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 اإلضاءة ج ـ

ضعف الضوء وسوء توزيعه يؤدي إلى أخطاء وحوادث في  وتنتشر في خطوط مستقيمة  تموجاتعبارة عن  :الضوء

 ( من مجموع الحوادث.%51)الىالعمل تصل 

 -سوء اإلضاءة ينقسم إلى: 

واالستوديوهات وغيرها زيادة شدة اإلضاءة) إضاءة مبهرة( كما في عمليات اللحام وعمال األفران والمجوهرات  -5

 وتؤدي إلى ضعف تدريجي في قوة اإلبصار.

ويؤدي إلى اتساع  المناجم واإلنفاق وعمال التحميض في استوديوهات التصوير الشعاععمال  ضعف اإلضاءة: كما في -2

 حدقة العين وارتخاء العضالت المتصلة بالعدسة.

 :اإلعراض التالية ويعرف باللمعان ويؤدي الوهج إلى يعد الوهج من أكثر عوامل سوء اإلضاءة ضررا  الوهج : -3

 تقليل القدرة على الرؤيا. تقليل درجة وضوح الجسم او .5

 يسبب إجهاد العين وينعكس هذا اإلجهاد على الجهاز العصبي. .2

 الشعور باآلم في العينين. .3

 التعرض للتعب الجسدي والنفسي. .4

 

 :وقاية العين من خطر اإلضاءة الغير سليمة

 بغية ضمان عدم تعرض الفرد  لضرر اإلضاءة عليه بإتباع ما يلي:

 إجراء فحص طبي ابتدائي عند التحاق الفرد بعمله لضمان صالحيته للعمل. .5

شهر الكتشاف أية حالة مرضية في بدء حدوثها  11-6إجراء فحص طبي دوري وعلى فترات تتراوح ما بين  .2

 لضمان سرعة معالجتها.

 بارتداء النظارة الواقية وحسب طبيعة الضوء الذي يتعرض له الفرد.إلزام العاملين  .3

استخدام الحواجز الواقية لحجب اإلشعاعات الضوئية وما يصاحبها من اإلشعاعات الحرارية واألشعة فوق البنفسجية  .4

 عن العاملين.

 تطوير اآلالت وطرق استخدامها بحيث يقلل الوهج أو يقلل الضرر الناشئ عن شدة الضوء. .1

 

 اإلشعاعات بأنواعها -د

هو نوع من االمواج غير المنظورة والتي قد تكون طبيعية او صناعية وذات تأثير على االنسان في حالة االشعاع: 

 تعرضه بشكل غير سليم.

 اشعة غير مؤينة -اشعة مؤينة    تنقسم االشعاعات حسب مصدرها:

 االشعة غير المؤينة : -1

 االشعة فوق البنفسجية: -أ  

نانوميتر الى حدوث حروق 182-122فوق البنفسجية في المدى  لألشعةيؤدي التعرض المزمن  :التأثير على الجلد -   

نانوميتر تؤدي الى  513 -182الجلد والتعجيل بما يسمى بشيخوخة الجلد واحيانا الى سرطان الجلد. في حين المدى 

 بالجلد. اكنةظهور بقع  الى نانوميتر 022-513مدى في ال UVالجلدية. بينما التعرض  التصبغاتزيادة نشاط 
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حاد مع فقدان  والمبتهيج  اصابتها الملتحمة للعين والقرنية مؤدياً الى الخارجية االغشية ثرعلىتؤ العين:التأثير على  -   

والذين يعملون في صهر الحديد والفوالذ  اللحيمتحت الحمراء مثل عمال  لألشعةالذين يتعرضون  امجزئي للبصر. 

 (.الكتاركت) بالسادونافخي الزجاج فقد يصابون 

 :الليزر  اشعة -ب

في التطبيقات الصناعة متمثلة في  اماوفي البحوث  تستخدم في المجال الطبي في تشخيص وعالج بعض االمراض

في المجال العسكري بتقدير المسافات وقياس  وايضاالمنتجات الصناعية  جودة واختبارعمليات اللحام والحفر 

 .والتسليح السرعة

 الليزر مخاطر التعرض الشعة

غير قابل للعالج في انسجتها ويرجع ذلك الى الليزر ذات شدة كافية الى تهتك  يؤدي تعرض الجلد والعين الشعة

 الحرارية والكيموضوئية . اتأثيراته

 

 األشعة المؤينة-2

تدخل األشعة جسم اإلنسان إما عن طريق اختراق الجلد كما في أشعة اكس أو عن طريق االستنشاق كما يحدث     

في استنشاق المواد المشعة كالراديوم أو عن طريق الفم كما يحدث عند تناول طعام ملوث أو عن طريق الجلد عند 

ولم يتخذ تدابير الوقاية إلى إعراض حادة أو  عمل في مواقع ملوثة تلوثه بالمواد المشعة. وقد يتعرض الفرد اذا

 .مزمنة

 

 :وتشمل اإلعراض الحادة عند التعرض لالشعاعات

 غثيان وتقيء. -

   فقدان القدرة على التركيز  -

 إصابة الجلد بحروق.   -

   انخفاض عدد كريات الدم البيضاء -

 إعراض أخرى متباينة.و, سقوط الشعر, تقرحات في الفم ونزف منه   -

 وتشمل: عراض المزمنة عند التعرض لالشعاعاتألا

 يلي: المزمنة بعد فترة طويلة من التعرض لها وأهمها ما عراضاأل

 الدم. نقص شديد في كريات الدم الحمراء مع نقص في كمية هيموكلوبين -1

 نقص شديد في كريات الدم البيضاء. -1

 تكوين الدم.في  األساس نقص شديد في خاليا نخاع العظام التي تعد -5

 .اإلصابة بالساد,     اإلصابة بالعقم,    اإلصابة بسرطان الدم -0

 :الوقاية من مخاطر االشعاع

يشكل إي خطورة إذا عرف العاملون مخاطر اإلشعاع وطرق الوقاية والتزموا  إن العمل في اإلشعاع ال     

 ما يلي:ت الصحة والسالمة ومع هذا وجب على العاملين إتباع ابتعليم

 سنة. 18يجوز التشغيل في مواقع اإلشعاع لمن هم بعمر اقل من  ال .5

إخضاع العاملين للفحص الطبي االبتدائي والدوري لضمان تشغيل الالئقين واكتشاف أي حالة في بداية إعراضها  .2

 وعالجها.

 إلزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية باستمرار. .3

 بيئة العمل لضمان عدم وجود أي تسرب إشعاعي في بيئة العمل.إجراء التفتيش الدوري على  .4


