المخاطر الصحية للعمال المعرضين للزئبق العضوي وغير العضوي
موضوع البحث :
الزئبق معدن موجود في الطبيعة بمختلف األشكال على شكل عناصر أو زئبق غير عضوي أو
عضوي  ،الزئبق المعدني يكون المع  ،أبيض فضي  ،ليس له رائحة ويكون على شكل سائل  ،ومن
ال ضروري اكتشاف وتقييم المخاطر الصحية للعمال المعرضين للزئبق العضوي وغير العضوي ،
ووضع الحلول الفنية والتوصيات واالشتراطات الوقائية لمنع أو الحد من تأثير هذه المخاطر لما
للزئبق من تأثيرات سمية ضارة تؤثر على صحة العمال وتعتبر مصدرا من مصادر معوقات اإلنتاج
األساسية.
األسباب التي تكمن خلف هذه الدراسة تتلخص في - :
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نقص التدريب والتوعية الصحية السليمة للعمال في مختلف خطوات الصناعة وكذلك لعدم
استعمال وسائل الوقاية الشخصية مما يؤدي إلى زيادة إحتمال التعرض السام لعنصر
الزئبق.
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عدم توافر مهمات الوقاية الشخصية المناسبة.

-3

القصور في وسائل التحكم الهندسي للحد من انتشار أبخرة الزئبق.

نتائج البحث :
 أجري فحص إكلينيكي على عدد  84عامل من المعرضين ألبخرة الزئبق بصناعة
البطاريات الجافة ولمبات الفلوروسينت.
 األعراض العصبية والنفسية هي األكثر وضوحا وتشكل أعلى نسبة بين العمال
المعرضين ألبخرة الزئبق مثل الرعشة ( )%84واالكتئاب ( )%07والصداع ()%48
واألرق (.)%84
 تشير نتائج الفحص االكلينيكي للمعرضين أن التهابات الفم تمثل ( )%08من المعرضين
والتهاب اللثة ( )%42وكذلك تغير لون اللثة ( )%41وسقوط األسنان (.)%48
توصيات البحث :
أ -الفحص الطبي االبتدائي:
يتم إجراؤ ه على كل العمال قبل التحاقهم بالعمل ويجب أن يشمل تاريخا طبيا وفحصا بدنيا مع
توجيه انتباه خاص للتجويف الفمي والجهاز العصبي والصحة النفسية ويجب ملئ نموذج خاص
وحفظه للرجوع إليه مستقبال وكذلك استبعاد المصابين بأمراض جلدية مثل األكزيما والتهابات الفم
واضطرابات الكلى أو الجهاز العصبي وذلك لشدة تأثرهم عند التعرض للزئبق  ،ويجب أيضا استبعاد
النساء الالتي في سن اإلنجاب لما للزئبق من آثار صحية ضارة على األجنة واألطفال الرضع.

ب -الفحص الطبي الدوري:
يتم إجراؤه على العمال المعرضين للزئبق  ،وهو يطابق تما ًما الفحص الطبي االبتدائي ويمكن
إجراؤه بنا ًءا على مستوى التعرض في فترات زمنية من  12 – 4شهرً ا وإذا كان التعرض لتركيز
عالي ولفترات طويلة فقد تدعو الضرورة لتكرارالفحص على فترات متقاربة  ،وفي أماكن العمل التي
تتضمن تعرضا بمركبات عضوية للزئبق يجب أيضا إجراء فحص للعين لمجال البصر مع ضرورة
إجراء اختبار لمستوى الزئبق في البول مرتين في العام لتحديد كمية الزئبق الممتصة داخل الجسم
حيث أن الحد األقصى المسموح به هو  87ميكروجرام لكل جرام كرياتين في البول.
وإذا استمرت بعض العالمات واألعراض بعد تعرض طويل األمد فيجب عندها إبعاد العامل
نهائيا عن التعرض للزئبق.
جـ -التوعية الصحية والتثقيف:
توعية العمال بالمخاطر الصحية لمادة الزئبق مع تشجيعهم على مالحظة األعراض األولية
للتعرض حيث يكون العالج ممكنا وناجحا  ،وكذلك توعيتهم بمعايير السالمة والصحة التي يجب
اتباعها وأهمية النظافة ا لشخصية ووضع مالبس العمل في أماكن ذات تهوية قياسية وفصلها عن
المالبس األخرى ويراعي في التوعية أن تشمل:
 )1التدريب والتوجيه السليم للعمال في مختلف خطوات الصناعة لتقليل مخاطر التعرض.
 )2التدريب علي استخدام مهمات الوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات.
د -الوقاية الهندسية:
 .iمحاولة استبدال مادة الزئبق في الصناعة بمواد أخرى أقل خطورة.
 .iiالتعامل مع الزئبق بأنظمة الغلق اآللية.
 .iiiمنع إفالت الزئبق من الحاويات وانتشار قطراته في الهواء وتسرب الزئبق
داخل شقوق وفجوات األرضيات (حيث تسبب تبخرً ا طويل البقاء).
 .ivوضع نظام جيد للتهوية.
 .vتصميم مواقع العمل بطريقة تقلل من عدد األشخاص المعرضين للزئبق.

