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ً من أفراداألمراض التي تصيب  المهنية أنهاباألمراض  ويقصد-: مقدمة  بعضا

فوجودهم في بيئة طبيعية واحدة  واحدة؛يمتهنون مهنة الذين المجتمع الواحد 

م هوتأثرهم بالمسببات الطبيعية أو المهنية الناتجة عن المهنة التي يمتهنوها يجعل

 .خاصةالاألمراض  لبعضعرضة 

 -: المهنيةأسباب اإلصابة باألمراض 
 اآلتي:يمكن حصر أسباب اإلصابة باألمراض المهنية في 

عة مثل الطبي العواملمن  كالتعرض المباشر لكثيرعوامل وتأثيرات البيئة الطبيعية  -

 ....الحرارة والرطوبة 

 تؤثرالتي  أو سامة،المن األبخرة والغازات  ؛مخلفات الصناعة وعمليات اإلنتاج -

 على الجلد

كعمليات التحلل للمواد والطفيليات والبكتيريا الناجمة  البيولوجية؛العوامل الحيوية  -

 عن التصنيع

التعدينية والتعامل مع األتربة الناتجة عن تعدين الصخور والتي تصيب الصناعات  -

 العاملين بأمراض الرئة والتنفس

 وأمراضالعيون الصناعات العضوية ومخلفاتها التي تصيب العاملين بأمراض  -

 الرئة

مما يصيبه بأمراض  ؛العاملعلى  وظيفيةط وضغولوجية كوجود كالعوامل السي -

 نفسية أو عصبية

 ويلة.ط لساعاتالدائم  العوامل الفيزيائية كالتزام العامل بالوقوف الدائم أو الجلوس -

 مما يصيب بأمراض فسيولوجية أو فيزيائية مثل آالم العظام

 

 المهنية:وتعتبر الثقافة الصحية للعاملين أهم األسباب لألمراض  -

  منع الوقائية لحيث أن نقص الوعي الصحي لدى العاملين وعدم وجود االحتياطات

 إلصابة باألمراضا

 .إلى جانب عدم وجود الدورات الصحية لتوعية العمال كل في مجال تخصصه 
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 : المهنيةالصحة 

 المهنية:الصحة  مفهوم

الصحية التي تقدمها المؤسسة الصحية لوقاية العاملين  اتوتعني اإلجراءات أو الخدم

 والنفسية؛في المهن المختلفة من األمراض المهنية لمراعاة صحة العامل البدنية 

 للعمال.كوضع برامج للفحوصات الدورية 

 المهني:إجراءات برامج الصحة المهنية والتأهيل  -

هناك برامج صحية مهنية تستهدف مساعدة العاملين على تجنب اإلصابة باألمراض  -

 وتشمل:تعتبر من الخدمات الصحية لبرامج الصحة العامة  وهي المهنية،

 باألمراض.ن إصابتهم م وقايةامج تثقيف صحي للعاملين للنبر وضع-1

 المهنية.التطعيم الدورية للعمال لوقايتهم من األمراض  حمالت-2

 عالجها.الفحص الدوري المنتظم للعمال لالكتشاف المبكر لألمراض لسرعة -3

ق الئ )أيالعمال قبل العمل لبيان سالمة وأهلية العامل لممارسة مهنة معينة  فحص-4

 معينة(صحيا لممارسة مهنة 

 أولية.خدمات طوارئ وإسعافات  تقديم-5

 بعجز.المهني للعمال المصابين  التأهيل-6

دورات في الثقافة الصحية للعمال ليكونوا قادرين على حماية أنفسهم من  عمل-7

 اإلصابة باألمراض

 البيئة الطبيعية لمكان العمل للوقاية من األمراض تهيئة-8

 التغذية الصحية السليمة للعمال للوقاية من األمراض تأمين-9

 

 وتشمل:& إجراءات الوقاية من األمراض 

 ،هاتمالئمالدوري على المصانع والمعامل والمواقع الصناعية لبيان مدى  الكشف-1

 والتغذية السليمة ،الصناعيةوتصريف الفضالت  للشرب،وتوفير الماء الصالح 

الدوري على المصانع لبيان مالئمتها من نواحي فيزيائية مثل التهوية  الكشف-2

 الصحية.
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والغازات واألتربة الناجمة عن  الحرص الدائم على وقاية العمال من األبخرة -3

 التصنيع.عمليات 

 

لتزام اوللمصنع أو المنشأة المهنية الصناعية وفقا لشروط معينة  الترخيص-4

 أصحاب المصانع بها

 المخاطر الناجمة عن عمليات التصنيع درء-5

 الدوري على المصانع لمعرفة أي طارئ في مجال البيئة الطبيعية الكشف-6

 والمرض:التأثيرات التي تحدثها المهن على الصحة  &

 والمرض:المهنة  –أ 

 ويمكن حصر تأثير المهنة على العامل بالنقاط التالية -

ارتباط بعض األمراض بمهنة معينة فاألمراض الوبائية تلتصق بالعاملين في رش -1

واألمراض الفيزيائية محصورة في مهن ذات طابع مهني  الحشرية،المبيدات 

 ميكانيكي.

 في مجال الزراعة عرضة لإلصابة بأمراض حيوية العاملين-2

في مجال األتربة والدقيق والمهن المثيرة للغبار عرضة لإلصابة بأمراض  العاملين-3

 تنفسية.صدرية 

ياة صبية لنمط الحيصاب العاملين في المصانع بالحضر باألمراض النفسية والع -4

 .عةرالمتسا

 

 الصحية:والخدمة  المهنة-ب

هناك ارتباط وثيق بين المهنة والخدمة الصحية ألن األمراض المهنية هى التي  -

 أوجدت الحاجة إلنشاء وحدة الصحة المهنية في المؤسسة الصحية

ظهور خطة وبرامج الصحة العامة و ثر علىوارتباط بعض األمراض بمهن محددة أ -

ذلك  ويرجع  يهاألمراض المهنية وكيفية الوقاية منها والقضاء علبرنامج جيد ل

 إلى:

القضاء على المسببات سواء الطبية منها أو البيولوجية أو الفيزيائية  عدم-1

 لألمراض
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المنشآت الصحية والعاملين فيها ليس لديهم الخبرة الكافية في األمراض  أصحاب-2

 ً  ويصعب القضاء عليه. المهنية وبالتالي فإن تفاقم المرض يكون سريعا

 

توفر الخدمات والعالجات لكل األمراض المهنية يجعل من الصعب السيطرة  عدم-3

 عليها

العمل تحد من ذلك مما  الراحة والتزام الفراش جزء من العالج ولكن ظروف-4

 ة تدهور الحالة الصحي يزيد من

الثقافة الصحية في الصحة المهنية وعدم التزام العاملين بقواعد الصحة  قصور-5

 خطيرة.المهنية جزء رئيسي إلصابة العاملين بأمراض مهنية 

 الصحية:سلوك المريض وأثره اإليجابي على الخدمة -ج

أيضا و بمرض،ها الفرد أنه سيصاب بويعني سلوك المريض الطريقة التي يكتشف  -

تصرفاته بعد اإلصابة بالمرض وكيفية تفكيره في عالج المرض ومكان المراجعة 

 (.الصحية )أهي الطب الرسمي أم الطب الشعبي

 المريض:وتم رصد المالحظات التالية حول سلوك  -

أن تكون األمراض االجتماعية والنفسية والعصبية ناتجة عن اإلصابة  يمكن-1

 بمرض عضوي.

االقتصادية للمريض تلعب دورا في سلوك المريض عند معرفته بالمرض  الناحية-2

 للعالج.وسرعة لجوئه 

 .مرضي الحالة الصحية للمريض تجعل عنده سلوك تفاقم-3

التي تحدد سلوك المريض باختيار المنشأة  هيالمرض البسيط أو الخطير  نوعية-4

 الصحية أو الطبيب المعالج للحالة المرضية

االقتصادية لمعالجة المرض ينتج عنها سلوك مرضي تحدده القدرة  التكلفة-5

 للمريض.االقتصادية 

النفسية وشخصية المريض تحدد السلوك المرضي الذي سيتبعه المريض  الحالة-6

 وقت المرض
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وعي بخطورة  علىلصحية لدى المريض تحدد سلوكه المرضي ألنه ا الثقافة-7

 للعالج.المرض وباألعراض وإمكانية العالج والفترة الزمنية 

................................................................................................. 


