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 األمراض املهنية يف

مجال الجلود
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 أنا أعمل يف صناعة الجلود. ما هي األمراض

املهنية التي ميكن أن أواجهها؟

 إذا كنت تعمل يف صناعة الجلود، فيمكننا القول

 إنك تعمل يف بيئات مغربة وصاخبة، وأنك تتعرض

 للمواد الكيميائية أثناء عمليات معالجة الجلود

 وقد تواجه مشاكل الناتجة عن العدوى. لهذا

 السبب، ميكننا القول إنك قد تواجه العديد من

 األمراض املهنية. دعونا نذكر األمراض التي قد

تواجهها يف حال عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة:
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املشاكل بسبب العدوى:

 إّن الجلد يتكرس برسعة، ويطلق غازات وسوائل

 ميكن أن تؤثر سلباً عىل صحتك. وخاصًة إذا كنت

 تعمل يف مجال الدباغة، فمن املحتمل أن تواجه

 مشاكل بسبب العدوى. ميكن أن تصاب بالعدوى

 من الكائنات الحية الدقيقة املوجودة يف الجلد

 أثناء إزالة جلود الحيوانات. إّن بعض األمراض

 واألعراض التي ميكن أن تسببها الفريوسات

والبكترييا املوجودة يف الحيوانات هي:
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الكزاز: تسارع رضبات القلب، صعوبة يف البلع،

حرارة، تعرّق، تصلّب يف عضالت العنق البطن والفك.

الجمرة الخبيثة: إحمرار وانتفاخ يف الحلق وحوله.

 داء الربمييات: حمى، تعرّق، تقيؤ، إسهال، صداع وأمل

عضيل.

 حمى املاعز )حمى كيو(: فقدان للوزن، حرارة ،

تعرق، أمل يف البطن والصدر.

 الحمى املالطية )دأء الربوسيالت أو حمى البحر

 األبيض املتوسط(: حمى، تعرّق، فقدان للوزن، سعال،

آالم يف العضالت والبطن.

 االلتهاب الرئوي: يسبب نشوء البلغم وااللتهابات يف

الجسم التي تفىض إىل صعوبة يف التنفس.
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مشاكل بسبب املواد الكيميائية:

 إّن املواد الكيميائية املستخدمة لحامية الجلد

 هي مصدر خطر آخر عىل صحتك. فقد تتعرض

 للعديد من املواد الكيميائية كحمض الكربيتيك

 وحمض الهيدروكلوريك وحمض الفورميك

 وكربيت الصوديوم، أثناء تصنيع الجلود إذا

 تعرضت ملواد كيميائية ترض بجسمك فقد تصاب

 بطفح جلدي أحمر متقرش ومثري للحكة. وميكن

 أن تكون هذه الطفح الجلدي عالمة عىل األكزميا

 )التهاب الجلد( أو التهاب الجلد التاميس

 )حساسية الجلد الناتجة عن التعرض للمهيجات(
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 إّن بعض التغيريات التي ميكنك مالحظتها عىل

برشتك هي:

• تورّم،
• ترّسب،
• تقرّش،
• تقّرح،
• حكة،

• احرتاق.
قد تعاين أيًضا من التهابات يف الحلق واألنف.
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 وقد ينشئ رسطان يف منطقة اتصال الفم بالحلق

 ومنطقة خلف الفم والحلق، بسبب استنشاق املواد

الكيميائية الضارة لفرتات طويلة وأعراضه  هي:

• ظهور نتوء ياُلحظ يف أي مكان يف منطقة
الرقبة وال يزول لفرتة أقل من شهر،

• فقدان السمع،
• تراكم السوائل يف األذن،

• انسداد األنف،
• سيالن دموية يف األنف،

• تغيريات يف صوت،
• خدر يف الوجه،

• صعوبة يف البلع.
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مشاكل بسبب التعرض للغبار:

 إنك تتعرض للغبار أثناء حالقة وصنفرة ونفض 
 الغبار عن الجلود. ولهذا السبب، قد تكون مصاباً

بالربو املهني أعراض الربو هي:

• ،سعال
• .الشعور بتورّم يف الصدر

• ،ضيق يف التنفس
• صفري الصدر

ويف املستقبل، قد تنشئ أورام يف األنف وحوله.

 من املمكن أن تتحول األورام لرسطان األنف، ومن 

أعراض هذا املرض:

• احتقان األنف والنزيف
• ،أمل يف الفك

• ،تورّم يف الحنك
• ،فقدان األسنان
• ،تشّوش الرؤية

• تشّوه شكل الوجه
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مهم!

 عندما يتعلق األمر باألمراض املهنية، فإن أحد

 املشاكل األوىل التي تتبادر إىل الذهن هي أمراض

 الرئة. لهذا السبب، عندما تواجه أي مشاكل يف

 تنفسك، يجب أن تفكر دامئا يف احتاملية تعرضك

للغبار.
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مشاكل نتيجة استخدام اآلالت املهتزة:

 إذا كنت تعمل عىل آالت التسمري لفرتة طويلة

 وتتعرض لالهتزاز، فستالحظ وخزاً يف أصابعك

 ويديك. عىل البدى البعيد، قد تشعر بانخفاض

 الشعور بحس اللمس. وقد تصاب بترّضر يف

 العظام واملفاصل. أحدها هو ضغط عىل العصب

يف الرسغ والذي يُدعى بالنفق الرسغي.
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 متالزمة رينو )مرض رينود( هي مشكلة أخرى 

 قد تواجهها. عادًة ما ينشئ هذا املرض بسبب

 تضيق األوعية الدموية يف أصابع اليدين والقدمني

 وعدم قدرة وصول الدم إىل سطح الجلد. يسبب

 هذا املرض، تحول الجلد إىل اللون األبيض

 واألزرق. ويف املراحل املتقدمة من املرض، يالحظ

 ظهور تقرّحات جلدية وأنسجة ميّتة. يتعرض

 صانعو الجلود للخطر بشكل خاص ألنهم يعملون

عىل آالت املسامري لفرتات طويلة.
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مشاكل بسبب الضجيج:

 تُعد األدوات واآلالت التي تستخدمها أثناء العمل

 مصدر للضجيج. وميكن أن يسبب هذا الضجيج

 التي تتعرض له لفرتات طويلة فقداناً مؤقتاً أو

 دامئاً للسمع، وطنني األذنني، وارتفاع ضغط الدم،

وتشتّت االنتباه والشعور باالنزعاج والغضب.
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املشاكل بسبب وضعية العمل:

 ان البقاء يف نفس الوضعية لفرتة طويلة و/أو

 تكرار نفس الحركة يسبب آالم الظهر والعضالت.

 ويف وعىل املدى البعيد قد تحدث اضطرابات

 يف الهيكل العظمي. باإلضافة إىل ذلك، فإن عدم

 االحتفاظ باألدوات التي تستخدمها يف وضعية

تسّهل لك العمل قد يسبب مشاكل.
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أنا أعمل يف صناعة الجلود:

ما هي الطريقة الصحيحة للعمل؟ 

حلول للمشاكل املتعلقة بالعدوى:

 يجب أن تجري اختبارات فحص للبكترييا

 والفريوسات والعوامل األخرى التي ميكن أن

 تسبب العدوى. بعض هذه االختبارات هي

اختبارات الدم والبول والحساسية.
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حلول للمشاكل املتعلقة باملواد الكيميائية:

 يجب فحص أوراق بيانات سالمة املواد للمواد

 الكيميائية التي تستخدمها بدقة واختيارها وفقاً

 لذلك. يف هذا الصدد، ينبغي متابعة األبحاث

 واختيار املواد الكيميائية التي تحتوي عىل مواد

 أقل رضراً. ويجب عىل صاحب العمل توفري

 معدات الحامية ملنع تعرّضك بشكل مبارش

 للمواد الكيميائية. باإلضافة إىل ذلك، يجب تقليل

 تعرّضك للامدة الكيميائية من خالل اتخاذ تدابري

التهوية الالزمة.
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حلول ملشاكل التعرض للغبار:

 يجب عليك استخدام معدات واقية كالقناع. وأن

 يحتوي هذا القناع عىل ميزة منع تعرضك لغبار

 الجلود. يجب أن يتم قياس كمية الغبار يف بيئة

 عملك. ويجب اتخاذ تدابري ملنع / تقليل نشوء

 الغبار. منها وجود نظام شفط للغبار ووجود

 نظام تهوية يعمل بشكل فّعال يف املحيط الذي

تعمل فيه.
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حلول مشاكل استخدام اآلالت االهتزازية:

 من الرضوري تنظيم ساعات العمل، بحيث ال يتم

 متديدها، وبحيث يتم إعطاء اسرتاحات متكررة،

 وأال يضطر أحد إىل استخدام اآلالت االهتزازية

لفرتة طويلة.
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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. إن العمل

 لساعات إضافية يُعد مخالفة للقانون. وهذا ينطبق

أيضاً عىل العامل الليليني والنساء الحوامل.
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حلول للمشاكل الناتجة عن الضجيج:

 واحدة من االحتياطات التي يجب اتخاذها قبل

 ظهور املشكلة هي فحوصات 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. ومن االحتياطات األخرى التي

 تتبادر إىل الذهن هي عزل الصوت يف البيئة التي

 تعمل فيها، ويفضل اختيار اآلالت الصامتة. يجب

 إجراء قياس الضجيج يف البيئة التي تعمل فيها

 وتجّنب تعرّضك لفرتات طويلة لألصوات العالية

 التي قد تسبب لك باملشاكل. ويجب توفري واقيات

لألذنني الستخدامها أثناء تعرض للضجيج.
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حلول للمشاكل املتعلقة مبوضعية العمل:

 يجب وضع وترتيب اآلالت مثل الكناسة ونفاضة

 الغبار واملقياس وآلة القطع بطريقة متكنك من

 العمل بشكل مريح. من املهم تعديل بعض

 األجهزة يف مستوى أوطأ أم أرفع وفقاً لطولك

لضامن صحة العضالت والهيكل العظمي.
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حوادث العمل

 هناك احتامل كبري للسقوط بسبب األرضيات

 الزلقة. فقد تواجه مشاكل مثل الكسور والخلع

وااللتواء. لذا يجب أن تكون حذراً، خاصًة إذا

 كنت تعمل يف الدباغة. تُعد اآلالت مثل الكناسة

 ونفاضة الغبار واملقياس وآلة القطع املستخدمة

 أثناء أعامل الضغط واللكم والقطع والعرص

 مصدراً للخطر إذا مل يتم االحتفاظ بها يف مكان

 يسهل عملك وإذا مل يتم اتخاذ االحتياطات

الالزمة ملنع وقوع الحوادث.
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الوقاية من حوادث العمل

 بعض االحتياطات التي يجب اتخاذها ملنع

حوادث العمل هي:

• يجب حفظ أدوات القطع واآلالت املؤذية
 مثل  الخالط واملروحة واملكواة وآلة الحالقة

 والضاغط وماكينة الصنفرة يف أماكن ال تشكل

 خطورة عليك وعىل ارتفاعات مناسبة. باإلضافة

 إىل ذلك، يجب حامية هذه األدوات مبعدات

واقية لآللة ويجب منعها من إصابة رضر بك.

• ملنع الحوادث الكهربائية، يجب استخدام
 الكابالت العازلة واملانعة عن ترّسب تيار كهربايئ 

 ويجب القيام بتثبيت اآلالت باألرض. ويجب

أيضاً التأكد من عملك عىل مادة عازلة.



• يجب أن الحفاظ عىل األرضيات جافة ملنع 
 السقوط. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يوفر 

صاحب العمل للعامل أحذية غري قابلة لالنزالق.

 من املهم الحفاظ عىل األماكن جافة ونظيفة،

 ليس فقط كإجراء وقايئ ضد الحوادث املهنية،

ولكن ملنع ظهور األمراض التي تسببها البكترييا

والفريوسات أيضاً.
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هام!

 إّن صاحب العمل ملزم باتخاذ جميع أنواع

 التدابري األمنية املناسبة للعمل التي تقوم به

وتوفري بيئة عمل صحية.
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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 بها بعملك أيضاً.

 عىل سبيل املثال، إذا تعرضت أثناء استخدامك

 للمواصالت املؤمنة من قبل مكان عملك والتي

 تنقلك من وإىل مكان العمل إىل حادث 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.

 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.



 عليك بتقديم طلب 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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