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 األمراض املهنية للعاملني يف

املجال الصحي
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 أنا أعمل يف املجال الصحي: ما هي األمراض

املهنية التي ميكن أن أواجهها؟

 إذا كنت تعمل يف املجال الصحي، فيمكننا القول

 إنك قد تعاين من مشاكل بسبب تعرّض للمواد

 كيميائية، وارتفاع احتامل إصابتك بالعدوى،

 وبسبب وضعية عملك. كام أن 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 متعلقة بالعدوى:

 قد تصاب بأمراض معدية بسبب مالمستك لدم

 للمرىض وسوائل الجسم األخرى. باإلضافة إىل

 ذلك، يبقى يف املكان التي يتنفس فيه املرىض رذاذ

 معلق يف الهواء؛ فأنت تتنفس هذا الهواء نفسه.

األمراض واألعراض التي قد تحدث لهذه األسباب

هي كام ييل:
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 التهاب الكبد ب: حمى، إعياء، فقدان الشهية، غثيان، آالم

يف العضالت واملفاصل .

 إلتهاب الكبد يس: إرهاق، ارتفاع الحرارة، غثيان، فقدان

الشهية، آالم يف البطن.

 مرض نقص املناعة البرشية: حمى، طفح جلدي، صداع،

إصابات يف الفم واألعضاء التناسلية.

إّن األطباء واملمرضات وعامل النظافة هم عرضة للخطر.

 السل: حمى، سعال، أمل يف الصدر، فقدان الشهية، نقص

يف الوزن، تعرق لييل.

 أنفلونزا الخنازير: الحمى والتهاب الحلق والشعور بالربد

وآالم يف الجسم.

جدري املاء: سيالن األنف، حمى، وهن، طفح جلدي.

الحصبة األملانية: صداع، سيالن األنف، التهاب يف العينني،

طفح جلدي.
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هام!

 مرض فريوس كورونا مرض معدي تظهر عليه

 أعراض مثل الحمى والسعال والتعب وفقدان

 حاسة التذّوق والشم. أصيب العديد من العاملني

 يف مجال الرعاية الصحية باملرض وتوفوا بسبب

التعرض املهني. يف هذا الصدد، هناك دراسات

 أجريت يف جميع أنحاء العامل لالعرتاف بـ

Covid19 كمرض مهني للعاملني يف مجال- 

 الرعاية الصحية وإلعطاء حقوقهم الناتجة عن

.هذا املرض املهني
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مشاكل بسبب املواد الكيميائية:

 يتواجد بعض املواد املستخدمة يف عملية التخدير

 بشكل متطايرة يف الهواء. فالعاملون الذين

 يضطرون إىل تنفس هذا الهواء باستمرار يزداد

 لديهم خطر انخفاض الخصوبة واإلجهاض. باإلضافة

 إىل ذلك يزداد أيضاً انخفاض يف مستوى هرمون

 التستوستريون وتغرّي يف عدد الحيوانات املنوية.

 أظهرت الدراسات أن التعرض للمواد الكيميائية

 لفرتة طويلة وبرتكيزات عالية يزيد من خطر اإلصابة

 برسطان الدم ورسطان الغدد الليمفاوية. وتجدر

 اإلشارة إىل بأن مخاطر اإلصابة بأمراض الكبد والكىل

.تزداد خاصًة لدى من يعمل يف غرفة العمليات
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 الزئبق املستخدم يف املختربات وعيادات األسنان

 ميكن أن يسبب التسّمم من خالل االستنشاق

 واللمس. املضادات الحيوية واألدوية املستخدمة

 يف عالج الرسطان وامليثانال واملطهرات التي تُسمى

 الجلوترالدهيد تسبب أمراضاً مثل الربو والتهاب

الجلد. أعراض هذه األمراض هي:

 الربو املهني: سعال، شعور بانزعاج يف الصدر، ضيق

يف التنفس، صفري.

 التهاب الجلد: طفح جلدي، حكة وبثور تظهرعىل

الجلد.



9

مشاكل بسبب التعرّض لإلشعاعات:

 يتم التعرّض لإلشعاعات يف املجال الصحي بشكل

 طويل األمد وبجرعات منخفضة. تشمل املشاكل

الصحية التي قد تحدث ما ييل:

• يسبب الشيخوخة املبكرة.
• يزداد خطر اإلصابة برسطان الغدة الدرقية أو

الدم. 

• يقلّل من الخصوبة وميكن أن يسبب العقم ,.
• قد تظهر املاء البيضاء يف العني. وتُعد الرؤية

املزدوجة والحساسية للضوء وانخفاض الرؤية 

من بني األعراض الرئيسية للمرض.

• حدوث مشاكل مثل فقر الدم والضعف
والتعب. 

• قد يظهر إحمرار وتورّم عىل الجلد.
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هام!

 يجب أن يتم إبعاد العامالت الحوامل عن

اإلشعاعات.
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:مشاكل بسبب التعرّض للغبار

 إذا كان لديك حساسية من مادة املطاط، فقد

 تواجه بعض املشاكل املتعلقة بالتهاب األنف

 التحّسيس وتحّسس املطاط كالعطس ونزالت الربد

 املتكررة والحكة وأحياناً الربو بسبب القفازات

 واملواد البالستيكية األخرى التي تستخدمها.

 خاصًة قفازات املطاط التي تحوي بودرة، ستكون

 أكرث خطورًة عليك حيث تكون بروتينات املطاط

امللتصقة بالبودرة قابلة للتنفس.
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مشاكل بسبب الضجيج:

 إذا كنت تعمل يف غرف عمليات تقويم العظام

 أو عيادة أسنان، فيمكننا القول إنك يف خطر. قد

يسبب تعرّضك للضجيج مشاكل مثل؛

• .فقدان السمع املؤقت أو الدائم
• اإلرهاق،
• الدوار ،

• طنني األذنني ،
• العصبية،

• اضطرابات يف النوم.
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مشاكل بسبب ارتفاع درجات الحرارة:

 إذا كنت تعمل يف املطابخ واملغاسل، فقد تتعرّض

 لدرجات حرارة عالية. قد تسبّب بيئات العمل

مرتفعة الحرارة املشاكل التالية؛

• اإلنهاك الحراري،
• رضبة شمس،

• ارتفاع ضغط الدم،
• تشّنجات حرارية،
• فرط الحساسية،

• ضعف يف الرتكيز.
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مشاكل بسبب وضعية العمل:

 قد تسبب أعامل رعاية املرىض ونقلهم أملاً يف

 أسفل الظهر. وخاصًة املمرضات فهن معرّضات

 للخطر. عىل املدى البعيد، قد تظهر اضطرابات

 يف الهيكل العظمي. قد تالحظ تقّوساً وإجهاداً

وانزالقاً يف الخرص بسبب رفع األوزان الثقيلة.
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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 يف عند السعال والعطس،

• تقّوس الخرص،
• تقلّص يف العضالت،

• انخفاض الشعور باالنعكاسات يف القدم
 والساق. قد تظهر دوايل بسبب الوقوف لفرتات 

 طويلة. قد يكون األمل والتورّم والخدر والكدمات

يف ساقيك عالمات عىل دوايل األوردة.
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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 بالعدوى

 يجب إجراء فحوصات الصحية ومراقبة مكان

 العمل. من املهّم أن تكون بيئة العمل نظيفة

 وجيدة التهوية. يجب فصل أكياس النفايات

 املنزلية والنفايات الطبية. يجب توفري معدات

 الحامية الشخصية للموظفني الذين يجمعون

 النفايات الطبية. عندما يتعرّض العاملون ألي

 بكترييا أو فريوس، يجب عليهم استخدام أدوات

 .الحامية الشخصية
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 يجب أن تكون املالبس مقاومة للامء. ويجب

 استخدام الكاممات والنظارات الجراحية ملنع

 احتاملية التعرّض لرش وتلّوث واستنشاق. ويجب

.أن تكون هذه الكاممات ذات االستخدام الواحد

 لتقليل التعرّض الشخيص، يجب االنتباه إىل غسل

 اليدين ونظافة البيئة والنظافة الشخصية. ويجب

 توفري التدريب عىل النظافة الشخصية واستخدام

املواد الواقية.
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حلول للمشاكل املتعلقة باملواد الكيميائية:

 يجب تقليل تعرّضك للامدة الكيميائية من خالل

 اتخاذ تدابري التهوية الالزمة. يجب توفري معدات

 الحامية ملنع االتصال املبارش باملواد الكيميائية.

 يجب أال تالمس املواد الكيميائية أبداً بدون ارتداء

 القفازات. يُوىص باستخدام حمض البرياسيتيك

 بدالً من املطهر املسمى غلوتارالدهيد. لتقليل

التعرّض لعوامل التخدير؛

• يجب إجراء قياسات دورية يف مكان العمل،
• يجب أن يعمل نظام التهوية بشكل فعال،

•  يجب السيطرة عىل كمية التعرّض ملواد
 التخدير تحت السيطرة عن طريق إجراء

اختبارات بول املوظفني.
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حلول املشاكل املتعلقة باإلشعاعات:

 يجب قياس تعرّضك لإلشعاعات. يجب تقليل

 الوقت الذي تقضيه بالقرب من مصدر

اإلشعاعات.
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حلول ملشاكل التعرّض للغبار:

 يجب تجّنب استخدام القفازات التي تحوي

 بودرة. من الالزم أال تستخدم الكريم الزيتي

 قبل ارتداء القفازات املطاطية. يجب استخدام

 القفازات املطاطية ذات مستويات بروتني

 منخفضة. إيضاح هذه املعلومات ال بد أن يكون

عىل عبوة القفازات.
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حلول املشاكل املتعلقة بالضجيج:

 يجب أن تُجرى الفحوصات الدورية ليك تحّدد

 ما إذا كنت تعاين من ضعف السمع أم ال. يجب

.تجّنب التعرّض الطويل لألصوات املزعجة

 يجب عليك استخدام واقي األذنني كمعدات

واقية.
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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. يسبب العمل بنظام الورديات

 والنوبات الليلية، اإلرهاق البدين والتعب املزمن

 واضطراب النوم. وبالتايل، قد تحدث مشاكل نفسية

مثل االنزعاج والضيق يف العاملني يف املجال الطبي.
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حلول ملشاكلة ارتفاع درجة الحرارة:

 يُعد تواجد نظام التهوية للتحّكم 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. يجب منعك من العمل يف أمكان حارة لفرتات

طويلة.
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حلول للمشاكل املتعلقة بوضعية العمل:

ً  يجب تنظيم عدد العامل يف املجال الصحي نظرا

 لعدد املرىض وكثافة الحاالت. وبالتايل، ميكن

 تقليل عبء العمل عن موظّفني محّددين. يجب

 تعديل توضيع أماكن اآلالت التي تستخدمها

 وترتيب محيطها بطريقة متكنك من العمل بشكل

 مريح. من املهّم تعديل بعض األجهزة وفقاً

 لطولك من حيث صحة العضالت والهيكل

العظمي.
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حوادث العمل

• هناك حوادث ناتجة عن وخز اإلبرة وآالت
القطع والثقب.

• تحدث الحوادث مثل السقوط واإلصابات
بسبب املمرات الزلقة.

• تحدث الحوادث أثناء استخدام األدوات.
• قد يسبّب بعض األساسيات مثل التحرّك يف
أماكن ضيقة والترصّف برسعة حوادث وسقوط. 



الوقاية من حوادث العمل

• يجب أن يكون العاملني يف املجال الطبي
 عىل دراية برموز النفايات الطبية والنفايات 

 النووية والنفايات القابلة إلعادة التدوير وأن

يتخذوا االحتياطات املناسبة لنوع النفايات.

• من الرضوري استخدام أدوات الحامية
 الشخصية. يجب أن تكون هذه الواقيات مقاومة

للحرارة والربودة.

• يجب أن تتم صيانة وإصالح اآلالت بانتظام.
• يجب الحفاظ عىل نظافة مكان العمل.

ويجب تجفيف األرضيات املبللة والزلقة.

• التدريب رضوري لتقليل مخاطر حوادث
العمل.

• من املهّم ترتيب مكان العمل لتكون واسعة
ومناسبة للعمل.
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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 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 ثّم 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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