
الحمايـــــــــة المدنيــــــــة

وعلقتـها بالمناولة اليدوية
المساعد جدال رابح. من إعداد

الحماية المدنية الطيبات

  ورقلةولية



 

المقدمـة
 

م��ن س��واء ص��حتهم. عل��ى ملح��وظ اث��ر ت��رك المهنية لحوادث العمال تعرض إن 
له��ذه المبك��ر الش��فاء أن كم��ا نس��يانه يص��عب الجس��دي الج��انب أو النفس��ي الج��انب
المبك��ر العل ج ع��دم أو  الطبيةلقلة المكانيا ت هذا و مستحيل شبه أصبح الحال ت

الض��روري م��ن أص��بح الحس��اس الموض��وعذا يةه��رلهمونظ.ب��دايته عن��د للل��م
إليه اللتفاتة

معرفة عدد الصابا ت مع احصائها وإيجاد السبل الكفيلة و محاولة 

 للحد من هده الظاهرة

هذا بإعداد) جدال رابح المساعد (نحن قمنا هنا فمن

إدراج��ه عل��ى أهميت��ه والموافق��ة وم��دى محت��واه ف��ي التمع��ن أرج��و   الع��دد وال��ذي
م��ع التعام��ل كيفي��ة يتض��من وال��ذي الولي��ة بالس��عافا ت الخاص��ة ال��دروس ض��من

.اليدوية نظريا وتطبيقيا المناولة
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المنــاولة اليدويـــة

ه��ي ك��ل عم��ل يق��وم ب��ه النس��ان م��ن رف��ع وس��حب وإن��زال : المناول��ة اليدوي��ة
ومسك أو كبح 

عل قة المناولة اليدوية بأعوان الحماية المدنية : 

إن العم��ل الروتين��ي ال��ذي يق��وم ب��ه أع��وان الحماي��ة المدني��ة كبقي��ة عم��ال المؤسس��ا ت
الخاض��عة لقطاع��ا ت حكومي��ة أو خاص��ة ج��زء ليتج��زء م��ن ه��ذا الخي��ر إل وان��ه

.يختلف حسب المهام المخولة له قانونيا 

فمن هذا المنطلق تبدأ العلقة بين المداولة اليدوية وهذا القطاع وذالك نظ��را لوج��ود
%.90أغلبية النشطة العملية أكثرها تطبيقا بنسبة تساوي 

بالمناولة اليدوية النشاط المهني الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلقاتها: 

ل��دليل واض��ح 24/24أنا العمل المهني الروتيني الذي يقوم ب��ه ه��ذا القط��اع طيل��ة 
على وجود خلية نشطة تسهر ليل ونهار على حماية

البلد والعباد هذا ما يجعل ازدواجية المناولة اليدوية عنصر دائم في مختلف 

أو تقريب كل النشاطا ت  
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صورة لبعض النشاطا ت المهنية

رفع ونزول الضحايا

رفع العتاد   
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سحب الضحية من داخل السيارة
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بعض العمال الجماعية الخاصة بأعوان الحماية المدنية
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في العجلة الندامة وفي الظهر السلمة

العمود الفقري ودوره في جسم النسا ن

العمود الفقري هو الركيزة الساسية للهيكل العظم��ي كم��ا ان��ه أداة ت��وازن و يحت��وي
على القناة الشوكية التي يمتد فيها النخاع الشوكي  ويعمل العمود الفقري على إبق��اء

فقرة  33الجزء العلوي مستقيما وسهل الحركة ويتكون العمود الفقري من

-إن معضم الصابا ت المهنية الناتجةعن التداول اليدوي في اغلب قطاعا ت 

الشغل مصدرها الظهرفمن هنا نلحض ما يلي

الظهر يتحرك معظم ساعات اليوم

المتكررة للصابا تضضضضضضضضضض 

الصعوبة في إيجاد الشفاء العاجل للصابا ت الظهرية.

اللم يعود من حين لخر
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العمود الفقري لجسم النسان
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اليدوي     التداول     عملية     أثناء     تصاب     قد     التي     الجسم     أجزاء
    حدوثها     ومعدل
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اليدوي التداول     حدوث     عن     تنجم     التي     الصابات

إصابات     عنها     يتسبب     التي     الحوادث     أنواع
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للمحافظة على سلمة الظهر     الحتياطات الواجب اتحدها

 إن من بين وأحسن طريقة لمنع الصابا ت في الظهر هي ممارسة الرياضة

 اتحاد الوضعية الصحيحة عند الجلوس

 الحفاظ على التقوسا ت الطبيعية للظهر وخاصة عند الرفع

 اللتزام بالشروط والقوانين المهنية

اللتزام بالعادا ت الجيدة وهذا ما يساعد على تخفيف العبئ

الوقوف والجلوس وانت منتصب

 ثني الركبتين قليل اثناء الوقوف

 جعل الدنيين والكتفين وردفيك وكاحليك في خط مستقيم اثناء الوقوف

  المساعدة الجماعية خيرمن العمل الفردي
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الوضعيات الصحيحة للمحافظة علي الظهر

العمل اثناء الرفع     اللية الصحيحة وأساليب
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التخطيط لعملية الوضع قبل التفكير في الرفع

استخدام القدمين قبل الرفع

القتراب الممكن للحمولة

أخد النفس الطويل قبل الرفع

أن يكون الظهر مستقيم

ذراعيك  ما بين ساقيك  حاول أن تحافظ على

التاكد من عدم اهتزازالجسم عند الرفع

ِ                    
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عدم استخدام الجذع عند تغيرالتجاه

   ضعف اللياقة البدنية يزيدمن خطرالصابات

العمل على ممارسة الرياضة
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استعراظى لبعض النسب المئوية للصابات الخاصة بالتداول اليدوي في العمل  
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ما ل يجب فعله
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و ما يجب فعله
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الفهرس

تعريف المناولة اليدوية

علقة المناولة اليدوية بأعوان الحماية المدنية.

 النشاط المهني الخاص بأعوان الحماية المدنية.

في العجلة الندامة و في الظهر السلمة.

 العمود الفقري ووظائفه ودوره في جسم النسان.

 أجزاء الجسم التي قد تصاب أثناء عملية التداول اليومي ومعدل حدوثها.

الصابات التي تنجم عن حدوث التداول اليدوي.

 أنواع الحوادث التي يتسبب عنها الصابات.

 الحتياطات الواجب اتخادها للمحافظة على سلمة الظهر.

 الحركات الصحيحة للمحافظة على الظهر.

  اللية الصحيحة و أساليب العمل أثناء الرفع

النسب المئوية للصابات التداول اليدوي في قطاعات العمل المختلفة
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المرجع

01/   ا   من طرف المساعد جدال رابح . لكتابة وإعداد النصوص 

وحدة الحماية المدنية الطيبات ولية ورقلة 

 

الحصائيات الخاصة بي الصابات الناتجة عن التداول اليدوي   /2

دائرة تقرت/معهد التكوين للوقاية من الخطا ر المهنية 
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