
أنا مصاب مبرض مهني

ما عيّل أن أفعل؟





 قد تواجه أثناء العمل مشاكل تؤثر بشكل مبارش

 أو غري مبارش عىل صحتك. وقد تالحظ هذه

املشاكل أثناء متابعتك للعمل أو بعد أن ترتك

العمل.



 إذا كنت تعاين من مرض مؤقت أو دائم أو إعاقة

 أو اضطراب نفيس بسبب طبيعة عملك و/أو

ظروف عملك، فقد يكون لديك مرض مرتبط

مبهنتك.



 إن مستشفيات األمراض املهنية أو املستشفيات

 الجامعية هي املؤسسات الصحية املعتمدة التي

ستقرر إن كنت مصاباً مبرض مهني. يجب

 تشخيص مرضك من قبل مجلس الصحة وتصديقه

 عن طريق تقرير مجلس الصحة الذي يُعقد

حسب األصول.

مراحل الكشف عن األمراض املهنية هي كام ييل:



1

 إذا كنت تعتقد أن مرضك ناتج عن عملك، فيجب

 أن تطلب إحالتك إىل مستشفى معتمد لتشخيص

األمراض املهنية.

 ميكنك أن تطلب من الطبيب الذي يف مكان

 عملك أو من مؤسسة الضامن االجتامعي يف

منطقتك إحالتك إىل مستشفى لألمراض

 املهنية أو إىل مستشفى مرخصة لتشخيص

األمراض املهنية.
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 يتم إجراء الفحوصات الالزمة يف املستشفى التي

 زرتها ويذهب ملفك إىل مجلس الفحص ملؤسسة

الضامن الإلجتامعي.

 بعد تشخيص مرضك، من الرضوري تحديد إن

كان سبب هذا املرض هو عملك و/أو بيئة عملك.
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هام!

 األمراض املهنية هي أمراض ميكن الوقاية منها مئة

 يف املائة عند اِتخاذ االحتياطات الالزمة. لذلك،

 ضع يف اِعتبارك أن املرض الذي تعانيه ناتج عن

 عدم وجود االحتياطات الالزمة لصحة العامل

وسالمتهم.
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 تقوم مؤسسة الضامن الجامعي بتحديد العالقة

 السببية بني مرضك وعملك عن طريق فحص

مكان وظروف عملك.

 ما نوع التأثريات التي تتعرض لها؟ هل معدات

 الحامية املتعلقة بعملك املتاحة يف مكان العمل؟

هل بيئة عملك مناسبة لحامية صحتك؟

 يقوم مجلس التفتيش ملؤسسة الضامن االجتامعي

 ،بتجهيز تقرير يجيب عىل هذه األسئلة وغريها

وترسله إىل املستشفى.





هام!

 يف أثناء عملية إجراء التقارير التي لها عالقة

 بكونك مصاب مبرض مهني، سوف يكون صاحب

 العمل عىل علم بذلك. إذا كنت متوتراً بشأن ذلك

 وقلقاً من أن يتّم طردك من العمل، فرُيجى معرفة

أّن صاحب العمل ال ميلك الحق يف طردك.



 يف حال قام صاحب العمل بطردك ورفعت عليه

 دعوى، يكون قد خالف القانون وسيتعني عليه

دفع غرامة.
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 إذا كان عملك و/أو بيئة عملك هو سبب املرض

الذي أصاب بك ، فسيتّم تشخيصك مبرض مهني.

 ليس من السهل دامئًا تحديد ما إذا كانت

 مشاكلك الصحية ناتجة من العمل أو من خارج

العمل.



 ميكن أن تنتج بعض األمراض من بيئة العمل

 وخارجه. عىل سبيل املثال، ميكن أن يحدث

االنزالق الغرضويف نتيجة لحركة مفاجئة

أو بسبب وضعيتك أثناء العمل.
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 بعد تحديد املرض املهني، يجب تحديد مقدار

 فقدان قدرتك عىل العمل. ألجل ذلك، يتم إرسال

 ملفك إىل مجلس الصحة العايل ملؤسسة الضامن

االجتامعي.

 إذا تّم تحديد فقدان قدرتك عىل العمل بنسبة

 10٪ عىل األقل، فستبدأ يف تلقي راتب تعوييض.

يعتمد مبلغ هذا الراتب الذي ستدفعه لك

 مؤسسة الضامن االجتامعي عىل معدل فقدان

 قدرتك عىل العمل. الحصول عىل راتب تعوييض.  

ال مينعك من مامرسة عمل آخر.

 عىل سبيل املثال، إذا كان فقدان القدرة عىل

 العامل لديك 30 يف املائة، ميكنك االستمرار يف

 العمل وميكنك الحصول عىل راتب تعوييض كل

شهر مقابل فقدان قدرتك عىل العمل.



 إذا كانت خسارتك بنسبة 60 يف املائة عىل األقل؛

 وإذا كانت أقساط التأمني املودع 1800 يوم أو

أكرث، فيمكنك التقاعد.
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 بعد تشخيص املرض املهني، ميكنك رفع قضية

تعويض مادي/معنوي عىل صاحب العمل.

 تتغري مطالبتك بالتعويض نظراً لفقدان قدرتك

عىل العمل وتقصري صاحب العمل.

 يف محاكم العمل، يتّم رفع دعوى قضائية

 للتعويض عن طريق تحديد األرضار التي لحقت

 بالعامل طول فرتة عمله بسبب فقدانه القدرة

عىل العمل.

 يتّم تحديد املبلغ التي يجب عىل صاحب العمل

 دفعه عن طريق خصم املبلغ الذي تدفعه

مؤسسة الضامن االجتامعي كل شهر من طلب

التعويضات.





 إن كنت الجئًا سوريًا وتعمل بشكل غري رسمي،

 فقد تعتقد أنّه ليس لديك هذه الحقوق وما

 شابهها. والبد أن تظن أيًضا، أّن احتامل إصابتك

 مبرض مهني منخفضة ألنك تعمل يف وظائف

 مؤقتة. ولكن، من املمكن أن تواجه مشاكل

 ناتجة عن وظيفتك السابقة اآلن. قد تنشأ مشاكل

 متعلقة بعملك الحايل الحقاً. لذلك، ال ميكننا

القول بإّن احتامل اصابتك مبرض مهني منخفضة.

 لكن ميكن القول إّن املشاكالت الصحية الناتجة

عن عملك يصعب متابعتها وإثباتها.





قد تكون لديك هذه األسئلة:

 أنا الجئ سوري. هل ميكنني العمل بشكل قانوين

يف تركيا؟

 بالتأكيد أنت تخضع للحامية املؤقتة. ميكنك

 تقديم طلب للعمل بشكل قانوين بعد 6 أشهر

عىل األقل من إمتام قيّدك للحامية املؤقتة.



ليس لدي إذن عمل. ما هي حقوقي؟

 يؤدي عدم اِمتالكك إلذن العمل إىل توظيفك

 بأجور منخفضة وعدم اِمتالكك ألي ضامن. ومع

ذلك، ال تعتقد أنه ليس لديك أي حقوق

 ألنك ال متلك إذن عمل. يف حال تعرضك لظلم،

 فإن لديك نفس الحقوق التي يتمتع بها العامل

 الرتيك. ولكن قد تضطّر لدفع غرامة للعمل بشكل

 غري رسمي. ومع ذلك فإن صاحب العمل هو

املذنب لتقدميه عمالً بشكل غري رسمي لك، وعدم

دفع راتبك، وتعريض صحتك وسالمتك للخطر.
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