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 .الطارئةمفهوم الفحوص المهنية الطبية   التعرف على•

 .الطارئةالتعرف على اهمية الفحوصات الطبية المهنية •

التعرف على أحوال التعرض المهني الطارئة أو •

 .الخاصة

التعرف على إجرائات القيام بالفحوص الطبية المهنية •

 .الطارئةفي الحاالت 





االقتصادية ( المنشآت)أحياناً، يتعرض العاملون في مختلف األنشطة •

قد تؤدي لزيادة ( أو شاذة)ألحوال طارئة أو ظروف تشغيل خاصة 

 .  احتماالت تأثر صحتهم

تلك األوضاع على نظم الصحة المهنية أهمية األخذ في االعتبار تفرض •

غير مرتبطة بالفحوص "إقرار سياسة واتخاذ إجراءات فحوص طبية 

 .تعرضهملهؤالء العاملين حال  "الطبية المهنية الدورية

 .الفحوص المهنية الطبية الطارئةهذه الفحوص يطلق عليها •



من عدم تأثرهم بالتعرضات الطارئة أو ظروف التشغيل التأكد •

 ،(أو الشاذة)الخاصة 

حفظ حقوقهم في العالج والتأهيل والتعويض عن اإلصابات •

 المهنية التي قد تصيبهم،( واألمراض)

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعرضات الطارئة أو •

، أو منع تأثر أو إصابة أي من زمالئهم (أو الشاذة)الخاصة 

 .العاملين نتيجة التعرض لظروف مشابهة



التي تمنع حدوث إجراءات السالمة المهنية القيام بكافة واجبات و•

، أو التقليل من حدوثها ألقل (أو الشاذة)التعرضات الطارئة أو الخاصة 

اآلليات الهندسية للوقاية ومهمات الوقاية الشخصية مثل )ممكنة درجة 

 (.التعرضاتواألساليب اإلدارية المقننة لمنع تلك 

الفحص مثل )األخرى الفحوص الطبية المهنية تمتع العامل بحقوقه في •

الفحص الطبي لدى العودة إلى العمل بعد غياب مطول الدوري، الطبي 

الفحص الطبي بناًء على طلب العامل بسبب تغيير صحية، ألسباب 

الفحص الطبي عند انتهاء عالقة صحية، العمل مثالً وبخاصة ألسباب 

 (.بالمنشأةالعامل 





 من امثلتها

العامل إلى مشاكل نقص األكسجين أو استنفاذه باإلضافة إلى التعرض لتركيزات تعرض •
اواإلصالح في األماكن الصيانة واألدخنة نتيجة القيام بأعمال عالية من الغازات واألبخرة 

مثل غرف التفتيش )أو شبه المغلقة ( مثل الخزانات والحاويات وما إليها)المحدودة 
 (.إليهاوالبالوعات والمواسير وما 

استعمال مهمات الوقاية التعرض لتركيزات عالية من الكيماويات نتيجة لعدم استعمال •
 .حوادث تسربالشخصية المقررة او لحدوث 

اقتصادية التعرض لمواد ضارة أو خطرة نتيجة انفجار أو انهيار أو سقوط مباني أو منشآت •
 (.مثال رجال األطفاء)

أو المستمرة تتعدى الطرقية المفاجئة ( الضوضاء)في ظروف تعرض للضجيج العمل •
 .الحدود العتبية

 .تحت الضغوطات اإليجابية أو السلبية تتعدى الحدود العتبيةالعمل •

 .لإلشعاعات المؤينة وغير المؤينة بما يتعدى الحدود العتبيةالتعرض •

 .لظروف الوطأة الحرارية أو البرد الشديد تتعدى الحدود العتبيةالتعرض •



 من امثلتها

مهام الحمل أو التفريغ ألحمال يزيد وزنها أو حجمها عن األحمال المقررة ممارسة •

، مما (أو طبقاً لمعادلة األحمال التي تبناها مكتب العمل الدولي)في التشريع القطري 

للعمال المنوط بهم ( الحركي)قد يؤتر سلباً على مكونات الجهاز العضلي الهيكلي 

 .ذلك

التفريغ في األماكن الضيقة او الغير مناسبة للقيام بها ممارسة مهام الحمل أو •

 .بطريقة صحيحة

إصابة ، مما يؤدي إلى بها وطأة حراريةظروف القيام بأعمال مجهدة بدنياً في •

 .بأعراض الجفاف أو تأثر الوظائف الذهنيةالعاملين 

 .ظروف المرض او الحمىالقيام بأعمال مجهدة بدنياً في •



 من امثلتها

المعدية الناتجة عن الوخز باإلبر والسنون واألدوات الحادة، مثل اإلصابة األمراض •

 (.ب، ج)بأمراض االلتهاب الكبدي الفيروسي 

المنتقلة نتيجة التعامل غير الحذر مع حاالت مرضية شديدة المعدية األمراض •

مثل االيبوال )او شديدة الخطورة (( الدرن الرئوي)مثل مرض السل )العدوى 

 (.وامراض الحمى النزفية

التعامل مع حيوانات أو طيور مصابة بأنواع نتيجة المعدية المنتقلة األمراض •

 .العدوى التي يمكن انتقالها لإلنسان

عقب العودة من مهمة عمل في موقع أو قطر معروف عنه وجود مسببات •

 .المعديةلألمراض 



 من امثلتها

 .النزاعات المسلحة والحروبالعمل بمناطق معرضة لمخاطر •

النفسي او الضغط ( مثل األختطاف المسلح)التهديد العمل تحت •

مثل العاملين بالمجال الطبي المتعاملين مع حاالت )او الجسدي 

األقتصادي  او( اإلصابات بالحوادث الكبرىاو أنتشار وبائي 

العاملين باألنشطة األقتصادية اثناء األزمات األقتصادية )

 (.الكبرى



 :أمثلتهامن 

 .محددةغير معتاد وجودها في مهن تعرضات •

 .جديدة( تكنولوجيا)جديدة أو مستجدة نتيجة انتقال أو استخدام تقنية تعرضات •

قد )أو مطفرة ( قد تتسبب في حدوث األورام الخبيثة)لمواد مسرطنة التعرض •

تتسبب في حدوث االضطرابات الوراثية نتيجة تأثيرها على المورثات والصبغيات 

الخ، غير مؤكدة أو مشتبه بها أو غير تلك .... أو ماسخة أو ( الكروموسومات/ 

 .المحددة في التشريع القطري



 :أمثلتهامن 

لعدد من المواد الكيماوية ( في نفس الوقت)المتزامن التعرض •

 .الضارة أو الخطرة

لعدد من المواد الحيوية ( في نفس الوقت)المتزامن التعرض •

 (.البيولوجية)

(  بيولوجية)لمواد حيوية ( في نفس الوقت)المتزامن التعرض •

 .وكيماوية ضارة أو خطرة





اإلسعافات األولية للعامل، إذا كان في حاجة يتم تقديم إجرائات 

 لذلك،

 ، أو (بواسطة شخص مدرب، إذا توفر)مكان العمل ب•

 .الخدمةسريعاً ألقرب مركز يقدم تلك بنقله •



العامل الذي مر بالظروف الطارئة إلى أقرب مركز أو عيادة أو يتم تحويل 

مستشفى ذات تخصص معروف لألمراض المهنية، بموجب خطاب 

 :فيهتحويل مذكور 

 التعرض واإلسعافات التي تم إجراؤها، تفاصيل •

ملخص معلومات مستقى من الملف الطبي يحتوي على نتائج الكشف •

 ، (كلما أمكن)الطبي البدئي والفحوص الطبية الدورية 

طلب بإجراء الفحوص الطبية الالزمة المطلوب إجرائها إلثبات الحالة •

 الصحية الراهنة، 

 .طلب بالتوصيات الطبية التي يتعين تنفيذها•



 :تقوم المنشأة الطبية التي تم تحويل العمل إليها باآلتي

عن ظروف ( إذا كان غير قادر على االستجابة)العامل أو من بصحبته سؤال •

 الالزمة،بالعناية  التاريخ المرضيوتسجيل التعرض الطارئ بالتفصيل 

للعامل للخروج بما يدل على تكرار " ملخص معلومات الملف الطبي"مراجعة •

الحالة أو االستهداف لإلصابة أو المرض أو ما يدل على التاريخ المرضي أو 

وللمنشأة الطبية الحق في االستفسار عن التفاصيل التي . الخ... تعاطي األدوية، 

ترى أهميتها في اكتمال المعلومات الطبية عن العامل، وبالتالي تقوم بطلب تلك 

 .التفاصيل من واقع الملف الطبي للعامل

ً )فحصاً طبياً إكلينيكياً إجراء • مع االهتمام بالعالمات الحيوية لدى العامل، ( سريريا

 ،وتسجيل نتائج الفحص بعناية



مما  كل/ايتكميلية إلثبات أو فيزيائية / فحوص معملية واألمر بإجراء •

 :  يلي

 مثل متبقيات المادة ) التعرض المهنيوجود أية عالمات أو مظاهر

 ؛ (أو المواد التي تم التعرض لها

 نتيجة ( اضطراب وظائف األعضاء) تأثرات فسيولوجيةحدوث أية

 التعرض الطارئ؛ 

 العامل باإلصابة  استهدافاكتشاف أية عالمات أو مظاهر تدل على

 (.حساسيته أو قابليته لإلصابة)



عن حالة العامل من واقع الفحوص الطبية التي أجريت للعامل تقرير طبي كتابة •
 :  التقرير إثبات في ويراعى . ومراجعة ملفه الطبي

 ًمدى الضرر الصحي الذي يعاني منه العامل، وهل من المحتمل أن يترك أثرا
 دائما أو مؤقتاً، 

العالج المرجح للحالة المرضية. 

 عن حدوث التأثيرات ( أو الخاص أو الشاذ)مسئولية التعرض الطارئ مدى
 الصحية التي يعاني منها العامل، 

 (:حسب الحاجة)توصيات اخرى 

 قيام العامل بمراجعة المنشأة الطبية التي قامت بفحص العامل، مدى ضرورة
مع ذكر نوع الفحوص المطلوبة وأوقات )بهدف إجراء مزيد من الفحوص 

 (.  إجرائها

 العامل إلى أداء واجباته الوظيفية باشتراطات محددة أو بغير إمكانية عودة
 اشتراطات، 

 بغرض الوقاية من حدوث مرض ( تمنيع)تخص إجراء تحصين أو توصيات
 .أو مضاعفات نتيجة اإلصابة



 يتعين على المنشأة التي يعمل بها العامل 

 .  كافة التوصيات الطبية، مع ما يترتب عليها من حقوق اجتماعية وماديةتنفيذ •

أو )كافة التدابير التي من شأنها منع تكرار الظروف الطارئة أو الخاصة اتخاذ •

 . التي أدت إلى إصابة أحد عمالها أو مرضه( الشاذة

العاملين بها وتدريبهم على مواجهة حاالت تعرض مثيلة لما حدث لواحد أو توعية •

 .أكثر من زمالئهم
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 .المعمليةالفحوص الطبية المهنية على مفهوم التعرف •

 . المعمليةالتعرف على اهميةالفحوص الطبية المهنية •

 .المعمليةالتعرف على انواع الفحوص الطبية المهنية  •

االحتياطات الواجب اتخاذها إلجراء التعرف على •

 المعمليةالفحوص الطبية المهنية 





المعملية هي مجموعة من اإلختبارات الفحوص الطبية المهنية •

والفحوص التي يتم إجرائها للعاملين معملياً لتحديد ما إذا كان هناك اي 

 ألستهدافاو ا  التأثير الفسيولوجياو  للتعرضعالمات او مظاهر 

بواسطة مادة او عامل خطورة كيميائي او فيزيائي يتم التعرض له 

 .بمكان العمل

 .«الرصد الحيوي»كما يطلق على هذه الفحوص مسمى •



في تقييم تعرض العمال للمواد ويفيد العمل بيئة يعتبر الرصد الحيوي مكمال لرصد •

 مكان العمل ، في ( واحياناً الفيزيائية)الكيمائية  

 :كونهالرصد الحيوي أهميته من يستمد •

 الجهاز )عبر كل طرق الدخول باعتباره إمكانية امتصاص المواد الكيماوية يأخذ

 (.التنفسي، الهضمي، الجلد

يأخذ باعتباره التعرض غير المهني. 

 يفيد الرصد الحيوي في التحقق من فاعلية نظم السيطرة المتبعة للحماية من

 اختبار فاعلية معدات الوقاية الشخصية يفيد الرصد الحيوي في التلوث 

 





بالسوائل قرائن المادة المتعرض لها مثل قياس نسب )تحاليل معملية •

، الكبدتحليل وظائف الكلى، تحليل وظائف ، كاملةصورة دم الحيوية، 

، الجزيئيلمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن و بول كاملتحليل 

 .(بالدم، الفحوص السيرولوجيةفحص الغازات 

مثل االشعة العادية او المقطعية على الصدر، )إختبارات اشعاعية •

 (.العظام او الفك، اشعة تليفزيونية على البطن او األوعية الدموية

إختبار القلب، رسم ائف الرئة، مثل قياس وظ)إختبارات معملية اخرى •

 (  السمعمقياس العضالت، رسم توصيل و العصبيسرعة التوصيل 



حسب نتائجها والغرض منها  انواع هذه اإلختبارات تنقسم •

 :إلى

،دالالت التعرض 

،دالالت التأثير 

دالالت األستهداف. 



 امثلة الداللة

المادة نفسها او )المادة المتعرض لها  قرائن

 البالزما/بالدم (نتائج استقالبها

 رصاص ،زئبق ،كروم ،كادميوم

المادة نفسها او )المادة المتعرض لها  قرائن

جرام / ملليجرام)بالبول  (نتائج استقالبها

 (لتر/ ميكروجراماو  كرياتينين

  زئبق، رصاص، ،كروم ،كادميوم البريليوم،

   ، سيلينيومالزرنيخ

المادة نفسها او )المادة المتعرض لها  قرائن

 الزفيرهواء في  (نتائج استقالبها

ثاني كبريتيد الكربون الكربون في حالة )

 (االيثانول -ورباعي كلوريد الكربون 

 النيتروبنزين بالدم الميتهيموجلوبين نسبة 

 أول أكسيد الكربون بالدمنسبة الكاربوكسي هيموجلوبين 

 البروسيال، الدرن إختبار تدرن الجلد

فحوص سيرولوجية لدالالت الفيروسات 

االجسام المثيرة لجهاز المناعة واالجسام )

 (.المناعية

الوبائي، فيروس  فيروسات األلتهاب الكبدي

 نقص المناعة المكتسب



 امثلة التأثردالالت 
األنيلين،  ،البنزين ،الكروم الزرنيخ، الرصاص، كاملةصورة دم 

العمل في بيئة ذات ضغط مرتفع،  نيتروجليسيرين ،

 أكسيد االيثيلين، اإلشعاعات المؤينة

رباعي كلوريد الكربون،  ،الفلور الكروم، الفوسفور، الكبدتحليل وظائف 

 فيروسات االلتهاب الكبدي االيثانول، النحاس، ،البنزين

الرصاص، الكروم، المنجنيز، الكادميوم، الزئبق،  تحليل وظائف الكلى 

ثاني ، النحاس، القصدير، السيلينيوم، الثاليوم، األنتيمون

 ، رباعي كلوريد الكربونكبريتيد الكربون

  ،ثاني كبريتيد الكربون المنجنيز، الكروم، الرصاص، كاملتحليل بول 

 رباعي كلوريد الكربون

 القصدير النحاس، ،األنتيمون الزئبق، الكادميوم، تحليل البول لمحتواه من البروتينات منخفضة الوزن الجزيئي

 األكريلونيتريل فحص البراز لوجود دم خفي 

 ، السيلينيوم الثاليوم، النيكل، األنتيمونالزرنيخ،  سرطانيةخاليا لوجود  فحص البصاق 

 األنيلين فحص البول لوجود خاليا سرطانية

 الزئبق  .تحليل هرمونات الغدة الدرقية

 ثاني كبريتيد الكربون  .نسبة الكولستيرول والدهون الثالثية بالدم

 التعرض للحرارة شديدة االرتفاع االكتروليتات بالدم نسب 

 األنيلين، النيتروبنزين، نيتروجليسيرين  .نسبة الميتهيموجلوبين بالدم

 أول أكسيد الكربون .نسبة الكاربوكسي هيموجلوبين بالدم

 الفوسجين .  فحص الغازات بالدم

 البالتين، الالتكس الجلد، وقياس االجسام المناعية بالدماختبار حساسية عن طريق وخز 



 امثلة التأثردالالت 
 للصدر السينيةصورة باألشعة  

  

  ،ثاني كبريتيد الكربون الكروم، الكادميوم، البريليوم،

األمونيا،  الفوسجين، ،النيكلثاني اكسيد النيتروجين، 

ايزوسيانات الميثيل، ثاني اكسيد الكبريت، الكلور، 

، العمل في بيئة ذات ضغط مراض الغبار الرئويا

مرتفع او منخفض،  إلتهاب الحويصالت الرئوية 

أمراض السدة  ألسباب مهنية خارجية المنشأ،( األسناخ)

  أكسيد االيثيلين، فينيل كلورايدالتنفسية المزمنة، 

 امراض الغبار الرئوي اشعة مقطعية على الصدر

 الفوسفور واالسنانصورة باألشعة على الفك 

 العمل في بيئة ذات ضغط مرتفع اشعة عادية على مفاصل الركبة، الكتف والورك 

 إهتزاز الجسم بالكامل اشعة عادية، مقطعية او رنين مغنطيسي على العمود الفقري 

 وظائف الرئة

  

  ،ثاني كبريتيد الكربون الكروم، الكادميوم، البريليوم،

األمونيا،  الفوسجين، ،النيكلثاني اكسيد النيتروجين، 

ايزوسيانات الميثيل، ثاني اكسيد الكبريت، الكلور، 

، العمل في بيئة ذات ضغط مراض الغبار الرئويا

مرتفع او منخفض،  إلتهاب الحويصالت الرئوية 

أمراض السدة  ألسباب مهنية خارجية المنشأ،( األسناخ)

  أكسيد االيثيلين، فينيل كلورايدالتنفسية المزمنة، 

 أمراض السدة التنفسية المزمنة، الربو .االقصى( الزفيري)قياس معدل التدفق 

،  إلتهاب الحويصالت الرئوية مراض الغبار الرئويا قياس نسبة تخلل غاز اول اكسيد الكربون للرئة

 ألسباب مهنية خارجية المنشأ( األسناخ)



 امثلة التأثردالالت 

الزرنيخ، األكريالميد، الزئبق، الرصاص،  العصبيإختبار سرعة التوصيل 

، األنتيمون، ثاني كبريتيد الكربون

، السيلينيوم، الثاليوم، النيكل، الهيكسان

 الزنك

 ،ثاني كبريتيد الكربون الزئبق، الرصاص، رسم توصيل العضالت

  ،الثاليوم ،النيكل، الهيكسان ،األنتيمون

 الزنك السيلينيوم،

، البنزين، ثاني كبريتيد الكربون قلب عاديرسم 

، أول أكسيد الكربوننيتروجليسيرين، 

، الفوسجين، العمل في بيئة ذات األنتيمون

 ضغط مرتفع

 العمل في بيئة ذات ضغط مرتفع رسم قلب بالمجهود

 ، الزرنيخاألهتزاز الطرفي االطرافدوبلر على اوعية 

، فيروسات فينيل كلورايداأليثانول،  الكبدموجات صوتية على 

 األلتهاب الكبدي الوبائي

 التعرض للضوضاء السمع مقياس 



 امثلة األستهدافدالالت 

 النيتروبنزين، نيتروجليسيرين، األنيلين بالدمنسبة الميتهيموجلوبين 

 أول أكسيد الكربون بالدمنسبة الكاربوكسي هيموجلوبين 

 20اقل من )بالبالزما  السيريولوبالزميننسبة 

 (ملل بالزما 100ميلليجرامم 

 النحاس

 التعرض للضوضاء السمعمقياس 

 درجة 37.5حرارة الجسم الداخلية اكثر من 

-30دقيقة بعد /110معدل دقات القلب اكثر من 

ثانية من الراحة بعد العمل او يكون الفرق بين  60

ثانية من الراحة و بعد  60-30معدله بعد هذه 

 دقات 10دقائق من الراحة اقل من  2.5-3

 التعرض للحرارة شديدة االرتفاع

 أكسيد االيثيلين  GSTT1فحص وجود جينوم 





التعرض، يجب دالالت عند الرغبة بإجراء فحوص •
 :األخذ في األعتبار تحديد

 قد تكون المادة : التعرض الحيويةاختيار قرينة
الكيمائية نفسها أو ناتج استقالبها داخل الجسم ، والبد 
من التأكيد هنا على ضرورة اختيار القرينة المالئمة 
لكل حالة بغية تحقيق األهداف المرجوة من الرصد 

 .الحيوي

 قد تكون الدم : العينة الحيوية التي سيتم رصدهانوع
 .الزفيرأو البول أو هواء 

 والذي يعتبر من العوامل الهامة في : اخذ العينةوقت
 .عملية الرصد الحيوي والبد من تحديده بدقة و حذر

 والذي يحدد تركيز القرينة في : التعرضمستوى
 .المختارة حسب مصدر رسمي معتمدالعينة 



أو )اسمممممم الممممممادة  

 (التركيب الكيميائي

 المرجع مستوى التعرض وقت اخذ العينة نوع العينة االختبار( مؤشر) محدد 

مثبطاااأ أناازيم اساايتيل 

 كولين استيراز

كاااااراأ الااااادم  نشاط أنزيم اسيتيل كولين استيراز

 الحمراء

عقب التعرض لمثبطاأ أنازيم 

 اسيتيل كولين استيراز

 عن المستوى األساسي%30انخفاض
ACGIH 

 (كلي)ب ـ امينو فينول  انيلين

 (حر)انيلين   

 ميتهمو جلوبين

 البول     

 البول     

 الدم     

 نهاية الوردية

 نهاية الوردية

 نهاية الوردية

30 غ كرياتينين/ملغ   

 ل/ ملغ 1

1.5% 

ACGIII 

DFG/BAT 

ACGIII 

 البول      كادميوم كادميوم

 الدم     

 غ كرياتينين /مكغ 5  

 مل 100/مكغ 0.5

ACGIH 

ACGIH 

 كاربوكسي هيموجلوبين أول أكسيد الكربون

 أول أكسيد الكربون

 أول أكسيد الكربون

 الدم

 هواء الزفير

 الدم

 نهاية الوردية

 نهاية الوردية

 نهاية الوردية

3.5% 

 مليون جزء/ جزء 20

 مل100/ مل 7

ACGIII 

ACGIII 

TMPC 

 TMPC ل/ غ  0.3 نهاية الوردية البول حمض أوكساليك إيثيلين جليكول

ACGIH= American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

BAT/ DFG= Biological Tolerance of “Deutsche Forschungsge Meinschaft Commission” 

TMPC = Tentative Maximum Permissible Concentration 



التعرض ومن ونتائج قياس دالالت هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على دقة •

 :هذه العوامل التالي

 ،مصادر التعرض المهني مثل شدة وطرق التعرض، درجة الحرارة والرطوبة

 .والتعرض المشترك ألكثر من مادة كيمائية في الوقت نفسه

 وتركيب األنزيمي والصحية للعامل مثل بنية الجسم والنشاط الحالة الفيسيولوجية

 .المرضيةسوائل الجسم والعمر والجنس وحالة الحمل وتعاطي األدوية والحالة 

 والطعامالمصادر البيئية مثل ملوثات هواء المنزل وملوثات الماء مساهمة. 

 وعادات العمل والطعام الرسمي، الحياة الشخصية مثل نشاطات ما بعد العمل نمط

 .األدويةوالتدخين وتعاطي الكحول و 

 إضافة إلى األخطاء الناتجة عن تقنيات وتحليلهاحفظها و اخذ العينة طرائق ،

 .المتبعةوطرق التحليل 

 



يجب تقييم أهمية كل من هذه التأثيرات بشكل مستقل لكل •

شخص على حدة ، إذ يمكن لألدوية أو التعرض المشترك 

لمواد كيمائية أخرى مثال أن يغير العالقة بين شدة التعرض 

المهني ومستوى القرينة في العينة المختارة ، وذلك أما بزيادة 

معدل القرينة في العينة أو عبر تغيير استقالب المادة 

 .المدروسة أو إطراحها من الجسم 



 :األعتباريجب األخذ في •

 دم كامل، )نوعية العينة المطلوبة
 (.بالزما، سوائل حيوية اخرى

 التوقيت، )ظروف سحب العينة
الحاجة للصيام، الحاجة للتوقف عن 

 (.تناول بعض العقاقير، الخ

 طريقة واسلوب سحب ونقل
 .وتخزين ومعالجة وتحضير العينة

 استخدام إختبارات ووسائل تحليل
 .وحساسة( نوعية)دقيقة 

مقارنة النتائج بقيم مرجعية معتمدة. 



 :يجب األخذ في األعتبار•

 اختيار اإلختبار األشعاعي المناسب
عمل )علمياً وإقتصادياً للغرض المراد 

مسح للعاملين، تشخيص دقيق ما بعد 
 (.المسح، الخ

 الحاجة لتحضير المريض بطريقة
مثل الحاجة للصيام وافراغ )معينة 

 (.القولون في حالة األشعة التليفزيونية

 الحاجة للقيام بفحوص معينة قبل
مثل قياس )إجراء اإلختبار األشعاعي 

وظائف الكلى وإجراء اختبارات 
حساسية قبل عمل إختبار اشعاعي 

بأستخدام بعض انواع الصبغات 
 (.المحقونة

 قراءة األشعة بواسطة
ً /شخص  .اشخاص مؤهلين علميا

توافر اشعات مرجعية، عند الحاجة. 



 :يجب األخذ في األعتبار•

 علمياً وإقتصادياً المناسب اإلختبار اختيار
وظائف تنفس عادية، وظائف )للغرض المراد 

 (.تنفس كاملة، تخلل غازات بالرئة، الخ

 التنبيه على مجري الفحص بضرورة ايقاف
مثل موسعات الشعب )بعض العقاقير 

 .بفترة كافية قبل إجراء اإلختبارات( الهوائية

 بعدم ضرورة مجري الفحص التنبيه على
مع تجنب )الصيام او األمتناع عن الطعام 

 (. الوجبات الثقيلة

 ساعات  6 – 4ب عدم التدخين قبل األختبار
 .على األقل



 :يجب األخذ في األعتبار•

 يجب ان تكون درجة حرارة الجسم في
الحدود الطبيعية حيث تبطئ درج الحرارة 

 .المنخفضة من سرعة التوصيل العصبي

 على مجري الفحص بعدم ضرورة التنبيه
 .  الصيام او األمتناع عن الطعام

 تسمح بكشف منطقة )ارتداء مالبس مناسبة
 (.اإلختبار

األستحمام قبل األختبار. 

 استخدام زيوت او مستحضرات عدم
 .ترطيب على الجلد قبل اإلختبار بعدة ايام

 تنبيه الطبيب اذا ما كان مجري الفحص
يستخدم منظم ضربات قلب او اي عقاقير 

 .التخاذ االحتياطات المالئمة

 



 الطبيب اذا ما كان مجري الفحص تنبيه

لديه قابلية يستخدم منظم ضربات قلب او 

كحالة مرضية او كنتيجة ألستخدام )للنزف 

او وذمة ليمفاوية او اي حالة ( عقاقير

 .مرضية اخرى او استخدام عقاقير اخرى

 عدم التدخين قبل األختبار بثالث ساعات

 .على األقل

 تسمح بكشف منطقة )ارتداء مالبس مناسبة

 (.اإلختبار

األستحمام قبل األختبار. 

 عدم استخدام زيوت او مستحضرات ترطيب

 .على الجلد قبل اإلختبار بعدة ايام





 -الفحوص الطبية المهنية : م عصام السيد عبد الرافع.د.د جهاد ابو العطا و أ.أ•

 .عمل قيد النشر

أو )الفحوص الطبية المهنية الطارئة أو في ظروف خاصة : د جهاد ابو العطا.ا•

 .عمل قيد النشر –( شاذة

 .عمل قيد النشر –مؤشرات التعرض الحيوية : د جهاد ابو العطا.ا•

• Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV (German 

Social Accident Insurance) (2007): Guidelines for 

Occupational Medical Examinations. 

• Several Internet Resources. 

 




