تعليمات إجراء الفحوصات الطبية الدورية لمختلف المهن
Date:E,H & S – WI- Rev. ( ) 22 2/2/22
انسجاما مع دور الجامعة الريادي في الحفاظ على صحة وسالمة العاملين ،ال بد من تقييم الوضع الصحي
للفئات المعرضة لإلصابة باألمراض المهنية و ذلك من خالل الفحوصات الطبية الدورية للفئات المختلفة و
ذلك وفقا ً لإلجراءات التالية:
 -1على مدير المركز/عميد الكلية  /مدير الوحدة  /مدير الدائرة المعنية اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان
تحويل العاملين لديها و المدرجين ضمن الفئات الموضحة في هذه التعليمات للمركز الصحي
إلجراء الفحوصات الالزمة.
 -2يتم إجراء الفحص الطبي المهني (األولي) ألي موظف ضمن هذه الفئات ،بعد ثالثة أشهر من
مباشرته العمل ،ليكون مرجعية لقياس تأثير المهنة و بيئة العمل.
 -3تعطى جميع الفئات المهنية المذكورة في هذه التعليمات  ،مطعوم الكزاز وثالث جرعات من
مطعوم التهاب الكبد الوبائي (. )B
 -4يتم ترتيب المواعيد بالتنسيق بين مدير المركز /عميد الكلية /مدير الوحدة  /مدير الدائرة ومدير
المركز الصحي.
 -5يقوم مدير المركز الصحي باإلشراف على إعطاء المطاعيم الالزمة وإجراء الفحوصات الطبية،
و التي يمكن إجراءها في المركز(وفق نماذج خاصة تم استحداثها في المركز الصحي حسب
الفئات المهنية).
 -6يتم تحويل العاملين إلجراء الفحوصات الطبية التي ال يوجد إمكانية إلجرائها في المركز الصحي
إلى مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الثاني من قبل مدير المركز الصحي.
 -7بعد االنتهاء من إجراء الفحوصات الطبية يقوم مدير المركز الصحي بتقييم الوضع الصحي و
تقديم العالجات الالزمة للحاالت المختلفة .
 -8يقوم مدير المركز الصحي بتزويد دائرة السالمة العامة والصحة المهنية بنتائج الفحوصات
جميعا ً حيث يتم إنشاء ملف خاص بكل موظف لدى الدائرة لتسهيل عملية التقييم و المتابعة.
 -9تقوم دائرة السالمة العامة والصحة المهنية بدراسة أسباب إصابة العاملين باألمراض المهنية و
تقديم التوصيات لتحسين ظروف العمل ووقاية العاملين.
 -11تكون دورية الفحوصات حسبما هو مبين للفئات المختلفة.
 -11يطلب من العاملين في الغذاء (المطاعم ،ومصنع األلبان  ).....،الحصول على شهادة خلو أمراض
عند كل فحص.
 -12يحول طالب الطب البيطري بعد عامهم الدراسي األول للحصول على الجرعات الالزمة من
مطعومي داء الكلب والتهاب الكبد الوبائي نوع (ب) و الكزاز .ويحول طالب الطب قبل السنة
الرابعة وطب األسنان والتمريض للحصول على مطعوم التهاب الكبد الوبائي (ب) والكزاز.
 -13في حال وقوع حادث عمل يمكن أن يؤدي إلى مرض مهني يتم حفظ نسخة من تقرير إصابة
العمل في ملف الموظف المعني.
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جدول يبين الفئات المهنية والفحوصات الدورية والمطاعيم الالزمة ودورية الفحوصات
الفئة المهنية
العاملون في الخراطة
العاملون في البالط و أعمال الباطون بما فيها القص
العاملون في الحدادة و اللحام
العاملون في الدهان
العاملون في األلمنيوم و الزجاج
العاملون في النجارة
العاملون في التنجيد و أعمال البسط
المتعاملون مع المياه المعالجة (مثل عمال الزراعة)
المتعاملون مع البنزين والمتعاملون في الزيوت
العاملون في محرقة النفايات الطبيةالعاملون في صيانة المحرقة ومحطة التنقيةالعاملون في محطة التنقية و العاملون في التمديداتالصحية.
المتعاملون مع النفايات الطبية.(عمال التدبير المنزلي الذين يقومون بجمع النفايات
الطبية)
سائقوا األعمال اإلنشائية
العاملون في مختبرات علوم األسنان
العاملون في مختبرات األشعة
العاملون في مجال الطب البيطري و المتعاملون مع
الحيوانات
العاملون في التكييف و التبريد
العاملون في الغذاء بما فيها مصنع األلبان
العاملون في المختبرات الكيميائية و المتعاملون مع
المبيدات الحشرية
العاملون في مختبرات علم األحياء و مختبرات الكيمياء
الحيوية
مآمير المقاسم
العاملون في صيانة األجهزة العلمية
الكادر الطبي في المركز الصحي ومركز طب األسنان
التعليمي

الفحوصات الالزمة

المطاعيم الالزمة

 تخطيط سمع كفاءة الرئتين  -فحص سريري تخطيط سمع كفاءة الرئتين  -فحص سريري تخطيط سمع كفاءة الرئتين -فحص سريري فحص العينين (ماء ازرق) كفاءة رئتين -أنزيمات الكبد التهاب الجلد تركيز الرصاص في الدم تخطيط سمع -وظائف الرئتين فحص العينين (ماء ازرق) تخطيط سمع  -كفاءة الرئتين -وظائف الرئة  /تغبر الرئة

الكزاز

كل سنة

الكزاز

كل سنتين

الكزاز

كل سنة

الكزاز

كل ستة أشهر

الكزاز

كل سنة

الكزاز
الكزاز

كل سنة
كل سنة

 الكزاز -التهاب الكبد الوبائي ()B

 تحليل براز مستوى الرصاص بالدم تقرحات أو أمراض جلدية فحص وظائف الرئة تحليل براز -تخطيط سمع فحص وظائف الرئة فحص أمراض الجلد مستوى الرصاص بالدم فحص فيروس ( )HIVبالدم. فحص التهاب الكبد ()C( & )B فحص العيون (فقط للعاملين فيمحرقة النفايات الطبية)
فحص سمع
 كفاءة رئتين  -فحص ( ) HIV فحص التهاب الكبد ( )Bو ()C فحص نظر فحص السائل المنوي (للذكور) كفاءة رئتين ( -تحليل دم) الحمى المالطية  -السل -فحص براز فحص Elisa فحص التحسس لشعر الحيواناتفحص كفاءة رئتين
تخطيط سمع
 صور شعاعيه للصدر فحص براز  -مسحة للحلق كفاءة رئتين التهاب الجلد  -تحليل دم فحص دم  -كفاءة رئتين مسحة للحلق  -تحليل برازفحص سمع
ـــــــــــــــــ
 فحص التهاب الكبد ( )Bو ()C -فحص ()HIV

طالب الطب البيطري بعد السنة األولى

ـــــــــــــــــ

طالب الطب وطب األسنان والتمريض والعلوم الطبية
التطبيقية  /المختبرات

ـــــــــــــــــ
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دورية الفحوصات

 -الكزاز

 الكزاز -التهاب الكبد الوبائي ()B

الكزاز
 الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B داء الكلب التهاب الكبد الوبائي ()B الكزازالكزازالتهاب الكبد الوبائي ()B الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B الكزاز -التهاب الكبد الوبائي ()B

كل سنتين
ـــــــ

كل ستة أشهر

كل سنتين
ـــــــ
كل سنتين
كل سنة
كل ستة أشهر
(شهادات خلو أمراض)

كل سنة
كل سنتين
كل سنة

 الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B الكزاز  -األنفلونزا التهاب الكبد الوبائي ()B داء الكلب  -الكزاز التهاب الكبد الوبائي ()B التهاب الكبد الوبائي ()B -الكزاز

ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ
ـــــــ

