
 السلوك المهني

أخالقي تربوي ارشادي يوجو الطمبة اثناء الدراسة الى كيفية التعامل مع  ىو موضوع: السلوك المهني

 االخرين بصورة جيدة ومحترمة أثناء تعامميم ميدانيا في مجاالت الخدمو العامة التي تخدم الناس والمجتمع.

ان المين الطبية تتميز بكونيا ممارسة فنية اخالقية تيدف الى تقديم  ماهية السلوك المهني:

خدمات طبية وانسانية بحيث يمتزم صاحبيا بمبادئيا وتقاليدىا السامية وتفرض عميو القيام بممارسات 
 سموكية تتفق ومثميا العميا 

االخالق والمثل العميا حديث الرسول تعاليم االسالم والديانات االخرى زاخرة بالحكم والدعوة الصحيحة لمكارم 
 صمى اهلل عميو وسمم( " انما بعثت التمم مكارم االخالق " )) خياركم أحسنكم أخالقا(()

 ومن وصية الرازي لطالبو )أن يكون رحيما بالناس ،حافظا لقيميم ،كتوما السرارىم (

 كما اوصى بمعالجة الفقراء واالغنياء سواسية

نسان غير كافيين اطالقا لتحقيق االىداف ما لم يكونا مؤطرين باالطار االنساني ان القدرة والميارة لال
واالخالقي الذي ينمي ىذه القدرات والميارات واالىم من ذلك دوافع العمل كوسيمة لزيادة انتاجية االنسان 

 العامل فمكل عمل دافع

  دوافع السلوك:
 مفيوم الدوافع:

لمتطمبات العمل واالستقرار فيو او تبني سموكا معينا يؤدي الى اشباع  يقصد بالدوافع الرغبة في االستجابة
 حاجات الفرد واىدافو وتستند الدوافع عمى ثالثة دعائم رئيسية 

 فيم طبيعة الفرد - أ
 دراسة سموك الفرد - ب

 معرفو حاجات الفرد واىدافو –ج 
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 الدافع:
 وتواصمو حتى ينتيي الى غاية معينةىو حالة داخمية جسمية او نفسية تثير السموك في ظروف معينة 

 مثال) الكمب عندما يبحث عن الطعام ، الطالب عندما يدرس، المريض عندما ياخذ العالج .... الخ (

 معاني الدافع
 الحافز، الباعث، الرغبة، الميل، النزعة، العاطفة، الغاية.

 أنواع الدوافع
 حالة جسمية )الجوع ،العطش، الرغبة( - أ

 )الغضب ، الفرح ، االحترام، الميل الى شيء معين(.حالة مؤقتة  - ب

حالة فطرية موروثة او مكتسبة مثل : الشعور بالواجب ، المسؤولية ، النفور من طعام معين أو حب  -ج
 العدل ، االخالص والنزاىة في العمل (

 اذن الدافع قوة تثير السموك الى ىدف يرضيو

 ثالثة هي:للدوافع وظائف اساسية 
 السموك وتنشيطو بعد ان يكون في مرحمة من االستقرارتحريك  -1
 توجيو السموك نحو جية معينو دون اخرى -2
 المحافظة عمى استدامة السموك طالما بقى االنسان مدفوعا او بقيت الحاجة قائمة -3

 فالدوافع تحرك السموك وتحافظ عميو حتى تشبع الحاجة

 العوامل المؤثره في السلوك االنساني:
 الفردية وتشمل ما يمي:العوامل  -1
 -االتجاىات والمواقف تجاه اشياء محددة  ه -الحاجات االنسانية د -التعميم ج -االدارة والتفكير ب - أ

 الخصائص الشخصية
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 العوامل االجتماعية )العادات ، التقاليد( -2
 العوامل الحضارية  -3

تنمي روح العمل الجماعي موبة كما معرفو ىذه العوامل تحفز العاممين بانتاجية عالية وتخمق حالة الرضا المط
 عمى اساس التعاون واالنسجام والتفاعل بين االفراد والمجموعات في العمل

 :االهداف الرئيسية للعالقات االنسانية 
 العمل والعاممين رب يعمل عمى تنمية روح التعاون بين - أ

 تحفيز العاممين عمى زيادة االنتاج - ب

 االقتصادية والنفسية واالجتماعية.تمكين العاممين من اشباع حاجاتيم  -ج
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نظريات حركة اإلدارة العممية التي سبقت  مرحمة العالقات اإلنسانية وكذلك مراحل تطور 
 نظرية القيادة اإلدارية

 تتمركز عمى الجانب المادي واىم فقراتيا:: نظرية تايمور -1
الجانب التنفيذي )استخدام الخبراء والمختصين بميام التنظيم فصل الجانب التخطيطي عن  - أ

 والرقابة والوظائف التنفذية واعطائيا الى العمال(
 تحفز اإلنسان وتدفعو الى العمل –الحوافز المادية  - ب
 باالنتاج وتطويره وتحسينو االىتمام -ج
 عدم االىتمام بموضوع العالقات االنسانية -د

 طبعت عمى مستوى اإلدارات العميا والقيادات وتتكون من أربعة عشر ادرايا نظرية هنري فايول: -2
 مبدأ تقسيم العمل - أ

 تدرج السمطة –مبدأ السمطة والمسؤولية  - ب

 مبدأ النظام واالنظباط  -ج

 مبدأ وحدة اإلجراء والرئاسة -د

 مبدأ خضوع مصمحة االفراد لمصمحة المنظمة  -ه

 مبدأ مركزية السمطة -و

 مبدأ التعاون والعمل الجماعي -ز

تركزت تجاربو حول الحاجات اإلنسانية لغرض وضع عناصر متكاممة لمدافعية :  نظرية ماسمو -3
واستطاع أن ينظم حاجات الدافعية لإلنسان العامل عمى شكل ىرم سمي بيرم ماسمو أو ىرم 

 الحاجات اإلنسانية ويتمخص بمايمي :
 بمجرد أن يتم اشباع مستوى معين من الحاجات فانيا تفقد قيمتيا كدوافع محركة لمسموك اإلنساني( )

 من القاعدة الكبيرة عمى شكل خمس مستويات تنتيي براس اليرم وكما يميوتتدرج مستويات الحاجة 
 الحاجات األساسية )الطعام ، السكن ، الراحة ، الممبس ، الماء( -1
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 حاجات اثبات الذات

 حاجات الشعور بالذات

 الحاجات االجتماعية

 

 حاجات االمان

 الحاجات االساسية

 

ة في الحماية من األخطار والحوادث ،الحريق، التيديد، ضمان دخل وعمل حاجات األمان )الرغب -2
 دائم(

الحاجات االجتماعية )التقدير، المكانة االجتماعية الالئقة، الشعور باالنتماء الى االخرين ،  -3
 الصداقة، المودة(

لنفس، حاجات الشعور بالذات )الثقة بالنفس ، الشعور بالمقدرة والقوة عمى العطاء ، احترام ا -4
 التقدير من قبل مرؤوسيو(

حاجات اثبات الذات )رغبة الفرد أن يصبح أكثر تميزا من غيره من االفراد في عطائو مثل   -5
تحقيق القدرات والطاقات ، االبتكار، المسؤولية ، الجدارة، النبوغ في مجاالت الرياضية والسياسية 

 او البحث العممي(.
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 المهنة: 
يقوم بيا الفرد وتستند عمى اسس عممية ليا عالقة بميارات ينطبق عمى كل عمل او وظيفة مصطمح 

 تقدم خدمة لمفرد او المجتمع وبستوجب فييا الدقة والميارة
 المهنة تقتضى مايمي:

 االلتزام بالمبادئ الصحيحة لتجنب الوقوع في مأزق -1
انسانية مساعدة الناس عمى حل المشكالت الجسدية والنفسية وتعميق عالقاتيم مما يؤمن بنية  -2

 افضل
 تحمل أعباء ومشقة والشعور بالسعادة واالرتياح عند تقديم الخدمات -3
 االستفادة منيا لتقديم مستمزمات المينة -4

 أهم المؤشرات في تقويم المهنة
 ييا دراسة عممية ومبادئ يمكن تطبيقيا في العملف -1
 فييا معرفة وميارات عممية عمميات فكرية ال تقتصر عمى ميارة يدوية فقط -2
 تقديم خدمات ميمة وحيوية لمفرد والمجتمع  -3
 فييا تعميم جامعي وتعميم عالي -4
 تحتوي عمى تخصصات عديدة ومتنوعة -5
 تتميز بوجود عمم ونظريات وتجري فييا بحوث ودراسات لمعمل عمى تطويرىا -6

 التعميم المستند عمى مهارات : –التعميم التقني 
ييدف عمى اكساب الطالب معرفة واسعة وميارات أساسية تؤىمو لممارسة مينة معينة وبجدراة وعمى ىذا 

 االساس فانو يتضمن جانبين اساسين 
 التدريب النظري -1
 التدريب العممي -2

 والذي يتم من خالليا:
بالجانب تزويد الطالب بالحقائق والمفاىيم والمعمومات المطموبة وبشكل منظم وىذا ما يعرف  - أ

 النظري
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اكساب الطالب الميارات االدائية من خالل التدريب العممي )مختبري او حقمي ( اي بذل مجيود   - ب
 عضمي في الورشة او الحقل او مجيود فكري في االالت واالدوات والحاسبات 

 المهارات وانواعها:
 الميارات الفكرية: - أ

مغوية والميارات المرتبطة بتحميل النظم وىي القدرات العقمية كميارات الحاسبات والممارسات ال
 والمعمومات 

 الميارات االدائية : - ب
معرفة طرق انجاز واجب او عمل يدوي او عقمي بسرعو وبدقو وىذا يتطمب جيد عضمي بالتنسيق 

 مع الدماغ مثل تشغيل االجيزة والكمائن
االساس لكل مرتكز يدخل الفني او التقني صاحب الحرفة اوفر حظا في الحياة من االكاديمي فيو 

 في حياة االنسان
 مجاالت العمل لخريجي المعاهد التقنية:

 التخصصات الطبية: المراكز الصحية ، مجاالت التحميل في المختبرات -1
 التخصصات اليندسية : المشاريع والمعامل -2
 التخصصات االدارية : جميع دوائر الدولة وشركات القطاع الخاص -3
 : التصميم التجاري والصناعي والسياحة واإلعالمتخصصات الفنون التطبيقية -4
 التخصصات الزراعية : المؤسسات الزراعية في البستنة والمحاصيل والمشاريع الحيوانية والتربة. -5
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 أسموب التعامل مع االخرين
طبيعة عمل التقني )خريج االقسام الطبية( يتطمب منو التفاعل مع المحيط باتجاه جميع االفراد ولجميع 

 المستويات.

مراعاة المريض من الناحية النفسية وطمأنتو من القمق والمحافظة عمى اسراره : التعامل مع المرضى -1
حصال النتائج المختبرية والتاكد منيا بعد القيام وتمبية احتياجاتيو وراحتو, توضيح ماسيتم عممو , الدقة في است

 بالفحوصات بشكل جاد وتذكر دائما انيا حياة انسان بغض النظر عن الفوارق االجتماعية .
أن تسود عالقة االحترام والتقدير ومعرفة واجبات التقني )حمقة الوصل  عالقته مع االطباء: -2

ج المختبرية بشكل أمين وعدم التجاوز عمى بين المريض والطبيب( إليصال المعمومات والنتائ
 اختصاص الغير ومعرفة موقعو.

مبدأ االحترام المتبادل بالعمل والمساعدة وعدم التدخل في  التعامل مع الكادر الطبي: -3
 تخصص االخرين بل التنسيق لتحقيق اليدف وىو رعاية المريض وتأمين راحتو.

وتنفيذىا مع المحافظة عمى االجيزة  احترام االنظمة والقوانين عالقة مع المؤسسة: -4
 والمعدات واالبنية.

 ان تقييم ادارة اي مؤسسة يتالف من نقاط اىميا: تحديد المسؤولية وتاثيرها عمى العمل:
 المقدرة الفائقة عمى تحمل المسؤولية -1
 فييا روح التفاني واالخالصتنفيذ القرارات التي تخص العمل بصورة تتجمى  -2
 العالقو الحميمة بين العاممين -3
 مدى النجاح في تحقيق االىداف -4

 أفضل طريقة لتحديد المسؤولية ىي توفر مبدأ الديمقراطية في اختيار القادة سواء في االدارة أو االنتاج
 ولغرض تحديد المسؤولية وتحقيق االىداف اىم مايمكن االرتكاز عميو ىو:

 مبدأ اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب -1
 أن تتفق المسؤولية مع مواصفات الفرد - أ

 أن التتعارض مع تركيبو الجسدي او نموه العقمي  - ب
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 تنفيذ ماتحويو ىذه المسؤولية من واجبات -ج
 اتباع مبدأ الحقوق والواجبات -2
 اتباع مبدأ العقاب والثواب -3

  سميبات عدم تحديد المسؤولية بالشكل الصحيح :
 ان االسباب الرئيسية لوقوع الحوادث يمكن اسنادىا الى:

 العوامل الشخصية -1
 العالقات اإلنسانية  -2
 اليندسة البشرية -3

 : أوال العوامل الشخصية
: يتعمق بمحيط العمل , عدم توفير العوامل المادية, عدم اىتمام االدارة بتوفير  عدم الرضا عن العمل - أ

ظروف عمل آمنة مما تخمق حاالت تؤثر عمى سموكيم الشخصي وممارستيم ألعماليم بشكل غير 
 مرغوب فيو قد يكون سبب غير مباشر في وقوع الحوادث.

  التوتر واالجياد بالعمل  - ب
 قة اداء العملمباشر ناتج عن طري اجياد -1
اجياد غير مباشر ناتج عن عمل اخر كبذل مجيود اكبر والقيام باعمال غير ضرورية يمكن ان يتم  -2

 العمل بدونيا
إلجياد نوعين اما اجياد فسيولوجي اي عضمي او سيكولوجي اي نفسي وقد ينتاب االنسان الشعور او 

 باالجيادين معا ويطمق عمييا االجياد العام
 من االجهاد:عوامل الوقاية 

 اختيار العامل لمعمل المناسب بالنسبة لمتكوين الجسماني -1
 أن يكون العمل مناسب لمفرد من حيث العوق , الجنس )ذكور , اناث( -2
 تحسين ظروف العمل -3
 تنظيم اوقات لمراحة -4
 ادخال الموسيقى  -5
 اتباع وسائل تحفيز االفراد وترغيبيم بالعمل -6

9



 يات, الجدران وما يحيط بجو العمل(اختيار االلوان بالنسبة لممكان )السقوف , االرض -7
 وفوائده:

 بث روح الصفاء الذىني والراحة النفسية  - أ
 لو تاثير نفسي عمى اداء العاممين وقدراتيم االبداعية  - ب

 لتالي تقميل الخسائر االقتصاديةايقمل من وقوع الحوادث وب -ج

 ثانيا العالقات اإلنسانية:

ي نفسية العاممين وتحسين ادائيم وما ليا من اثر في تنمية روح التعاون بين من العوامل الميمة التي تؤثر ف
 العاممين وتحفيزييم عمى زيادة اإلنتاج وتمكينيم من اشباع حاجاتيم

 اليندسة البشرية:ثالثا 

يعني العمم الذي يعالج كل مايحيط باإلنسان اثناء العمل , ويبحث في توفير الشروط الفنية المالئمة لو في 
 اوقات عممو وعند استعمال األجيزة والعدد واآلالت الفنية وكل مايتعمق بيا.

ل او ضرر كما ان ىذا كما انو يتخصص بمعالجة محيط العمل ليؤدي العامل عممو بدقة واتقان دون مم
 العمم يرتبط بالمعرفة من جانب اخر

 أهداف الهندسة البشرية:

 معالجة تاثير العمل وشروطو عل االشخاص -1
 معالجة االسس التي تتعمق بنظام العمل ومحل العمل -2
 معالجة االساليب الصحيحة لعالقة العامل بمعدات العمل -3
 بحث مشاكل العمل ونمط القيادة لغرض تنظيم العمل -4
وضع االساليب السميمة لممستمزمات الضرورية التي يجب ان تقدم لمعاممين اثناء تادية عمميم مثل  -5

 طريقة الجموس والمشي ونوع المقاعد واالغذية
 ثل صداري العمل وبدالت العمل ووحدات الوقايةمتييئة المستمزمات التصميمية  -6
 الضاءة والتيوية والتبريد والخزن.بث المواصفات القياسية داخل المختبرات وتحسينيا مثل ا -7
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 المسببات الرئيسية لحوادث المختبرات:

 يمكن تقسيم أسباب الحوادث في المختبرات الى عاممين

 عوامل شخصية  - أ
 عوامل معنوية - ب
 :وتعنى بالعوامل الشخصية التي يكون سببيا الفرد ومنيا مايمي - أ

 عدم اتباع الطرق السميمة بالعمل -1
 الجيل في معرفة العمل وأخطاره -2
 الوقائية اإلىمال في استعمال الوسائل -3
 عدم كفاية الخبرة بمكان العمل -4
 عدم كفاية الميارة وسرعة الحركة -5
 الحالة النفسية )رد فعل ، الجياز العصبي، االنفعاالت ( -6
 اإلجياد في العمل والذي يسبب عدم االنتباه والتركيز في العمل -7
 المزاح داخل المختبرات  -8
 استعمال أدوات واجيزه مخالفة لطريقة العمل -9

 :مل المعنوية يمكن تمخيصيا بما يميأما العوا  - ب
 أجيزة ومعدات المختبر غير صالحة -1
 سوء االضاءة والتيوية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة -2
 عدم وجود مشرفين ذوي اختصاص مدربين جيدا -3
 عدم االىتمام بمحيط العمل أو بيئة العمل وتشمل : -4

 الضوضاء ( -النظافة  د -عدم النظافة ج -االزدحام ب - أ)
 التفتيش بالصيانة الدورية رداءة -5

 :القواعد العامة للسالمة عند العمل
 ترتيب األجيزة واألثاث بطريقة ال تعيق العمل -1
 عدم استخدام الميب المكشوف -2
 عزل المواد الكيمياوية عن المختبر )موقع المخزن بعيد( -3
 عدم تناول الطعام في محل العمل -4
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 عدم ترك أي جياز يعمل لوحده دون مراقبة -5
 زاح والتشاجر داخل المختبرمنع الم -6
 ارتداء العاممين داخل المختبر معدات الوقاية المطموبة لذلك العمل -7

 انواع المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المختبرات :
 ميكانيكية - أ

 كيربائية - ب

 بايولوجية -ج

 كيمياوية )تسمم وحرائق( -د

 الصحة والسالمة المهنية

 :  السالمة المهنية

االنشطة اليادفة الى حماية القوى العاممة والمواد واالجيزة والمباني من التعرض لمحوادث . ومن ىي جميع 
ىذه االنشطة ىي تقديم الخدمات الكفيمة بحماية العامل من المخاطر والطرق الوقائية من الحوادث واالصابات 

 واالمراض والتموث .

 الصحة المهنية:

سميًا وعقميًا واجتماعيًا داخل موقع العمل وذلك باتباع االسس ىي المحافظة عمى ادامة صحة الفرد ج
 الصحيحة والوقائية الالزمة لمنع انحراف صحة الفرد بسبب العمل 

 قد يكون االنحراف ناتج عن التعرض لمسببات مرضية في العمل أو ناتج عن حدوث اصابات في العمل

 اإلصابة )اصابة العمل ، اإلصابات المهنية(:

  العمل:اصابة 

وتشمل اإلصابات الناتجة عن الحوادث خالل العمل والتي تحصل لمفرد اثناء تنقمو من والى العمل واالمراض  
 الناجمة بسبب العمل.
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 اإلصابة المهنية:

 وىي مجموعة االضرار البدنية والنفسية التي تصيب الفرد من اجراء العمل في مينة معينة

 الحادثة:

 توقع وينجم عنو ضرر لمفرد او االجيزة والمعدات واالبنيةوىي كل ما يحدث دون 

 بيئة العمل:

وىي الوسط الذي يؤدي العمال العمل والذي يجب ان تتوفر فيو الشروط الصحية المطموبة االصطناعية 
 والطبيعية والتي تشمل التيوية ، الضوء ، الحرارة، الرطوبة، الضوضاء ..... الخ

 المهنية:األهداف الرئيسية للسالمه 

 حماية العاممين من االذى -1
 تييئة اجواء عمل خالية من التموث -2
 المحافظة عمى االجيزة واالالت  -3
 ايجاد طرق سميمة الداء العامل -4
 تحسين االنتاج وزيادتو -5
 تاىيل العمال عمى الطريقة السميمة في اداء العمل -6

 مستلزمات تطبيق الصحة والسالمة المهنية :

 حماية العاممين من االذى  -1
 تييئة اجواء عمل خالية من التموث -2
 المحافظة عمى االجيزة واالالت  -3
 ايجاد طرق سميمة الداء العامل -4
 تحسين االنتاج وزيادتو -5
 تاىيل العمال عمى الطريقة السميمة في اداء العمل -6
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 مستلزمات تطبيق الصحة والسالمة المهنية:

 التخطيط قبل العمل:-1
وكل مايتعمق بو لغرض وضع برنامج عممي مدروس لممؤسسة مع دراسة القوى البشرية  دراسة العمل

 واالمكانيات العممية والعممية مع رصد المبالغ الالزمة لشراء مستمزمات السالمة المينية
  التخطيط في مرحلة االنجاز: -2

 اختيار المواقع ، اختيار المعدات ، دراسة الظروف المحتممة.
 :انجاز المشروعالتخطيط بعد  -3

تشكيل لجان السالمة من ذوي االختصاص حسب التعميمات )االشراف الصحي الوقائي، التدريب والتاىيل، 
 تييئة معدات الوقاية(

 واجبات مسؤول السالمة والصحة المهنية:
 العمل عمى نشر الوعي والثقافو الوقائية بين العاممين -1
 يالتفتيش المنتظم عمى اماكن العمل وبشكل دور  -2
 تشخيص مسببات الحوادث واصابات العمل وعرض المقترحات -3
 العمل واالمراض المينية تنظيم االحصائيات الخاصة باصابات  -4
 االشراف عمى تنفيذ برنامج السالمة والصحة المينية -5
 التدريب عمى استخدام معدات الوقاية الشخصية وفحصيا وتنظيفيا وحفظيا -6
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 مبادىء الخزن السميم:

 أنواع األبنية المخصصة لمخزن:

ان خزن المواد وخاصة الخطرة منيا تعطى لو اىمية كبيرة في المنشات الصناعية التي تتعامل مع ىذه المواد 
 وىناك عدة أنواع وأشكال ليذه المخازن يمكن تقسيميا الى مايمي:

 من حيث شكمها ونوعها :

 مخازن مغمقة -1
 مخازن مفتوحة -2
 مخازن نصف مفتوحة -3

 من حيث بناءها:

 مخازن فوق االرض -1
 مخازن تحت االرض -2
 مخازن يكون نصفيا تحت االرض والنصف االخر فوق االرض -3

 :تصنيف المواد الخطرة عند الخزن

ان عممية خزن المواد الخطرة ليا اىمية كبيرة في المختبرات والمنشات التي تتعامل مع ىذه المواد الن الخزن 
 المدروس قد يؤدي احيانا الى فقدان او تضرر منشات باكمميا الرديء غير

 تتباين المواد الخطرة في خصائصيا فترجع خطورتيا الى ما يمي:

 قابمية بعض المواد عمى االشتعال -1
 قابمية بعض المواد عمى االنفجار -2
 قابمية بعض المواد عمى االشتعال ذاتياً  -3
 بعض المواد ليا القابمية السمية -4
 تنفجر عند خزنيا مع مواد ليا قابمية التفاعل مثل المواد الممتيبة والمواد المؤكسدةبعض المواد  -5
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 شروط الخزن السميم:
 عند تخزين المواد القابمة لالشتعال والمواد القابمة لالنفجار يجب مراعاة مايمي:بصورة عامة 

 ان يكون تخزين ىذه المواد في اماكن باردة وبعيدة عن اشعة الشمس وان تكون المخازن جافة ونظيفة -1
 توفير التيوية الجيدة لمتخمص من الغازات المتسربة -2
 يجب ان تقع المخازن في اماكن مناسبة ومبنية عمى اساس سميم -3
 ابعاد المواد القابمة لالشتعال عن المواد المؤكسدة -4
 باتا التدخين وحمل الكبريت او اي ليب الى المخزن يمنع منعا -5
 م من المخزن 8اليسمح بتجميع االوراق واالعشاب والنفايات في حزام عمى بعد  -6
 كل المواد الخطرة المخزونة يجب ان تكون سيمة التداول داخل المخزن -7
 يجب ان تكون ارتفاعات المواد المخزونة ال تتعدى قامة )أو طول ( الشخص العادي -8
 يجب ان تجيز كافة المخازن بمعدات اطفاء حريق يدوية سيمة االستعمال -9
 تأسيس تراكيب اإلنارة خارج المخزن لمنع وقوع حوادث الكيرباء  -11

 تداول المواد:
يقصد بتداول المواد ىو أمر النشاطات الصناعية المترتبة عمى تقسيم العمل داخل المصنع أو المختبر حيث 

 الى أقسام اإلنتاج والتشغيل ، ويشمل التداول مايمي:يتضمن نقل المواد من و 
 التداول الميكانيكي ويشمل الرافعات بانواعيا والعربات -1
 التداول اليدوي ويشمل : -2

 رفع المواد من األرض الى عربات النقل - أ
 رفع المواد لغرض تشغمييا عمى المكائن  - ب

 نقل المواد بواسطة األفراد من مكان الى اخر -ج

 المواد الكيمياوية الخطرة المموثة لمهواء:

 يمكن تقسيم ىذه المواد حسب نوعيا الى مايمي:

 األتربة )عضوية وغير عضوية ( -1
 الغازات )خاممة أو خانقة ، سامة ، مييجة( -2
 األبخرة والدخان -3
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ليا تاثير سيء عند تعرض اإلنسان ليا لفترات طويمة وتنتج ىذه االتربة من صناعة األسمنت ،   تربة :األ 
في الرئتين واحداث صعوبات في الجياز الجص ، الصناعات الكونكريتية والطابوق حيث تترسب ىذه األتربة 

 التنفسي وتشمل ايضا صناعة القطن ، القصب ، التبغ، الريش وغيرىا

تنتج من بعض العمميات التكنولوجية مثل مزيج أو خمط المواد الكيمياوية وتتصاعد مع العمل  : الغازات
 الخوتكون درجة تاثيرىا مختمفة من غاز الى اخر مثل االمونيا والكمور والكحول ..... 

ىي المواد التي تتطاير في الجو في درجة الحرارة االعتيادية مثل الكموروفورم، والبنزين ومشتقاتو  االبخرة:
كذلك الدخان الناتج من استعمال الفحم وتأثيراتو السيئة عمى الجياز التنفسي لما يحتويو من جسيمات ناتجة 

 عن العمميات الطبيعية والكيمياوية كاالحتراق

 األولية عند التسمم بالمواد الكيمياوية الخطرة: اإلسعافات

اسعاف التسمم عن طريق الجياز التنفسي بالغاز مثل الغاز الطبيعي ، أول اوكسيد الكاربون ، أبخرة  - أ
 الكمور . يجب اتخاذ التدابير الوقائية التالية:

 فتح األبواب والشبابيك إلدخال اليواء النقي -1
 ي ال تتسبب شرارة ربما يؤدي الى انفجارعدم فتح مصادر اإلضاءة لك -2
 ابعاد المصاب عن مكان الحادث واجراء التنفس االصطناعي -3
 يضع المسعف قطعة قماش مبممة عمى أنفو ألمتصاص الكاربون -4

 اسعاف التسمم عن طريق الجياز اليضمي:  - ب
 :المواد غير الكيمياوية 

 تشجيع المصاب عمى التقيؤ -1
 اعطاء المصاب كمية من الماء -2
 اعطاء المصاب الحميب، المبن ، الزالل المخفوق مع الماء كمخفضات لمسموم -3
 اعطاء المصاب مادة مسيمة مثل الخروع ثم نقمو الى المستشفى -4

 :المواد الكيمياوية 
 معرفة نوع المادة السامة -1
 و جرعات من الماءاعطائ -2
 اعطائو مادة مضافة ويفضل البيض المخفوق -3
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 كانت حامضية فيعطى مادة قموية مخففة وبالعكسمادة معادلة لممادة الكيمياوية فاذا اعطائو  -4
 االسراع بنقمو الى اقرب مستشفى. -5
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 ق.م(044قسم ابقراط )

  ق.م ولقب بأبي الطب أسس مدرسة طبية وطور القسم الطبي االخالقي ٓٙٗولد ابقراط في اليونان سنة
 )لمعروف بقسم ابقراط ( والزم االطباء باتباعو

يشكل قسم ابقراط اساسا اعتمد عميو القسم في كافة كميات المين الصحية الحديثة والتي يؤدييا *
 بداية ممارستيم لمينيمالخريجون عند 

 المبادىء الرئيسية لقسم ابقراط هي
 اليجاز في المينة اال من يتمسك باخالقياتيا 
 مزاولة المينة بيدف فائدة المريض وتالفي ضرره 
 االبتعاد عن كل ما من شأنو اسقاط الجنين من ادوية أو مواد 
 دخول منازل المرضى من اجل مصمحة المريض 
 فساداالمتناع عن االذى وال 
 احترام سرية العالقة بين الكادر والمريض 

 اخالق المهن الصحية في االسالم
تشكل االخالق القرآنية معيارا مناسبا لجميع االجناس البشرية ولكل المين وفي كل زمان حيث انيا توجو سموك 

 البشر ومواقفيم في حياتيم الخاصة والمينية
م السامية اصحاب المين الطبية من المسممين في حياتيم الخاصة ويجب ان توجو ىذه المعايير االخالقية والقي

 وكذلك اثناء اداءىم العماليم
  يجب عمى اصحاب المين الصحية العمل بتعاليم االسالم وعاداتو ، سواء في حياتيم الخاصة او المينية وىذا

اضع والبساطة والمطف والرحمة االيمان يوجب عمييم توقير االىل والمعممين وكبار السن ، كما يوجب عمييم التو 
 والصبر وتحمل االخر كما يجب ان يكونوا عمى الصراط المستقيم وان يسعوا الى رضى اهلل دائما

ان اصحاب المين الصحية الذين يتمتعون بيذا القدر من الفضائل ليم قادرون عمى اتمام متطمبات مينتيم 
 والتي تتمخص بما يمي

ين الصحية مواصمة اكتساب العمم والمحافظة عمى المعرفة ومتابعة تطور من واجب اصحاب الم المعرفة:-ٔ
العزيز  العموم الطبية ، كما يجب ان يحسنوا من مستوى اداءىم الميني . وىذا ما امر بو اهلل تعالى في كتابو

. كما امر اهلل المؤمنين  9 حيث قال )ُقْل َىْل َيْسَتوي الَّذين يعممون والذين اَليعممون ( سورة الزمر جزء من االية
 ٗٔٔسورة طو جزء من االية  ان يطمبوا منو من ان يزيدىم عمما : َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعمًما 
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من واجب اصحاب المين الصحية احترام القانون ، واالوامر ، والقواعد القانونية التي تنظم :احترام القانون  -ٕ
المينة ويبين قول اهلل تعالى ىذا االمر بشكل واضح في االية التالية )َياأيَيا الَِّذيَن َءامُنوا أطيُعوا الرَّسولَ َوُأوِلي 

 9٘االمِر ِمنكْم ( سورة النساء جزء من االية 

رىم من المسؤولين عن توفير الرعاية باعتبا: التعيد الميني بالمحافظة عمى صحة المريض ومصمحتو -ٖ
الصحية ، عمييم أن يقدِّروا مدى اىمية المحافظة عمى صحة المريض ومصمحتو ، وبشكل غير مباشر عمى 

بغْير َنفس َمنْ َقتَل نفساً  )حياتو وقد وضح اهلل تعالى ىذا الموضوع البالغ االىمية في القران الكريم في قولو تعالى
( سورة المائدة جزء من االية ٍد في األرِض َفَكأنما َقَتَل النَّاَس َجِميعا ومن أْحَياىا فَكأنََّما أْحَيا النَّاَس َجِميًعا َأْو فسا

ٖٕ 

رشادات الصيدالنية إلايجب عمى اصحاب المين الصحية أن يقدموا لممرضى كل النصائح و : تقديم النصائح -ٗ
 مريض المعرفي وسنو وثقافتوالالزمة والمتعمقة بعالجيم ، بشكل يتناسب مع مستوى ال

 عمى العاممين في القطاع الصحي أن يتبنوا الطريقة الصحيحة في عالقتيم مع المرضى والزمالء: العالقات -٘

المحافظة عمى حماية خصوصية وسرية المرضى فكتمان السر : سرية المعمومات المتعمقة بالمريض -ٙ
ْم أِلَماَناِتِيْم وأمانة أمر بحفظيما اهلل كما في قولو تعالى : )و اّلِذيَن ىُ  والمحافظة عمى خصوصية الغير ، عيدٌ 
 .8َوَعْيِدِىْم َراُعوَن ( سورة المؤمنون االية 
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