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األمراض املهنية يف

الصناعات الكياموية 
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 أنا أعمل يف الصناعات الكياموية: ما هي األمراض

املهنية التي ميكن أن أواجهها؟

 يتم يف الصناعة الكيميائية، إنتاج مواد مثل

 البالستيك ومستحرضات التجميل والطالء واملواد

 الالصقة واألدوية واألسمدة واملنظفات والبارود

 واملتفجرات. يف هذا الصدد، تلبي قطاعة الصناعة

 الكياموية حاجات املنتجات النهائية واملواد الوسيطة

 واملواد الخام الالزمة للعديد من القطاعات الصناعية

 األخرى مثل النسيج والبناء والجلود والسباكة. إذا

 كنت تعمل يف هذا املجال، فإن املشكلة الرئيسية

 هي تعرّضك ملواد الكيميائية وارتفاع احتامل

 تعرّضك ملشاكل ناتجة عن العدوى. ميكننا أن نقول

 أيضاً أنك تعمل يف مناطق مغربة وصاخبة ومغلقة.

 وإن ظروف عملك تزيد من احتامل اصابتك مبرض

 مهني إذا مل يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة. دعونا

نذكر املشاكل التي قد تواجهها:
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مشاكل بسبب املواد الكيميائية:

 يتوجب عليك أثناء القيام بالعديد من العمليات

 مثل الطالء والورنيش والتلميع والرتابط العمل مع

 مواد كيميائية مثل األمونيا وكربونات الصوديوم

 والزيلني واملادة الكاوية والبنزين وحمض

 الكربيتيك. ميكن لهذه املواد الكيميائية أن تدخل

 جسمك عن طريق الجلد والعينني واالستنشاق

والبلع.
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 مشاكل الجهاز التنفيس السعال، حرق وحساسية

 يف الفم، وضيق يف التنفس. مشاكل الجهاز

الهضمي آالم وانتفاخ يف املعدة، غثيان، وتقيؤ.

مشاكل يف الجلد تورّم، إحمرار، وحرقة، وأمل.

 مشاكل يف الرؤية إحمرار العنني، وتشّوش الرؤية،

 واالحساس باألمل. من املتعارف أّن العديد من

 املواد الكيميائية مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ

واألسبست والبنزيدين والربيليوم تقلل من

الخصوبة.
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هام!

 يُسمى إنتاج املواد الكيميائية من البرتول

 بالبرتوكيامويات. إذا كنت تعمل يف هذا املجال،

 فلنذكر أنك معرض للخطر. ميكن أن يسبب التالمس

 املستمر مع البرتول العديد من الرسطانات مثل

رسطان املعدة والكبد والبنكرياس.
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مشاكل بسبب العدوى:

 ميكن أن تصاب بأمراض معدية مثل السل

 والتهاب الكبد بسبب عملك يف أماكن ضيقة

 ومغلقة. وقد تصاب مبرض الكزاز أثناء استخدام

 معدات مثل آالت التثقيب والقطع. بعض أعراض

هذه األمراض هي:

 السل: حمى شديدة وسعال وأمل شديد يف الصدر

وفقدان الشهية والتعرق اللييل.

 التهاب الكبد: حمى شديدة، آالم يف البطن، بول

داكن، غثيان، آالم يف املفاصل والعضالت.

 الكزاز: تصلّب يف عضالت الفك والرقبة والبطن.

صعوبة يف البلع، حمى، تعرّق، ارتفاع ضغط الدم.



8

مشاكل بسبب التعرّض للغبار:

 إّن كمية التعرّض للغبار يف الصناعة الكيميائية

 مرتفعة، حيث يتم تصنيع البالستيك ومستحرضات

 التجميل والطالء ومنتجات التنظيف وصناعة

األدوية. فإذا مل يتم اتخاذ االحتياطات الالزمة يف

 املكان الذي تعمل فيه، ونظراً إىل تواجد هذا 

 الغبار يف الهواء بشكل ميكن تنفسه فإن عدم اتخاذ

 االحتياطات الالزمة يف مكان عملك يفيض إىل إرتفاع

 احتامل إصابتك بأمراض الرئة. إّن أمراض الجهاز

التنفيس واألعراض التي قد تواجهها هي ما ييل:

 رسطان الرئة: إذا كنت تتعرض ملواد الكاديوم 

 واألملنيوم يزداد احتامل اصابتك برسطان الرئة.

أعراض رسطان الرئة هي:

• ضيق يف التنفس والصدر،
• سعال حاد يزداد تدريجياً،

• قلة الشهية وصعوبة البلع،
• ضعف وآمل بالجسم.
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السحار السيلييس:

 يتواجد خطر التعرّض للسيليكا يف صناعة الطالء

 وزجاجات مستحرضات التجميل والبالستيك

 ومنتجات التنظيف. خاصًة العامل الذين يقومون

 مبعالجة املواد الخام هم عرضة للخطر. إّن أعراض

 السحار السيلييس يف الفرتات األوىل مشابهة ألمراض

 الرئة األخرى، ويف املراحل املتقدمة يتسبب يف

 فقدان الوزن وارتفاع ضغط الدم وظهور َوَذمة

 وتغرّيات جلدية. قد تختلف آثار املرض وتطّوره

 اعتامداً عىل كثافة املسحوق الذي تتعرض له وحجم

 الجسيامت وفرتة التعرض. ومع ذلك، يجب اإلشارة

 إىل أنه ال يوجد عالج لهذا املرض الذي ميكن أن

يؤدي إىل نتائج مميتة.
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 األسبستوس: إذا كنت عىل تعامل مع مادة

 كيميائية تحتوي عىل األسبست، فأنت معرّض

 لخطر اإلصابة بهذا املرض. لنوضح أنك معرّض

 للخطر خاصًة إذا تعرضت لطني الكاولني، والذي

يُستخدم كحشوة يف البالستيك والدهانات واملواد

 الالصقة. قد تستغرق أعراضه سنوات عديدة حتى

 تظهر ألول مرة. تتشابه األعراض األوىل أمراض

الرئة األخرى مثل السعال والبلغم وأمل الصدر.

قد تصاب نتيجة لهذا املرض بـ :

• صعوبة يف التنفس،
• ارتفاع ضغط الدم،

• سكتة قلبية،
• رسطان الرئة.
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 الربو املهني: سعال، شعور بتورّم يف الصدر، ضيق

 يف التنفس، خرير. انتبه أن غبار العفن يف األماكن

الرطبة ميكن أن يسبب الربو .
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مشكالت بسبب الضجيج:

 تصدر مستويات عالية من الضجيج أثناء تشغيل

 الضاغط وخطوط األنابيب وأنظمة التهوية.

 باإلضافة إىل ذلك، مصادر للضجيج هي أيضاً

 أدوات القطع والتكسري عالية الرسعة، والتدوير،

 والتحريك. فإذا كنت تتعرض للضجيج أثناء هذه

العمليات، قد تواجه مشكالت مثل:

• فقدان السمع املؤقت أو الدائم،
• ارهاق،
• دوران،

• طنني األذن،
• عصبية،

• اضطرابات يف النوم.
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مشكالت بسبب ارتفاع درجات الحرارة:

 يتم تصنيع املنتجات الكيميائية يف درجات حرارة

 عالية وبيئات رطبة. فأنت تبقى معرّض للهواء الرطب

 والحرارة باستمرار أثناء العمليات التي يتم إجراؤها.

 وبالنظر إىل الجهد البدين الذي تبذله وكرثة عدد العامل

 والرطوبة وارتفاع درجة حرارة املعدات التي تستخدمها

 معاً فهذا كله يؤدي إىل ظروف عمل أكرث إزعاجاً. قد

تواجه املشكالت التالية بسبب تعرّضك للحرارة:

• اإلنهاك الحراري،
• رضبة شمس،

• ارتفاع ضغط الدم،
• تشّنجات حرارية،
• فرط الحساسية،
• ضعف الرتكيز.

 باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة

والبيئات الرطبة إىل ظهور الفطريات يف الجسم.
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مشاكل بسبب اآلالت االهتزازية:

 يهتز جسمك بالكامل أثناء عمليات الكرس وعند

استخدام الرافعة الشوكية. وينتج عن هذا:

• آالم يف املعدة والصدر،
• الشعور بالغثيان،

• قد تواجه مشاكل فقدان التوازن.
 وعند التعرّض طويل األمد يحدث تلف يف العمود

الفقري. خاصًة تحدث حساسية يف منطقة الخرص.

 إذا كنت تستخدم هذه األجهزة لفرتات طويلة،

 ميكن أن تسبب تلك األجهزة الشعور بالوخز يف

 أصابعك ويديك.
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 وعىل املدى البعيد، قد تشعر بانخفاض الشعور

 بحس اللمس. وقد يحدث متزّق وتشّنج يف

 العضالت. قد يحدث ترّضر يف العظام واملفاصل

 بسبب االهتزازات التي تتعرض لها. أحدها هو

 ضغط عىل العصب يف الرسغ والذي يُدعى بالنفق

 الرسغي. متالزمة رينو )مرض رينو( هي مشكلة

 أخرى قد تواجهها. عادًة ما ينشئ هذا املرض بسبب

 تضيّق األوعية الدموية يف أصابع اليدين والقدمني

 وعدم قدرة وصول الدم إىل سطح الجلد. يسبب

 هذا املرض تحّول الجلد إىل اللون األبيض، واألزرق.

 ويف املراحل املتقدمة من املرض يالحظ ظهور

تقرّحات جلدية وأنسجة ميّتة.
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 أحد أكرث األمراض شيوعاً، هو االنزالق الغرضويف الذي

يحدث نتيجة العمل البدين الثقيل وأعراضه هي:

• الشعور بأمل يف الخرص وحوله،
• زيادة األمل عند السعال والعطس،

• تقّوس الخرص،
• تقلّص يف العضالت،

• انخفاض الشعور باالنعكاسات يف القدم والساق.
قد تظهر دوايل بسبب الوقوف لفرتات طويلة.
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مشاكل بسبب وضعية العمل:

 يؤدي إىل آالم يف الظهر والعضالت كٌل من رفع

 األوزان الثقيلة والبقاء واقفاً أو البقاء يف نفس

 الوضعية لفرتات طويلة والقيام بنفس الحركة

 بشكل متكرر أثناء العمليات مثل القطع والحفر

 والحف والطالء. عىل املدى البعيد، قد تظهر

 اضطرابات يف الهيكل العظمي وقد تالحظ تقّوساً

 وإجهاداً وانزالقاً يف الخرص بسبب رفع األوزان

الثقيلة.
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 قد يكون األمل والتورّم والخدر والكدمات يف ساقيك
 عالمات عىل دوايل األوردة. من املشاكل التي تصيب

 بالهيكل العظمي أيضاً هي الشعور بأمل يف األوتار
 التي تربط العضالت والعظام. تنتج هذه املشكلة

عن اإلجهاد املُفرط فيه للجسم وأعراضها هي:
• حرقة وأمل وانتفاخ يف الوتر،
• انخفاض االحساس باللمس،

• انخفاض القدرة عىل الحركة.
 تنشئ مشكلة أخرى وهي تلف األكياس الغرضوفية
اململوءة بسائل زلق، مام مينع املفاصل والعظام من
 االحتكاك ببعضها البعض. يحدث هذا املرض الذي 

 يُسمى التهاب الجراب يف مناطق مثل الكتفني
 واملرفقني والوركني والركبتني والكعب. ومن أعراض

 التهاب الجراب يُعد أيضاً التورّم يف املنطقة التي
 تشعر فيها باألمل. وغالباً تشعر بأن هذه املنطقة أكرث
 دفئًا من بقية جسمك. وتُعترب آالم العينني والصداع
 من الشكاوى الشائعة أيضاً التي تنتج عن استخدام

املركبات ذات الشاشات لفرتات طويلة.
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هام!

 تتشابه أعراض األمراض مع بعضها البعض. نويص

 باستشارة طبيب لتشخيص تفصييل وتقديم

معلومات مفصلة عن املهنة التي تقوم بها.
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أنا أعمل يف مجال الصناعات الكياموية :

ما هي الطريقة الصحيحة للعمل؟

حلول للمشاكل املتعلقة باملواد الكيميائية

 يجب تقليل تعرّضك للامدة الكيميائية من خالل

اتخاذ تدابري التهوية الالزمة. يجب الحفاظ عىل

 نظافة مكان العمل، وعدم تناول األطعمة 

 واألرشبة يف نفس املكان الذي تعمل فيه. ويجب

 عىل صاحب العمل توفري معدات الحامية ملنع

 تعرّضك بشكل مبارش للمواد الكيميائية. يجب أال

 تكون أبداً عىل متاس مبارش مع املواد الكيميائية

 دون ارتداء القفازات. إذا كان هناك جرح يف جلد

 يجب أن تحاول اغالقه. خاصًة أّن الرصاص ميكنه

 الدخول إىل جسمك عن طريق الجروح. ويف هذه

 الحالة تذكر أن هذا يزيد من خطر التسمم

بالرصاص.
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حلول للمشاكل املتعلقة بالعدوى:

 يجب إجراء الفحوصات الصحية ومراقبة مكان

 العمل. من املهم أن تكون بيئة العمل نظيفة

 وجيدة التهوية. يجب إكامل التطعيامت الالزمة

 ضد الخناق والكزاز والسل والتهاب الكبد إىل

جانب الفحوصات الطبية التي يتم اجراءها

 عند التقديم للعمل. يجب توفري تدريب عىل

النظافة الشخصية واستخدام األدوات الواقية.
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حلول ملشاكل التعرّض للغبار :

 حاول أن تتذكر إذا كنت قد خضعت لفحص طبي

 عند قبولك للعمل. عادًة ما، يتم قبولك يف العمل

 بعد القيام بفحص طبي عام. باإلضافة إىل ذلك،

 ينبغي القيام الفحص الطبي بشكل منتظم ليك تتأكد

 إذا كنت تعاين من مشاكل يف الجهاز التنفيس. ويجب

 أن تؤخذ صورة أشعة للصدر كل 6 أشهر. ويجب

 اتخاذ تدابري ملنع / تقليل نشوء الغبار. منها وجود

 نظام شفط للغبار ووجود نظام تهوية يعمل بشكل

 فّعال يف املحيط الذي تعمل فيه. يجب أن يتم قياس

 كمية الغبار يف بيئة عملك. ويجب عليك استخدام

معدات واقية كاألقنعة واألحذية العازلة للغبار .
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حلول للمشاكل الناتجة عن الضجيج:

 واحد من االحتياطات التي يجب اتخاذها قبل

 ظهور املشكلة هي فحصوات التوظيف. أثناء هذه

 الفحوص يتم تحديد مجموعة العامل املعرضني

 لخطر ظهور آثار جانبية للضجيج. وبهذه الطريقة،

 ميكن التأكد من إبعاد هؤالء العامل عن األعامل

 التي تصدر ضجيجاً. باإلضافة إىل ذلك، يجب القيام

 بفحوصات بشكل منتظم للتأكد فيام إذا كانت هناك

 مشاكل صحية أم ال. يجب إجراء قياس الضجيج يف

 البيئة التي تعمل فيها ويجب منع التعرّض الطويل

 لألصوات الصاخبة التي تسبب املشاكل. ويجب توفري

واقيات لألذنني لرتتديها يف حال تعرضك للضجيج.
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هام!

 مهام كان عملك، من الرضوري أخذ فرتات راحة

 متكررة أثناء العمل وعدم متديد ساعات العمل

 لفرتات طويلة للحفاظ عىل صحتك. ينص القانون

 عىل أنه من غري القانوين العمل أكرث من 45 ساعة يف

 األسبوع و11 ساعة يف اليوم. للعاملني يف الورديات

 الليلية، والحوامل، واملرضعات، فإن ساعات العمل

 هي 7.5 ساعات كحد أقىص. إذا كان عمرك يرتاوح

 بني 16 و18 عاًما، ميكنك العمل ملدة أقصاها 8

 ساعات يف األسبوع و40 ساعة يف األسبوع. إّن العمل

 لساعات إضافية يُعد مخالفة للقانون. وهذا ينطبق

أيضاً عىل العامل الليليني والنساء الحوامل .
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حلول ملشاكلة ارتفاع درجة الحرارة:

 يُعد تواجد نظام التهوية للتحكم يف الحرارة والرطوبة

 يف املحيط هو أحد اإلجراءات األوىل. واإلجراء اآلخر

 هو أن تتم العمليات التي تصدر حرارة يف مكان

 قريب من املخرج. يجب القيام بفحوصات طبية

 بشكل منتظم. خالل هذه الفحوصات، يجب االنتباه

 إىل نسبة األكسجني يف الجو وما إذا كان هناك تغيري

 يف هذه النسبة أم ال. ميكن تقليل تأثري الحرارة عن

 طريق وضع فواصل مثل حاجز بني العامل ومصدر

 الحرارة. يجب أن يكون هناك فرتات اسرتاحة متكررة

 وأن تكون هناك غرف باردة حيث ميكن االسرتخاء

فيها وتوفري مرشوبات باردة للرشب.
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حلول مشاكل استخدام اآلالت االهتزازية:

 من الرضوري تنظيم ساعات العمل، بحيث ال يتم

 متديدها، وبحيث يتم إعطاء اسرتاحات متكررة،

 وأال يضطّر أحد إىل استخدام اآلالت االهتزازية

 لفرتة طويلة. يجب أن يختار صاحب العمل

 آالت أقل اهتزازاً. مثالً، تسبّب الرافعات الشوكية

الكهربائية اهتزازاً أقل للجسم من الرافعات

 الشوكية التي تعمل مبحرك. ويجب التأكد من

صيانة اآلالت االهتزازية وفحصها والتحّكم فيها.



27

حلول للمشاكل املتعلقة بوضعية العمل:

 يجب تعديل توضيع أماكن اآلالت التي تستخدمها

 وترتيب محيطها بطريقة متكنك من العمل بشكل

 مريح. يجب إيجاد حلول ملنع حمل األوزان

 بطريقة يدوية. عىل سبيل املثال، ميكن رفع األوزان

 باستخدام نظام آالت. من املهم تعديل بعض

 األجهزة يف مستوى يا أوطأ يا أرفع وفقاً لطولك

 من حيث صحة العضالت والهيكل العظمي. يجب

 استخدام حاميات الشاشات يف املركبات ذات

 الشاشات. يجب إجراء فحوصات عينية للعامل

الذين يستخدمون هذه املركبات بانتظام.
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حوادث العمل

• هناك خطر حدوث انفجارات بسبب املواد
الكيميائية املستخدمة يف الصناعة.

• قد يؤدي عدم استخدام معدات مناسبة
 للعمل وعدم صيانة هذه املعدات إىل وقوع 

حوادث.

• الصدمة الكهربائية هي من الحادث الشائع.



الوقاية من حوادث العمل

• من الرضوري استخدام أدوات الحامية
الشخصية.

• يجب أن تتم صيانة وتصليح اآلالت بانتظام.
• يجب حامية اآلالت باستخدام واقيات

 املاكينة. يجب عدم استخدام اآلالت بدون هذه 

الواقيات.

• يجب أن تتم عملية فحص معدات السالمة
بدون انقطاع.
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انتبه!

لقد تعرّضت لحادث عمل. ما هي حقوقي؟

 ال تشمل الحوادث املهنية الحوادث التي تحدث يف

 مكان العمل فحسب، بل تشمل كل حالة متعلقة

 بعملك ويف كل مرة تقوم بها بعملك أيضاً. عىل

 سبيل املثال، إذا تعرّضت إىل حادث أثناء استخدامك

 للمواصالت املؤمنة من قبل مكان عملك والتي

 تنقلك من وإىل مكان العمل فإن ذلك يُعترب حادث

 عمل. إذا تعرضت لحادث عمل، فإّن صاحب العمل

 ملزم باإلبالغ عن الحادث إىل وحدات السالمة

 واملؤسسات الصحية يف املكان الذي يوجد فيه مكان

 عملك. إذا مىض 3 أيام عىل وقوع

الحادث، فيجب إعالم مؤسسة الضامن االجتامعي.
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 ومع ذلك، إذا كنت تعمل بشكل غري رسمي، ميكن

 لصاحب العمل تجنب القيام بهذه االلتزامات.

 ففي هذه الحالة، ميكنك تقديم مستندات تظهر

 وقوع حادث العمل. عليك بتقديم بطلب عريضة

 إىل مديرية التأمني يف املكان الذي وقع فيه حادث

 العمل. ستحيلك هذه املؤسسة إىل املستشفى

 للكشف عن الرضر الجسدي. من ثم يتم تحديد

 نسبة العجز بعد االنتهاء من الفحوصات املتعلقة

 بصحتك. اعتامًدا عىل هذا املعدل، قد تحصل عىل

 معاش تعوييض أو راتب تعوييض دائم. ميكنك رفع

 دعوى تعويض مادي/معنوي عىل صاحب العمل،

بسبب األرضار التي لحقت بك.
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هام!

 يجب عىل صاحب العمل دفع غرامة إذا قام

 بتوظيفك بشكل غري رسمي وهي أكرب من مبلغ

 التعويض الذي سيدفعه لك فيام إذا تعرضت

 لحادث عمل. لذا تذكر أّن لديك بطاقة رابحة

تخيف بها صاحب العمل عندما يهددك بفصلك

 أو عندما يحاول أن يغتصب حقك بأي شكل من 

األشكال.
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Temiz
Giysi
Kampanyası
Clean Clothes Campaign Turkey 

 تّم إعداد هذا الُكتيب بدعم من االتحاد األورويب كجزء من برنامج املنح ملؤسسة

 هرانت دينك. تقع مسؤولية املحتوى بالكامل عىل عاتق جمعية حملة املالبس

 النظيفة وال تعكس وجهات نظر االتحاد األورويب

و/أو مؤسسة هرانت دينك.

:حملة املالبس النظيفة العنوان
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Halil Pasa Sokak, Ömer Abed 

Han, Kat 4 No 4-3 Karaköy, 34425 Beyoglu/Istanbul, Türkiye
رقم الهاتف: 79 99 251 212 90+


