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دم   ةـــمق
ان التطور التقني الذي شھده العالم وماصحبھ من تطور في طبیعة المھن نتج عنھ الكثیر      

  .من المخاطر المھنیة والتي التزال في تزاید مستمر 

تشیر االحصائیات العالمیة الى أن معدالت االمراض والحوادث المھنیة التزال مرتفعة ،     
ً، وان ملیون وفاة تحدث في مواقع ا) ٢(وان حوالي   ملیون اصابة ) ١٦٠(لعمل سنویا

ً في مختلف انحاء العالم   .باالمراض المھنیة او ذات الصلة بالمھنة یتم تسجیلھا سنویا

ھذه االصابات واالمراض یمكن تالفیھا بتوفیر مواقع عمل صحیة كخطوة اساسیة أن اغلب    
ً و ً لنمو وتطویر قوة العمل وبالتالي نمو وازدھار االمم اقتصادیا   .اجتماعیا

والسالمة المھنیة مسؤولیة اجتماعیة تضامنیة بین االدارة والعاملین ان عمل الصحة    
وھذا . والسلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة ومختلف شرائح المجتمع

بوضع الرؤى الستراتیجیة لعمل الصحة والسالمة  الخاص ٢٠٠٨/سیئول  اعالنمااكدت علیھ 
  .المھنیة

من اھم العناصر المطلوبة لخلق مواقع العمل الصحیة الالئقة ھو توفیر الخدمات الصحیة    
  .المھنیة

لغرض تسھیل مھام وواجبات العاملین في مجال الصحة المھنیة، نقدم ھذا الدلیل لبیان طبیعة    
اول كجزء . لمھنیة المختلفة الواجب اجراؤھا للعاملین في كل منھا المھن والفحوصات الطبیة ا

ً بمھن اخرى یتم مزاولتھا في بلدنا   .سیتم اتباعھ الحقا

آملین ان یتحقق الغرض من ھذا الدلیل للمساھمة في توفیر خدمات الصحة المھنیة لمختلف    
 .ومن هللا التوفیق. االنشطة االقتصادیة في العراق
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 ھالل جاسم ادعیس. د:                                      اشراف 

  امال محمد غزال.د                 

  عماد عبد الخالق. د                          :اعداد

  لینــــا فائق . د                      

  عبد الرزاق مكي. د                                               

  

  احالم غازي                   : االلكترونیةالطباعة 

  عالء عبد الرحمن                                                         

  

  محمد عبد االمیر                       :    توفیر الصور

  میسون علي                      

  ابتسام یوسف                      

  بشار صباح                      

  غزوة صالح                      

  ولید عبد االلھ:                                    التنضید االلكتروني

  بشار صباح                                                           

  احالم غازي                                                           

  االستاذ ھاني مصطفى:             كل منتمت االستعانة باراء ومالحظات 

  االستاذ جبار الزم                 
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 :الصحة المھنیة  •

وایجاد السبل الكفیلة بالحد ‘ علم یبحث في دراسة المخاطر المھنیة الناجمة عن بیئة العمل   
 .المخاطر ، للحفاظ على صحة  العاملین البدنیة والنفسیةھذه  ن ـــم

 : اھداف الصحة المھنیة  •
تحقیق اعلى درجات اللیاقة البدنیة والنفسیة واالجتماعیة للعاملین وتطویر قدراتھم ،  -

 .مع العمل على وقایتھم من المرض والعجز واالعاقة 
 .االكتشاف المبكر لالمراض المھنیة والعمل على معالجتھا -
-  ً ً التأكد من مالئمة ظروف العمل لصحة العاملین جسمیا ً وعقلیا  .ونفسیا
من اصابات العمل وتقلیل تعرضھم للعوامل الكیمیاویة  الحفاظ على العاملین -

 .والفیزیاویة والبایولوجیة الضارة وذلك بالعمل على الوقایة منھا في بیئة العمل
اجراء الفحوصات الطبیة المھنیة للعاملین ، ومعالجة االمراض االخرى ذات العالقة  -

ً على بالمھنة لتقلیل  تاثیراتھا السلبیة على صحة وسالمة العاملین مما قد یؤثر سلبا
 .مستوى ادائھم وقد تتسبب في كثرة انقطاعھم وتغیبھم عن العمل او تركھ

  

  :الطب المھني  •

 .علم یبحث في التعرف على امراض المھنة ، اسبابھا ، عالجھا، وطرق الوقایة منھا

  :اف الطب المھني اھد •

من المخاطر  الصحة البدنیة والنفسیة للعاملین بمستوى الئق وحمایتھمالمحافظة على 
 ً ً ونوعا  .المھنیة لتمكینھم من تقدیم انتاجیة افضل كما

  :المرض المھني  •

 .المرض الناتج عن التفاعل بین االنسان ومؤثرات بیئة العمل

ً علیھ فانھ المرض المرتبط بمھنة االنساناي  الجدول ي ـ، على ان یكون منصوصا
  .ي  المعتمد لالمراض المھنیةـالوطن

  :ا عند تشخیص المرض المھني وتعریفھ عنصران مھمان یجب ان یتواجد
العالقة السببیة بین بیئة العمل او الفعالیات التي یقوم بھا العامل في عملھ ومرض  -١

 4                                  .معین
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معرضین لمخاطر العمل وبمعدل یفوق حقیقة ظھور المرض بین مجموعة اشخاص  -٢
 .ظھوره بین باقي افراد المجتمع

 
 - :اھمیة تشخیص االمراض المھنیة  •

ضمان احقیة العامل المصاب بمرض مھني بالعنایة الطبیة الكاملة على نفقة رب  -
 .العمل 

ان تكون االجازات المرضیة التي یتمتع بھا العامل بسبب اصابتھ بمرض مھني باجر  -
 .كامل

حصول العامل على تعویض مادي مناسب اذا نتج عن اصابتھ بالمرض المھني عجز  -
 .جزئي او كلي وحسب درجة العجز

 
 : مھام الطبیب المھني  •

ً  تشخیص -١ ً وجغرافیا  .االمراض المھنیة ودراسة طبیعة انتشارھا مھنیا
تحدید نوع الفحوصات الطبیة المھنیة االبتدائیة والدوریة والخاصة للعاملین  -٢

 .معرضین لمخاطر المھنة ال
تحدید لیاقة العاملین لالعمال المناطة بھم والتوصیة بتغیر طبیعة عملھم حسب الحالة  -٣

 .الصحیة والنفسیة لكل منھم 
مراجعة وتحدیث القائمة الوطنیة لالمراض المھنیة ، وتطویر برنامج تسجیلھا  -٤

 .وتصنیفھا واالبالغ عنھا
 .بیئة العملالمساھمة في السیطرة على مخاطر  -٥
 .المساھمة في نشر ثقافة الصحة والسالمة المھنیة -٦

  
  

ي یعمل فیھا الجمیع لتحقیق رؤیة ـــــي االماكن التــــھ : مواقع العمل الصحیة •
 .المة العاملین والمجتمع المحیط بموقع العملــــمشتركة لصحة وس

ن زیادة السیطرة على صحتھم ــــــالموقع الذي یمكن االدارات والعاملین م ھكما ان 
اي لضمان الحصول على قوة عمل اكثر . لتصبح اكثر قدرة وفاعلیة   وتحسینھا 

ً وذات انتاجیة ً  استقرارا   .افضل كما ونوعا
  
  
  

                                  5  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 .انواع الفحوصات الطبیة المھنیة •

للعاملین في  والمختبریة والشعاعیة التي تجرى الفحوصات السریریةد بھا مجموعة یقص
، الھدف منھا وقایتھم وعالجھم من االمراض المھنیة الناجمة  ة االقتصادیةاالنشطكافة 

  .عن المخاطر المختلفة لبیئة العمل
 -:وتقسم ھذه الفحوصات الى 

v الفحوصات الطبیة المھنیة االبتدائیة: 

للعامل قبل بدء االشتغال لغرض تحدید لیاقتھ البدنیة والنفسیة ومدى مالئمتھ  جرىت 
ل الفحص الطبي االبتدائي ویشم) اختیار العامل المناسب للعمل المناسب(لذلك العمل 

 :للعامل 

ھات التي اصیب بھا العامل على اھم االمراض والعاالتعرف : التاریخ الطبي -١
من تلك االمراض قد تترك آثار سلبیة على  والتداخل الجراحي فالبعضسابقا 

 .اللیاقة البدنیة والنفسیة للشخص حتى بعد الشفاء منھا
ویشمل العمر ، الجنس ، الحالة الزوجیة، عدد االوالد، : التاریخ الشخصي  -٢

 .الھوایات ، التدخین وغیرھا
 .منھاالتعرف على المھن السابقة للعامل والفترة الزمنیة لكل : التاریخ المھني -٣
ویشمل اجراء فحص سریري عام لجمیع : الفحص الطبي السریري العام  -٤

 اعضاء الجسم 
ویقصد بھ اجراء فحص سریري الجھزة : الفحص الطبي السریري المھني -٥

ً الجسم االكثر تعرض للمخاطر الصحیة الناتجة عن المھنة للتأكد من عدم وجود  ا
 .لى اشتغال العامل في ذالك النشاطاي مرض یؤثر ع

 :شملالفحوصات المختبریة والشعاعیة وت -٦
 فحص االدرار العام 
 فحص الخروج العام 
 فحص صورة الدم 
 صور شعاعیة للصدر 
حوصات خاصة باالمراض المھنیة وحسب طبیعة العمل المراد اناطتھ ف 

 .للشخص
 .فحص وظائف الكبد  - أ

 .فحص وظائف الكلیتین  - ب
 6 .فحص وظائف الرئة  - ت
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 .فحص حدة السمع  - ث
 .فحص حدة البصر  - ج

 
v الفحوصات الطبیة المھنیة الدوریة:   

الخاصة بالمخاطر   مجموعة الفحوصات السریریة والمختبریة والشعاعیة اویقصد بھ
بصورة  دوریة وتحدد  لھا العامل في تلك الصناعة وتجرى الصحیة التي یتعرض

ً على خطورة المھنة وكلما ازدادت المخاطر الصحیة الناجمة  الفترة الزمنیة اعتمادا
 .كلما قربت الفترة الزمنیة بین فحص دوري واخر وبالعكسعن المھنة 

v الفحوصات الطبیة المھنیة الخاصة:  
للعمال بعد وقوع حادث جسیم في موقع العمل مما یعرضھم  وھي تجرى

ویتم اجراءھا فقط .ابات ببعض المخاطر الصحیة من جراء ذلك الحادثلالص
للعاملین الذین تعرضوا لمخاطر الحادث الجسیم ، ویتم التركیز فیھا على اجراء 
الفحوصات ذات العالقة باظھار مدى تأثر صحة العاملین من جراء ھذا الحادث 

 .الجسیم
  

v  التقاعدالفحوصات الطبیة المھنیة قبل ترك العمل او :  
اجراء  ویتم فیھا .للعامل قبل ترك العمل او التقاعد وھي الفحوصات التي تجرى

فحوصات طبیة شاملة لبیان الوضع الصحي للعامل ومدى تأثره بمخاطر المھنة 
رب العمل والعامل لكل من ) التعویض(وذلك لحفظ الحقوق القانونیة والمادیة 

 .على السواء

  

ھذا الدلیل سنسلط الضوء على الفحوصات الطبیة المھنیة الواجب اجراؤھا وفي                 
  .للعاملین في مختلف االنشطة االقتصادیة التي یتم مزاولتھا في العراق 

ین استكمال باقي االنشطة ـــــوسنبدأ في الجزء االول بخمسین نشاط اقتصادي آمل                 
  .قــــــــــوفــــــــوهللا الم. في الجزء الالحق 

  

7  
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  فھرست باالنشطة االقتصادیة التي تم تناولھا في ھذا الجزء

  اسم النشاط ت اسم النشاط ت
  

 
الغزل والنسیج القطني (العاملون في مصانع ١

 )والصوفي المیكانیكي والیدوي 
مكاتب ونوادي األنترنیت والكوفي العاملون في  ٢٦

 شوب وعلى أجھزة الحاسوب
معامل وورش الخیاطة والریافة (العاملون في   ٢

 )والدوشمھ 
المدرسین ، المعلمین (كوادر الھیئات التعلیمیة  ٢٧

  )و األساتذة
 

دباغة وتصنیع الجلود {العاملون في   ٣
والملبوسات الجلدیة  واالحذیة والحقائب 

  } ])اسكافي(معامل وورش التصلیح  [الجلدیة
 

استخراج النفط والغاز العاملون في مجال  ٢٨
االستكشافات ،التنقیب والحفر ، (الطبیعي 

  )االستخراج ،التخزین ،النقل عبر االنابیب
 

العاملون في مصانع انتاج وتعبئة العصائر  ٤
والمشروبات الغازیة والكحولیة والمیاه 

  المعدنیة ومعامل انتاج الثلج
 

مصافي (العاملون في مجال المنتجات النفطیة  ٢٩
  )الخ .. التكریر ،تعبئة الغاز  ،

 

العاملون في مجازر ،مسالخ، القصابین ،  ٥
  معامل وورش تصنیع اللحوم  

 

  صناعة االسفلت والزفت العاملون في ٣٠
 

بسكت ، (العاملون في المنتجات الغذائیة  ٦
 الخ.... حلویات ، معجنات ، اجباس 

انتاج (العاملون في الصناعات البالستیكیة  ٣١
  )المواد البالستیكیة واللدائنیة 

 
  المخابز واالفران  العاملون في ٧

 
  الصناعات المطاطیة  العاملون في ٣٢

 
مناجم [العاملون في التعدین واالستخراج  ٣٣ العاملون في السایلوات والمطاحن ٨

الحصو ،الرمل او االحجار ( ،مقالع ،كسارات 
([  
 

المالبس غسل وكوي  العاملون في محالت ٩
  )المكوى(والمفروشات 

 

العاملون في منتجات الخامات التعدینیة غیر  ٣٤
... معامل الزجاج ،االسمنت ،الكلس (المعدنیة 

  )الخ
 

رجالي )  الكوافیر(العاملون في محالت الحالقة  ١٠
 ونسائي

العاملون في الصناعات المعدنیة االساسیھ  ٣٥
بلیت ،اسالك (صھرالمعادن والسباكھ [

  ]) الخ ....شیش،روطات 
 

  العتالین ١١
 

السیارات ،  [العاملون في الصناعات المعدنیة  ٣٦
الجرارات ، المبردات ، االثاث ،الدرجات ، 

  ]العدد واالدوات المعدنیة 
 

في الدوائر والبلدیات اواالماكن (عمال النظافة  ١٢
  )العامة والخاصة االخرى 

 

العاملون في معامل وورش صناعة وتصنیع  ٣٧
 االلمنیوم المختلفة

  عمال الفنادق والمرافق السیاحیة  ١٣
 

 ورش و معامل الفافون والنحاس العاملون في ٣٨

  )منقذ(العاملون في المسابح  ١٤
 

الذھبیة ( تصنیع وصیاغة الحلي العاملون في  ٣٩
  )الخ.... ، الفضیة ، االكسسوارات 

 
  معامل صناعة الشمع العاملون في ٤٠العاملون في ورش  تصلیح السیارات والمكائن  ١٥
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فیتر ،حداد صدر، كھربائي ، تورنھ وخراطـة (
وفریز،میزانیھ وبلنص، تبدیل دھن ،شحن 

،لحام  ) بنجرجي(بطاریات ،ضالع 
  )صالنصات،تنظیف الرادیتر 

 

  
  
  
 

للسیارات (عمال محطات تعبئة الوقود  ١٦
  )وسواھا

 

العاملون في مجال تنقیح التبوغ وصناعة  ٤١
 السكائر

  مشغلوا مولدات الطاقة الكھربائیة  ١٧
 

 العاملون في الصناعات الورقیة والكارتونیة ٤٢

الزجاج ،المالبس ،األخشاب (الصباغون  ١٨
  )الخ.. ،المعادن وصباغة السیارات،المباني 

 

العاملون في مجال تصنیع الحلفھ واالخشاب  ٤٣
معامل وورش انتاج الحلفة واالثاث (ومنتجاتھا 

  )ومخازن االخشاب 
 

سكالت (البناء واألنشاءات العاملون في  ١٩
، البورك ، الطابوق ، الجص ، الرمل ، الحصو 
، التغلیف بالحجر ، عمال البناء ، السمنت 

تأسیس ، تركیب الزجاج ، الكاشي ، السیرامیك 
تأسیسات الماء ، وتسلیك كھرباء المباني 

نجار قالب ، حداد قالب الصب ، والمجاري 
  ).الصلب

 

الیدویة القدیمة (العاملون في المطابع  ٤٤
  )وااللكترونیة الحدیثھ

 

  مشغلوا محطات تصفیة المیاه  ٢٠
 

أستودیوھات التصویر الفوتغرافي العاملون في  ٤٥
  وتظھیر األفالم

  
 

الصرف عمال المجاري ومحطات معالجة میاه  ٢١
 الصحي

الصابون (العاملون في الصناعات الكیمیاویة  ٤٦
ومساحیق الغسیل والمعاجین ، الصناعات 

 )الخ .... الدوائیة ، العطور 
العاملون في دوائر الكھرباء ( عمال الكھرباء  ٢٢

لصیانة وتشغیل المحطات وتسلیك  ونصب 
  )اعمدة الكھرباء

 

الفالحة ، (الزراعیة  العاملون في االنشطة ٤٧
  )الخ..... الحصاد 

 

  عمال المطافئ ٢٣
 

مكاتب العدد والمواد الزراعیة العاملون في  ٤٨
  )البذور واألسمدة والمبیدات وقاتل الحشرات (
 

العاملون في مختبرات صناعة االسنان  ٤٩ شرطة المرور - ٢٤
  وعیادات اطباء االسنان 

  
 

  )الكادر الوظیفي المكتبي(العاملون في المكاتب  ٢٥
 

العاملون في مختبرات التحلیالت المرضیة  ٥٠
والكادر التمریضي في المستشفیات والمراكز 

 الصحیة والعیادات
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  االنشطة االقتصادیة
  والفحوصات الطبیة المھنیة

  المطلوبة للعاملین فیھا
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