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وإفرازاتها السامة ، الدقٌقة المعدٌةالحٌة ات تنشا المخاطر البٌولوجٌة نتٌجة التعرض المهنً للكائن

 :، وتنتقل الفٌروسات والجراثٌم عن طرٌقوالطفٌلٌات

 العدوى من المرضى. 

  المكان الملوثالطعام أو. 

 بالمخاطر البيولوجية أسباب اإلصابة

 مخاطر العمل الطبً : -1

 :طرٌق  ٌتعرض العاملٌن فً مجال العمل الطبً للمخاطر البٌولوجٌة عن

 بر واألدوات الحادة الملوثةوخز اال. 

 العدوى المباشرة عن طرٌق التنفس. 

 مخاطر العمل العادي: -2

  : ٌمكن أن ٌتعرض العامل للتلوث من خالل

 الوخز والجروح من أدوات العمل الحادة التً عادة ما تكون ملوثة. 

 األكل فً أماكن ؼٌر مخصصة ملوثة نتٌجة العمل أو بأٌدي ملوثة. 

 جٌد العدوى فً الحمامات والمؽاسل من عامل مرٌض استعملها ولم ٌتم تنظٌفها بشكل. 

 التلوث من مصادر المٌاه والخزانات ؼٌر النظٌفة المستعملة للشرب أو التنظٌؾ. 

 المهن المعرضة لألمراض المعدٌة والطفٌلٌة -3

 . المهن الزراعٌة 

العاملٌن فً التخلص  -الدم  بنوك –التشرٌح حجرات  -العٌادات  -الخدمات الصحٌة :المستشفٌات  

 . من المخلفات الطبٌة

 -اللحوم  أسواق وتصنٌع -الخدمات البٌطرٌة : التعامل مع الحٌوانات ومنتجاتها :السلخانات  

والمستشفٌات البٌطرٌة  - العٌادات -مصانع منتجات األلبان -مزارع الدواجن والماشٌة  -األسماك 

 . المدابػ–

( واإلسطبالت والمدابػ )مثل عمال المجازر وحظائر الحٌوانات ن مع المخلفات الحٌوانٌةالمتعاملو 

. 
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 .العاملون فً البرك والمصارؾ المائٌة والصرؾ الصحً ،عمال أرصفة الموانئ 

 

: ٌنتقل إلى اإلنسان عن طرٌق تناول لبن حٌوان مصاب وخاصة   Brucella)) الحمى المالطٌة

األؼنام والبقر وٌمكن أن تحدث اإلصابة أٌضا عن طرٌق الجلد واألؼشٌة المخاطٌة فً حاله وجود 

 جروح. 

 : األعراض والعالمات

 ارتفاع مذبذب فً درجة الحرارة مع عرق شدٌد وسعال -  

 والعضالتآالم فً الجسم وخاصة المفاصل  - 

 طرق الوقاٌـــة:

 غهٍ انهجن جُذاً لجم رنبونه 

 انىالُخ ين انًشاَم وانمفبصاد واألدزَخ فٍ دبنخ انزؼبيم يغ انذُىانبد  انًالثس اسزخذاو

 أثنبء انزثخ أو انزىنُذ. وخبصخ

 انزخهص ين انذُىانبد انًصبثخ 

 ٌورطؼُى انذُىانبد انكشف انذوسٌ انجُطش 

 بيهُنانكشف انطجٍ انذوسٌ ػهً انؼ 

  نظبفخ ثُئخ انؼًم 

  .رطؼُى انًؼشضُن 

 

النامٌة والمتقدمة.  من األمراض التً تنتشر انتشارا واسعا فً جمٌع دول العالم( : T.Bــدرن )تالــ

للعاملٌن فً المعامل، وعن  وفحص البصاقمن شخص مرٌض،  طرٌق الرذاذوالعــدوى تتم عن 

 .طرٌق تناول الؽذاء الملوث بالمٌكروب

 

 األعــــراض والعالمات ·

 ارتفاع فً درجة الحرارة لٌال 

 عرق ؼزٌر 

 الشهٌة مع نقص فً الوزن انفقد 

 دم سعال مع بصاق به 

 

 طرق الوقاٌـــــة ·

  االهتمام بتطعٌم الفئات المستهدفة .1

 االهتمام بتطعٌم األطفال طبقا لبرنامج التطعٌمات .2
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 النظافة العامة( -البٌئة ) التهوٌة الجٌدة  نظافة  .3

 صحٌة وبٌئٌة سلٌمة التخلص من مخلفات المرضى بطرٌقة  .4

 استخدام المعرضون لوسائل الوقاٌة الشخصٌة  .5

 

مرض قاتل ٌنتقل إلى اإلنسان من الماعز واألؼنام والماشٌة والخٌول   Anthrax) :الجمرة الخبٌثة )

   Bacillusوتوجد أٌضا فً القطط والكالب المصابة. المسبب هو مٌكروب عصوي ٌسمى

anthracis    طوٌلة.لفترة  حٌن ٌخرج من الحٌوان المصاب وٌتحول إلى أبواغ 

 

 االعراض والعالمات 

ويذبطخ ثبنزهبثبد جهذَخ ورىسو ثبنُذَن أو انىجه  إصبثخ انجهذ ثجثىس يسزذَشح سىداء يزفذًخ 

 أو انظهش.

فٍ دسجخ رؤثش ػهً انجهبص انزنفسٍ وَذذس نزُجخ اسزنشبق االثىاؽ يًب َؤدي إنً اسرفبع  

إنً دذوس انزهبة  انذشاسح ، سػشخ وسؼبل ، انزهبة انشؼت وانمصجخ انهىائُخ ، يًب َؤدي

سئىٌ يًُذ ولذ رنزمم انؼذوي إنً انًخبنطُن ػن طشَك انشرار وأَضب رؤدي إنً انزهبة 

 انًفبصم.

 

 طرق الوقاٌـــة: ·

 ويشاَم والُخ(.اسزخذاو وسبئم انىلبَخ انشخصُخ )لفبصاد، وكًبيبد، وأدزَخ والُخ،  (1

 نظبفخ ثُئخ انؼًم وانزهىَخ انجُذح واننظبفخ انؼبيخ. (2

 انزخهص ين انًخهفبد انذُىانُخ ثطشَمخ صذُخ وثُئُخ سهًُخ. رنفُز ثشايج إداسح  (3

 ػنذ االكزشبف انًجكش نهذبالد َزى رذىَم انًشَض إنً انًسزشفً الرخبر انالصو. (4

 انذُىانبد انًشَضخ. انزخهص انسهُى ين   (5

 انطجٍ انذوسٌ نهؼًبل انًؼشضُن.انفذص  (6

 انجُطشٌ نهذُىانبد. انفذص انذوسٌ   (7

 فذص انًنزجبد انذُىانُخ انًسزىسدح لجم انسًبح ثزذاونهب.   (8

 

هو مرض ٌصٌب الخٌول والبؽال والحمٌر . والعدوى تتم عن طرٌق (:   (Glandersالسقـــــاوه

، وعضة الحٌوان، ومن خالل الجروح طرٌقل المٌكروب من الحٌوان المصاب إلى اإلنسان عن اقانت

 .األؼشٌة المخاطٌة السلٌمة للعٌن واألنؾ والفم أو القناة الهضمٌة
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 األعراض والعالمات ·

   الحرارة، ودوار، وصداع، وآالم بالمفاصل ارتفاع فً درجة 

 وأورام متقٌحة الجلد طفح على الوجه واألؼشٌة المخاطٌة، وتورم وقرح 

 فقد شهٌة، وؼثٌان 

  اللٌمفاوٌة التهاب وتضخم مؤلم باألوعٌة والؽدد 

  تضخم بالكبد والطحال 

 

 طرق الوقاٌة ·

 الحٌوانات المصابة بالطرق الصحٌة والبٌئٌة السلٌمة. التخلص من 

  استخدام المضادات الحٌوٌة. سرعة عالج وعزل المصابٌن مع 

 

 المخاطر النفسية

 العنؾ فً مكان العمل، واإلجهاد المرتبط بالعمل.ٌُمكن آلثار الضؽط المرتبط بالعمل أن تسبب   

   

 أسباب األمراض النفسٌة  

أسباب تتعلق بالفرد : المرض النفسً ٌظهر على الفرد عند عدم مالئمة العمل له بسبب العمر،  -1

 الجنس، القابلٌة الجسمانٌة، الخبرة العلمٌة  أو عدم وجود الرؼبة الشخصٌة.

طرٌقة أو نوع العمل أو نوع اآللة أو ظروؾ العمل أو مساحة أو بٌئة  بهاأسباب تتعلق بالعمل: وٌقصد  -2

 العمل.

ؼٌر جٌد أو عند عدم توفر العالقة الجٌدة بٌن مل: إذا كان نظام العمل الداخلً أسباب تتعلق بالمع -3

 المباشر أو اإلدارة. ومسؤولهالعامل 

 

 -:تكون على ثالثة أشكال/ أعراض األمراض النفسية

عن العمل بإجازة أو بدون إجازة،  االفرادأعراض ألمراض نفسٌة :أهمها حدوث زٌادة فً انقطاع  -1

 حدوث زٌادة فً حوادث العمل، رداءة نوعٌة اإلنتاج، مشاكسات ال ضرورة لها.

 ربو القصبات أعراض ألمراض فسٌولوجٌة: الم فً عضالت القلب، سوء الهضم ، التهاب الجلد، -2

 أعراض ألمراض عقلٌة : اإلرهاق السرٌع، القلق، الخوؾ، االنطواء -3
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 تشخيص األمراض النفسية

، ال مباالة فً العمل، زٌادة فً الفحص من خالل المراقبة : زٌادة فً حوادث العمل ، كثرة الؽٌابات  

 شكاوي العمال، ظهور إنتاجٌة ؼٌر جٌدة.

 تحلٌلها من خالل استجواب العمالجمع معلومات مختلفة لؽرض   

   

 معالجة األمراض النفسية

 هناك خطٌن للمعالجة:

  ًعالج الحاالت التً تظهر فً المصنع بإتباع ما ٌل: 

 المباشر قبل دراسته مع المرٌض. المسؤولدراسة الموضوع مع  -1   

 .الطبابةدراسة الموضوع مع  -2   

 دراسة الموضوع مع أهل المرٌض. -3   

 معالجة الفرد باللقاءات منفردة وبشكل دوري. -4   

 االستعانة باالختصاصٌٌن لحل المشاكل . -5   

 أعطاء الوقت الكافً للمعالجة. -6   

 

  ًاتخاذ التدابٌر الوقائٌة لمنع حدوث األمراض النفسٌة بأتباع ما ٌل: 

 ؼبة فً عمله .اختٌار الفرد المناسب : ناجح فً الفحص الطبً وله مهارة  ور -1    

 تدرٌب الفرد على العمل  -2    

 توفٌر ظروؾ عمل مالئمة -3    

 المباشر من جهة والعامل من جهة ثانٌة. والمسؤولضمان عالقة جٌدة بٌن اإلدارة  -4    

 إشعار الفرد بأنه حر فً عمله.  -مراعاة ما ٌلً:  -5    

 .عدم أشعار الفرد بان عمله ٌساوي راتبه 

 حٌاتٌه الشخصٌة . تسهٌل أمور 

 مساعدته عند الحاجة 

 


