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مدخل

تحُعَتبر الوقاية من اخملاطر األحيائية في أماكن العمل من 

بني اجلوانب التي تقوم عليها برامج الصحة املهنية في 

املقاوالت واملصانع واخملتبرات وغيرها من أماكن العمل. 

ويبرز دور طبيب الشغل في هذا اجملال بصفة خاصة من 

العيادات  للعمال عبر  املنتظمة  الطبية  املراقبة  خالل 
استئناف  حال  في  الدورية،  التشغيل،  )عند  الطبية 
الشغل،  مدونة  ذلك  على  تنص  وكما  العمل...(. 
فالفحوص الطبية ترمي إلى التأكد من مالءمة مناصب 
الشغل للحالة الصحية للعمال، وإلى جتنيبهم كل ما 
مبراقبة  وال سيما  الشغل،  قد يضر بصحتهم بسبب 
العدوى.  ومخاطر  الشغل،  في مكان  النظافة  شروط 
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التَّلقيح يف مكان العمل

لدى  اجلرثومية  باألمراض  اإلصابة  من  للحدِّ  ناجعة  وسيلة  العمل  أماكن  في  التَّلقيح  يُشكِّل 
العمال. هذا اإلجراء ال يُعتبر بديال عن إجراءات السالمة والوقاية اجلماعية والفردية الالزم اتِّخاذها 
حني التَّعرُّض للمخاطر احليوية في أماكن العمل. وفي غياب تشريعات قانونية خاصة بالتَّلقيح، 
يقوم طبيب الشغل بتقييم اخملاطر والعمل على وضع برنامج التلقيح املاُلئم بتشاور مع جلنة 
السالمة وِحفظ الصحة في حال وجودها وكذا بتشاور مع املشغِّل. ويلزم في هذا اإلطار التفكير 

في إصدار نصوص قانونية حُتَدِّد معايير إجراء التلقيح لدى العمال.
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وعلى طبيب الشغل، باإلضافة إلى ذلك، أن يخصص جزءا من مهامه 
لتقييم واستقصاء اخملاطر املهنية التي تَتهدَّدحُ املؤسسة.

بالتعرف على  أولية  وفي هذا اإلطار، يقوم طبيب الشغل في مرحلة 
خطورتها  درجة  دراسة  ثم  ؛  إحيائية  أو  كانت  بيئية  اجلراثيم  وعاءات 
الطبيب  يعمل  ثانية،  مرحلة  وفي  تنقلها.  طرق  وكذا  وإمراضيتها 
نحُ  يَتضمَّ بحيث  القائمة  للوضعية  املالئم  الوقاية  برنامج  وضع  على 
أو احلدِّ من اخملاطر وكذا وضع وسائل  اإلجراءات التي تهدف إلى حذف 
الوقاية والسالمة اجلماعية والفردية في متناول العمال. ومن بني هذه 

اإلجراءات، ميكن وضع برنامج لتلقيح العمال مالئم لنتائج التقييم.

اإجراء التَّلقيح

بعد تقييم اخملاطر ودراسة جدوى القيام بالتَّلقيح، يجب على طبيب 
المة وحفظ الصحة في حال  ل وكذا جلنة السَّ حَُشغِّ الشغل أن يخبر امل
على  األمر  ويتعلق  التلقيح.  عملية  حول  املعلومات  بجميع  وجودها 

اخلصوص بالنقاط التالية:

اإلخبار باخملاطر األحيائية احملتملة. �

فوائد اللقاحات وآثارها اجلانبية. �

تنظيم عملية التلقيح. �

ل أو رئيس املؤسسة وكذا  حَُشغِّ ثم يتطلب األمر احلصول على موافقة امل
قبول املعنيني بالتلقيح لَتَجنُّبِ كل ما من شأنه أن يحُؤَدِّي إلى متابعات 
قانونية في حال حدوث طارئ عرضي بسبب التلقيح. ويجب التأكيد 
إجراءات  يحدد  قانوني  نص  أي  غياب  في  خصوصا  املعطى  هذا  على 

التلقيح في أماكن العمل.

و قبل إجراء التلقيح، يتأكد طبيب الشغل من سالمة العامل من كل 
موانع التلقيح عبر الفحص الطبي، مبا في ذلك إمكانية اللجوء إلى 
التحاليل املَْصِلية. و بطبيعة احلال، فعملية التلقيح هي إجراء طبي 

صرف يقوم بها الطبيب أو حتت إشرافه. 

نية في غالب األحيان، إال أنه  وإذا كان التلقيح يحمي من األمراض التَّعفُّ
يطرح إشكالية لدى طبيب الشغل بخصوص عالقته بأهلية العامل 
في غياب أي نص قانوني يفرض ذلك. ويزداد األمر تعقيدا في حال رفض 
التلقيح  عملية  إلى  االستناد  يصعب  بالتالي،  و  للتلقيح.  العامل 

حدِّد لتأهيل العامل في مكان العمل. كمحُ

اأهم اللقاحات يف اأماكن العمل

رغم غياب أي نص قانوني يحدد عملية التلقيح في أماكن العمل، يقوم 
أطباء الشغل من خالل مزاولتهم ملهامهم داخل املقاوالت أو في بعض 
والدراسات  العلمية  املراجع  على  بناء  للتلقيح  برامج  بوضع  اإلدارات، 
املعتمدة عامليا وخصوصا من طرف منظمة الصحة العاملية وكذا على 
البرامج املتَّبعة من طرف بعض الدول التي تتوفر على تشريعات خاصة. 
حُوَصى بها في بعض املهن. وتبعا لذلك، يتم حتديد اللقاحات اإلجبارية أو امل

بعملية  القيام  إلى  الداعية  اخملاطر  حاالت  تلخيص  ميكن  وعموما، 
التلقيح كما يلي :

)الصحة، مصالح  � القتلى  املرضى واجلرحى،  التالمس مع جسم 

اإلطفاء، اخلدمات اجلنائزية، الشرطة، اجليش(.

التالمس املعرض للدم والبراز والبول أو اإلفرازات األحيائية األخرى  �

)املستشفيات، احلرائق، اخملتبرات، املغاسل(.

العالقات االجتماعية الوثيقة مع األطفال، و املسنني أو املعاقني  �

أو السجناء.

اخليريات  � البيطرة،  الغابات،  )الفالحة،  احليوانات  مع  التالمس 

واملالجئ، املسالخ، صناعة األلبان و األجبان(.

الصرف  � مياه  معاجلة  )التنظيف،  امللوَّثة  املواد  مع  التالمس 

الصحي، فرز النفايات ...(.

تالمس جروح اجللد مع األتربة )الفالحة، الغابات، ...(. �

بّتَصرُّف  نعرض  العمل  مكان  في  للتلقيح  وطني  جدول  غياب  وفي 

أو  اإلجبارية  اللقاحات  بخصوص   2012 لسنة  الفرنسي  البرنامج 

املوصى بها في بعض املهن )انظر اجلدول(.

جتربة وزارة ال�صحة وتلقيح العاملني بقطاع ال�صحة

إعطاء  على  الصحة  بوزارة  العمال  لصحة  الوطني  البرنامج  عمل 

أهمية ملوضوع تلقيح العاملني بقطاع الصحة ضد داء التهاب الكبد 

بتنظيم  الوزارة  قامت  اإلطار،  هذا  وفي  الكزاز.  و  ب  نوع  من  الوبائي 

حمالت على مراحل متعددة ابتداء من سنة 1994.

وخالل سنة 2012، استهدفت احلملة تلقيح 10000 عامل بالقطاع. 

كمية  اقتناء  مت  أن  بعد  الوتيرة  بنفس  السنة  هذه  خالل  وستتواصل 

إضافية من أجل تلقيح فئات أخرى تتكون أساسا من طلبة معاهد 

تكوين األطر الصحية وطلبة السنة الثالثة بكليات الطب. 

اقتناء  على  سنويا  تعمل  الصحة  وزارة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  كما 

اللقاحات ضد مرض األنفلونزا املوسمية لكل العاملني بوزارة الصحة.

خال�صة

مة لطب الشغل على ضرورة  حَُنظِّ ت مدونة الشغل والقوانني امل لقد نَصَّ

مزاولتهم  لها خالل  يتعرضون  التي  اخملاطر  العمال من جميع  حماية 

لعملهم في أماكن العمل. ويدخل في هذا االطار ما يتعلق باحلماية 

من اخملاطر األحيائية. وتندرج حمالت التلقيح ضمن اإلجراءات املتَّخذة.

ومن أجل حتديد املسؤوليات وصون حقوق العمال، نقترح وضع معايير 

الوزارية املعنية  التلقيح من طرف القطاعات  م عمليات  تحَُنظِّ مَحدَّدَة 

وعلى رأسها وزارة الصحة والوزارة املكلفة بالتشغيل. كما نقترح أن 

واملهن  السكان  فئات  كل  يشمل  للتَّلقيح  وطني  جدول  اعتمادحُ  يَتِمَّ 

املعنية. ونعتقد أن اللجنة الوطنية العلمية للتلقيح لها دور في هذا 

املوضوع.

التلقيح في مكان العمل
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الطب الشغل
التلقيح في مكان العمل

مالحظاتاللقاحات املوصى بهااللقاحات اإلجباريةاجملال املعني

السل، اخلناق، الكزاز، الشلل، التهاب قطاع الصحة
الكبد الفيروسي ب،  

السعال الديكي، األنفلونزا املوسمية، 
احلصبة، حماق

التهاب الكبد الفيروسي ب والسل 
إجباريني في حالة التعرض

السل، اخلناق، الكزاز، الشلل، التهاب اإلسعاف
الكبد الفيروسي ب،  

اخلناق، الكزاز، الشلل، التهاب الكبد املصالح اجلنائزية
الفيروسي ب

التهاب الكبد الفيروسي ب إجباري في التهاب الكبد الفيروسي ب
حالة التعامل مع مؤسسة استشفائية

املصالح االجتماعية 
والصحية االجتماعية

السل، اخلناق، الكزاز، الشلل، التهاب 
الكبد الفيروسي ب،  

األنفلونزا املوسمية، التهاب الكبد 
الفيروسي أ، السعال الديكي، احلصبة،  

حماق

التهاب الكبد الفيروسي ب والسل 
إجباريني في حالة التعرض

السعال الديكي في بعض احلاالت

العاملون في حضانات األطفالالسلالتربية الوطنية

التهاب الكبد الفيروسي أ، التهاب الكبد النظافة والبيئة 
الفيروسي ب، داء البرمييات

التهاب الكبد الفيروسي باألمن

املصالح البيطرية 
الفالحة، الصيد 

البحري، املياه والغابات 

داء البرمييات
الكلب

األنفلونزا املوسميةالسياحة والنقل

برنامج التلقيح الفرنسي لسنة 2012 )بتصرف(

امللحق اللغوي

 vaccination, vaccins:التَّلقيح ، اللقاحات

risques biologiques :اخملاطر األحيائية

visites médicales :العيادات الطبية

réservoir de microbes :وعاءات اجلراثيم

pathogénicité :إمراضية

analyses sérologiques :التحاليل املَصلية

hépatites virales A, B :التهاب الكبد الفيروسي أ، ب

rougeole :احلََصبة

diphtérie :حَُناق اخل

tétanos :الكَزاز

poliomyélite :لل الشَّ

rage :الكََلب

leptospirose :داء البحُِرميِّيات

service funéraire :اخلدمات اجلنائزية


