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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 : الملخــص

بالمنش  أة ف ي زي ادة اإلنت اج ورف ع كف اءة أساس يا وعىل  ته  تم الس  المة الص  ناعية بالمحافظ  ة عل  ى اإلنس  ان العام  ل  
ز والمع دات. وم ن غ رض  ، وذل ك م ن خ الل ت وفي  أس س الس المة للع املي  ز معدات المنش أة الت ي تلع ب دورا الع املي 

ا ي ترصفات 
فز أخطاء  إىل  يرج ع  معظمه ا  أن  وج د  الت ي  الص ناعية  الح وادث  وق وع  من ع  ي الس المة 

فز أو خطأ  ألفراد 
ي خط أ العام ل أو اآلل ة أو اس    تعمالها، أي يمك    ن   .المعدات او استعمالها

وما دام األمر كذلك وحرص األسباب تقريبا فز
الصناعية السالمة  أس    باب  بت    وفي   الخس    ائر  تقلي    ل  أو  ذل   ك  ف    ي    .تف    ادي  المقبول    ة  التعريف    ات  الس    المة  وم   ن 

ف    بكف    اءة عالي    ة  تتب  ع  أو  تتخ   ذ  الت   ي  الوقائي    ة  اإلج    راءات واالحتياط    ات  التخط  يط الص    ناعية ه    ي "مجموع    ة    ي 
لصحة المهنية  والتص  ميم واإلش  راف والتنفي  ذ والتش  غيل والص  يانة لض  مان س  المة وتق   وم مديرية السالمة العامة و ا 

ي المنشأة 
باإلطمئنان عل   ى حس   ن س   ي  العم   ل وذل ك باإلش راف عل ى س المة اآلالت م ن األعط ال وت دريب العم ال فز

عىل الكيفي ة الس ليمة الس تخدام اآلالت بص ورة فعال ة بحي ث تزي د فعالية اإلنتاج وتقلل من اإلصابات الناتجة ع ن 
فب ذلك منها   األخط اء.  التقلي  ل  أو  الص  ناعية  الح  وادث  م ن  والوقاي  ة  اآلالت  اس  تخدام  عل  ى  ز  الع  املي  مه ارة  تزي د 

 .وكذلك نرسر التوعية الوقائية لتجنب المخاطر

 

Abstract : 

Industrial safety is concerned with preserving the human working in the facility by increasing production 

and raising basic efficiency, and the equipment of the facility that plays the role of workers, by providing 

the basics of safety for workers and equipment. It is for the purpose of safety to prevent the occurrence 

of industrial accidents, most of which were found to be due to errors in the behavior of individuals or 

errors in equipment or its use. As long as this is the case and the causes are almost limited to the error 

of the worker or the machine or its use, that is, this can be avoided or losses can be reduced by providing 

reasons for industrial safety. The proper way to use machines effectively in order to increase production 

efficiency and reduce injuries resulting from errors, thus increasing the skill of workers to use machines 

and to prevent or reduce industrial accidents, as well as spreading preventive awareness to avoid risks. 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المقدمة: 

إن أهمية الصحة وسالمة اإلنسان من أساسيات الحياة الطبيعية للفرد والمجتمع و الوقاية من اإلمراض المهنية 
ي 
ها الخط األول ألهميتها , وذلک لما تعنيه من االهتمام بصحة ومنها تنبثق أساسيات الرعاية الصحية الت   نعتير

التلف  المواد واآلالت" من  و  اإلنتاج "اإلنسان  المالئمة وحماية عناض  الحياتية  السبل  لتوفي   اإلنسان  وسالمة 
 . والخسارة المادية

ي يتعرض لها اإلنسان بشکل کبي  مع تعقد الحياة   
ي تتکثف حيث زادت المخاطر الت 

ي نعيشها، ومن األماکن الت 
الت 

 
ً
 جوهريا

ً
فيها هذه المخاطر وتزداد هي المنشآت الصناعية حيثتختلف الظروف فيها عن نمط الحياة العادية اختالفا

 فاآلالت  
ً
ي تجرى يوميا

من حيث درجة الحرارة ودرجةالرطوبة ونقاء الجو المحيط أو تلوثه، وطبيعة العمليات الت 
ضافة إىل وجود المکابس والضواغط والسيور المتحرکة، باإلضافة إىل تداول الکثي  منالمواد ذات حادة قاطعةباإل 

المهنية،  األمراض  من  تسببالعديد  ي 
الت  الکاوي  الحارق  ومنها  الخانق  ومنها  السام  فمنها  المعتادة  غي   الخواص 
و  ي عملية تشغيالآلالت 

ي فز الکهرئر التيار  استخدام  يحدثه  ما  إىل  المعدات من صدمات کهربائية ألفراد باإلضافة 
ها تشمل العامل وأفراد  ي شکلها وحجمها ومدة تأثي 

ضارة مختلفة فز
ً
وحرائق داخل المصنع، ولهذه المخاطر آثارا

 . عائلته والمجتمع بأکمله

 السالمة والصحة المهنية 

نسان وذلک بتوفي  بيئة  تعرف السالمة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ عىل سالمة وصحة اإل  
من   مجموعة  هي  أخرى  بعبارة  أو  المهنية,  االمراض  او  ت  االصابا  أو  الحوادث  مسببات  من  خالية  امنة  عمل 
والحفاظ عىل  اإلصابة  من خطر  االنسان  عىل  الحفاظ  اىل  تهدف  يغي  ترسر اطار  ي 

فز والنظم  والقواعد  اإلجراءات 
 الممتلکات من خطر التلف. 

لية الکهربائية  وتدخل السالمة والص  ز ي کل مجاالت الحياة فعندما نتعامل مع الکهرباء أو األجهزة الميز
حة المهنية فز

ي الشوارع فإننا نحتاج أىل اتباع 
فال غتز عن اتباع قواعد السالمة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حت  السي  فز

ي المنشات التعليمية فإننا نحتاج اىل قواعد وأصول السالمة وبديهي انه داخل المصانع وأماکن العمل المختل
فة وفز

قواعد السالمة ,بل إننا يمکننا القول بأنه عند تناول األدوية للعالج أو الطعام لنمو اجسامنا فاننا نحتاج اىل اتباع 
 قواعد السالمة. 

  األمن الصناع  
ن
 تعريفات ف

او   : الخطر   • بسيطا  يکون  ان  ويمکن  الخطر  لمصدر  ي  النستر التعرض  االحتياط  هو  حالة  عىل  معتمدا  ا  کبي 
 . والسالمة المتخذة

ر لالفراد وتلف المعدات والمنشآت وتقليل فاعلية االداء  : مصدر الخطر   • ي تسبب الرصز
هو المصدر المحتمل فز
ي لعناض االنتاج ومکان العمل

 . الوظيفز
او طرق غي  سليمة أي واقعة او حدث غي  مخطط له مسبقا يقع نتيجة ظروف عمل غي  سليمة    : الحادث   •

ي الممتلکات
ي وقوع عطل او خسارة فز

 . مما قد يتسبب فز
أي واقعة او حدث غي  مخطط له مسبقا يقع نتيجة ظروف عمل غي  سليمة أو طرق عمل غي  سليمة   : الحادثة •

 .ولکن دون وقوع أي خسائر ألشخاص او ممتلکات 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ار جسمية او    : اإلصابة • أثناء الذهاب کل ما ينسر  من حوادث العمل من اضز أثناء العمل او  عقلية او نفسية 
 . واإلياب اليه

  ا •
ي مهنة ما او مجموعة من المهن او کل حالة تسمم قد   :لمرض المهنن

ز فز ز العاملي  هو المرض الذي يحدث بي 
ي مهنة معينة او مجموعة مهن

 .تنشأ عن مادة ما تستخدم فز
 . هي ظروف قد تؤدي اىل وقوع الحوادث : المخاطر  •
 هو خلو المکان من المخاطرمخاطر مواقع العمل : األمان •

 : تقسم مخاطر العمل اىل عدة أقسام

 مخاطر االدوات:  .1

ي 
فز المحمولة  الحادة  االدوات  وبسبب  عال  مکان  من  االدوات  وقوع  بسبب  واالصابات  الحوادث  من  وقع کثي  

ي 
فالکت  االدوات  االدراج وصناديق  ي 

فز مهملة  بطريقة  الموضوعة  أو  المصانع   الجيوب  ي 
فز تقع  ي 

الت  االصابات  من 
 ومواقع العمل تنتج عن عدم التعامل الصحيح مع المواد واالدوات الحادة. 

 مخاطر بيئة العمل  .2
 مخاطر مواد العمل: کالمواد الکيميائية.  .3
  اماکن العمل.  .4

ن
 مخاطر سوء التنظيم والتخزين ف

 أهداف السالمة والصحة المهنية 

ز  جودة العمل وزيادة اإلنتاجية مع خفض تکلفة وحماية العامل وبالتاىلي فان أهمية   نجد ان متطلبات العمل هو تأمي 
ي تحقيق ذلک من خالل وضع خطط وبرامج معينة لتحقيق ما تم ذکره وکذلک  

السالمة واللمن الصناغي يتشکل فز
 ال يتحقق ذلک إال إذا تمت المحافظة عىل العناض التالية وهي : 

 : أ( القوى العاملة

وط التاليةويتم   : ذلك بأتباع الشر

1-  . اء التدريب األوىلي ي واجي 
 اختيار الفتز

 التدريب عىل استخدام معدات الوقاية الشخصية  -2

 توفي  العدد اليدوية الالزمة.  -3

 التدريب عىل برامج الصيانة لآللة.   -4

ي أعمال المناولة -5
ي اآلالت فز

 االستعانة فز

ي الدوري   -6 ز للتقليل من االمراض المهنية. إجراء الفحص الطتر  لجميع العاملي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ب( المعدات والمکائن

ي المنشآت الصناعية بحدود  
وهذا يتطلب عمل الخطوات التالية للحد من نسبة اإلصابات من المکائن والمعدات فز

جودة  35 عىل  والمحافظة  االصابات  هذه  تقليل  عىل  ز  کي 
الي  يتطلب  لذلک  الدولية  العمل  منظمة  حسب   %

 اإلنتاجية يجب إتباع الخطوات التالية : 

ي طريقة العمل.  -1
 التدريب عىل اآللة فز

 استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل )الحواجز الميکانيکية أثناء العمل(.   -2

3-  . ي
 تطبيق برامج الصيانة الدورية والوقائية وإطالة العمر الزمتز

 تحميل اآللة الطاقة الطبيعية لها.   -4

 القطع الالزمة للغيار. توفي   -5

 تأريض المکائن للتخلص من الصدمات الکهربائية.  -6

 : ج( المواد والخامات

من خالل   عليهم  المحافظة  فيجب  السليم  األوىلي  الشکل  يمثلون  اإلنتاج حيث  ي 
فز أهمية  والخامات  للمواد  إن 

وط التالية  : الرسر

 الطبيعية. إتباع طرق التخزين السليمة للمحافظة عىل خواصها  -1

ي مناولة المواد اثناء العمليات االنتاجية.  -2
 إتباع الطرق اآلمنة فز

ي جميع المراحل.  -3
 توفي  المساحة الکافية بحرکة المواد حول الماکينات فز

 توفي  معدات واجهزة الحماية من الحرائق.  -4

 : د( بيئة العمل

وط التاليةيجب ان تکون بيئة العمل مصممة حسب طبيعة ونوع االعمال من   : خالل الرسر

 توزي    ع اآلالت.   -1

 نظافة البيئة.   -2

 التخلص من النفايات والمخلفات الصناعية.   -3

 التخزين السليم وعدم التکديس.   -4

بة ( من الفضالت الصناعية.   -5  حماية عناض البيئة الخارجية مثل ) الهواء، الماء، الي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ـه ( الوقت

وط التاليةمن أهم عناض  ي نظام اإلنتاج بالقطعة ويتم ذلک من خالل الرسر
 : ومقومات اإلنتاج وخاصة فز

ي الوقت.  -1
 االهتمام فز

ز عىل أسس السالمة.  -2 کي 
 الي 

 التعامل مع حالة العنرص بطريقة سليمة للحصول عىل افضل النتائج.  -3

ي المنشآت  -4
 الصناعية. برامج الصحة والسالمة المهنية المتبعة فز

  المنشآت الصناعية من خالل:  
ن
 يجب إتباع قواعد أثناء القيام باألعمال اإلنتاجية ف

ي مواضيع السالمة العامة.  -1
 توفي  کادر متخصص فز

ي التطبيق.  -2
ز فز مي  ز

ين الملي  ز والرؤساء المبارسر ز ومکافئة العاملي   متابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بسالمة العاملي 

. عقد ورش عم -3 ز ي مواضيع السالمة العامة للعاملي 
 ل ودورات فز

ي مختلف مواقع العمل.  -4
 تثبيت لوحات إرشادية وتحذيرية فز

ز بتطبيق إجراءات السالمة.  -5  القيام بجوالت للتأکد من قيام العاملي 

ي مختلف المواقع وإعداد تقارير دورية.  -6
 متابعة إصابات العمل فز

ي إصابات العمل والحد  -7
 منها.  التحقيق فز

 توفي  معدات ومستلزمات السالمة العامة.  -8

 دراسة اسباب الحوادث والصابات ووضع االحتياطات الکفيلة بمنعها.  -9

واختيار    -10 وع  المرسر من  متفرقة  أماکن  ي 
فز الحريق  وفوهات  االطفاء  واجهزة  االولية  اإلسعافات  وسائل  توفي  

 ته.  المالبس والعدد الوقائية حسب ظروف العمل ومقتضيا

  
يعات العمالية حسب قانون العمل االردبن  التشر

نجاح أي مؤسسة يعتمد عىل کمية االنتاج من حيث الجودة وصحته ومالئمته للغرض الذي انتج من اجله ويعتير  
ز ظروف عمل آمنة  ز النتاج ال بد من االهتمام بسالمة العامل وتأمي  االنسان من اهم عناض االنتاج لذلک تحسي 

ز العمال واصحاب اعمل. وخلق جو مر   ي    ح وايجاد عالقة جيدة بي 

ي من الممکن 
يعات تضمن حقوق کل من العامل وصاحب لعمل وتسوية الخلفات الت  ز وترسر البد من وجود قواني 

 ان تحدث بينهم 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : يتکون قسم األمن والسالمة المهنية من األقسام التالية

اف والتفتيش و المراقبة.     -أ  اإلرسر

 التدريب والتأهيل والتطوير.   -ب

 الدراسات واإلحصاء.   -ج

ي المصانع ,وتطبيق جميع برامج الصحة   
ي متابعة السالمة العمالية فز

وتشکل لجان رقابية من الحکومة والنقابة فز
ي المنشآت. 

 والسالمة المهنية فز

  المنشات الصناعية: 
ن
 العوامل األساسية إلصابات العمل ف

 : أسباب الحوادث  اوال

ن ان اإلنسان مسبب للحوادث من خالل نسبة   من خالل الدراسات تبي 

ة للوقاية    5% بشکل غي  مبارسر و    10% بشکل مبارسر و    85  % بظروف خارجة عن االنسان ولکن هناک سبل کثي 
 : منها والحد من اثارها اىل اقل قدر ممکن ومنها 

 : الترصف غي  السليم ويشمل -1

 التشغيل من دون صالحية   •
 وجود حواجز حماية عدم   •
 عدم استخدام معدات الوقاية  •
 عدم استخدام الرسعة المالئمة للماکينة   •
 عدم تنسيق العمل •
ي وضع غي  سليم  •

 وجود العامل فز
ي وضع التشغيل  •

 العمل عىل اآلالت الخطرة أو المتحرکة وهي فز

 : ظروف العمل غي  السليمة  -2

 عدم وجود الحماية المناسبة لبعض األجهزة   •
ء لآلالت والمعدات  •  التصميم السي
ي  •

ء للمبائز  التصميم السي
 عدم وضوح طرق العمل ووقتها المناسب  •

 : األسباب النفسية    -3

ة   •  قلة الخير
 الحالة النفسية  •
 الحالة الصحية •
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 التعب واإلهمال  •

 : تحديد المخاطر ثانيا

  تحديد المخاطر وتتم عىل 
ن
ن هما إحدى عمليات برامج السالمة المهنية ف  : طريقتي 

 : طريقة الحواس الخمسة -1

يائية أو کيميائية أو ميکانيکية أو ضوئية ز  . ويتم من خاللها تحديد مخاطر في 

 : طريقة القياس -2

االجتماعات،  التفتيشية،  الجوالت  وأساليب  طرق  خالل  من  المخاطر  تحديد  ي 
فز القياسية  االجهزة  استخدام 
 الشکاوي و توصيات الجهات الصانعة لآلالت. المناقشات، التقارير الفنية، 

 : تحليل المخاطر ثالثا •

 معرفة أصل المشکلة المؤدية اىل الخطر وايجاد الطرق لتحليلها ومن هذه الطرق : 

 : االستقرائية (أ 

 تحليل عوامل الخطورة ولَم تکون مسببة 

 : االستنتاجية (ب

 األسئلة بعد وقوع الحادث يتم التحقيق وجمع المعلومات وطرح 

 :: تحديد المخاطر رابعا

ي : 
 الهدف الرئيس من التصنيف هو معرفة االسباب المسببة لالصابات والمساعدة فز

ي وقوع الحوادث وايجاد حلو له.  -1
ز عىل السبب الرئيسي فز کي 

 الي 

 تحديد أکي  األسباب المؤدية اىل وقوع الحوادث.  -2

 او التلف. تحديد اکي  األماکن الجسمية عرضة لإلصابات  -3

 استخدام الطرق الصحيحة للعمل.   -4

 وتم تصنيف اإلصابات حسب األمور التالية  

 : حوادث عمل حسب مکان االصابة بالجسم   -1

 : وأماکن االصابة ه  

الظهر   الصدر،   ، ز العي  والرسغ،  الکف  الوجنتان،  االنف،  الوجه،  والفخذ،  الساق  اليدين،  اصابع  القدم،  الرأس، 
 والبطن. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 " لعامل البسيط احوادث عمل حسب مسبباتها " -2

 : من اهم المسببات ه  

 السي  عىل األشياء او االصطدام بها -1

 االنهيارات واالنفجارات والحرائق.  -2

 اآلالت والماکنات والعدد اليدوية.  -2

 سقوط األشخاص او األشياء.  -3

 المواد الکيميائية.  -4

 طرق المناولة.  -5

 النفايات الصناعية.  -6

  الممتلکات   -3
ن
 : حوادث ينتج عنها تلف أو خسارة ف

ي المنشأة     -1
 تلف فز

ي اآلالت والمعدات  -2
 تلف فز

ي المواد األولية والمصنعة  -3
 تلف فز

 : نتائج اإلصابة  -4

 الوفاة -1

 عجز کىلي دائم  -2

ي دائم  -3
 عجز جزئ 

 عجز کىلي مؤقت  -4

ي  -5
 مرض مهتز

 ية معدات الوقاية الشخص

ي يستخدمها العاملون لمواجهة ظروف وحوادث العمل الغرض منها  
وهي الوسائل واألدوات واألجهزة الخاصة الت 

وقاية العمال من التعرض إىل اإلصابات واإلمراض المهنية )الکيميائية والبيولوجية( وتختلف هذه الوسائل تبعا 
 . لطبيعة العمل واالحتياج إىل الوقاية

 ات الوقاية حاالت استخدام معد

ي  -1  عمليات اإلنتاج التکنولوجر

ي شبکات المجاري واألنفاق   -2
 االستخدام فز
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ي الصيف والشتاء -3
 الظروف الطارئة فز

ات األبحاث والدراسات العلمية  -4 ي مختير
 االستخدام فز

 : اختيار معدات الوقاية الشخصية حسب العوامل التالية -5

 الشخصية المناسبة أوال : تحديد معدات الوقاية  

ي حالة اختيار معدات الوقاية الشخصية يتطلب العوامل التالية
 : فز

ار الناجمة عن العمليات الصناعية وتحديد نوع المعدات الشخصية حسب نوع العمل.      -أ  تحديد المخاطر واإلضز

 إجراء دراسة شاملة عن المواد األولية المستخدمة  -ب

ز من ا -ج ز الجسدية والصحية داخل المنشئة معرفة أحوال العاملي   لناحيتي 

 ثانيا :تحديد اختيار معدات الوقاية 

وط   الرسر وحسب  المالئمة  الوقاية  معدات  اختيار  يتطلب  عليها  واالعتماد  السابقة  الدراسات  إجراء  بعد 
ي داخل المنشئات 

 والمواصفات الدولية وتکون متوفرة فز

 ثالثا :أنواع وخصائص معدات الوقاية 

 األولية والوقاية الطبيةاالسعافات 

هي توفي  العناية الطبية الفورية للشخص الذي يتعرض لإلصابة والمرض قبل نقله إىل المستشفز للعالج ويجب  
 ان يتوىل القيام باإلسعافات األولية الشخص الذي تم تدريبه عىل ذلک . 

 : أهداف اإلسعاف األوىل   •

 الحفاظ عىل حياة المصاب  -1

 المصاب منع تدهور حالة   -2

 مساعدة المصاب عىل الشفاء -3

 إبعاد المصاب عن مکان الخطر -4

 االهتمام براحة المصاب-5

 نقله إىل المستشفز فورا-6

 العالج حسب نوعية اإلصابة -7
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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تبة عىل حوادث العمل  •  کلف اإلجراءات الوقائية المي 

 : يتضح من تعريف السالمة والصحة المهنية انها تهدف اىل حماية عناض االنتاج الثالثة وهي  

 )القوى العاملة، المواد الهندسية، المعدات( 

 اىل منع تلوث البيئةإضافة  

ة للبلد وترجمة  ي العناض المذکورة ومن ثم سيشکل ذلک خسارة کبي 
ان حوادث وإصابات العمل لها تأثي  کبي  فز

هذا التأثي  عىل شکل مصاريف او کلف تتخذها المنشآت او الدولة للحد من الحوادث واإلصابات وبالتاىلي تقليل 
طريق برامج وأنشطة السالمة والصحة او عن طريق اإلجراءات الهندسية    الخسائر اىل اقل ما يمکن سواء کانت عن

ية   ي من المتوقع إن تؤدي إىل خسارة برسر
عن التخطيط لبناء المشاري    ع الصناعة وکذلک تحديد جميع المخاطر الت 

 او اقتصادية او اجتماعية. 

ز أجهزة ومعدات ان بناء المنشآت الصناعية بشکل غي  مدروس سيحمل المنشئة او الدولة اعبا  ة لتأمي  ء مالية کبي 
 . وقاية او جدرا او منظومات مراقبة وسيطرة 

  زيادة الکلفة بسبب الحوادث  •
ن
 العناض المؤثرة ف

 عدم توفر العوامل النفسية والوقائية الواجبة اىل انخفاض مستوى اإلنتاج  -1

 ازدياد معدل تکرار الحوادث وإصابات العمل  -2

ي جودة ال  -3
 منتج وتکلفته التأثي  فز

 ان عدم تطبيق األسس السليمة للوقاية من اإلصابات يعمل عىل زيادة الکلفة   -4

 أنواع الکلف االقتصادية  •

ة   -أ   : کلف مباشر

ز والمعاشات والرواتب والتعويضات وصيانة المعدات والمکائن.   عبارة عن نفقات عالج المصابي 

ة  -ب  : کلف غي  مباشر

ز لتوقفهم عن العمل وانخفاض کفاءة العامل ومصاريف قضائية وحالة نفسية تعتير من الزمن الضائع   للمصابي 
ة.   الکلف غي  المبارسر
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