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 العمل بٌئة فً السالمة و الصحة

 : تعارٌف

 :  الصحة.1

 االجتماعٌة و النفسٌة و البدنٌة الرفاهة من حالة بؤنها الصحة – دستورها فً – العالمٌة الصحة منظمة عرفت

 .العجز أو المرض من الخلو فقط لٌس و physical , mental and social well- being التامة

 : المهنٌة الصحة.2

 األول اجتماعها فً العالمٌة الصحة منظمة و الدولٌة العمل منظمة من المشتركة المهنٌة الصحة لجنة عرفت

 جمٌع فً العاملٌن بصحة االرتقاء إلً ٌهدف الذي الصحة فروع من الفرع بؤنها المهنٌة الصحة"  1551 سنة

 الصحٌة االنحرافات منع و ، جتماعٌةواال والنفسٌة البدنٌة الرفاهة درجات أعلى فً بها االحتفاظ و المهن

 العمل أماكن فً الصحٌة المخاطر كافة من العاملٌن وقاٌة وكذلك ، العمل ظروف من للعاملٌن تتسبب قد التى

 فً ذلك ٌتلخص و. النفسٌة و الفسٌولوجٌة إلمكاناته مالئمة عمل بٌئة فً – به االحتفاظ و – العامل ووضع ،

 " . عمله مع عامل كل تكٌٌف و عاملال ٌالئم لكً العمل تكٌٌف

 : توجد الحٌز هذا فً و.  نشاطه ٌمارس و اإلنسان فٌه ٌعٌش الذى الحٌز هً البٌئة -3

 .مٌكروسكوبً وبعضها ضخم بعضها مختلفة أحجام ذات الحٌوانٌة و النباتٌة الحٌة الكائنات من مجموعات -ا

 مجموعات -ج ج.الصخور و كاألرض الصلبة و كالهواء الغازٌة و كالماء السائلة المواد من مجموعات -ب

  الرٌاح عصف و الشمس كضوء بالطاقة المحملة القوى و الظروف من

 .البحر موج و المٌاه جرٌان و

 فً السابقة الثالث المجموعات مكونات بٌن تربط الحٌوٌة و الكٌمٌائٌة و الفٌزٌقٌة التفاعالت من مجموعات -د

 .Ecosystems البٌئٌة المنظومات أو البٌئٌة األنظمة باسم تعرف التوازن على مفطورة أواصر

 . األرض كوكب على الحٌاة إطار هو و. الحٌوي المحٌط هً األوسع إطارها فً البٌئة و

 و( الٌابسة) األرض من السطحٌة الطبقات و( الهواء) الجوى الغالف من السفلً الطبقات من ٌتؤلف و

 الحٌز هذا فً الفطرٌة الحٌاة توجد و. المائٌة الكتلة من السطحٌة الطبقات

 . المحدود

 و مواد من ٌحوٌه ما و الحٌة الكائنات ٌشمل الذي الحٌوي المحٌط"  بؤنها البٌئة المصري القانون عرف قد و

 ". منشآت من اإلنسان ٌقٌمه ما و تربة، و ماء و هواء من بها ٌحٌط ما
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 : إلً اإلنسان فٌها ٌعٌش التى البٌئة تنقسم و

 البٌئة هً و Ambient Environment, Out-door Environment: العامة البٌئة أو الخارجٌة البٌئة* 

 .المفتوحة األماكن بٌن شاءوا كٌفما وٌتنقلون كافة البشر فٌها ٌعٌش التى

 المسكن بٌئة و ملالع بٌئة مثل المغلقة األماكن داخل البٌئة وهى:  Indoor Environment الداخلٌة البٌئة* 

 داخل تمارس التى األنشطة ألنواع تبعا و. المغلقة األماكن من ذلك وغٌر المغلقة اللهو وأماكن المدرسة بٌئة و

 .العمل بٌئة أهمها من ، متعددة داخلٌة بٌئات على التعرف ٌمكن فإنه األمكنة هذه

 أماكن داخل تمارس العمل أنواع كل لٌس أنه العمل بٌئة عن الحدٌث عند االعتبار فً ٌإخذ أن ٌجب أنه على

 المناجم عمال ٌمارس كذلك و المبانً داخل أعمالهم ٌمارسون الورش و المصانع عمال كان وإن أنه و. مغلقة

 كذلك و ، مفتوحة أماكن – معظمها فً – الزراعٌة المهن فً العمل بٌئة أن إال المناجم أنفاق داخل أعمالهم

 ، الجائلون الباعة و البحارة و العام النقل فً العاملون و المرور شرطة مثل كثٌرة أخرى لمهن بالنسبة الحال

 و. الخارجٌة البٌئة فً غٌرهم به ٌتؤثر ما بكل – ألعمالهم النوعٌة المخاطر إلً باإلضافة – ٌتؤثرون هإالء و

 .األعمال لهذه النوعٌة المخاطر من الخارجٌة البٌئة مخاطر الحاالت هذه فً تعتبر

 :  العامل.4

 أو إدارته تحت و عمل صاحب لدى أجر لقاء ٌعمل طبٌعً شخص كل"  بؤنه العامل العمل قانون عرف

 ".إشرافه

 فً لحسابهم ٌعملون من العاملٌن من فهناك العاملٌن، جمٌع ٌغطى ال"  القانونً"  التعرٌف هذا أن على

 البعض ٌعتبر قد ،و محددة أجورا ٌتقاضون وال ذوٌهم لدى ٌعملون الذٌن األحداث هناك و الحرة، األعمال

 التى باألعمال الخاصة المخاطر ولبعض عمل لظروف ٌتعرضون هإالء كل. العاملٌن من البٌت ربة

 .ٌمارسونها

 فً المخاطر لبعض ٌتعرضون – والزراعٌة الصناعٌة المدارس والسٌما – المدارس طلبة فإن أعم بنظرة و

 .العمل أماكن من تعتبر التى…  الدراسة أماكن

 

 : العمل إصابات و المهنٌة األمراض. 5

 تعتبر التى الضارة العوامل لبعض عمله بحكم تعرضه نتٌجة العامل ٌصٌب الذي المرض هو المهنً المرض

 .العمل طبٌعة من جزءا

 التى األمراض فان ثم ومن العمل بٌئة فً إال – األحٌان أغلب فً – توجد ال الضارة العوامل تلك بعض و

 ٌصٌب الذي( السلٌكوزس) الرئتٌن تحجر مرض ذلك مثال. المعرضٌن العاملٌن بٌن إال توجد ال عنها تنشا

 .المناجم عمال
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 تصٌب أن ٌمكن كذلك ولكنها معٌنة مهن فً العاملٌن بعض تصٌب التى األمراض بعض هناك أن على

 ٌصٌب عندما مهنٌا مرضا ٌعتبر الذي الرئوي التدرن ذلك مثال و. المهن تلك فً العاملٌن غٌر من األفراد

 كما. الحاالت تلك غٌر فً عادٌا مرضا ٌعتبر و الطبٌة التحالٌل معامل فً أو الدرن مستشفٌات فً العاملٌن

 التهاب و الحٌوان تربٌة عمال فً( البروسلوزس)  المالطٌة الحمى مثل األخرى المعدٌة األمراض بعض أن

 عادٌة أمراضا و المهن تلك فً مهنٌة أمراضا تعتبر الجراحٌن األطباء فً B &C سى و بً الفٌروسً الكبد

 .الناس عامة فً

 ذلك على و ، مهنٌا المرض اعتبار ٌمكن حتى المرض بٌن و المسبب العامل بٌن العالقة وضوح من بد ال و

 لم ما مهنٌا مرضا تعتبر ال ما مكان فً عمله فترة أثناء الشائعة األمراض من بؤي العاملٌن أحد إصابة فان

 .العمل ظروف و المرض بٌن واضحة مباشرة سببٌة عالقة هناك تكن

 1 رقم بالجدول المبٌنة المهنٌة األمراض بؤحد اإلصابة"  بؤنها العمل إصابة المصري القانون عرف قد و

 أو العمل تؤدٌة أثناء وقع حادث نتٌجة اإلصابة أو ، 1595 لسنة 95 رقم االجتماعً التؤمٌن لقانون المرافق

 و الشروط فٌها توفرت متى عمل إصابة العمل من اإلرهاق أو اإلجهاد عن الناتجة اإلصابة تعتبر و ، بسببه

 .الصحة وزٌر مع باالتفاق التؤمٌنات وزٌر من قرار بها ٌصدر التى القواعد

 منه عودته أو عمله لمباشرة علٌه المإمن العامل ذهاب أثناء ٌقع حادث كل العمل إصابة حكم فً وٌعتبر

 ( ".الطرٌق إصابة) الطبٌعً الطرٌق عن انحراف أو تخلف أو توقف دون اإلٌاب أو الذهاب ٌكون أن بشرط

 

 وهى المهنٌة األمراض من مجموعة 35 على التحدٌد وجه على ٌشمل إلٌه المشار 1 رقم الجدول أن ٌالحظ و

 .مصر فً العاملٌن تصٌب قد التى أو ، المعروفة المهنٌة األمراض لكل شاملة لٌست - بالطبع –

 : بالعمل عالقة لها التى األمراض. 6

 قد متعددة مسببات لها التى األمراض بعض إحداث فً - أخرى خطورة عوامل جانب إلً - العمل بٌئة تساهم

 تصٌب عندما ولكنها الناس عامة تصٌب ما كثٌرا فإنها لذلك. بٌنها من المهنٌة العوامل – تكون ال أو – تكون

 فً األخرى العوامل مع_  متفاوتة بدرجات – تساهم قد المهنٌة العوامل فان معٌنة ظروف تحت العاملٌن

 ". بالعمل عالقة لها التى األمراض"  األسباب المتعددة األمراض هذه وتسمى. المرض إحداث

 أمراض و ، السكري البول و عشر، اإلثنى و المعدة قرحة و المرتفع، الدم ضغط األمراض هذه أمثلة من و

 و ، Chronic obstructive pulmonary diseases المزمنة الرئوٌة السدة أمراض و الحركً الجهاز

 . Psychosomatic Disorders النفسٌة البدنٌة االضطرابات بعض و السلوكٌة االضطرابات بعض
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 : معٌنة عمل لظروف رضالتع نتٌجة سوءا تزداد التى المهنٌة غٌر األمراض. 9

 عند سوءا تزداد – الشعبً الربو مرض مثل – الشائعة المهنٌة غٌر األمراض بعض أن المعروف من

 العاملٌن عند المهنٌة غٌر الكبد أمراض شدة تزداد كما ، الغبار أنواع من لكثٌر العمل جو فً التعرض

 .العضوٌة المذٌبات لبعض المعرضٌن

 األمراض ببعض المصاب العامل إصابة احتمال من تزٌد المهنٌة األمراض بعض فان ذلك إلً باإلضافة و

 . الرئوي بالدرن اإلصابة احتمال من ٌزٌد الرئوي التحجر مرض أن ذلك مثال األخرى،

 واإلصابة الغذائٌة الحالة و الوراثٌة الصفات مثل ، نفسه بالعامل المتعلقة العوامل بعض فان كذلك و

 العاملٌن بعض أن المعروف فمن المهنٌة، األمراض ببعض لإلصابة العامل قابلٌة من تزٌد ، بالطفٌلٌات

 التعرض عند المهنً بالصمم لإلصابة غٌرهم من أكثر شخصً استعداد لدٌهم المهنٌة للمخاطر المعرضٌن

 (.الرمل) السلٌكا لغبار التعرض عند الرئوي التحجر بمرض لإلصابة و للضوضاء

 : العمل إصابات و حوادث. 8

  إصابات أو خسائر عنه تنتج قد مخطط غٌر متوقع غٌر حدث بؤنه الحادث تعرٌف ٌمكن

 و العمل مكان فً ٌقع حادث نتٌجة تحدث التى اإلصابة"  بؤنها العمل إصابة الدولٌة العمل منظمة عرفت قد و

 ". الحاد المرض أو الشخصٌة اإلصابة أو الوفاة عنه ٌنتج

 التعرٌف عن ٌختلف المصري التشرٌع فً ورد كما العمل إصابة تعرٌف أن إلً اإلشارة تجدر أنه على

 أو الطرٌق إصابة مثل أعم حاالت ٌشمل – المصاب العامل بتعوٌض تتعلق ألسباب – أنه إذ المذكور

 .العمل مكان خارج تقع لكنها و العمل بسبب تحدث التى اإلصابات

 : Fatigue اإلجهاد. 5

 : :ٌلً ما منها نذكر تعرٌفات عدة هناك كانت وقد. لإلجهاد محدد تعرٌف ذكر الصعب من

 هذا أداء فً االستمرار إلً ترجع التى و العمل أداء فً مالحظتها ٌمكن التى التغٌٌرات كل هو اإلجهاد"  -أ

 العمل أداء فً تدهور – فترة بعد أو الحال فً - عنها ٌنتج والتى ، العادٌة الظروف تحت طوٌلة لفترة العمل

 ". األداء هذا فً فٌها مرغوب غٌر مظاهر أو

 على سلبا ٌإثر الذي الذهنً أو/و البدنً Weariness الملل أو بالتعب الشعور من حالة هو اإلجهاد"  -ب

 ".اإلنسان ٌتخٌله أن أو حقٌقً لسبب ٌكون أن إما الشعور هذا و العمل، أداء على اإلنسان قدرة

 مدى عن التعبٌر طرٌق عن درجته قٌاس و اإلجهاد عن التعبٌر ٌمكن فانه عضلً عمل أداء حالة فً -ج

 فً التغٌرات و التنفس هواء وحجم النبض سرعة زٌادة مثل ، العمل نتٌجة تحدث التى الفسٌولوجٌة التغٌرات

 ".ذلك إلً ما و الدم فً اللبنٌك حامض مستوى و الدم ضغط
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 أجهزة كل على ٌإثر أن دون و األخرى دون الجسم أجهزة بعض ٌصٌب أن ٌمكن اإلجهاد أن وٌالحظ

 عضلٌا عمال تمارس التى العضالت من مجموعة إجهاد أو الذهنً اإلجهاد أو العٌنٌن إجهاد ذلك مثال. الجسم

 .الذراعٌن أحد إجهاد مثل محدودا

 : Health Promotion الصحة تعزٌز. 11

 و. الصحٌة حالتهم تحسٌن على، قدرتهم و ، فً تحكمهم زٌادة من األفراد تمكٌن"  بؤنه الصحة تعزٌز عرف

 ٌكون أن البد الكاملة االجتماعٌة و النفسٌة و البدنٌة الرفاهة من حالة إلً ، المجموعة أو ، الفرد ٌصل لكً

 التى البٌئة – األحسن إلً – ٌغٌر أو ، احتٌاجاته ٌلبى أن و ، تحقٌقها و تطلعاته على التعرف على قادرا

 الصحً القطاع مسئولٌة فقط لٌس ، الصحة تعزٌز كان لذا. تحملها على القدرة لدٌه تكون أن أو فٌها، ٌعٌش

 " . الفرد رفاهٌة تحقٌق إلً الحٌاة أنماط تغٌٌر وراء ٌمتد ولكنه

  العمل بٌئة و العامل بٌن التفاعل

 الذي اإلنتاج مثلث أضالع أهم هو و ، االجتماعٌة و االقتصادٌة التنمٌة طرٌق فً األولى اللبنة العامل ٌمثل

 .العمل بٌئة و ، معداته و العمل و ، العامل من ٌتكون

 تحت بٌئته و العمل مخاطر تكون و إمكاناته، حدود و أهدافه و العامل لقدرات مناسبا العمل ٌكون وعندما

 تنمٌة و للعامل النفسٌة و البدنٌة الصحة تؤمٌن فً إٌجابٌا دورا ٌلعب ما غالبا العمل فان ، الكاملة السٌطرة

 .الذات احترام و للرضا هاما مصدرا للعمل المنشودة األهداف إلً الوصول ٌكون و البدنٌة قدراته

 الفٌزٌائٌة منها ، المخاطر من للعدٌد مصدرا العمل بٌئة و العمل أدوات تكون األحٌان بعض فً ولكن

 تكون - اآلمنة الحدود تتجاوز عندما - التى و االجتماعٌة، و النفسٌة و البٌولوجٌة و المٌكانٌكٌة و والكٌمٌائٌة

 باألمراض اإلصابة فً سببا تكون و ونفسٌا بدنٌا للعامل الصحٌة الحالة على سلبٌة لتؤثٌرات هاما مصدرا

 اإلصابة فً ، العمل خارج أو داخل من العوامل من غٌرها مع ، تساهم قد أو العمل، إصابات و المهنٌة

 سببٌة عالقة لها لٌست التى األخرى األمراض بعض شدة من تزٌد قد أو ، بالعمل عالقة لها التى باألمراض

 .بالعمل

 بعض النتقال فرصة العمل بٌئة فً المحدود الملتقى هذا ٌكون و ببعضهم العاملون ٌلتقً العمل مكان فً و

 .السلٌم إلً المرٌض من العمل، بٌئة أو بالعمل عالقة لها لٌس التى السارٌة األمراض

 إمكاناته و العامل قدرات تناسب لكً العمل معدات و اآلالت و العمل مكان و العمل تصمٌم أن بالذكر جدٌر و

 إلً مباشر بطرٌق ٌإدى ال قد تجاهلها كان وإن – هً و. وكٌفا كما اإلنتاج زٌادة فً الهامة العوامل من

 و الحوادث و اإلجهاد حدوث معدالت من ٌزٌد تؤكٌد بكل أنه إال – المهنٌة األمراض حدوث معدالت زٌادة

 .العمل إصابات
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 . العامل اإلنسان صحة على تإثر قد التى البٌئٌة العوامل

 : اجتماعٌة و نفسٌة عوامل:  العمل حوادث

 وردٌات فً العمل. العصبً الضغط الحرائق.  المعدات و اآلالت

 الدعم.  اإلنسانٌة العالقات.  األجر.  الحركة نقل وسائل. االنفجار و

 …… األسرى و االجتماعً ……المكان نظافة.  المبنى طبٌعة

 : بٌولوجٌة عوامل:  فٌزٌائٌة عوامل

  البكترٌا.  الفٌروسات البرودة و الرطوبة و الحرارة

 الطفٌلٌات الكهرباء.  اإلضاءة ضعف

 .  الضوضاء.  اإلشعاعات

  الضغط تغٌرات.  االهتزاز

 . الجوى

 : كٌمٌائٌة مواد

 أتربة.  أبخرة و غازات.  سامة معادن

 مبٌدات.  مذٌبات

 الصفات هذه أمثلة من و. مختلفا المهنٌة بالمخاطر تؤثرهم ٌجعل ما للعاملٌن الشخصٌة الصفات من هناك و

 .الوراثٌة العوامل وكذلك الشخصٌة نوع و الصحٌة الحالة و الغذائٌة الحالة و الجنس و السن

 بالعوامل للتؤثر اإلنسان قابلٌة تحدد التى لشخصٌةا الصفات

 . المختلفة البٌئٌة

 وراثٌة عوامل الجنس

 الغذائٌة الحالة السن

 المرض الصحٌة الحالة

 الشخصٌة نوع

 العاملٌن صحة على المإثرة المهنٌة المخاطر و العوامل
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 أداء على قدرته على أو الفرد صحة على تإثر قد مخاطر ألٌة العاملون ٌتعرض ال العمل أماكن من كثٌر فً

 النشاط طبٌعة حسب تختلف مختلفة مخاطر العمل أماكن فً توجد أخرى مواقع فً لكن و. بكفاءة العمل

 اإلصابة فً تتسبب و اإلنتاج، كفاءة على بالتالً تإثر و للعاملٌن الصحٌة الحالة على تإثر ، المهنً

 .العمل إصابات و الحوادث معدالت من وتزٌد باألمراض

 – الضروري من بل – الممكن من فانه سلفا معروفة – األحٌان معظم فً – تكون المهنٌة المخاطر ألن و

 .العاملٌن صحة على أخطارها من التقلٌل و فٌها التحكم على العمل

  مجموعات عدة الى العمل بٌئة فً العاملٌن على المإثرة المهنٌة العوامل وتنقسم

 الفٌزٌائٌة المخاطر و العوامل •

 الكٌمٌائٌة المخاطر •

 البٌولوجٌة المخاطر •

 العمل إصابات و حوادث و المٌكانٌكٌة المخاطر •

 . االجتماعٌة و النفسٌة العوامل •

  المهنٌة السالمة و الصحة خدمات منظومة

  العمل مكان فً السالمة و الصحة برامج: أوال

 لها ٌتعرض التى المهنٌة غٌر و المهنٌة المخاطر مواجهة فً العمل بٌئة فً السالمة و الصحة لتحقٌق

  هذا إلى للوصول محددة برامج وضع الضروري من كان ، العاملون

 قد و.  صناعٌا المتقدمة الدول فً الصناعة لتطور مواكبا المهنٌة السالمة و الصحة نشاط نشؤ لقد و.  الهدف

 على للتفتٌش هٌئة أول أنشئت 1831 سنة وفى.  1812 سنة إنجلترا فً العاملٌن لحماٌة قانون أول ظهر

 سنة فً و ، الدانمارك و سوٌسرا فً 1841 سنة المهنٌة السالمة و الصحة تشرٌعات ظهرت ثم ، المصانع

 .األخرى الدول من كثٌر فً مشابهة قوانٌن سن ذلك تال و.  المتحدة الوالٌات فً 1899

 على كان و العمل، إصابات ضد للتؤمٌن 1536 لسنة 64 رقم القانون – مرة ألول – صدر فقد مصر فً أما

 الصعوبة من كان الذي األمر ، اإلصابة عن التعوٌض حق له ٌكون حتى العمل صاحب خطؤ ٌثبت أن العامل

 حقوق لضمان العمل إصابات ضد اإلجباري التؤمٌن بشؤن 86 رقم القانون صدر 1542 سنة وفى.  بمكان

 التى ، االدخار و التؤمٌن مإسسة أنشئت حٌث 1555 سنة حتى المهمة هذه التؤمٌن شركات تولت و ، العاملٌن

 .االجتماعٌة للتؤمٌنات العامة الهٌئة إلى ذلك بعد تحولت
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 سنة العمل إصابات إلى المهنة أمراض فؤضٌفت ، عدٌدة تعدٌالت خالل من العمل إصابات تؤمٌن تطور و

 . تعدٌالته و 1595 لسنة 95 رقم الحالً القانون إلى المختلفة التعدٌالت انتهت و ، 119 رقم بالقانون 1555

 وتنظٌم العاملٌن صحة برعاٌة منه الخامس الباب اختص الذي ، 51 رقم العمل قانون صدر 1555 سنة وفى

 حل الذي و ،1581 لسنة 139 رقم بالقانون بعد فٌما تعدٌله تم قد و.  المهنٌة السالمة و الصحة إجراءات

 .  2113 سنة ٌولٌو 9 فً به العمل بدأ الذي و ، 2113 لسنة 12 رقم العمل قانون بعد فٌما محله

 المهنٌة السالمة و الصحة أهداف لتحقٌق و ، سالمتهم و العاملٌن بصحة الدولٌة المنظمات اهتمام إطار فً و

 وقاٌة إلى فقط لٌس – تهدف التى و ،1555 لسنة 112 رقم التوصٌة الدولٌة العمل منظمة أصدرت فقد

 الكفاءة على ٌنعكس الذي األمر ، لهم الصحً بالمستوى لالرتقاء لكن و - المهنة مخاطر من العاملٌن

 .اإلنتاجٌة

 : اآلتٌة األنشطة على المهنٌة السالمة و الصحة برنامج ٌشمل و

 و للمتقدم الصحٌة الحالة تقٌٌم إلى ٌهدف و ، الخدمة دخول عند ٌجرى و:  االبتدائً الطبً الفحص.  1

 المناسب العمل فً المناسب العامل وضع ٌمكن حتى النفسٌة و البدنٌة قدراته تقٌٌم و ، العمل بدء عند تسجٌلها

 . الالزم العالج تقدٌم ٌمكن حتى ، للمتقدم معروفة تكن لم التى األمراض اكتشاف على الفحص ٌساعد كما. 

 إذا)  لزمالئه للخطورة مصدرا فٌها ٌكون قد وظٌفة فً المتقدم توظٌف تجنب على الفحص ٌساعد كذلك و

 ….(. الصرع أو القلب بؤمراض مرٌضا ٌكون كؤن)  لنفسه أو(  المثال سبٌل على ، معد بمرض مرٌضا كان

 مسئولٌة تلك و.  وجودها المحتمل أو الموجودة المخاطر على للتعرف العمل لبٌئة تقٌٌم و مسح إجراء. 2

 السالمة وأخصائً Industrial hygiene specialist العمل بٌئة صحة أخصائً و المهنٌة الصحة طبٌب

 ووقاٌة المخاطر فً للتحكم ذلك غٌر أو هندسٌة وسائل إلى الحاجة بشؤن التوصٌات ٌقدمون الذٌن و ، المهنٌة

 . الصناعً األمن و المهنٌة الصحة و للسالمة برنامج وضع كذلك و ، العاملٌن

 إلنشاء للتخطٌط األولى اللحظة منذ تبدأ أن ٌجب العمل بٌئة فً للتحكم تبذل التى الجهود فإن ، الواقع فً و

 المرحلة هذه فً تكلفة أقل و أسهل ٌكون العمل بٌئة فً بالتحكم الكفٌلة اإلجراءات اتخاذ فإن ، العمل مكان

 . تالٌة مرحلة إلى تؤخر لو مما

 فً المهنٌة لألمراض المبكر االكتشاف هو الدوري الطبً الفحص من الهدف و:  الدوري الطبً الفحص. 3

 .  أضرارها من التقلٌل أو شفاإها ٌمكن مرحلة

 بضعة من الفحص دورٌة تتراوح و.  خطورته درجة و التعرض نوع حسب دورٌته و الفحص نوع ٌختلف و

 .  سنتٌن أو سنة إلى – أقل أو – أسابٌع
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 طبٌعة على تعتمد التى الطبٌة التحالٌل و الفحوص بعض مع إكلٌنٌكٌا فحصا الدوري الطبً الكشف ٌشمل و

)  العامل ٌواجهه الذي بالتعرض تتؤثر التى الجسم من األجهزة و األعضاء على الفحص ٌركز و.  التعرض

 مستوى قٌاس ، للضوضاء للمعرضٌن السمع حدة قٌاس ، لألتربة للمعرضٌن باألشعة الصدر فحص مثل

 …. ( . الرصاص ألبخرة للمعرضٌن الدم فً الرصاص تركٌز

 الفرز بفحوص ٌكتفً – عادة – فإنه العاملٌن من غفٌرة أعدادا تشمل الدورٌة الطبٌة الفحوص كانت لما و

Screening tests الحاالت تفحص أن على ، بالمرض إصابتهم فً ٌشك من أو المصابٌن الكتشاف 

 من تستغرق ال ، مكلفة غٌر ، سرٌعة ، بسٌطة فحوص الفرز فحوص و.  شامال فحصا ذلك بعد المكتشفة

 الذي للغرض الحساسٌة و الدقة من كاف قدر على هً و ، الشاملة الطبٌة الفحوص تستغرقه ما قدر الوقت

 . أجله من تستعمل

 . كافٌة غٌر الوقاٌة وسائل أن ٌعنى مهنٌة بؤمراض العاملٌن بعض إصابة اكتشاف و

 : مثل ، مختلفة مناسبات فً تجرى أخرى طبٌة فحوص.4

 العامل حالة تقٌٌم ٌعاد لكً و ، الشفاء تمام من للتؤكد طوٌلة مرضٌة إجازة بعد للعائدٌن الطبً الفحص •

 من ٌعانى كان إذا – إال و ، مرضه قبل ٌإدٌه كان الذي العمل بنفس للقٌام مناسبة تزال ال أنها من للتؤكد

 . مناسب لعمل تؤهٌله لزاما أصبح - العمل عن جزئً عجز

 عمله متطلبات مع تتناسب العامل قدرات أن من للتؤكد آخر عمل إلى االنتقال أو الترقٌة عند الطبً الفحص •

 .الجدٌد

 . المعاش سن بلوغ عند الطبً الفحص •

 معدالت فٌها تكثر التى السن بلغوا قد ٌكونون هإالء أن حٌث ، العلٌا اإلدارة ألفراد الدوري الطبً الفحص •

 فإنهم كذلك و.  األورام و السكري البول و القلب و الدوري الجهاز أمراض مثل األمراض ببعض اإلصابة

 ارتباكا ٌسبب المرض بسبب العمل عن انقطاعهم أن كما ، غٌرهم من أكبر بدرجة العمل لضغوط ٌتعرضون

 . أقل إدارٌة مرتبة فً هم من تغٌب إذا ٌحدث مما أكثر

 ببعض اإلصابة معدالت ترتفع حٌث(  مثال سنة 45)  معٌنة سنا تعدوا لمن الدوري الطبً الفحص •

 . األمراض

 : األولٌة اإلسعافات و الطارئة الحاالت عالج. 5

  مواقع كل فً تتوفر أن ٌجب التى و ، التقلٌدٌة األولٌة اإلسعافات معدات إلى باإلضافة

 .  التعرض نوع على تعتمد التعرضات من معٌنة بؤنواع خاصة مضادات و معدات هناك فإن ، العمل
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 المعدات أن من التؤكد و ، األولٌة اإلسعافات عن المسئولٌن تدرٌب إعادة و تدرٌب الحاالت جمٌع فً ٌجب و

 .لالستعمال صالحة و كافٌة زالت ما المطلوبة األدوٌة و

 

 توفٌر ٌجب أنه إال ، المهنٌة السالمة و الصحة برامج من هاما جزءا تشكل الوقائٌة األنشطة كانت إن و إنه.6

  ، الخارجٌة العٌادة خدمات ذلك فً بما ، للعاملٌن الطبٌة الرعاٌة

 الفحوص إمكانات وتوفٌر ، األسنان و النفسٌة الصحة خدمات كذلك و ، المستشفٌات و األخصائٌٌن خدمات و

 . الالزم الدواء توفٌر و ، باألشعة الفحص و ، الطبٌة

 تناول و حفظ و إعداد أماكن فً الصحٌة الشروط استٌفاء من التؤكد و:  العمل مكان فً الغذاء سالمة. 9

 .الطعام تقدٌم و إعداد فً العاملٌن على الصحً اإلشراف و ، الطعام

 ٌقدم الذي الطعام بنوعٌة ٌختص فٌما المإسسة إدارة إلى النصح ٌقدم أن المهنٌة الصحة طبٌب واجبات من و

 إلً الجسم حاجة فٌها تزداد خاصة مهن فً العاملٌن لبعض إضافٌة تغذٌة تقدٌم إلى الحاجة و ، للعاملٌن

(  الحار الجو فً العمل عند)  الطعام ملح و الماء أو ، المعدنٌة األمالح أو البروتٌنات أو الحرارٌة السعرات

 . الفٌتامٌنات بعض أو

 تلك عن المتخلف العجز نسب تقدٌر و ، التؤهٌل و ، العمل إصابات و المهنٌة األمراض عالج و تشخٌص. 8

 بإعادة المهنٌة الصحة طبٌب ٌقوم جزئً عجز فٌها ٌتخلف التى الحاالت فً و. تعوٌضها بغرض الحاالت

 . األمر لزم إذا مناسب بعمل بتكلٌفه التوصٌة و ، المصاب قدرات و ، الصحٌة الحالة تقٌٌم

 

 المٌاه دورات توفٌر و ، واالغتسال للشرب الصالحة المٌاه من الكافً القدر توفٌر ،ٌجب العمل مكان فً. 5

 المخلفات من بالتخلص االهتمام ٌجب كما.  الطعام تناول و لحفظ صحٌة أماكن توفٌر و المناسب، بالعدد

 . القوارض و الحشرات بمكافحة هتماماال أٌضا ٌجب كما.  الصناعٌة المخلفات ذلك فً بما ، السلٌمة بالطرق

 . الالزمة التطعٌمات توفٌر ذلك فً بما ، المتوطنة و المعدٌة األمراض فً التحكم و مكافحة. 11

 :  الصحً التثقٌف. 11

 كافة على للعاملٌن الصحً التثقٌف فً المهنٌة السالمة و الصحة فرٌق أفراد جمٌع ٌشترك أن ٌجب

 و ، مهنهم بمخاطر تامة دراٌة على العاملون ٌكون أن ٌجب إذ ، العلٌا اإلدارة ذلك فً بما ، المستوٌات

 كذلك ٌشاركوا أن و ، الحوادث منع برنامج فً إٌجابٌة مشاركة ٌشاركوا أن و العمل، ألداء المؤمونة بالطرق

 أن و ، الشخصٌة الوقاٌة أجهزة ذلك فً بما ، العمل مخاطر من الوقاٌة و التحكم أجهزة أداء حسن مراقبة فً

 .  أدائها كفاءة إلى ٌإدى بما صٌانتها من ٌتؤكدوا وأن ، ذلك ٌجب حٌث باستعمالها ٌلتزموا
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 األولٌة اإلسعافات بطرق و ، المهنٌة لألمراض المبكرة باألعراض دراٌة على العاملون ٌكون أن ٌجب كما

 . الشخصٌة النظافة بمبادئ وكذلك ، إصابات حدوث حالة فً

 األفالم و ، الملصقات و ، الشخصٌة اللقاءات الصحً التثقٌف فً تستعمل و

 . ذلك غٌر و ، التدرٌب برامج و الندوات و المحاضرات و ، الشرائح و

 طبٌعة و العمل ونوع ، الشخصٌة البٌانات فٌه تدون ، خاص طبً ملف العاملٌن من لكل ٌنشؤ أن ٌجب. 12

 كاملة بٌانات و الدوري، الطبً الفحص نتائج و ، االبتدائً الطبً الفحص نتٌجة و ، وجد إن المهنً التعرض

 الطبٌة الفحوص نتائج و المستشفى دخول و ، لألخصائٌٌن الزٌارات و ، المنشؤة عٌادة على التردد مرات عن

 .  المهنٌة األمراض و العمل وإصابات حوادث و المرضٌة اإلجازات و ، الطبٌة اإلجراءات و ،

 . تامة بسرٌة بالعاملٌن الخاصة الطبٌة الملفات تعامل أن ٌجب و

 فً و ، ككل المنشؤة فً ، واتجاهاتها المنشؤة فً الصحٌة الحالة عن ، فترات على مجمعة تقارٌر تعد و

 المواد و الصناعٌة العملٌات فً تغٌٌر بؤي ذلك عالقة و العام، من المختلفة األوقات وفى ، المختلفة األقسام

 .المستعملة األولٌة

 التى األقسام و ، المترددٌن العاملٌن أعداد ٌوضح الطبٌة الخدمات لنشاط ٌومً سجل هناك ٌكون أن ٌجب كما

 .معها للتعامل إجراءات من اتخذ ما و ، الصحٌة مشكالتهم و ، بها ٌعملون

 و للحوادث سجل وكذلك ، دورٌة بصفة العمل بٌئة لتقٌٌم تجرى التى للقٌاسات سجل ٌنشؤ أن ٌجب كما

 . اإلصابات

 .الدوري و االبتدائً الطبً للفحص سجالت تنشؤ كذلك

  المهنٌة الصحة فرٌق:  ثانٌا

 عمل ٌكون أن ٌمكن ال المجال هذا فً العمل أن ٌتضح ، المهنٌة السالمة و الصحة برامج عن ذكره سبق مما

 الفروع فً المتخصصٌن من الفرٌق هذا ٌتكون و.  المتخصصٌن من متكامل فرٌق إلى ٌحتاج بل ، واحد فرد

 : اآلتٌة

  ، البٌئة صحة وأعمال ، الطبٌة بالفحوص ٌقوم و:  المهنٌة الصحة طبٌب. 1

 بؤعمال ٌقوم و.  الطعام تقدٌم و إعداد فً العاملٌن وعلى الغذاء سالمة على واإلشراف ، الوقائً الطب و

 نسب تقدٌر و ، التؤهٌل و العمل، وإصابات المهنٌة األمراض عالج و ، الدوري و االبتدائً الطبً الفحص

 فً و الصحً التثقٌف فً ٌشارك كما. األولٌة اإلسعافات و ، المهنٌة غٌر األمراض عالج و ، العجز

 .  البٌئٌة و الطبٌة السجالت حفظ و استكمال
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 فى الطبٌب الممرضة تساعد:  المهنٌة السالمة و الصحة فى دورها و الممرضة. 2

 من أنها إلى باإلضافة ، التقلٌدٌة التمرٌض بؤعمال تقوم و ، الطبٌة السجالت حفظ و الطبى الفحص أعمال

 فى تمضى أنها إذ ، بالعاملٌن وثٌقة صلة على تكون أنها حٌث ، الصحى بالتثقٌف القٌام فى الهامة العناصر

 .فعالة بطرٌقة بالعاملٌن عالقتها توثق أن ٌمكنها و ، الطبٌب من أطول وقتا العمل مكان

 ٌقوم و:  Occupational Hygiene Specialist العمل بٌئة صحة أخصائى. 3

 باستخدام ذلك سبٌل فى ٌقوم و المحتملة، أو الحقٌقٌة المخاطر على للتعرف العمل بٌئة على بالتفتٌش أساسا

 اتخاذ و ، بها المسموح المعاٌٌر بالمعاٌٌر القٌاسات نتائج مقارنة و ، العمل بٌئة تقٌٌم فى المختلفة التقنٌات

 . المهنٌة المخاطر فى التحكم وسائل إلى الحاجة بشؤن القرار

 ٌقوم و:  Occupational Safety Specialist المهنٌة السالمة أخصائى. 4

 و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة السالمة ناحٌة من السٌما و المهنٌة بالسالمة ٌتعلق فٌما العمل بٌئة على بالتفتٌش

 عند التحقٌق بإجراء ٌقوم كما الحوادث، لمنع برنامج تنفٌذ و بإعداد ٌقوم و.  الكٌمٌائٌة و األخرى الفٌزٌائٌة

 أعمال فى و الصحى التثقٌف فى فعالة مشاركة كذلك ٌشارك و. األسباب لمعرفة تحلٌلها و الحوادث وقوع

 .المشؤة فى المهنٌة الصحة و السالمة لجنة

 حٌث خاصة، أحوال فى:  Occupational Physicist المهنٌة اءالفٌزٌ أخصائى. 5

 هذه فى الموقف فإن ، المشعة المصادر مثل الفٌزٌائٌة للمخاطر للتعرض مصادر العمل مكان فى توجد

 . مصادرها فى التحكم و اإلشعاعات لقٌاس خاصة مهارات إلى ٌحتاج األحوال

 التحكم ٌحتاج:  Environmental Control Engineer العمل بٌئة مخاطر فى التحكم هندسة أخصائى. 6

 لتصمٌم هندسٌة مهارات إلى المهنٌة المخاطر فى

  مكان فى ذلك غٌر و Enclosure االحتواء و التهوٌة انظمة و التحكم معدات

 .دقٌق هندسى تخصص إلى تحتاج مهارات هى و.  العمل

 وظائف علم و. التغذٌة و السموم، علم و البشرٌة، الهندسة و النفس، علم مثل أخرى تخصصات. 9

 و التعرض أنواع و العمال أعداد و العمل طبٌعة حسب ذلك و ، المجتمع طب و اإلحصاء و األعضاء،

 المإسسة به تسمح الذى القدر و العمل، مكان فى النفسٌة البٌئة و الصناعٌة العملٌات عن الناجمة المشكالت

 .التقصى و البحث من

 من المرضى إلٌهم ٌحول الذٌن و المختلفة، الطب فروع فى األخصائٌٌن األطباء إلى باإلضافة هذا كل. 8

 .العام الممارس عٌادة
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Thank you 
&Best regards, 

Training Manager 
 تامر عبدهللا شراكى

 11114415852  
https://www.facebook.com/tamersafety    

 موقع اوشا الشرق االوسط
www.middeleastosha.com  

  
  موقع الجمعية العربية لخبراء و محترفي السالمة

www.arabqosh.org    
  

tamer@middeleastosha.com 
 صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/groups/arabqosh 
 قناتنا على اليوتيوب

http://www.youtube.com/user/sheraky44r 
  

https://twitter.com/tamersafety  
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