
 وزارة الصحة 

  ٢٠٠١لسنة ) ٣(قرار رقم 
 بشأن الفحص الطبي الدوري

 للعمال المعرضين لإلصابة باألمراض المهنية

 :وزير الصحة 

 وتعديالته ،  ١٩٧٦لسنة ) ٢٣(بعد اإلطالع على قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م           ة رق ام   ) ٧(وعلى االتفاقية العربي ا المرسوم ١٩٧٧لع ام إليه ة الصادر باإلنضم ة والصحة المهني بشأن السالم

 ،  ١٩٩٤لسنة ) ٢(بقانون رقم 

 بشأن تـشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصها ،  ١٩٧٦لسنة ) ٤(وعلى قرار وزير الصحة رقم 

 بشأن امراض المهنة والصناعات واألعمال المسببة لها ،  ١٩٧٦لسنة ) ٥(وعلى قرار وزير الصحة رقم 

ة ١٩٧٨لسنة  ) ٣(وعلى قرار وزير الصحة رقم       ة واالحتياطات الصحي بتـنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهن

 الالزمة لحماية العمال أثناء العمل ، 

م     ة  ) ١٧(وعلى قرار وزير الصحة رق نافية خاصة إلعادة النظر في ١٩٨٦لسن ة استـئـ ة طبي ل لجن بشأن تشكي

 قرارات جهة عالج اصابات العمل ، 

ون ل والشئ س وزراء العم درها مجل تي أص ة ال ة المهني ة والصح أن السالم ة بش رارات النموذجي ى الق وعل

دورتين رقمي                ي ال اون الخليجي ف ر ١٤،   ١٣االجتماعية بدول مجلس التع ي شهر يناي ة ف ي المنام دتين ف المنعق

 ،  ١٩٩٧والدوحة في شهر أآتوبر  ١٩٩٧

م                  ة رق ون االجتماعي ة   ) ١٤(وعلى قرار وزير العمل والشئ ا ١٩٩٧لسن ة العلي ـشكيل واختصاصات اللجن بشأن ت

 للسالمة والصحة المهنية وتعديالته ، 

 ،  ١٩/٩/١٩٩٩وعلى توصية اللجنة العليا للسالمة والصحة المهنية المنعقدة بجلسة 

 وبعد اإلتـفاق مع وزير العمل والشئون االجتماعية ، 

 وبناًء على عرض وآيل وزارة الصحة ، 

 :قــرر اآلتي 
 ـ ١مـادة ـ 

ى ه أو من يتول ه أو ممثل يقصد بالمدير المسئول في أحكام هذا القرار صاحب العمل الذي يقوم بنفسه بإدارة منشآت

 . سلطات المدير الفعلية أو المدير المختص بإدارة العمل بالنسبة إلى الفرع 
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 ـ ٢مـادة ـ 
ة حد األمراض المهني ال المعرضين لإلصابة بأ ة للعم ة الدوري يجب على المدير المسئول إجراء الفحوص الطبي

 . المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار ، وللجهة المختصة بوزارة الصحة تحديد المواعيد الدورية للفحص الطبي 

 ـ ٣مـادة ـ 

 :يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يـبـين ما يلي 

 . حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي للعمال المعرضين للتسمم بالرصاص  -  ١

 . حالة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجلد واألغشية المخاطية للعمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ  -  ٢

 . حالة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي للعمال المعرضين للتسمم بالزئبق  -  ٣

 . حالة الجهاز الدوري والقنوات التـنفسية العليا للعمال المعرضين للتسمم باألنتيمون  -  ٤

ال -  ٥ ون للعم د والعي دم والجل ي وال از الهضم نفسي والجه از التـ ام والجه نان والعظ فل واألس ك األس ة الف حال

 . المعرضين للتسمم بالفوسفور 

 . حالة الدم والجهاز العصبي والجلد للعمال المعرضين للتسمم بالبنزول  -  ٦

 . حالة الجهاز التـنفسي والقلب واألغشية المخاطية للعمال المعرضين للتسمم بالكبريت  -  ٧

 . حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد للعمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز  -  ٨

 . حالة الجهاز التـنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم  -  ٩

 . حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالكروم والنيكل  -١٠

ون -١١ ع آلوروالكرب الكلوروفورم وراب م ب ال المعرضين للتسم از العصبي للعم ب والجه ى والقل د والكل ة الكب حال

ن ة م ات األيدروآربوني رى للمرآب ة األخ قات الهالوجيني ورواإلثيلين والمشتـ ث آل ل وثال ع آلورواألثي وراب

 . المجموعة االليفاتية 

ي -١٢ ة الت حالة الدم والجلد والعيون ومدى امتصاص اإلشعاع للعمال المعرضين لألمراض واألعراض الباثولوجي

 . تـنشأ عن المواد ذات النشاط اإلشعاعي وأشعة أآس 

 .حالة الجلد والعيون للعمال المعرضين لإلصابة بسرطان الجلد األولى والتهابات الجلد والعيون المزمنة  -١٣

 . حالة العيون للعمال المعرضين لتأثر العين من الحرارة والضوء  -١٤

نفسي   -١٥ از التـ ة الجه ين) الصدر(حال ال المعرض عة للعم رئتين والفحص باألش ائف ال ك فحص وظ ي ذل ا ف بم

 . ومرض الدرن ) نيوموآنيوزس(ألمراض الغبار الرئوية 

 . إجراء تخطيط السمع للعمال المعرضين لإلصابة بالصمم المهني  -١٦

تزاز -١٧ ن االه م ع تي تنج راض ال ين لألم ال المعرض رات للعم د والفق غ الي ام رس عاعي لعظ ر ش راء تصوي إج

 . واالرتجاج بأنواعه 
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 . أية بيانات أخرى تـقررها الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة  -١٨

 ـ ٤مـادة ـ 
ذا ام به ًا للقي صحيًا ونفسي ة العامل  ق من مدى لياق يجب إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح للعمل للتحقـ

 . العمل على أن يجرى ذلك الفحص قبل تسلمه العمل 

 . ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبـيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل 

 ـ ٥مـادة ـ 

في السجل ام اسم آل عامل  يجب أن تسجل نتيجة الفحص الطبي االبتدائي والدوري لكل عامل وتدون النتائج أم

 . المعد لهذا الغرض 

 ـ ٦مـادة ـ 
ازة مرضية أو ا بمنحه إج ني عن مصدر اإلصابة أم اد العامل المصاب بمرض مه ول بإبع يلتـزم المدير المسئ

ه للعمل في مصدر اإلصابة تغيـير مكان عمله إذا رأت الجهة الطبـية المختصة بوزارة الصحة أن في استمرار أدائ

 . خطر على صحته 

ته صحيًا بي لياقـ ن الفحص الط ت م د أن يثب ل إال بع ى العم ني إل ل المصاب بمرض مه ادة العام وز إع وال يج

 . لمزاولة العمـل 

ناسب وللجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة إذا سمحت حالة العامل ، أن توصي بأن يعهد للعامل بعمل آخر يتـ

 .مع حالته الصحية بشرط أن يكون بعيدًا عن مصدر المرض المهني المصاب به 

 ـ ٧مـادة ـ 
يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي وال يجوز تداول هذه المعلومات إال بـين المختصين ،

 . ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب آتابي منه

 ـ ٨مـادة ـ 

 . يلتـزم المدير المسئول بتحويل العامل للفحص الطبي في الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة 

 ـ ٩مـادة ـ 
ة قديم آاف زم بتـ ا يلتـ دوري آم بي ال ة الفحص الط ا عملي تي تستغرقه ات ال أجر األوق ول ب دير المسئ زم الم يلتـ

 .التسهيالت والبيانات التي تطلبها الجهة القائمة بالفحص في المواعيد التي تحددها 

 ـ ١٠مـادة ـ 
ول دير المسئ ى الم ة وعل ا صلة بالمهن ة مرضية له ة حال د شعوره بأي ول عن دير المسئ يلتـزم العامل بإخطار الم

 . تحويله إلى الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلجراء الفحوصات الالزمة 
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 ـ ١١مـادة ـ 
تعدد ار ، وتـ ة دين تجاوز ثالثمائ ارًا وال تـ ن دين قل عن خمسي يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة ال تـ

ادة                       اًال للم أنهم ، إعم ة بش ي) ١٦٥(الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالف ي القطاع األهل انون العمل ف من ق

  ٠ ١٩٧٦لسنة ) ٢٣(الصادر به المرسوم بقانون رقم 

 ـ ١٢مـادة ـ 
 . على وآيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  

  

 وزير الصحة                                                                                          

 فيصل رضي الموسوي                                                                                   

  
 هـ ١٤٢١  ذي الحجة ٢٤  صدر بتاريخ

 م  ٢٠٠١   مـــــارس ١٩الموافـــــــــق 
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 جدول األمراض المهنية

  

 : األمراض المهنية الناجمة عن عوامل آيميائية: أوال 
 :العناصر ومرآباتها  -أ

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

ه أو            داول الرصاص أو مرآبات تعمال أو ت دعي اس ل يست أي عم

 :ويشمل ذلك . المواد المحتوية عليه 

اص           ب الرص اص وص ى الرص ة عل ات المحتوي داول الخام ت

ديم    ك الق ديم والزن ردة(الق ناعة   ) الخ ي ص ل ف بائك ، العم ي س ف

ديم           اص الق اص أو الرص بائك الرص ن س ردة (األدوات م ، ) الخ

ات الرصاص           ر    -صهر الرصاص       -العمل في صناعة مرآب تحضي

لميع بواسطة         ى رصاص التـ ة عل اء الخزف المحتوي تعمال مين واس

ر                    ى الرصاص ، تحضي ة عل برادة الرصاص أو المساحيق المحتوي

ى               ة عل دهانات المحتوي وان أو ال ات أو األل تعمال البوي أو اس

 .الخ .. الرصاص 

وآذلك أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو              

 .مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

اص   م بالرص التسم

 ومضاعفاتــــــــــــه
١ 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مرآباته أو المواد            

خرة                      ار أو أب المحتوية عليه ، وآذلك أي عمل يستدعي التعرض لغب

 :ويشمل ذلك . الزنبق أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

ل             ناعة آالت المعام ق وص ات الزئب ناعة مرآب ي ص ل ف العم

ات        ناعة القبع ي ص ام ف ادة الخ ير الم ة وتحض يس الزئبقي والمقايـ

.. وعمليات التـذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية             

 .الخ 

ق     م بالزئب التسم

 ومضاعفاتــــــــــــه
٢ 

ه أو          زرنيخ أو مرآبات داول ال تعمال أو ت دعي اس ل يست أي عمـــ

ار أو          دعي التعرض لغب ذا أي عمل يست ه ، وآ ة علي واد المحتوي الم

خ     :أبخرة الزرنيخ أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك  م بالزرني التسم

٣ 
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ي          ل ف ذا العم ه وآ زرنيخ أو مرآبات ا ال د فيه تي بتول ات ال العملي

 .إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مرآباته 

 ومضاعفاتــــــــــــه

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول األنتيمون أو مرآباته أو 

المواد المحتوية عليه وآذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو 

 .أبخرة األنتيمون أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

تيمون   م باالنـ التسم

 ٤ ومضاعفاتــــــــــــه

أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفوسفور ومرآباته أو 

المواد المحتوية عليه وآذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو 

 .أبخرة الفسفور أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

الفسفور    م ب التسم

 ومضاعفاتــــــــــــه
٥ 

ه أو            يز أو مرآبات داول المنجن تعمال أو ن دعي اس ل يست ل عمــ آ

دعي التعرض ألبخرة أو                    المواد المحتوية عليه ، وآذا آل عمل يست

 :ويشمل ذلك . غبار المنجنيز أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه 

ا          ه وطحنه يز أو مرآبات ير المنجن تخراج أو تحض ي اس ل ف العم

 .الخ .. وتعبئـتها 

ز  م بالمنجني التسم

 ومضاعفاتـــــــــــه
٦ 

ه أو                ت أو مرآبات داول الكبري تعمال أو ت دعي اس ل يست ل عم آ

دعي التعرض ألبخرة أو                    ذا آل عمل يست ه وآ ة علي المواد المحتوي

 :غبار ا لكبريت أو مرآباته أو المواد المحتوية عليه ، ويشمل ذلك 

 .الخ .. التعرض للمرآبات الغازية وغير الغازية للكبريت

ت  م بالكبري التسم

 مضاعفاتــــــــــــــه
٧ 

روم                    داول الك آل عمل يستدعي تحضير أو تولد أو استعمال أو ت

ات أو     ك أو آروم ض الكرومي وم أو      -أو حم ات الصودي بيكروم

 .البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليه 

الكروم   م ب التسم

 ومضاعفاتــــــــــــه
٨ 
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 :المرآبات العضوية  -ب
  

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

ة                ه أو أي آل عمل يستدعي استعمال أو تداول النيكل أو مرآبات

ار                ك التعرض لغب ه ويشمل ذل مادة تحتوي عنى النيكل أو مرآبات

 .آربونيل النيكل 

ل   م بالنيك التسم

 ومضاعفاتـــــــــــــــــه
٩ 

ة ،              التعرض ألبخرة وغبار الكادميوم ، أعمال الخالئط المعدني

ان             ة ، دخ اعالت الذري بغة ، المف ة ، األص دخرات القلوي الم

 .الكادميوم المسخن ، أعمال التغليف الواقية 

ادميوم     م بالك التسم

 ومضاعفاتـــــــــــــــــه
١٠ 

يريليوم             ار البـ نشاق غب ال الستـ األعمال التي يتعرض بها العم

ل  ة مث ل(أو أمالح ن البري بريليوم  ) طحـــ الح ال ير أم ، تحض

ة              ط المعدني نت ، والخالئ يب الفلورس ناعة أنابـ ه ، ص ومرآبات

 .وصناعة البورسلين التي تستعمل فيها أمالح البريليوم 

البريليوم    م ب التسم

 ومضاعفاتـــــــــــــــــه
١١ 

أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مرآباته أو 

 .المواد المحتوية عليه 

م  التسم

 بالسلينيـــــــــــــــــــوم
١٢ 

ي          ل ف فحيم ، العم ات التـ يطة ، عملي ة الوس ات الكيميائي العملي

ت وحمض األزوت ،         ناعة حمض الكبري ترول ، ص افي الب مص

 .صناعة الخالئط 

ن    م بالبالتي التسم

 ومضاعفاتـــــــــــــــــه
١٣ 

عمليـــات الصناعـــات الكيمبائية ، صناعه الخالئــط 

الفوالذية السريعة ، صناعة حمض الكبريت وبال ماء حمض 

الفتاليك ، الصناعات البتروآيميائية ، أعمال الطالء والتصوير 

 .والدهانات واألصبغة 

اديوم      م بالفات التسم

 ومضاعفاتـــــــــــــــــه
١٤ 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول حامض النيتروس أو 

 .التعرض ألدخنة النيتروس 

دخان   م ب التسم

 النيتــــــــــــــــــروس
١٥ 

رقم 
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 التسلسل نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض

ل             ذا آ واد وآ ذه الم داول ه تعمال أو ت دعي اس ل يست ل عم آ

 .عمل يستدعي التعرض ألبخرتها أو غبارها 

البنزول أو   م ب التسم

ه   ه أو مرآبات مثيالت

االميدية أو األزوتية أو     

قاته    ة أو مشتـ الكلوري

ك   ات ذل أو مضاعف

 التسمم

١٦ 

آل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو 

مشتـقاته وآذلك أي عمل يستدعي التعرض لتلك المواد صلبة 

 .آانت أو سائلة أو غازية 

البترول أو   م ب التسم

قاته و   ه أو مشتـ غازات

 مضاعفاتــــــــــــــــــــه

١٧ 

ع                    ورم أو راب لورو ف داول الك أي عمل يستدعي استعمال أو ت

ا أو              رض ألبخرته دعي التع ل يست ذا أي عم ون وآ ور الكرب آل

 .األبخرة المحتوية عليها 

ورم    الكلورو ف م ب التسم

ور     ع آل وراب

 الكربــــون

١٨ 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض 

 .لتلك المواد أو األبخرة المحتوية عليها 

ور      ع آل م براب التسم

ور   ث آل ن وثال االيثي

قات   ن والمشتـ االثيلي

رى  ة األخ الهالوجيني

ات    للمرآب

ن    ة م األيدروآربوني

ة  المجموع

 األليفاتيـــــــة

١٩ 

ل              ل آقات روم الميتي ع ب ل م تطلب التعام تي تـ ال ال األعم

 .للحشرات والفطريات وآمطهر 
 ٢٠ التسمم ببروم الميتيل

صناعة                       ي  تروفينول ف اني ني األعمال التي تـتطلب استعمال ث

 .المواد الصباغية أو حفظ الصوف 

ي    م بثان التسم

 نيتروفينـــــــــــــــــــول
٢١ 
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 :مرآبات آيميائية أخرى  -ج
  

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

ال حم د آأعم األعمال التي تـتطلب التعرض لألآريل أمي

التربة من المياه في حفر األنفاق وفي صناعة الورق واألص

 .والمواد الالصقة وفي معاملة الفلزات 

ل    م باألآري التسم

 أميـــــد
٢٢ 

ال تغلي ل آأعم لور الفني األعمال التي تـتطلب التعرض لك

الكابالت وصناعة األنابـيب وفي صناعة األرضيات واأللع

ى آل ات صناعة وتحضير البول والمواد الطبـية وآذلك عملي

 .فنيل 

ور    م بكل التسم

 الفـنيــــــل
٢٣ 

واد أو مرآبا األعمال التي تـتطلب التعرض ألحد هذه الم

 .والكيتونات   آصناعة الكحول

الكحول    م ب التسم

ول  والفليك

 والكيتـــــــون

٢٤ 

األعمال التي تـتطلب التعرض للنـتروآليسرين آصناعة 

 .األدوية و المتـفجرات 

ن       التسمم بالنتروآليسري

ض      ترات حم أو اس

األزوت 

 األخـــــــــــرى

٢٥ 

ال اإلذ ديوآسان آأعم ى ال ة عل رة الحاوي التعرض لألبخ

 .والصباغة المحتوية عليه 

ديوآسان    م بال التسم

ي    ( د ثنائ اني أآسي ث

 )االيتليـــــــن

٢٦ 

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول أو التعرض لدخان أو 

 .غبار أو أبخرة محتوية على الكلورنياتيد نفثالين 

د   م بكلورنياتي التسم

 نفثاليــــــــــــــــــــــــــن
٢٧ 

أي عمل يقـتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو رابع آلور

الكربون وآذلك أي عمل يقـتضي التعرض الى غازاتهما أو

 .الغازات التي تحتوي عليهما 

ع     ذخ أو راب م بالب التسم

د    آلوري

 الكربــــــــــــون

٢٨ 
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 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

آل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو 

الفلور أو البروم أو مرآباتها وآذا أي عمل يستدعي التعرض 

 .لتـلك المواد ألبخرتها أو غبارها

ور        التسمم بالكلور والفل

ا     بروم ومرآباته وال

 ومضاعفاتهـــــــــــــــــا

٢٩ 

آل عمل يستدعي تغيـير استعمال أو تداول حامض السيانور               

رة أو رذاذ            رض ألبخ دعي التع ل يست ل عم ذا آ ه وآ ومرآبات

 .الحامض أو مرآباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليه 

ض    م بحام التسم

ه    انور ومرآبات السي

 ومضاعفاتــــــــــــــــــه

٣٠ 

ك صناعة       ي ذل ا ف ألوزون بم دعي التعرض ل آل عمل يست

 .الورق والزيوت والطحين والمياه الغازية 

 .آم ) ١٠(الطيران على ارتـفاع يتجاوز 

 .العمل قرب األشعة فوق البنفسجـية

 .أعمال التعقيم باألوزون 

م  التسمـــ

 بـــــــاألوزون

  

٣١ 

ل             ون ويشم د الكرب رض ألول أآسي دعي التع ل يست ل عم آ

 :   ذلك

آما يحدث في ... عمليات تحضيره واستعماله أو تولده 

.. الكراجات وقمانن الطوب والجير والصناعات البتروآيميائية

 .الخ 

د       أول أآسي م ب التسم

ون  الكرب

 ومضاعفاتـــــه

٣٢ 

يد    .األعمال التي تـتطلب التعرض ألآاسيد األزوت  م بأآاس التسم

 األزوت
٣٣ 
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 -: األمراض المهنية الناجمة عن عوامل فيزيائية: ثانيا 

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

العمل في الصناعات أو األعمال التي يتعرض فيها العمال 

لتأثير الضوضاء المرتـفعة أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر 

 .على السمع 

م  الصمـــــ

 المهنـــــــــي
٣٤ 

ي   .آافة األعمال التي تـتطلب الوقوف الدائم في مختلف المهن  دوالــــــ

 الساقيـــــــــن
٣٥ 

اجئ أو العمل تحت ضغط             دعي التعرض المف آل عمل يست

ي الضغط الجوي أو العمل                       جوي مرتـفع أو التخلخل المفاجئ ف

 .تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة

راض  راض واألم األع

رض   ن التع ة ع الناتج

ط   يرات الضغ لتغ

 الجوي

٣٦ 

ن            وت آالمعلمي اد الص رض الجه ؤدي للتع تي ت ال ال األعم

 .والمغـنيـين والمقرئين 

رة    اب الحنج الته

زمن  ة الصوت  (الم بح

ال   دات الحبـــــــ ، عقي

 )الصوتيــــة

٣٧ 

التعرض لالهتـزاز باستعمال المطارق الهوائية ، أعمال 

 .الطحن والصقل 

ة عن         األمراض الناجم

اج       زاز واالرتج االهتـ

 بأنواعــــــــــــــــــــــــه

٣٨ 

أي عمل يستدعي التعرض للراديوم وأي مادة أخرى ذات 

 .نـشاط اشعاعي أو أشعة اآس 

راض  راض واألع األم

نشأ     تي تـ ة ال الباثولوجي

واد   وم والم ن الرادي ع

ذات النشاط االشعاعي     

ة  أو أشعـــــــ

 اآــــــــس

٣٩ 

  

  

قوس الفحم ، مصابـيح التـنغستين ، أبخرة المصابـيح 

نجم   تي تـ راض ال األم

عاعات     ن اإلش ع

األشعة فوق   -أ: التالية  
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درجة  ٣٠٠الزئبقية ، أشعة الاليزر، المعادن المسخـنة فوق 

مئوية ، استعمال األشعة فوق البنفسجية في الطب والصناعة 

 .والطباعة 

 .استعماالتها الطبـية والعسكرية 

 .استعماالتها في أعمال البناء والحفر وأعمال الثـقب 

عمليات صهر المعادن ، عمال األفران ، عمال صهر 

الزجاج ، العمل على األجهزة االلكترونية ، التعرض المديد 

 .للشمس 

ام                  أجهزة التسخين المصنوعة من المعادن القاسية ، عمليات اللح

ة               ال المالح ي، أعم م األوان ب وتعقي ال الخش ع ، أعم والتلمي

ات            ة ، بعض عملي ية الحراري ة الطبـ ات المعالج الراديو عملي ب

 .التجفيف 

عمال األفران الغذائية ، أعمال االتصاالت بالراديو ، أي 

 .عمل يستدعي التعرض لهذه الموجات 

 البنفسجيـــــــــــــــــــــة

  

ة   -ب أشعـــــ

 الليــــــزر

  

ت    -ج عة تح األش

 الحمـــــــــــــــــــــــراء

ذبات      -د واج ذب أم

 الراديـــــــــــــــــــــــــو

٤٠ 

 .االستعمال المتواصل والمستمر لألصابع واليد 
د     الت الي شنج عض تـ

 والـــــــــــــــــــــــذراع
٤١ 

األعمال التي يتعرض لها العامل في األماآن تحت 

 .األرض 

ال   رأرأة عم

 المناجــــــم
٤٢ 

وهج أو                  أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل لل

ادن              ور أو المع اج المصه ن الزج ادر ع رارة الص عاع للح االش

 . المحماة أو المنصهرة 

 .العمل في األوساط شديدة الحرارة

  

  

  

  

عمال البرادات ومخازن        . العمل في األوساط شديدة البرودة          

 .األغذية واللحوم واألماآن المستـنقعية الباردة 

ة عن         األمراض الناجم

رارة      رض للح التع

ة  اد  (العالي االجه

ك    ) الحراري ي ذل بما ف

ل     ن مثـ راض العي أم

ت   آتارآ

 الحــــــــــرارة

  

ة عن         األمراض الناجم

برودة  ال

٤٣ 
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 -:األمراض المهنية الناجمة عن عوامل حيوية: ثالثا 
  

  

 الشديـــــــــــــدة

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

ذا المرض               ة به ات مصاب دعي االتصال بحيوان آل عمل يست

ا                   أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنـتجاتها الخام أو مخلفاتها بم

في             ل  ذلك العمــ ر وآ في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعــ

ات           ى منـتجــ ة علـــ ع المحتويــ فريغ البضائـــ حن وتـ ش

 .الحيوانات الخام ومخلفاتها 
  

يثة   رة الخبـ الجم
 )االنـتراآــــــــــــــــس(

٤٤ 

ذا المرض               ة به ات مصاب دعي االتصال بحيوان آل عمل يست
 .وتداول رممها أو أجزاء منها 

 ٤٥ السقـــــــــــــــــــــــــاوة

الج            ات ودور الع شفيات والمصح ي المستـ ل ف العم

ذا       ع ه اس م ة للتم م المهن رض بحك تي تع شخيص ال والتـ

 .المرض 
رض             رض أو التع ذا الم ة به ات المصاب ة بالحيوان العناي

 .لمنـتجاتها وفضالتها 

درن  التـــ
 )الســـــــــــل(

٤٦ 

ع              ام وبي ار واألغن ية األبقـــ ال تربـ الخ ، عم ال المس عم

 .وتداول منـتجاتها وفضالتها 
ى  الحمــ

 المالطيـــــــــــة
٤٧ 

العمل في المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وفي صناعة               

ي         ال الت ن األعم ا م وم وغيره ظ اللح قاته وحف ب ومشتـ الحلي

اه             ماك أو المي ات أو األس وم الحيوان اس لح ال لتم رض العم تع

 .القـذرة 

داء 
 البريميـــــــــــــــات

اليرقايــــــن النزفـــــي 

 )ليتوسياريــــــــوزس(

٤٨ 

ة          ز الطبي فات والمراآ شفيات والمستوص ي المستـ ل ف العم

 .  المخصصة لكشف وعالج هذه الجميات
ات      راض الحمي أم
 المعديـــــــــــــــــــــــــة

٤٩ 

 العمل بتماس الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات 
داء 

 الفطريـــــــــــــــات
٥٠ 
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 Qالعمل بتماس الحيوانات المصابة بحمى آيو 

 العمل بتماس الحيوانات المصابة بالقالع

 )داء الببغاء(العمل بتماس الطيور 

 )داء الطيورية(العمل بتماس الطيور 

قل     تي تـنتـ األمراض ال
ات      ن الحيوان م
ور   والطي
 لالنســــــــــــــــــــــــان

٥١ 

العمل في المستـشفيات والمراآز الصحية وعيادات األسنان 

 .وآذلك العمل في المختبرات وبنوك الدم 

اء    الوب
 الكبــــــــــــــــدي

  

٥٢ 

ص   نقــــــــ
 المناعـــــــة 

ة    المكتسبــــــ
 )االيـــدز(

٥٣ 
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 -:أمراض الرئة المهنية   :رابعا 
  

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

 .األعمال التي بتم فيها التعرض لغبار المعادن الثـقيلة 

راض   أمـــــــــ

ة   ات والرئــ القصب

رة       ن أبخـ الناجمـــة عــ

ادن     ار المعـــ وغب

ي      ا فــ ة بمـــ الثـقيلـــ

وم    ك البريليـــــ ذل

 والحديـــــد

٥٤ 

ا                  ادة السليك د بم أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التول

د عن                   أو المواد التي     ة تزي ا بنسب ادة السليك ى م وي عل  ٪٥تحت

ا أو           ار أو طحنه اجر أو نحت األحج اجم والمح ي المن ل ف آالعم

ة                         ادن بالرمل أو أي ع المع ة أو تلمي ات الحجري صناعة المسن في 

ل يستدعي     ذا أي عم دعي نفس التعرض وآ ال أخرى تست أعم

ذه                 التعرض لغبار االسبستوس وغبار القطن لدرجة االصابة به

 .األمراض 
  

 أمراض الغبار الرئوي

) نوموآونيــــــــــوزس(

أ       ي تـنـشــــــ التــ

 :عـــن 

ار   -١ غبـــــ

كا  السليــــــ

 )سليكـــــــــــــــــوزس(

ار   -٢ غبـــ

 االسبتـــوس

 )اسبستـــــــــــــــوزس(

ار    -٣ غبـــــــ

ن  القطـــــ

 )بسينـــــــــــــــــوزس(

  

  

٥٥ 

ار الناجم          شاق الغب ال الستـنـ ا العم األعمال التي يتعرض فيه

ة      وب الغذائي ن الحب زين وطح ن تخ ح   –ع عير . قم ال  . ش عم

ة          ة والحرفي تعماالته الصناعي ن واس ة الطحي ات  . تعبئ العملي

الزراعية التي يتعرض العمال فيها للقـش والتبن العلف ، أعمال                 

ة    راض الناجمــ األمـ

رض     ن التعـــ ع

ة      ات المسبب للفطريــــ

تدادية أو    ة االش للزل

٥٦ 
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 :أمراض الجلد المهنية : خامسا 
  

  

ة     .تربـية الطيور ، التعرض للمواد المحسسة المختـلفة واد المحسسـ المــــــ

 المختـلفــــــــــــــــــــــة

ل               تين مثـ دا للرئـ ديدا ومدي را ش تطلب توت تي تـ ال ال األعم

دوي         ازفين على اآلالت         . الشفاطين في صناعة الزجاج الي والع

 .الموسيقية التي تـتطلب النفخ 

انـتــفــــــاخ 

 الرئـــــــــة
٥٧ 

 نوع المرض العمليات أو األعمال المسببة لهذا المرض
رقم 
 التسلسل

داول أو التعرض للقطران أو      تعمال أو ت دعي اس ل يست أي عم

ة          وت المعدني ومين أو الزي ت أو اليتي ارفين     (الزف ا الب ا فيه أو ) بم

ذا                   واد وآ ذه الم ات ه ات أو مخلف ات أو منتج ور أو أي مرآب الفل

 .التعرض ألية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية 
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