
 األمراض املهنية يف مجال

البناء
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 أنا أعمل يف البناء: ما هي األمراض املهنية التي

ميكن أن أواجهها؟

 إذا كنت تعمل يف مجال البناء، ميكننا القول إنك

 تبقى واقفاً لفرتات طويلة، وتعمل يف بيئة شديدة

 الحرارة أو شديدة الربودة، وتتعرض للغبار

 والضجيج، وتحمل أحاماًل ثقيلة. لذلك قد تواجه

 العديد من األمراض املهنية بسبب هذه الظروف

 أو بسبب رشوط العمل املامثلة. دعونا نذكر

رشوط العمل هذه:
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مشاكل بسبب التعرض للغبار:

 معظم األعامل يف مجال البناء تسبب نشوء الغبار

 يف العديد مثل أعامل الهدم، والحف، والطحن،

 والرش الرميل، والتفكيك، والحفر، وأعامل الطينة.

 إذا مل يتّم اِتخاذ االحتياطات الالزمة، فإن هذا

 الغبار يشكل خطراً كبرياً عىل صحتك. إّن األمراض

األوىل التي تتبادر إىل الذهن وأعراضها هي:
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 الربو املهني: سعال، وتورّم يف الصدر، وضيق يف

التنفس، وصدور صوت صفري عند التنفس.

 عدوى الرئة: يحدث بسبب الفريوسات والبكترييا

 )أي الجراثيم( املوجودة يف الغبار. يسبب نشوء

 بلغم والتهابات يف الجسم، مام يجعل التنفس

صعبًا.

 (COPD) مرض االنسداد الرئوي املزمن:

 وهو يف األساس مرض يسبّب تضييق يف الجهاز

 التنفيس. األعراض التي تظهر يف املراحل األوىل

 هي؛ السعال والبلغم وضيق النفس وصعوبة يف

 التنفس. يف املراحل املتقدمة، يعاين املريض من

تورّم يف القدمني وفقدان الشهية وخسارة الوزن.
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 داء األسبستوس: ميكن أن يحدث نتيجة العمل يف

 مجال البناء ملدة 5-10 سنوات. مرض األسبستوس

ميكن أن يكون له عواقب وخيمة مثل:

• فشل الجهاز التنفيس،
• ارتفاع ضغط الدم،

• سكتة قلبية،
• رسطان الرئة.

 تتشابه عالمات األعراض األوىل مع أمراض الرئة

األخرى مثل السعال والبلغم وأمل يف الصدر.
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 مرض السحار السيلييس: مسحوق السيليكا

 هو عنرص مهّم متواجد يف االسمنت واملالط

 )مونةاالسمنت(. لهذا السبب، قد تتعرض لغبار

 السيليكا خالل العديد من االعامل املتعلقة بالبناء

 مثل الرش الرميل والحفر والبناء وحفر األنفاق

 وبناء الطرق والهدم والفرك. تتشابه األعراض

 األوىل للمرض مع أمراض الرئة األخرى. ويف

 املراحل املتقدمة، قد يسبّب فقدان للوزن وارتفاع

 ضغط الدم وظهور َوَذمة وتغرّيات يف الجلد. قد

 يختلف تأثري املرض وتطّوره بحسب كثافة الغبار

 الذي تتعرض له وحجم الجسيامت املتواجد 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!

 من الصعب متييز أعراض األمراض عن بعضها

 البعض. لهذا السبب، من غري الصحيح القول إن

 األعراض التي تعاين منها تشري إىل مرض معني.

 لذلك نويص باستشارة الطبيب وإعطائه معلومات

 مفّصلة عن العمل الذي متارسه ملعرفة سبب

مشكلتك الصحية.
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 مشاكل بسبب استخدام أجهزة اهتزازية:

 إذا كنت تعمل عىل آالت املسامري لفرتة طويلة،

 فقد تالحظ وخزاً يف أصابعك ويديك. ويف

 املستقبل، قد تشعر بانخفاض يف شعور حس

 اللمس لديك. قد يظهر لديك تلف يف العظام.

 واملفاصل. أحدها هو الضغط العصبي يف منطقة

 الرسغ املسمى متالزمة النفق الرسغي، أعراضها

هي:

• تورّم وخدر يف اليدين
• تصلب األصابع،

• اضطرابات يف النوم،
• فقدان القوة يف اليدين

• وقد تواجه متزّقاً أو تشّنجاً عضلياً.



 متالزمة رينو )مرض رينود( هي مشكلة أخرى قد

 تواجهها. عادة ما ينشئ هذا املرض بسبب تضيق

 األوعية الدموية يف أصابع اليدين والقدمني وعدم

 قدرة وصول الدم إىل سطح الجلد. بسبب هذا

 املرض، يتحّول الجلد إىل اللون األبيض واألزرق.

 ويف املراحل املتقدمة من املرض، يالحظ ظهور

تقرحات جلدية وأنسجة ميتة.

10



11

مشاكل بسبب وضعية العمل:

 رفع األوزان أو البقاء يف نفس الوضعية لفرتات

 طويلة أو تكرار نفس الحركات يسبّب آالم يف

 الظهر والعضالت، ويف املستقبل، قد يسبّب لك

 اضطرابات يف الهيكل العظمي. قد تصاب بانزالق

 أو أذى أو تقّوص يف خرصك بسبب رفع األوزان

 الثقيلة. أحد أكرث األمراض شيوعاً، هو االنزالق

 الغرضويف الذي يحدث نتيجة لألعامل البدنية

الشاقّة وأعراضه هي:

• الشعور بأمل يف منطقة الخرص وحوله،
• زيادة األمل عند السعال والعطاس،

• تقّوص الخرص،
• تقلصات يف الغدد،

• اِنخفاض الشعور باملنعكسات يف القدم
والساق.



ً  من مشاكل التي تصيب الهيكل العظمي أيضا

 هي الشعور بأمل يف األوتار التي تربط العضالت

 والعظام. تنتج هذه املشكلة بسبب اإلجهاد

املفرط للجسم؛ وأعراضها هي:

• حرقة وأمل وانتفاخ يف الوتر،
• انخفاض االحساس باملس،

• انخفاض القدرة عىل الحركة.
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 يحدث انزعاج آخر عندما تتلف األكياس

 الغرضوفية )أي األكياس املوجودة بالقرب من

 الركبة( 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. يعترب األمل والتورّم حيث يتّم الشعور

 باألمل يف هذه املناطق من بني أعراض التهاب

 الجراب. غالباً تشعر بأن هذه املنطقة أكرث دفئًا

من بقية جسمك.
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مشاكل بسبب الضجيج:

 إّن األدوات واآلالت التي تستخدمها أثناء عملك

 هي مصدر للضجيج. هذا الضجيج الذي تتعرض

 له لفرتات طويلة قد يسبّب لك فقدان السمع

 املؤقت والدائم، وطنني األذن، وارتفاع ضغط

الدم، والتشتّت، والشعور بالقلق والعصبية.
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مشاكل بسبب ارتفاع درجة الحرارة:

 قد يحدث لك مشكالت بسبب اضطرارك للعمل

 يف أماكن مفتوحة عندما تكون درجة الحرارة

 مرتفعة خاصًة إذا كنت تعمل عىل ارتفاع عاٍل،

 فإن االنزعاج الذي تشعر به بسبب درجة الحرارة

 سيكون أكرث وضوحاً. وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب

 العمل البدين، وارتفاع حرارة املعدات التي

تستخدمها، والرطوبة فقد تضطّر حتى إىل العمل

 يف ظروف أصعب. قد يسبّب ارتفاع درجة الحرارة

هذه لحدوث املشاكل التالية:

• اإلرهاق بسبب الحرارة،
• رضبة شمس،

• تشّنجات حرارية،
• فرط الحساسية،

• اضطراب يف الرتكيز.



مشاكل بسبب املواد الكيميائية:

 قد تضطّر أثناء عملك الستخدام مواد كيميائية

 مثل املعادن، والبولندية، واملذيبات، والترن،

 واألسيد، والربيليوم، والطالء، والرصاص، والقطران.

 إّن املواد الكيميائية التي تتعرض لها تختلف

 حسب العمل الذي تقوم به. فمثالً؛ قد تتعرض

 للقطران إذا كنت عامل سقف أو تعمل باللحام،

 وألبخرة املذيبات واملعادن الساّمة إذا كنت دهاناً

 أو للديزل إذا كنت عاماًل يف األسفلت أو للصمغ

إذا كنت بالطاً.
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 إذا كنت تتعرض ملواد كيميائية ضارّة لجسمك،

 فإّن التغيريات التي ميكنك مالحظتها عىل جلدك

هي:

• تورّم،
 • ترّسب،

• تسلّخ،
• تقرّش،

• شعور بالحكة،
• حرقة.

 قد يكون الطفح الجلدي وتحّوله إىل اللون األحمر

 والحكة بشكل خاص أحد أعراض األكزميا )التهاب

 الجلد( أو التهاب الجلد التاميس

)إكزميا التامس(.
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أنا عامل يف مجال البناء:

ما هي طريقة العمل الصحيحة؟ 

 حلول مشاكل التعرض للغبار:

 يجب عليك اِستخدام معدات واقية كالقناع.

 ويجب أن يكون هذا القناع مزود بخاصية متنع

 تعرضك للغبار. يجب أن يتّم قياس كمية الغبار

 يف بيئة عملك. ويجب اِتخاذ تدابري ملنع / تقليل

 نشوء الغبار. منها وجود نظام شفط للغبار وجود

 نظام التهوية يف املكان الذي تعمل فيه ويعمل

بشكل فّعال.
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حلول ملشكلة استخدام اآلالت االهتزازية:

 من الرضوري تجزئة فرتات العمل، بحيث ال يتّم

 متديد ساعات العمل، وأن يتّم إعطاء اسرتاحات

 متكّررة، وأال يتّم اِستخدام آالت االهتزازية لفرتة

 طويلة. يجب أن يختار صاحب العمل آالت ذات

 اهتزاز أقل ويجب صيانة هذه اآلالت. يجب

 توفري مالبس للحامية من الربد والرطوبة للعامل

املعرّضني لآلالت االهتزازية.
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حلول للمشاكل املتعلقة مبوضعية العمل:

 يجب تعديل توضع أماكن اآلالت التي تستخدمها

 وترتيب محيطها بطريقة متكنك من العمل

 بشكل مريح. من املهّم لصحة العضالت والهيكل

 العظمي وضع عيار رفع/ خفض عىل بعض اآلالت

التي تحتاج إىل تعديل ارتفاعها وفقاً لطولك.
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حلول للمشاكل املتعلقة بالضجيج:

 أحد االحتياطات التي يجب اِتخاذها قبل ظهور

 املشكلة هي تحديد مجموعة العامل املعرّضني

 لخطر التأثري السلبي للضوضاء خالل مرحلة

 التوظيف. وبهذه الطريقة، ميكن التأكد من إبعاد

هؤالء العامل عن العمل يف األماكن الصاخبة.

 بعض التدابري األخرى التي تتبادر إىل الذهن هي

 اِستخدام عازل للصوت يف مكان العمل، وتفضيل

اِستخدام اآلالت الصامتة.

 يجب إجراء اختبار قياس للضجيج يف بيئة عملك

 ويجب تجّنب التعرض الطويل لألصوات الصاخبة

 التي تسبّب املشاكل. ويجب توفري واقيات األذن

لالستخدام أثناء فرتة التعرّض للضجيج.
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حلول ملشاكل ارتفاع درجة الحرارة:

 نظراً ألّن معظم أعامل البناء تتّم يف أماكن

 مفتوحة، فمن الرضوري إجراء فحوصات صحية

 بشكل منتظم لحل املشاكل التي تسبّبها اِرتفاع

 درجة الحرارة. خالل هذه الفحوصات، يجب

 االنتباه إىل نسبة األكسجني وما إذا كان هناك أي

 تغيري يف هذه النسبة. يجب أن يكون هناك فرتات

 اِسرتاحة متكّررة ويجب أن تكون هناك غرف

 باردة حيث ميكن االسرتخاء مع توفري مرشوبات

باردة للرشب.
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هام!

 مهام كان عملك، من الرضوري أخذ فرتات راحة

 باِستمرار أثناء العمل وعدم العمل لساعات

 طويلة للحفاظ عىل صحتك. من الناحية القانونية

 مُينع العمل ألكرث من 45 ساعة يف األسبوع و11

 ساعة يف اليوم. للعاملني خالل فرتات الليل، أو

 للحوامل، أو املرضعات، فإن وقت العمل يجب أال

 يتجاوز 7.5 ساعات كحد أقىص. للعاملني الذين

 ترتاوح أعامرهم بني 16 و18 عاماً، ميكن العمل

ملدة أقصاها 8 ساعات يف اليوم و40 ساعة يف

 األسبوع. إن العمل لساعات إضافية يُعد مخالفاً

 للقانون. ينطبق هذا املنع أيضاً عىل العامل يف

الورديات الليلية والنساء الحوامل.
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حلول املشاكل الناشئة عن املواد الكيميائية:

 يجب فحص واِختيار املواد الكيميائية التي

 تستخدمها بدقة وفقاً لبيانات سالمة املواد. يف

 هذا الصدد، يجب اِختيار املواد الكيميائية التي

 تحتوي عىل مواد أقل رضراً حسب األبحاث. يجب

 عىل صاحب العمل توفري معدات الحامية ملنع

 التعرض املبارش للمواد الكيميائية. هذه املعدات

 هي الفرشاة والقفازات. باإلضافة إىل ذلك، يجب

 تقليل تعرّضك للمواد الكيميائية عن طريق اِتخاذ

تدابري التهوية الالزمة.



حوادث العمل:

 ياُلحظ أّن هناك حوادث مهنية تؤدي إىل الوفاة

 يف مجال البناء. الحوادث األكرث شيوعاً هي

 سقوط العامل. باإلضافة إىل ذلك، إن عدم اِتخاذ

 االحتياطات الالزمة يزيد من مخاطر نشوء العديد

 من الحوادث مثل سقوط املواد أو تناثرها، أو

 انهيار موقع البناء، وحوادث املواد املتفجرة،

وانحشار األطراف.
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الوقاية من حوادث العمل

 إّن أول ما يتبادر إىل الذهن ملنع سقوط العامل

 هو استخدام الدرابزين، وحبال وأحزمة األمان.

باإلضافة إىل ذلك، يجب تغطية أي حفر وفراغ.

 يجب توفري معدات واقية شخصية مثل القفازات

 واألحذية العازلة ضد الصدمات الكهربائية ويجب

 فصل خطوط التيار الكهربايئ عن منطقة البناء

 بستائر عازلة. يجب أن تكون عىل علم باملخاطر

 التي قد تواجهها أثناء عملك. ويجب عىل صاحب

 العمل تقديم تدريب السالمة املهنية املتعلقة

بعملك.



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 بها بعملك أيضاً.

 عىل سبيل املثال، إذا تعرّضت أثناء اِستخدامك

 للمواصالت املؤّمنة من قبل مكان عملك التي

 تنّقلك من وإىل مكان العمل إىل حادث فإن ذلك

 يُعترب حادث عمل. إذا تعرّضت 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.
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 عليك بتقديم 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. اِعتامداً

 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 إذا قام

 بتوظيفك بشكل غري رسمي وهي أكرب من مبلغ

 التعويض الذي سيدفعه لك فيام إذا تعرّضت

 لحادث عمل. لذا تذكر أن لديك بطاقة رابحة

 تخيف بها صاحب العمل عندما يهّددك بفصلك

 أو عندما يحاول أن يغتصب حقك بأي شكل من

األشكال.
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هام!

 إن صاحب العمل ُملزم باِتخاذ جميع أنواع

 إجراءات السالمة املناسبة لعملك وتوفري بيئة

عمل صحية.
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مثال عىل حالة

 يُذكر أّن رجل باسم “صادق بـ“ البالغ من العمر

 52 عاماً كان يعمل يف البناء منذ طفولته، وأنّه

 كان يشارك بشكل عام يف عمليات هدم املباين.

 وقال أنه تعرض للضجيج الناتج من كل من

 املاكينات وهادمات االسمنت لفرتات طويلة وكان

 أحياناً يعاين من غياب الرؤية أثناء العمل. ومرّت

 عليه فرتات كان يجمع فيها األنقاض باملغرفة

 والحفارة طول اليوم. ذهب العامل إىل الطبيب

 بعد أن الحظ أنّه مل يسمع إال صوت الرنني. سابقاً

 كان يسمع هذا الصوت بعد

 االنتهاء من عمله ويف فرتة االسرتاحة فقط.
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 أظهرت الفحوصات أنّه يعاين من فقدان السمع

 بنسبة 40 ٪. بعد ذلك، زادت شكاوى

“صادق بـ“ الذي مل يرتك عمله
 واستمّر فيه، بعد عام ونصف، وعندما ذهب إىل

 الطبيب مرة أخرى، رأى أن معدل فقدان السمع

 لديه زاد إىل 62-64 ٪. قام “صادق بـ“ باملشاركة

 يف تدريبات السالمة املهنية واِستخدم معدات

 الواقية الشخصية مثل القفازات وخوذة الرأس

 ولكّنه مل يحصل عىل أي معدات واقية شخصية

 للحد من الضجيج ومل يتّم اِتخاذ أي إجراءات ضد

الضجيج.
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 مل يتخذ صاحب العمل االحتياطات الالزمة للحد

 من الضجيج مام أدى إىل تدهّور صحة العامل.

 كام ياُلحظ أّن العامل كان يقوم بنفس العمل

 لفرتات طويلة. ولكن من أجل تقليل التعرّض

 للضجيج، يجب عىل العامل أال ميارس أعامالً

 تصدر ضجيجاً مثل الهدم أو جمع األنقاض

 لفرتات طويلة. ولكن صاحب العمل مل يتخذ أياً

 من هذه االحتياطات أيضاً. يجب التأكيد عىل

 توفري ظروف عمل تضمن صحة وسالمة العامل

 بشكل دائم ومالحقة أي تقصري من طرف صاحب

 العمل. ويجب تحديد جميع 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+


