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 األمراض املهنية يف مجال

النسيج
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 أنا أعمل يف مجال النسيج. ما هي األمراض

املهنية التي ميكن أن أتعرض لها؟

 إذا كنت تعمل يف مجال صناعة النسيج، فأنت

 تعمل يف بيئة مغبة وصاخبة؛ وميكن القول إنك

 تستخدم آالت اهتزازية وتقوم بنفس الحركات

 بشكل متكرر. إذا مل يتّم اتخاذ االحتياطات

 الالزمة، فإن من احتامل إصابتك مبرض مهني

 مرتفع بسبب ظروف عملك. دعونا نذكر املشاكل

التي قد تواجهها :
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مشاكل نتيجة التعرض للغبار:

 التعرض للغبار شائع يف العديد من أقسام صناعة

 النسيج، مثل الغزل والنسج والقص واملعالجة

 والتخزين وحف الجينز. وإذا مل يتم اتخاذ

 االحتياطات الالزمة يف املكان الذي تعمل فيه،

 فان استنشاق الغبار الذي يف الهواء يؤدي إىل

 اإلصابة مبشاكل يف الرئة. إن أول أعراض الرئة

وأمراضها التي تتبادر إىل الذهن هي:
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 الربو املهني:  سعال، تورّم يف الصدر، ضيق يف

التنفس، صفري

 السحار القطني )بيسينوسيس(: قد تتعرض لغبار

 القطن والصوف إذا كنت تقوم بحف الجينز أو

 تعمل يف أي مرحلة من مراحل إنتاج الخيوط

 وميكن أن تصاب نتيجة لذلك مبرض السحار

القطني. يف املراحل األوىل من املرض، عندما تكون

 بعيداً عن العمل، لن تشعر باألعراض التي يسببها

 املرض. ولكن عند بدء العمل، ستالحظ ضيقاً يف

 الصدر وضيقاً يف التنفس. يسبب هذا املرض الذي

 يحدث بعد 15 إىل 20 عاماً من التعرض لغبار

القطن؛ مشاكل مثل السعال والبلغم والصفري.
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 السحار السيلييس )سيليكوزيس(: قد تتعرض

ملسحوق السيليكيا إذا كنت تقوم بأي عمل يتّم

 فيه استخدام مادة كاشطة تحتوي عىل مادة

 السيليكا. تتشابه أعراض املرض األًولية مع أعراض

 أمراض الرئة األخرى. ويف املراحل املتقدمة، ميكن

 أن يسبب فقدان الوزن وارتفاع ضغط الدم

 وظهور الَوَذمة وتغرّياً يف لون الجلد. قد يختلف

 تأثري املرض وتطوره بحسب كثافة الغبار الذي

 تتعرض له وحجم الجسيامت املتواجدة فيه

 وطول فرتة التعرض. ومع ذلك، يجب اإلشارة إىل

 أنه ال ميكن للعالج أن يشفي هذا املرض الذي

ميكن أن يؤدي إىل نتائج مميتة.
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!هام

 عندما يتعلق األمر باألمراض املهنية، فإن أول

 املشاكل التي تتبادر إىل الذهن هي أمراض الرئة.

لهذا السبب، عندما تواجه أي مشاكل يف التنفس،

يجب عليك أن ترّص عىل احتامل تعرضك للغبار.
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:مشاكل بسبب املواد الكيميائية

 أثناء عمليات معالجة املالبس والتبييض، فيضطر

 العامل الستخدام مواد كيميائية مثل كربونات

 الصوديوم واألمونيا وحمض الفوسفوريك،

 بريوكسيد الهيدروجني ومنغنات البوتاسيوم. قد

 تنتج عن هذه املواد الكيميائية مشاكل يف الجهاز

 التنفيس والجهاز الهضمي والجلد والعينني. من

 مشاكل الجهاز التنفيس ضيق التنفس، والسعال،

 وحرقة وحساسية يف الحلق. ومن مشاكل الجهاز

 الهضمي آالم البطن، وتّورم البطن والغثيان

 والتقيؤ. أما املشاكل الجلدية فهي التقرحات

واإلحمرار والحروق وآالم الجلد. ويف املشاكل

العينية قد تعاين من إحمرار العينني, رؤية

ضبابية، وأمل يف العينني.
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هام!

 مع إنه قد تّم منع عملية حف الجينز فحلت

 محلها عملية تبييض الجينز مع مادة منغنات

 البوتاسيوم. صّنفت إدارة أروبا للمواد الكيميائية

 هذها املادة الكيميائية كامدة خطرية وإذا

تعرضت لها فمن الالزم أن تستشري الطبيب.
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املشاكل املتعلقة بوضعية العمل:

 قد تسبّب لك األفعال التالية اضطرابات يف الهيكل

 العظمي: حملك للمواد يدوياً أثناء عمليات الغزل

 ومعالجة املالبس والتخزين؛ والعمل يف وضعية

 غري صحية لفرتات طويلة؛ والقيام بنفس الحركات

 بشكل متكرر أثناء النسيج والصباغة والطباعة

.يسبّب آالماً يف الظهر والعضالت، ويف املستقبل

 إذا كنت تقوم بأعامل مثل التحميل والنقل

 وتفريغ الشاحنات؛ فيمكنك مالحظة تقوس

 وتأذي وانزالق يف خرصك. قد تشعر بانزعاج يف

 األوتار التي تربط بني العضالت والعظام. تنتج

 هذه املشكلة عن اإلجهاد املفرط للجسم؛

وأعراضها هي:
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• حرق وأمل وانتفاخ يف الوتر، 
• حساسية للمس،

• انخفاض القدرة عىل الحركة
 يحدث مرض آخر عندما تتلف األكياس اململوءة

 بالسائل اللزج الذي مينع املفاصل والعظام من

 االحتكاك ببعضها البعض. يحدث هذا املرض الذي

 يدعى بالتهاب الجراب )التهاب كييس( يف مناطق

 مثل الكتفني واملرفقني والوركني والركبتني

 والكعب.

 من أعراض االلتهاب الكييس الشعور باألمل وتورّم

 منطقة األمل. كام تكون هذه املنطقة أكرث دفئاً من

 بقية الجسد. باإلضافة إىل ذلك، فإن عدم تواجد

 األدوات التي تستخدمها مبكان يسهل عليك

العمل ميكن أن يتسبب لك بهذه املشاكل.
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مشاكل بسبب استخدام اآلالت االهتزازية:

 إذا كنت تعمل لفرتة طويلة عىل آالت معرضة

 لالهتزاز مثل الرافعات الشوكية، فقد تالحظ

 وخزاً يف أصابعك ويديك. ويف املستقبل، قد تشعر

 بانخفاض يف شعور حس اللمس لديك. قد تعاين

 من تلف العظام واملفاصل واضطرابات الرؤية

والتوازن. األمراض التي تسبب هذه املشاكل هي:
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 اعتالل عصبي: يحدث نتيجة لتمزق وسادات

 تسمى األقراص توجد بني فقرات العمود الفقري.

أعراض املرض هي:

• خدر يف املنطقة التي توجد بها املشكلة،
• وهن،

• شد عضيل،
• فقدان للقوة وصعوبة الحركة.
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 متالزمة النفق الرسغي: تنتج عن ضغط عصبي يف

منطقة الرسغ. وأعراضه هي:

• تورّم وخدر يف اليد.
• تصلّب األصابع،

• اضطراب يف النوم،
• فقدان للقوة يف اليد.
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 متالزمة رينو )مرض رينو(: عادًة ما ينشئ هذا

 املرض بسبب تضيق األوعية الدموية يف أصابع

 اليدين والقدمني وعدم قدرة الدم عىل الوصول

 إىل سطح الجلد. يسبّب هذا املرض تحّول الجلد

 إىل اللون األبيض واألزرق. ويف املراحل املتقدمة

 من املرض، يالحظ ظهور تقرحات جلدية وأنسجة

 ميتة. وينتج تلف للعمود الفقري خاصًة يف

 منطقة الخرص والكتف. وميكن مالحظة نشوء

أمراض العضالت. أعراضه هي:

• أمل يف اليدين واألصابع.
• ضعف العضالت،

• التهاب األوتار.
• ضعف يف قدرة قبضة اليد.
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مشاكل بسبب الضجيج:

 إذا كنت تقوم بلف الخيوط وتستخدم آالت

 النسيج، فقد تكون معرّض للضجيج بشكل

مستمر. يسبّب الضجيج الذي تتعرض له؛

• فقدان السمع املؤقت أو الدائم،
• التعب،
• الدوار،

• طنني األذن،
• العصبية،

• قد تواجه مشاكل مثل اضطرابات النوم.
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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 عامل يف مجال النسيج:

ما هي طريقة العمل الصحيحة؟ 

حلول مشاكل التعرض للغبار:

 حاول أن تتذكر إذا كنت قد خضعت لفحص طبي

 عند تقدميك للعمل. ففي األحوال العادية، يجب

 أن يتّم قبولك يف العمل بعد القيام بفحص طبي

 عام. باإلضافة إىل ذلك، من الرضوري التحقق

 بانتظام مام إذا كانت هنالك مشكلة 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 يتّم قياس كمية الغبار

 يف بيئة عملك. ويجب عليك استخدام معدات

واقية كاألقنعة واالحذية الواقية من املاء والغبار.
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حلول التعرض للمواد الكيميائية:

 يجب فحص واختيار املواد الكيميائية التي

 تستخدمها بدقة ووفقاً لبيانات سالمة املواد. يف

 هذا الصدد، يجب البحث بشكل جيد الختيار

 املواد الكيميائية التي تحتوي عىل أقل املواد رضراً

 يجب عىل صاحب العمل توفري معدات الحامية

 ملنع التعرض املبارش للمواد الكيميائية. باإلضافة

 إىل ذلك، يجب تقليل تعرضك للمواد الكيميائية

عن طريق توفري تدابري التهوية الالزمة.
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حلول املشاكل املتعلقة بوضعية العمل:

 يجب ترتيب مكان آالت التي تستخدمها

 ومحيطها بطريقة متكنك من العمل بشكل مريح.

ويجب أن مينع العمل لفرتات طويلة.

حلول مشاكل استخدام اآلالت االهتزازية:

 من الرضوري تنظيم ساعات العمل، حيث ال

 يتم متديد ساعات العمل، وبحيث يتم إعطاء

 اسرتاحات متكررة، وأال يضطر أحد إىل استخدام

 آالت االهتزاز لفرتة طويلة. يجب أن يختار

 صاحب العمل آالت أقل اهتزازاً وأن يتأكد من

صيانتها باستمرار.
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!هام

 مهام كان عملك، من الرضوري أخذ فرتات راحة

 متكررة أثناء العمل وعدم العمل لساعات طويلة

 للحفاظ عىل صحتك. مُينع 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. إن العمل لساعات إضافية يُعد

 مخالفة للقانون. وهذا ينطبق أيضاً عىل العامل

الليليني والنساء الحوامل.
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حلول للمشاكل املتعلقة بالضجيج:

 يجب تحديد مجموعة العامل املعرّضني لخطر

 ظهور آثار جانبية للضجيج أثناء فحوصات

 التوظيف. وبهذه الطريقة، ميكن التأكد من إبعاد

 هؤالء العامل عن العمل الذي يصدر الضجيج.

 باإلضافة إىل ذلك، يجب القيام بفحوصات بشكل

 منتظم، للتأكد فيام إذا كانت هناك مشاكل

 صحية يجب التأكد منها. يجب إجراء قياس

 الضجيج يف البيئة التي تعمل فيها ويجب منع

 التعرض الطويل لألصوات الصاخبة التي تسبّب

 مشاكل. ويجب استخدام أدوات واقية

كالسامعات الواقية لألذنني.
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هام!

 إّن صاحب العمل ُمجَب عليه اِتخاذ احتياطات

السالمة املناسبة لعملك وتوفري بيئة عمل صحية.
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حوادث املهنية

 ميكن أن تسبب ألياف النسيج والغزل واألقمشة

.واملواد الكيميائية املستخدمة يف نشوب الحرائق

 ومينع الضجيج إمكانية التواصل، باإلضافة إىل أن

 اِرتفاع درجة الحرارة قد يزيد من التعب وتشتت

 الرتكيز، مام يزيد من خطر حدوث حوادث

العمل.



منع حوادث العمل

ملنع نشوب الحرائق؛

• يجب منع تراكم غبار األلياف. لهذا السبب،
يجب تنظيف مكان العمل بانتظام.

• يجب تخزين األلياف واملواد الكيميائية بشكل
منفصل.

• يجب أن توصل كابالت التمديد املستخدمة إىل
 جهاز واحد فقط. وأال يتّم استخدام مآخذ 

مقابس متعددة

• ينبغي إجراء فحوصات دورية للمنشآت.
 يجب أن تكون عىل علم باملخاطر التي قد

 تواجهها أثناء العمل. لذا يجب عىل صاحب

 العمل توفري تدريب السالمة املهنية املتعلقة

بعملك.
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انتبه!

لقد تعرضت 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 بعملك أيًضا.

 عىل سبيل املثال، يتّم تغطية حادث سيارة

 يقدمها صاحب العمل للتنقل من وإىل مكان

 العمل بحادث عمل. إذا تعرضت لحادث عمل،

 فإن 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. ومع ذلك، إذا كنت

 تعمل بشكل غري رسمي، ميكن لصاحب العمل

 تجّنب القيام بهذه االلتزامات. ففي هذه الحالة،

ميكنك تقديم مستندات تظهر وقوع حادث

 العمل. تقدم بطلب عريضة إىل مديرية التأمني

 يف املكان الذي وقع فيه حادث العمل. ستحيلك

 هذه املؤسسة إىل املستشفى للكشف عن الرضر

 الجسدي. وهنا، يتّم تحديد نسبة العجز بعد

 االنتهاء من الفحوصات املتعلقة بصحتك. اعتامًدا

 عىل هذا املعدل، قد تحصل عىل معاش تعوييض

 أو راتب تعوييض دائم. ميكنك املطالبة بتعويض

 مادي/معنوي من صاحب العمل، بسبب األرضار

التي لحقت بك.



!هام

 يجب عىل صاحب العمل دفع غرامة ألنه قام

 بتوظيفك أكرث من تعويض حادث العمل. وهذه

 عقوبة ثقيلة، لذا تذكر أّن لديك بطاقة رابحة

 تخيف صاحب العمل عندما يهّددك صاحب

 العمل بفصلك أو يغتصب حقك بأي شكل من

األشكال.
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مثال عىل حالة

 رجل بالغ من العمر 47 عاماً بدأ الشغل كنسيج

 وعمره 21 عاماً.  عمل العامل يف 4 مصانع

 مختلغة  ملدة 16 عاماً. بدأ العامل الذي يحول

 القطن إىل خيوط أن يحس بانسداد وأمل يف الصدر

 ومشاكل صفري. ويف سن األربعني، كان يعاين من

 التهاب الشعب الهوائية والتهاب يف رئتيه. وبعد

 اجراء فحوصات يف مستشفى األمراض املهنية تم

 تحديد أن العامل يف املرحلة الثالثة من مرض

 السحار القطني. تبني أن القناع الذي استخدمه

 العامل أثناء العمل مل يكن مناسباً للعمل الذي

 قام بهه. يف السنوات األوىل التي بدأ

فيها العمل كان يعمل يف قبو.
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 باإلضافة إىل ذلك، قال العامل إن التهوية مل تكن 

 كافية يف املصانع األربعة التي عمل بها. ال توجد

 معلومات عام إذا كان هناك عامل آخرون يعانون

 من مشاكل مامثلة يف املصانع التي عمل فيها

 العامل. قام الطبيب بطرح أسئلة متعلقة مبهنة

 املريض وبالتايل، استطاع إيجاد العالقة بني املرض

 واملهنة ووجد أن املريض يعاين من مرض السحار

 القطني. مل يتخذ أصحاب العمل االحتياطات

 الالزمة لضامن خلو مكان العمل من الغبار،

 طبقاً لذلك فتعرض العامل ملشاكل يف الرئة. إذن

 يجب التحقيق يف عدم تطبيق صاحب العمل

 لالحتياطات الالزمة ويجب تحديد مجموعة

 العامل الذين يعانون من مشاكل مامثلة يف نفس

مكان العمل وتعويض خسائرهم.
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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+


