية والباثولوجية ألغلب األمراض المهنية متشابهة مع األمراض غير

 سيانات يتشابه سريرياً مع الربو الناجم عن أسباب أخرى . الربو الناجم عن التعرض لـ تولوين دي إيزو

تتعلق التظاهرات السريرية للمرض المهني بجرعة التعرض وتوقيته , فمثالً التركيز المرتفع جداً للزئبق ـــ 

أذية أي ال يسبب التركيز المنخفض منه ى قصوراً رئوياً , بينما الحر في الهواء قد يسبب تسمماً رئوياً حاداً وحت

 مزمنة على الجملة العصبية المركزية والمحيطية . رئوية , وإنما قد يسبب أذية

ألسبست  قد يزيد لـــ قد تنجم األمراض المهنية عن تشارك عوامل مهنية وأخرى غير مهنية , فمثالً التعرض 

ــ  53بمقدار حدوث هذا السرطان خطورة تزداد اف , بينما اضع 5رة حدوث سرطان الرئة بمقدار لوحده خطو

 .ضعفاً عند التعرض لتدخين السجائر  03

النَّْقص الواضح في  و ُربَّما يعود ذلك إلى , مشكلة األمراض الِمْهنِيّة أكبر بكثير من االنطباع الُمتََوفِّر عنها ــ إّن 

الكثير , كما أن   األمراض الِمْهنِيّة تشخيصضعف مقدرة األطبّاء على  , واإلبالغ عن األمراض الِمْهنِيّة عمليّة 

كما ,   االنقطاع عن العملفترة من إاّل بعد تظهر األعراض قد ال و. مرحلة ُسكونِيَّة طويلة  من هذه األمراض ذو

 قد تكون غامضة و غير نوعيّة .هذه األعراض أّن 
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 : من األمراض املهنيةلوقاية ا

Ι األولية ــ الوقاية : 

 : ـ ترقية  الصحة 1

من الناحيتين  الفحص الطبي البدئي ) قبل التعيين ( : من أجل االنتقاء الصحيح للعمال المناسبين لكل مهنة ●

 الفحوص الطبية الدورية .البدنية والنفسية , و

 .التثقيف الصحي للعمال  ●

والرطوبة ونظافة المناسبة  الكافية والتهوية الجيدة ودرجة الحرارة كاإلضاءةية فيزيائية صحبيئة  تأمين ●

 مكان العمل .

 .تحديد عدد ساعات العمل وتأمين فترات الراحة أثناء العمل وإعطاء العامل الحق في االجازة  ●

 تأمين أماكن للراحة وتبديل الثياب وتناول وجبات الطعام . ●

 . ةالترفيه والتسليتوفير المسكن الصحي وأماكن  ●

 ترقية الصحة النفسية للعمال ودراسة مشكالتهم العائلية والمهنية . ●

ضد فقد العمل والمرض والعجز , و خدمات صحة األمومة والطفولة , و التأمين مثل  تسهيالت التامين : ●

 حضانة األطفال , واإلسعاف األولي .

 

  ي :الفحص البدئ

 : ويهدف إلى 

العامل بحال لم يكن  ) ، عواملها المهنيّة الظّاهرة معروفة تحديد أهلية العامل قبل تعيينه في مهنة معينة  ◄

 ة ( .يتم تعيينه في هذه المهن السليماً 

لفحوص خالل ا الحقة العمل بهذه المهنة لمقارنتها مع نتائج تهمباشرقبل  ةتوثيق حالة العامل الوظيفي ◄

 .  القادمة

راء ــجتكون هي اال ، والخطوة الثانية به من سلبي إلى إيجابياليهّمنا انق , الجلدي تفاعل السلّين : مثال

ص  .  ) صورة الصدر الشعاعية وكشف عصيات كوخ  بالفحص المجهري للقشع ( الُمشخِّ

 الفحص الدوري :
ض  ة بغض النظر عنمراض المهنيألكر لالكشف المب ويهدف إلى  المهنيّ التَّغيُّرات المرضيّة النّاجمة عن التَّعرُّ

, غير مكلفة ,   وغير باضعة سيطة) ب يالدوري نفسها شروط فحص التحر شروط الفحص, بحيث تكون 

ال الّذين يجب فحصهمأللشاملة نظراً وغير  ,حّساسة نوعيّة  ثمَّ تُجرى الفحوص ومن ، (  عداد الهائلة للعمَّ

 .يجابيّة لتأكيد المرض أو نفيهإلت االشَّاملة للحاال

منخفضة كثافتها تكون :  ( كغبار القطن والصوف والقش والكتّان ونشارة الخشب)  ةألغبرة العضويمثال : ا

ساسّي هو قياس ألالفحص المعياري الدورّي ايكون تكشف بشكل مبّكر عن طريق الصورة الشعاعية، و اللذلك 

 . Spirometry  النفسالنفس عن طريق جهاز قياس 

غبرة تأخذ وقت ألفهذه ا, : فالفحص الدورّي المعياري لها هو الصورة الشعاعيّة  ةغبرة غير العضويألما اوأ

 . عراض ولهذا السبب فهي قابلة للكشف المبكرألطويل لتسبّب ا

 

 

 



3 Dr Shahadi DIAB °°° Université de Damas °°°  Mars 2020 

 

 الوقاية النوعية :ــ  2

 A وتشمل  الطبية :إلجراءات ــ ا 

 . B, والتهاب الكبد  عصيات السلكالتلقيح ضد : لتمنيع ا ■

الكيميائية مثل حماية الجلد باستعمال ألبسة وأحذية و العوامل الفيزيائيةتهدف إلى الوقاية من إجراءات  ■

ق باستعمال أقنعة وجهية مناسبة وقفازات وكريمات والتقيد بالنظافة الشخصية . وكذلك الوقاية من االستنشا

 بانتعال أحذية مناسبة للوقاية من اإلصابة بداء المنشقات .العوامل الحيوية و  , مناسبة

B : ــ اإلجراءات الهندسية 

 التصميم الجيد لمكان العمل  : من حيث المساحة واالضاءة والتهوية ودرجة الحرارة والرطوبة والنظافة . ♣

 وتسييجها وتغليفا عند الضرورة . ,التحديث و الصيانة الدورية لآلالت  ♣

التقليل من انتاج العوامل الضارة , أو استبدال المواد الخطرة بأخرى أكثر سالمة , وكذلك التدوير ) دوران  ♣

 العمال بين المناطق الخطرة لخفض جرعة عوامل الخطورة التي يتعرض لها كل عامل ( .

 ومنع الطعام والشراب والتدخين والكحول والعلكة والماكياج في مناطق اإلنتاج . , تثقيفهم تدريب العمال و ♣

 تطبيق اإلجراءات اإلدارية الجيدة . ♣

ΙΙ الثانوية ــ الوقاية : 

مثل قياس ,  بترصد األمراض المهنية أي التعرف إلى المشاكل الصحية قبل ظهور األعراض السريريةوتتم 

صاص الدم يشير إلى فشل الوقاية حيث أن ارتفاع تركيز ر,  العمال المعرضين لهلدى تركيز الرصاص في الدم 

) صداع , آالم عضلية  ة لهذا التسمميإال أنه يسمح بتصحيح الحالة قبل حدوث األعراض السرير, ولية األ

 والسريع, والتشخيص الباكر والعالج الفعال عن طريق تحسين الوقاية األولية وذلك  ومفصلية , فقر دم (

 . Chelating Medication بإعطاء األدوية الخالبة 

ΙΙΙ الثالثية ــ الوقاية : 

ذلك بهدف تقليل , و وتتم بتقليل التأثيرات السريرية للمرض المهني وهذا ما يدعى بالطب المهني السريري

 األدنى وزيادة القدرة الوظيفية , وتشمل الوقاية الثالثية : األعراض وانقاص األذية الى الحد

 ةيجب نقله فوراً إلى وظيف, لحد من العجز : كل عامل لديه أقل درجة من العجز جراء تعرضه لخطر مهني اأ ــ 

 . ال يتعرض فيها لذلك الخطر أخرى

استخدامه في مهنة يجب   ض أو عجزاصابة أو مرمرار باستخدام العامل الذي لديه عند االست: التأهيل ب ــ 

 تضمن استقراره النفسي وانتاجيته الجيدة .أخر مناسبة 

 إن الوقاية من األمراض املهنية قد تكون :
وتكون مفيدة عندما يكون عامل الخطر  , ، تخضع لمزاجية الفرد يطبقها كل فرد على نفسه:  وقاية فردية

كما ) استخدام الكمامات للوقاية الفردية من األبخرة لدى عامل اضطر  فترة العمل طيلةغير ُمستمّر مؤقت و

 .(  لفتح غطاء في صناعة صهر المعادننتيجة تعطل أحد األجهزة 

) الوقاية  تخضع لمزاجية الفرد الوهي ,لعمال تفرضها المنشأة أو المؤسسة المهنية على جميع ا:  وقاية عامة

تكون  الكونها تحمي العاملين جميعاً بغّض النظر عن وعيهم للخطورة والبيئة لكن عندما العامة هي األفضل 

  ن المخاطر الكيميائيّةمفيدة في الوقاية مهي , ومكان العمل  ، وتدخل بتصميم  وقاية الفردية (ال بد من الكافية 

 .( للوقاية من األبخرة  تر، ساحبات هواء، التَّهويةالفاستخدام ) 
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 : األمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن عوامل فيزيائيّة  -أوالً 

 : Noiseــ الضجيج ـ1

  Hzسة بالهرتز مقا( عدد األدوار في الثانية ) ينتشر الصوت بشكل أمواج توصف من حيث ترددها  ◄

 Hz 23333ــ  23الترددات من  ذن االنسان سماع األصوات ضمنوتستطيع أ,  dB وتقاس شدتها بالديسيبل 

 . Hz 2333ــ  533, والكالم العادي يسمع ضمن مجال 

 لضجيج هو صوت مكروه , ويتعرض العمال للضجيج في صناعات مثل :ا◄

 صناعة البناء . ●

 ., والحدادة الزجاج النسيج  ,  ●

 . , والطيارون  صناعة الطائرات ●

 .وأوعية الضغط , صنع المراجل  ●

  محطات توليد الطاقة الكهربائية . ●

 

جيج على الِصّحة  :  تأثيرات الضَّ

A  جيجــ ضعف ، األرقعلى الجهاز العصبّي المركزّي مثل  تتأثيراحدث ي :dB 55 ــ 03 ذو الشدة الضَّ

، سوء المنعَكسات  االنتباه و التّركيز، زيادة األخطاء، سرعة التََّعب، انخفاض المقدرة اإلنتاجيّة الفِْكِريّة

ْغط الّشريانّي ...(.  الشَّْرطيّة، ارتكاسات نباتيّة ثانويّة )فرط الضَّ

B  جيجــ ا اضطراب سماع على الجهاز العصبّي النّباتّي مثل  تأثيراتيحدث : dB 03ــ  55 ذو الشدة لضَّ

َوَران )كجهاز أذية بعض األجهزة ،  ، تهيُّج قشرة الُمخّ  Stress، الَكْرب  األحاديث ْغط  الدَّ ( و الجهاز فرط الضَّ

ليّة . (، انخفاض المقدرة اإلنتاجيّة الفِْكِريّة و الِجسميّة، ارتكاسات نباتيّةالقرحة الهضميّة  الهضمّي )  أَوَّ

C   جيجــ ْهليزّي عليحدث تأثيرات :  dB  03 ˂ ذو الشدة  الضَّ  :  ى الجهاز القوقعّي الدِّ

جيج شدة  ◄ ْمع: تزيد  dB 123ــ  03الضَّ وسطيّاً , وهذه الزيادة قد تكون  dB 23ــ  5 بمقدار عتبة السَّ

و يَُسّمى الطََّرش   مستمّرة تسبّب فقد َسْمع , أو أيّام 0-1يشفى في غضون  مؤقتة تسبّب فقد َسْمع مؤقّتً 

حّسّي عصبّي , وهو ثنائّي الجانب , متناظر غالباً ,  يتصف بأنهو ,  Professional Bradyacusiaالِمْهنِّي 

جيج Tinnitus يترافق بالطّنينغير عكوس  , و اء الضَّ ل إشارة تدّل على بدء تأّذي َسْمع العامل َجرَّ  . وهو أَوَّ

جيج -2  . : تسبّب ارتكاسات ألَميّة & انثقاب غشاء الطَّْبلdB 103ــ  123 ِشّدة الضَّ

جيج -0 ْغطّي dB  153 ≤  ِشّدة الضَّ ْضح الضَّ  . )إصابة مميتة( Barotrauma: تسبّب الرَّ

جيج الِمْهنِيّ   :  مكافحة الضَّ

 أ ــ إجراءات آليّة و هندسيّة  :

 ( . dB 03 ˃ شّدة صوت) ضجيج  الكيب معدَّات وأنظمة تّم تصميمها وبناؤها لتعمل بتر ◙

 . ضجيج البأخرى بيج استبدال طرائق العمل المسببة للضج ◙

جيج  باستعمال آالت أقّل ضجيجاً  ◙ جيج على أرضيّات , واإلقالل من إصدار الضَّ وضع األجهزة الـُمْحِدثة للضَّ

 ات واألسقف و الجدران بمواد ماصة للصوت .معالجة األرضيوكذلك أو قواعد خاصة لخفض االهتزاز  ,  عازلة
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جيج بتسوير اآلالت الَمْصَدراإلقالل من نقل  ◙ جيج بكبائن ذات جدر ثخينة , أو الضَّ زيادة المسافة بين ة للضَّ

ال ضمن حجيرات عازلة للصوت والمستقبل المصدر  . بعزل الُعمَّ

 . ، مع استبدال كافَّة القطع الُمهترئة أو الُمتخلخلةالدورية للمعدات واآلالت  ةصيانال ◙

ال للضجيج الُمتولّد عن محطات العمل انقاص  ◙ ض الُعمَّ نصب الحواجز الّصوتيَّة في ة من خالل المجاورتَعرُّ

 يج .محطَّات العمل المحيطة بالعمليَّات المسببة للضج

جيج)  الفحص البدئيب ــ  ناعات الـُمْحِدثة للضَّ ْمعيّة للعمل في الصِّ ( ,  انتقاء العمال األقّل استعداداً لألذيّة السَّ

ْمع َدْوريّاً لدى العاملين في وسط صاخب  ) والفحوص الدورية ْمع  فحص السَّ , و كـذلك  سريريّاً + تخطيط السَّ

ض و استبعاد الُعّمال الّذين يعانون من فقد سمع ْمع في الفترة األُولى للتّعرُّ حيث يكشف مؤقت ,  مراقبة السَّ

قبل تأثر سماع الكالم العادي   اي Hz  5333ـــ  0333قياس السمع اختالل السمع في مجال الترددات بين 

 .ومن أهمية قياس السمع  خالل الفحص البدئي ) قبل التعيين (  والدوري 

ّحيّ جـ ــ  ّحة و طرقعن ت التّثقيف الصِّ جيج على الصِّ  الوقاية منه .  أثير الضَّ

واألجهزة الخافضة أو  الخوذ ,مثل السماعات العازلة , سدادات األذن , استعمال وسائط الحماية الّشخصيّةء ــ 

ضين لضجيج  . Hz 150 ≤و يبلغ ترّدده ,   dB 75  ˂شّدته  الكاتمة للصوت عند الُعّمال الُمَعرَّ

جيج)  التدوير هـ ــ  ض المديد للضَّ  .(  تناوب العاملين في وسط صاخب لتحاشي التَّعرُّ

جيج تشريعاتقوانين وَسّن ز ــ  جيجّي.االعمال تعويض , و  للوقاية من الضَّ ضِّ الضَّ  لمتأّذين من الرَّ
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 :Vibrations االهتزاز ــ 2

   :هتزاز نوعانالاــ 

) نة واليدويَة ـنــَمكمت الالآلل امث هتزازاللم فقط ـــمن الجس زءـعندما يتعَرض ج :زاز موضعيــاهت

المناشير ة ,الَمثاقب الكهربائيّة والهوائيّ ,  الحفَّارات الهوائيّة, (  ميكانيكيّة، هوائيّة، كهربائيّة، بنزينيّة

م اليدوّي باالآ، والبنزينيَّة، َمصاقل آليَّة الكهربائيّة اجات إسمنتيَّة، أعضاء التَّحكُّ آلالت ت وأقراص الَجلخ، رجَّ

  .والمعّدات

,  سيّارات الّشحن,  زراعيّةالليَّات اآل,  لتّراكتوراتا مثل الهتزازلعندما يتعّرض كامل الجسم  م :اهتزاز عا

 . وسائل النَّقل المختلفة,  روافعال,  قاّلباتال

 :  على الِصّحة الهتزازا رتأثي

 .بالتّالي تعب ُمبّكر , و ، ووضعيات جسم قسريّة َمعيبة  عباء ُجهديّة عضليّة حركيّة ُسكونيّة ُمفرطةأ ◄

ض المديد و الّشديد ل ◄ الذي يتميز بأعراض  Vibration  Disease مرض االهتزازتزاز قد يسبب هالالتَّعرُّ

العلويين تسبب  ووعائية ) تغيرات وعائية في الطرفين, (  اضطرابات حّس األلم و اللّمس واالهتزازعصبية )

أو تقفُّع عضلية وهيكلية ) و ,  األشيع لداء االهتزاز  (الشَّكل المرضّي األصابع البيضاء وهي األيدي الميتة أو 

  . ( اضطرابات اغتذائيّة هضمية )( , و تشّوه األصابع , عضليّ ضمور 

 . وقد يحدث تخلخل عظام الرسغ الصغيرة لدى التعرض المديد لالهتزاز,  ِمْهنِيّ  يصلفالتهاب م ◄

 ..... الباصات كسائقات للجّرارات أو لدى النِّساء اللّواتي يعملن الطمث اضطراب ◄

ْغط الّشريانّي و ذ التّرّدد المرتفع يمكن أن يؤهِّب لحدوث مرض فرط  واالهتزاز ذ ◄ مقّوية  زيادةلك بالضَّ

 .األوعية الّدمويّة 

     

  : الوقاية من االهتزازات

آلالت بآالت تعمل تتّم الوقاية منها باستبدال هذه ا  : االهتزازات النّاِجمة عن اآلالت اليدويّة المولّدة لالهتزاز ♣

 األقّل بتحسين هذه اآلالت لتصبح أقّل توليداً لالهتزاز. على ذاتيّاً أو

لّصدمة امخفِّفات يمكن الوقاية منه باستعمال  :  ()كما لدى الّسائقين عن الجلوس المديد ةالنّاِجم اتاالهتزاز ♣

داتال)  .( مخمِّ

 . الفحوص الطِّبّية الدَّْوريّة & الّراحة & إجراء تمارين مناسبة  ♣
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 :Heatالحرارة  -0

يتم انتاج الحرارة من خالل تفاعالت استقالبية بالنشاط العضلي واستهالك الطعام . ويتم تبادل الحرارة مع  ◄

 الوسط المحيط من خالل التوصيل والحمالن واالشعاع وتبخر العرق .

بوساطة مركز تنظيم الحرارة في الوطاء الذي يتحكم بالتوازن ( م  00 ) تبقى درجة حرارة الجسم ثابتة ◄ 

 الديناميكي بين انتاج الحرارة وفقدها . 

كما أّن الُعّمال في البُْلَدان الحاّرة يعملون في ،  هن في ِظّل درجات حرارة مرتفعةيتّم العمل في عدد من الم ◄ 

 .( تأثيرات َمَرضيّة  جة فشل عمليّة التَّأقلّمنتي ِظّل هذه الظُّروف معظم أيّامهم و قد ينجم عن ذلك )

 :الحرارة  تأثيرات

عند  , نقص تركيز , فقدان شهية  ( : ) صداع , دوخة واقياء Heat Exhaustion االنهاك الحروري  ■

 التعرض للحر الشديد تتوسع األوعية المحيطية ويزداد ضخ الدم إلى الجلد , ويقل ضخه إلى األعضاء الباطنة

 . نه ينتج المزيد من الحرارة ونقص العمل العضلي أل, قلب الرع فيحدث تس, والدماغ 

 , كلور الصوديوماً لـفقد : يبدأ الجسم بالتعرق فيسبب( تشنّج عضلّي )  Heat Crampsالمَعص الَحروِرّي   ■

 . و النّقل من الوسط الحاّر , و إعطاء السَّوائِل فََمويّا ويعالج بـالّراحة ,

ْدمة الَحروِريّة   ■ م 03˂  فرط حرارة ) Heat  Strokeالصَّ


م وعي يترقّى حتّى يُّ جلد جاّف محمّر , تغ, 

بَات (  الجلد عندما  يصبح التعرق غير كاف للمحافظة على حرارة الجسم يحمر يتوقف التعرق  و: حيث السُّ

والسَّوائِل الوريديّة , ومعالجة اضطرابات الّسريع  ن العالج اسعافياً بـالتّبريد وويك ,ضمن المجال الفيزيولوجي 

 الشَّوارد.

:  Heat  Prickly حَصف الَحّر  , ولدى ُعّمال األفران و َمْن في ُحْكِمِهم  Burns: الحروق  ِجْلديّةتأثيرات  ■

ِطبةالَعَرقيّة و يحدث عادة فهو اندفاع ِجْلدّي شوكّي يرتبط بالخلل الوظيفّي للغدد و  , ي أجواء العمل الحاّرة الرَّ

ق ك و الحرقة و التّنميل أثناء التّعرُّ بنقل العامل إلى جّو الج ع, وي يشكو المريض من الحّكة و من حّس التّشوُّ

ئة للحّكة.بارد, و  االستحمام بماء بارد و التّجفيف الجيّد و تطبيق مراهم مهدِّ

 .  نّفسيّةتأثيرات عصبيّة و  ■

 

 :  الوقاية و المكافحة

يجب انتقاء األفراد القادرين على العمل في ظروف الحرارة الفحص الطبي البدئي والفحوص الدورية :  ♣

 . ديّة ة أو جلو عدم استخدام األفراد المصابين بأمراض قلبيّة أو وعائيّ المرتفعة , 

طوبة والتَّهوية الجيدة لمكان العم ♣   ل .المحافظة على معايير ُمحدَّدة لدرجة الحرارة وسرعة الهواء والرُّ

ض للحرارة المرتفعة اص زمنانق ♣  .  التّعرُّ

ض للحرا ♣ ّحيّة النّاِجمة عن التَّعرُّ ليّة لالضطرابات الصِّ ّحّي للُعّمال عن األعراض والعالمات األَوَّ رة التّثقيف الصِّ

 كذلك سبل الوقاية منها.المرتفعة و 

 معةالوأغطية رأس ,شعاع الألوان فاتحة تعكس ا مالبس ذاتنظارات ومن  تأمين وسائل الحماية الّشخصيّة ♣

 . توفير أغذية مالحة منعاً لحدوث النَّْقص الملحّي و سوائل باردة منعاً لحدوث النَّْقص المائيّ  ♣

 و كذلك أماكن استجمام مكيَّفة., توفير الحّمامات الباردة في أماكن العمل  ♣
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 :Coldالبَْرد  - 0

,  يحااول االنساان تقليال ساطح  ( مثل العمل في مستودعات باردة) عند انخفاض درجة حرارة الجو المحيط  ◄

 . دث تقبض األوعية المحيطة للجلد د المتعرض بثني المفاصل مثال ويحالجل

          : للبرد  حاّدةالتأثيرات ال

ااْطحيّة و يتَِّصااف بااـ :  Hypothermiaهبااوط الحاارارة   ◙ وحتااى تغاايّم وعااي  , وانخفاض درجااة الحاارارة السَّ

بَات  . النظميّات قلبيّة عند إعادة التّدفئة,  السُّ

ِطب. Chilblainالشََّرث )شري البَْرد(  ◙ اء تعّرض مديد للبَْرد الرَّ م الجلد َجرَّ  : و يتّميز بتورُّ

د األنسجة مع أذيّة َخلَويّة غير عكوسغرغرينا جافة )  : Frost Biteَعّضة الّصقيع   ◙  .(  تجمُّ

 : غرغرينا رطبة . Trench  Foot  قدم الخندقأو   Immersion  Footالقدم الغاطسة   ◙

 تنفُّسيّة ُعْلويّة . أمراض نَْزلية ◙

 

 : للبرد مزمنةالتأثيرات ال

 .انخفاض المقدرة على العمل ــ 

 . انخفاض مقاومة الجسم للعوامل الّضاّرةــ 

 

 :  الوقاية و المكافحة

 . بس ُمناسبة من حيث النَّوع وعدد الطَّبقاتالارتداء مــ 

ض للجو الباردــ م  . راعاة ساعات العمل وُمّدة التَّعرُّ
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   : Radiant Energyالطَّاقَة اإلشعاِعيّة  ــ  5

 : Radiations ionizing-Nonاإلشعاعات غير المؤيِّنَة  -أ

 . غير ضاّرة بِصّحة اإلنسان: ال تُمتّص , و Long Radio Wavesموجات الّراديو الطّويلة  -1

غرى  -2 افُن و  Microwaves الموجات الصُّ : و هي موجات قصيرة جّداً تستعمل فاي االتّصااالت الّراداريّاة للسُّ

 قد تسبب مرض الساد لدى التعرض المفرط لها . و الطّائرات. 

جاااج و الزّ المزارعااون و البّحااارة و عمااال : يتعااّرض لهااا  Infrared Radiationاألشااّعة تحاات الَحْمااراء  -0

 .  لدى التعرض المفرط لها, و قد تسبب الساد الحدادة واألفران 

ماع و وء الاّل لكان تاوهج الضا, عاادة غيار ضاارة :  Light Radiationّي( األشّعة الّضاوئيّة )الّضاوء الَمرئا -0

 . قد يسبّب إجهاداً عينيّاً  و ُصداعاً الخارق و المباشر 

) تفياد فاي   الّشامس هاوو طبيعاّي  مصادرها األهاّم :  Ultraviolet Radiationاألشاّعة فاوق البنفساجيّة ــاـ  5

َخد , وهذا مهم للوقاية من  فّعال Dتحت الِجْلد إلى فيتامين  Dالفيتامين تحويل طليعة  عناد األطفاال  Ricketsالرَّ

عااة و عند البالغين ( ,  Osteomalaciaمن تليّن العظام و أّما تأثيراته الّضااّرة فيتعاّرض لهاا الُمزارعاون و الرُّ

انعيّة , و.( UV% مان05)الاثّلج يعكاس  ك المتزلِّجاون علاى الجليادو كاـذل لبّحارة و الجنودا  أهاّم مصاادرها الصُّ

 مفتِّشّو الطَّاقَة الّذّريّةوالمعادن تذويب , و اللِّحام الكهربائيّ و  األقواس الفحميّةهي 

   : البنفسجيّة تّأثيرات الّضاّرة لألشّعة فوقال

علاى , لاذا تقتصار تأثيراتهاا المباشارة أساسااً  بضاعة ميلّيمتاراتجسام االنساان أكثار مان  هذه األشّعة ال تخترق 

 الِجْلد و العينين.

 :ية الِجْلد التّأثيرات

  الُحمامىErythema . 

  ( الّدبَغ الّشمسّي قَتَامة الِجْلدSun Tan  . ) 

 ض لألشّعة مدّ شدة و هي آليّة دفاعيّة تعتمد على : ود ثَخانة الجل  .ة التَّعرُّ

  َساَرطانة وْسافيّة الخاليااSquamous Cell Carcinoma ًأو ورم ِظهاارّي قاعادّي الخالياا، يُادعى أيضاا ،

ض المديد  Rodent Ulcerالقَْرحة القارضة   .ألشّعة فوق البنفسجيّة ل: عند التَّعرُّ

 :ة التّأثيرات العيني

  التهاب القََرنيّةKeratitis  نجم عان امتصااص العاين لهاذه ، و تا الكهربائياة () سفع العاين أو عاين القاوس

 . لدى المتزلجين على الجليد و من الّضوء المنعكس عن الثّلج، ألدى عمال اللحام الكهربائي األشّعة مباشرة

  ّالسَّاد Cataract : 

  : اء حروق الوهج الَعَمى لادى  Snow  Blindness و كاذلك َعَماى الاثّلجلدى ُعّماال اللِّحاام الكهرباائّي , َجرَّ

 المتزلِِّجين على الجليد.                                        

الّضاّرة بالعينين، يجب ارتداء نَظّارات خاّصة تصافّي األشاّعة  لوقاية من تأثيرات األشّعة فوق البنفسجيّةا

 .ة تحت الَحْمراءفوق البنفسجيّة, و كذلك األشعّ 
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 : Ionizing Radiationsاإلشعاعات المؤيِّنَة  ب ــ

األشّعة  ) Electromagneticكهرطيسيّة أو  ( لفا، بيتا، النّيتروناتأ ) Particulateجسيمانيّة  قد تكون  ▲

 . ( الّسينيّة، أشّعة غاّما

ض الِمْهنِّي لإلشعاعات المؤيِّنَة ومن ▲ , و  العالجيّةفي َحْقل األشّعة التّشخيصيّة و املين الع : أمثلة عن التَّعرُّ

ض لتفجيرات ن,  العمل في محطات الطَّاقَة النّوويّة, واستعمال النّظائر الُمِشّعة  طالء ميناء  وويّة , التَّعرُّ

 .ّراديوم ..الخ لّساعات بالا

 مخاطر اإلشعاعات المؤيِّنَة على ِصّحة اإلنسان :

ض الحاّد :ُمخاطر   نّاِجمة عن التَّعرُّ

)أشّعة غاّما و اإلشعاعات الّسينيّة  الموت خالل ساعات عند تعرض كامل الجسم لجرعة عالية من األشّعة  -1

 .القاسية( 

ساعة يحدث اعتالل مخاطية  04ــ  20في الحاالت األقّل شّدة و في غضون متالزمة االشعاع الحاد :  -2  

قد يحدث الموت  الُحّمى و اإلسهال و اضطرابات الشَّوارد و و قُياءاغثيان والشهيّة ومسبباً فقد المعدة واألمعاء 

(  أو األخماج ) نتيجة و تقّرحات في األغشية المخاطيّة ( أنقص الّصفيحات الّدمويّة بسبب النزف ) فرفريّة 

 .تخرب مخاطية األمعاء وقلة الكريات البيض ( 

ض المزمننّاجمخاطر   : مة عن التَّعرُّ

ئة و ابيضاض الّدم ... .  كسرطانات الّسَرطان  -1  الجلد و الرِّ

 قم واالجهاض .عال -2

 . طفرات وراثيّة و هي لحسن الحظّ مقهورة -0

 الشيخوخة الباكرة وقصر العمر . -0

اّد  -5  .   Cataractالسَّ

القليلة(  :  تنجم في معظم الحاالت عن جسيمات بيتا و األشّعة الّسينيّة اللّيّنة )ذات الطَّاقَة آفات ِجْلديّة -5

ألنّها تُمتّص سطحيّاً و لذلك فهي تظهر في غضون أُسبوع إلى أُسبوعين بشكل ُحمامى و وذمة و حّكة 

ر أدمة  Blistersو نْفطات   .   Alopeciaجلدية و الثعلبة ، وتقّرح  , وحروق Sloughingو تخشُّ

اإلشعاعات الّسينيّة القاسية )ذات الطَّاقَة الكبيرة( و إشعاعات غاّما فهي تخترق بسهولة و لذلك ما ا

ن ضمور الجلد واختفاء بصمات , و  Hyperkeratosisتسبّب ارتكاسات متأخرة أهّمها فَْرط التّقرُّ

 .Epidermoid  Carcinomaو سرطانة بَشَرانيّة   األنامل والثعلبة 

 الوقاية :

الفحوص الطبية البدئية ) قبل التعيين ( والدورية مع التركيز على العين والجلد والدم . وأجهزة جيب  ▲

 لقياس الجرعات الشعاعية ورصد النشاط االشعاعي في سوائل الجسم .

 االحتواء ) منع االنتشار ( وتركيب الدروع . ▲

 التعامل مع المواد المشعة عن طريق التحكم عن بعد . ▲

 أجهزة التهوية والفضالت , والتنظيف التام في حال التسريب لمنع تلوث البيئة . فصل ▲

 خفض زمن التعرض . ▲

 المحافظة على مسافة كافية بين المصدر والعامل . ▲

 ن .عضاء التّناسليَّة والعيألنّظارات واقية وقفّازات ُمبطّنة بالّرصاص لحماية نقّي العظم وامالبس وقائية و  ▲
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 :الضغط الجوي تغيرات -5

 ارتفاع الضغط الجوي :أ ــ 

األنفاق قة و العمال الذين يتعرضون لزيادة الضغط الجوي هم الغطّاسون والغواصون و ُعّمال المناجم العمي ◄

غط من عمق الماء ) م 13, حيث يزداد الضغط الجوي بمقدار ضغط جوي واحد لكل   050الجوّي الّسوي الضَّ

 لمز ( .م

أو إلى األذن الوسطى ) كما وفي حال انسداد الفتحات المؤدية الى الجيوب المجاورة لألنف , خالل النزول  ◄

( فعندها ال يتعادل الضغط الجوي في األجواف مع الضغط  الناجمة عن االلتهاب وذمة األغشية المخاطية في

ولذلك يجب , انثقاب غشاء الطبل   الخارجي فيحدث ألم شديد مع زيادة وذمة األغشية المخاطية ونزف وحتى

 زول . نمنع العامل المصاب بالتهاب تنفسي من الغوص لتجنب المضاعفات أثناء ال

ْغط الُجزيئِّي لألُكسيجين وبارتفاع اارتفاع الضغط الجوي يترافق بقاء تحت الماء خالل ال ◄  يحدثفاآلزوت لضَّ

ل َصّمات هوائيّة و َصّمات آزوتيّة في األنسجةتسمم باألوكسجين وتخدير باآلزوت  , ويحدث  مؤّدياً ذلك إلى تشكُّ

 .تناق وحتى الغرق االخ

تتمزق الرئة نتيجة تمدد ( , قد  العامل هلعكما في حالة وفي حال الصعود السريع مع بقاء المزمار مغلقاً )  ◄

ْغط, الغازات  مرض أو   Decompression Sickness( داء الغّواص ) وقد يحدث مرض تخفيف الضَّ

ندوق المغلق  . Caisson Sickness الصُّ

 :  أعراض مرض تخفيض الضغط  

 .ألم حاد حول مفصل كبير , وفي الحاالت المزمنة قد يحدث تنخر عظمي خاصة في رأس الفخذ  ●

 نفُّسيّة و َدَوَرانيّة.و مضاَعفات تشلل لكامضاَعفات عصبيّة مركزيّة و محيطيّة  ●

ْغط  : عالج مرض تخفيف الضَّ

ْغط جة الضَّ ْغط في حجرات متدرِّ  . إعادة الضَّ

 الوقاية :

عود التّدريجّي إلى السَّْطح   . الصُّ

 

 انخفاض الضغط الجوي :ب ــ 

(  يوجد عادة مكيفات للضغط في الطائرات المدنية عسكريين |)ن الن على ارتفاعات عالية مثل الطياريالعاملو

وبالتالي انخفاض ضغط األوكسجين الجزئي فيحدث عسر تنفس بسبب , من انخفاض الضغط الجوي يعانون 

يعاوض الجسم بزيادة و تمدد الغازات في األمعاء ولكن يهبط الطيارون قبل حدوث مرض تخفيف الضغط , 

 النبض والتنفس وكثرة الكريات الحمر .

 الضعيفة أو المعيبة : ةاالضاءــ  0

 العين والتعب وكثرة الحوادث ورأرأة عمال المناجم ) حركات سريعة ال ارادية في العينين ( .قد تسبب اجهاد 
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                                                  )التسممات المهنية (:  األمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن عوامل كيميائيّة -ثانياً 

 Gases أو غازات، Vapours ، أو أْبِخرةMists، أو َرَذاذات Fumes، أو أْدِخنَة  Dustsتكون بشكل أْغبَِرة 
ناِعيّة الُمختلفة. ,   وذلك كنواتج للعمليات الصِّ

 تأثيرات العوامل الكيميائيّة على أجهزة الجسم:

  ّتأثيرات جلدية : -1

ض للّراتنج و البالستيك و مبيدات و : Urticaria التهاب الجلد و اإلكزيمة و الشِّري ☻ هي تنجم عن التَّعرُّ

شات أخرى.  الحَشرات غير العضويّة و مخرِّ

ض للحموض و القلويّات و الكرومات.و :  Ulcerationsالتّقّرحات ☻  هي تنجم عن التَّعرُّ

ض للُهباب )السُّخام( و األنثراسيو : Skin Cancers رطانات الجلدس☻ ن و اإلسفلت و هي تنجم عن  التَّعرُّ

 .    افين النّيء و الّزرنيخ الكريزوت و البار

      مشتقات األمينمثل  , هنالك مواّد كيميائيّة يمكن أن تمتّص عن طريق الجلد لتسبّب أيضاً تأثيرات جهازيّة

 .(  كالتّري نتروتولوين ) ، و مشتقات النّترو(  كاألنيلين و إلفا نافيتيل أمين) 

 

   ّتنفُّسّية :ّتأثيرات  -2

أغبرة الّرصاص و الكادميوم و الّزنك و المنغنيز، و أبخرتها الّذّوابة، تَُعدُّ سموماً جهازيّة و هي تسبّب ُحمـَّى ◄

 .  Metal  Vapour  Feverبخار المعدن

ئة ا◄ يسبّب غبار  , فمثالً   Pneumoconiosesألغبرة غير الّذّوابة تسبّب أنماطاً مختلفة من تََغبُّرات الرِّ

يليِسّي  َحار السِّ , كما يسبّب Asbestosis, و يسبّب غبار األميانت داء األميانت Silicosisالكوارتز مرض السُّ

َحار القُْطنِّي   .... الخ Byssinosisغبار القُْطن مرض السُّ

حم تسبّب و قطران الف Shale Oilو األميانت و البيريليوم و الّزيت المعدنّي  Chromateالكرومات ◄

 الّسَرطان.

ئتين فقط◄ ل أكسيد اآلزوت و الميثان و  , الغازات الخانقة البسيطة تزيح األُكسيجين في الرِّ و من أهّمها أَوَّ

 ثاني أُكسيد الكبريت.

 

 ّتأثيرات هضمّية :                                                                        -3

قد يتناول الُعّمال مع الماء و الِغذاء عناصر ساّمة، كالّرصاص و الّزرنيخ و الكادميوم و الكروم و الفوسفور ... 

َوَران الّدموّي، فإذا تراكمت و , تُْطَرُح أغلبيّة هذه العناصر مع البُراز  , و و يُْمتَصُّ قِْسٌم منها إلى داخل الدَّ

 تََسُمّمات مختلفة.  وصلت تراكيزها إلى قيم معيّنة سبّبت
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 األمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن عوامل َحيَويّة ) األمراض المعدية المهنية (: اً ــثالث

تنجم عن تعرض العامل للعوامل الحية الدقيقة كالجراثيم والفيروسات والفطريات والطفيليات ) ديدان , وهي 

 .أوالي ( والريكتسيات 

 : العضويّةطرق الّدخول إلى 

 حّمى,  سلداء ال: مثل   ) الطريق التنفسي (  ستنشاقاال Q . 

  دالتهاب كب مثال :   ) الطريق الهضمي ( االبتالعA  تيفيّةالُحمى ــ ال معويَّةـ النزالت ال  . 

   :  ( . بريمياتـ ال بلهارسياـ ال الجمرة الخبيثةداء  )  التّماس الجلديّ الطريق الجلدي 

 ( . تقيُّح الجروحـ  َكلَبـ ال كزازال ) داء  جلديَّةالوح جرال                            

 .(  خيطيّاتـ ال يشمانيّاتللا الريا ـمال ) داء غ الحشراتلد                            

ضون العمال    : ةالبيولوجيَّ  للعواملالُمعرَّ

الطّبّي والمخابر وَمن هم على تماس بسوائل جسم الُمصابين  العاملون في الخدمات الّصحيَّة والمجال▲

 ( . وااليدز ... السلّ ,  B التهاب الكبد)  مراض الُمعديةألبا

لخ أو تصنيع وتعبئة العاملون بتربية الحيوانات والطُّيور أو العاملون في المسااألطباء البيطريون , و ▲

يد أو ألاللُّحوم وا (  : معرَّضون لإلصابة بأمراض ُمعالجة جلود الحيوانات وفرائها الدباغون ) سماك أو الصَّ

و داء البُُروِسيالت  Anthraxكالسل الحيواني و الجمرة الخبيثة ة ِمْهنِيّة حيوانيّة الَمْصَدر خَمجيّ 

Brucellosis  و حّمى كيوQ  fever  و الّداء الببغائّيPsittacosis  الفُْطريّة.، و بعض األخماج الطُّفيليّة و 

( : معرَّضون لإلصابة بداء المنشقات  ُحقُول األرز المغمورة )وموحلة الُحقُول الن في والعامل▲

Schistosomiasis  . 

 . Ankylostomiasisبداء الملقّوات  لإلصابةمعرضون   في الُحقُول المسمّدة العاملون ▲

و داء ,  Histoplasmosisداء المصّورات النّسيجيّة ب لإلصابةعامة معرضون العاملون في مجال التُّربة  ▲

 . Tetanus الكزاز ، و Blastomycosis لبرعميّ  و داء الفُطَار,  Coccidiomycosis الفُطَار الُكَروانيّ 

 . Leptospirosisداء البّريميّات ب لإلصابةعمال المناجم معرضون ▲

 :لمكافحة والوقاية ا

وكشف الحيوانات الُمصابة واتّباع أساليب صحيَّة صحيحة  الحيوانات باللقاحات ,تمنيع   : بالنسبة للحيوانات 

قابة على الجلود والفراء االتَّحلجراء  و لرعايتها أو التَّخلُّص منها أو من مخلَّفاتها ليل المخبرية لها، كذلك الرَّ

 . االمستوردة وتطهيره

  ن :بالنسبة للعاملي 

 الدورية . الفحص الطبي البدئي والفحوص ●

 .التثقيف الصحي  ●

  . التمنيع باللقاحات●

غيرة في اليد والساعدللجالنتباه تّباع قواعد النَّظافة الشَّخصيَّة وخاّصة اا●   . روح الصَّ

 بما ت الُمعديةالمن الفض للتخلُّصالئمة توفير أنظمة مُ , ووتأمين التّهوية الجيّدة  ,العناية بنظافة بيئة العمل  ●

  . السلالمعدية بشدة ك مراضألت االعزل في حاالفيها 
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 :  األمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن عوامل اجتماعيّة و اقتصاديّةــ  رابعاً 

 :عن  كثيراً ما ينجم القلق و التّوتُّر عن البيئة الِمْهنِيّة

 . دقَّةالمسؤوليَّة والب لتزامالوتغيير نمط الحياة بشكل سريع وا,  والبعد عن األسرة لمكان العمللهجرة ا ▲

 . و ساعات العمل الطّويلة المضنية،  طبيعة العمل القاسيةر , أسلوب العمل الُمملَّ الُمتكرّ  ▲

زاع بين الُعّمال  ▲ مالءو رؤسائهم، أ حاالت النِـّ  . و الغيرة من ترقية الزُّ

 ر .لة والُعزلة والملل وعدم التّقديالعمل يُولّد إحساس بالضآتمتة أ ▲

 . وضعف الرعاية الصحية والحوافز ونظام التّرقيات وانخفاضهاألجور ونظام اإلدارة أسلوب ا ▲

 

 : المهنية العوامل االجتماعية واالقتصادية تأثيرات

ش و,  التّوتُّر و االنفعالتصيب العامل بالقلق وعوامل ال هذه  تهمقدرو  تهن فعاليتقلّل مبالتالي و ,  ذهنالتشوِّ

ْغط الّشريانّي و تشنّج  ب إلصابته باألمراض البد نفسيّةو تؤهّ ,  اإلنتاجيّة كنقص التّروية القلبيّة و فرط الضَّ

 القولون و القرحة الهضميّة و بعض االضطرابات التّحسُّسيّة ... الخ.   

 

 ( فهي الكرب)  جتماعيّةالاوأنواع المخاطر المهنيّة تعتمد على قياسات خاصة عدا العوامل النفسية  جميع

  .ستجواب والتحليلحظة واالالتعتمد على الم

 

 :االقتصاديّة الِمْهنِيّة من العوامل االجتماعيّة و لوقايةا

للتّنظيمات النِّقابيّة دور  ، كما أنّ  هنالك أهّمية كبيرة لإلدارة الّصحيحة و النّاجحة لمختلف المؤسَّسات اإلنتاجيّة

 . الدِّفاع عنهاهاّم في ضمان ُحقُوق الُعّمال و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Dr Shahadi DIAB °°° Université de Damas °°°  Mars 2020 

 

 حوادث العمل ( : عوامل ميكانيكية )األمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن خامساً ــ 

في مكان  حدث تة غير ُمتوقّعة وغير ُمدبّرة واقعهي :  Occupational Acidentالمهنية  الحادثة ■

 , وقد تسبب ضرراً باإلنسان أو بآالت العمل . العمل أو في الطريق إليه

وقوع الحوادث و اإلصابات الِمْهنِيّة بين ُعّمال المناجم و مقالع األحجار و البِناء  لياُلَحظُ ارتفاع ُمَعدَّ  ■

ناعات الفوالذيّة ... ناعات الثَّقيلة، كالصِّ  و ورشات سكك الحديد و الصِّ

 نواع حوادث العمل : أ

 . ( طريقة حمل خاطئة أو حمل أشياء ثقيلة)  اءشيألعن حمل ادث ناتجة حوا▲

 .ُسقوط الحوادث ▲

 . بالَمعدَّات االصطداموادث ح▲

 .استخدام أدوات غير ُمناسبة  اآلالت , أوحوادث ناتجة عن ▲

 . نفجاراتاالحرائق والحوادث , أو   كهربائيَّةالحوادث ال▲

الح▲  اآلالت .ر مباٍن أو أجزاء من حوادث ناتجة عن انهياأو ,  وادث ُسقوط أشياء على الُعمَّ

 . وإليه حوادث أثناء انتقال العامل من العمل ▲

 األسباب :

تهوية، ترتيب ال،  ضاءةالضجيج , الحرارة , االشعاع  , اإل)  ظروف بيئيَّة أو ميكانيكيَّة وفيزيائيَّة َخِطرة ♣

 ( . شياءأل، كيفيَّة نقل ا ت وصيانتهاالآل، متانة ا ، النَّظافة مكان العمل

,  و الحالَتَين البدنيّة و النّفسيّة, و العادات الّشخصيّة  ، العمر، الجنس، مستوى التَّعليم)  عوامل شخصيَّة ♣

 . )  بس واقيةالتدريب سابق، م,  ...مركنة  كذلك تعاطي العامل للكحول أو للتّبغ أو ألدوية

كعدد الساعات المتصلة أثناء العمل، وأوقات الراحة،  وقوع الحوادثظيم سير العمل على كما قد يؤثر تن ♣

 . نتاج المطلوبة وسرعة أداء العملإلوكّمية ا

 وقاية :ال

جراءات إللذا يجب تسجيل الحوادث وتحليلها لمعرفة العوامل الُمسبّبة ووضع ابه , لكّل مكان ظروف خاّصة  

مة ال، التَّحقُّق من س عمال الخطيرةأل، ُمراقبة ا والتّهوية والنّظافةضاءة إلتحسين ا) لمنع تكرارها المناسبة 

 ( . ك الكهربائيَّة، التَّدريب الكافي للعاملين الجددالسألا

 % من اإلصابات والحوادث الِمْهنِيّة يمكن الوقاية منها.03أّن أكثر من  ِذْكرُ بالمن الجدير و
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 رغونومية ) علم العمل أو المالءمة ( :إاألمراض الِمْهنِيّة النّاِجمة عن عوامل سادساً ــ 

بيئة العمل الفيزيائية والنفسية  القة المعقدة بين االنسان , ودراسة الععلى ات رغونومياإليقوم علم  ◄

ومتطلبات العمل , وطرائقه , أي تالؤم العمل واألنظمة والمنتجات والبيئات مع قدرات العامل الجسدية والنفسية 

 .(  ) مالءمة العمل للعامل 

خالل من  ,  االنتاجي مته ومردودهراحة العامل بالدرجة األولى , وسالتأمين رغونوميات إلى علم اإليهدف  ◄

تأسيس بيئة عمل جيدة ) من مرافق وأثاث و وآالت وأدوات ( مالئمة لخصائص العمال ) مثل الحجم والقوة 

بحيث أن تطبيق برنامج اإلرغونوميات الناجح يحسن الصحة واالنتاجية في آن ة والذهنية ( يالجهد والسعة

 كماً ونوعاً االنتاجي الل زيادة المردود ال يفيد العمال فحسب , بل أرباب العمل كذلك من خبذلك واحد , فهو 

 .    والعالج وانخفاض تكاليف التأمين المهنية  اضمراألاالصابات ووالتقليل من زمن العمل الضائع بسبب 

 العوامل اإلرغونومية :أسباب 

  .إجهاد البصر ●

 .الحركات الُمتكّررة● 

 . ثقالألرفع ا ●

 . الوقوف أو الجلوس المديدين● 

 . ُسوء تصميم أدوات أو مناطق العمل ●

م بالعمر يُنقص القدرة على التَّأقلُم●   . التَّقدُّ

 تأثير العوامل اإلرغونومية :

كونيّة على فترات  دمات الُمتكّررة أو الُحمول العضليَّة السُّ في أحيان كثيرة يُمكن أن تُؤّدي الحركات أو الصَّ

 : أو التّجميع أو إدخال البيانات إلى عمال الُمتعلّقة بالفرزألطويلة كما في ا

 . التَّهتُّكات, السَّْحجات الوثي ,  والخلوع و الكسور مثلحادة  عضليَّة هيكليَّة وعائيَّة عصبيَّةيات أذ ◄

 في اليدين والساعدين التهاب غمد الوتري , التهاب الجراب المفصلمثل حدوث اضطرابات رضحيّة تراُكميّة  ◄

ُسغّي )  نَكُّسيّة و, ( متالزمة النّفق الرُّ  . أمراض المفاصل التَـّ

 وقاية :ال

ئم حاجات الألدوات والمعّدات كي تُ لبالتَّصميم الفعَّال للعمل أو مكان العمل وبتصميم أفضل ى ولألالدَّرجة اب ▲

ال   . الُعمَّ

شامل  رغونوميَّة من قبل أرباب العمل ومكافحتها من تحليل إرغونوميإلتدابير تصحيح للمخاطر ااتخاذ  ▲

 : لمكان العمل عن طريق

دوات ألوا نارةإلِ محطَّات العمل واأو إعادة تصميم ئمة مثل تصحيح الاستعمال الوسائط الهندسيّة المُ ☻       

 والمعدَّات 

ال بين ☻ حيحة مثل تناوب الُعمَّ الطَّلب على  عدة مهام ُمختلفة وخفض تعليم ُممارسات العمل الصَّ

 . ستراحةالنتاج وزيادة فترات اإلا

 . باستعمالها لتزامالوا ,  وقائيَّة الفرديَّةتوفير المعدَّات ال☻           

 


