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 (1امللحق رقم )

 الئحة الفحص الطبي األولي )قبل االلتحاق باملهنة(

 

: الفحص الطبي األولي:
ً
 أوال

 يجرى الفحص الطبي األولي قبل توظيف العامل أو وضعه في موقع عمل ينطوي على مخاطر صحية. 

مكن الطبيب أو اإلدارة من معرفة الحالة الصحية للعامل، كما 
ُ
ويتيح هذا الفحص معلومات متكاملة ت

وُيمكن هذا الفحص أن املعطيات املستخلصة يستفاد منها ملتابعة حالة العامل الصحية في السنوات الالحقة، 

 اإلدارة من وضع العمال في وظائف تتالءم مع حدود قدراتهم البدنية والذهنية.

وتسجل املعلومات املطلوبة على نموذج فحص ما قبل االلتحاق بالعمل، يختلف تصميمه من مهنة   

 عن التاريخ الطبي واملنهي واالجتماعي للعامل محل الف
ً
 حص. ألخرى، إال أنه يتضمن استبيانا

وباإلضافة إلى الفحص الطبي األولي ألجهزة الجسم املختلفة، يتم إجراء فحص واحد أو أكثر من 

 الفحوصات الخاصة حسب النشاط االقتصادي للمؤسسة، على سبيل املثال:

 فحص لوظائف التنفس. .1

 فحص الصدر باألشعة السينية. .2

 فحص السمع. .3

 لخاليا املثانة البولية. .4
ً
 إجراء فحصا

 ة املناعية ومستوى املضادات الحيوية.فحص للحال .5
 

: أهداف الفحص الطبي األولي:
ً
 ثانيا

 التعرف على الحالة الصحية للمرشح للعمل. .1

 للقيام بمهنة ما. .2
ً
 وذهنيا

ً
 ونفسيا

ً
 تحديد مؤشرات لياقة العامل بدنيا

 ضمان عدم تعرض صحته أو صحة اآلخرين لخطورة نتيجة مهنته.  .3

 الالحقة بمقارنة مؤشرات لياقته الصحية.متابعة العامل في السنوات  .4

 ُيمكن اإلدارة من وضع العمال في وظائف تتالءم مع قدراتهم وطاقاتهم. .5
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اكتشاف اإلصابة بأي أمراض مزمنة تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو املخاطر املحتمل وجودها في أي  .6

 مهنة من املهن.

 

: مكونات الفحص الطبي األولي:
ً
 ثالثا

 التاريخ املرض ي الشخص ي والعائلي.مراجعة  .1

 فحص بدني )جسدي عام(.  .2

 إجراء بعض التحاليل املعملية الروتينية مثل عدد مكونات الدم وفحص البول.  .3

إجراء مزيد من الفحوصات الجهازية التفصيلية أو بعض االختبارات املعملية األخرى، عند اكتشاف  .4

 جود احتياجات معينة ملهنة بعينها. مشكلة صحية لدى العامل املرشح للعمل نتيجة لو 

املشاكل الصحية التي قد يعاني منها املرشح للعمل وتؤثر على قدرته أو تتسبب في خطورة عليه أو على  .5

 اآلخرين: 

ارتفاع ضغط الدم غير املسيطر عليه، السكري غير املستقر )في مهن الجو والبحر وسائقو الخدمات  .أ

 وافع(.العامة وسائقو الشاحنات والر 

 عمي األلوان، الصرع )في مهن تتطلب تمييز األلوان وإشارات املرور(. .ب

ج. اإلصابة بأي أمراض مزمنة قد تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو املخاطر املحتمل وجودها في مهنة 

 من املهن. 

  

: اعتبارات عامة للفحوصات الطبية األولية:
ً
 رابعا

ألولية بواسطة أطباء متخصصين للقيام بمهام الصحة املهنية وعلى يجب أن تتم الفحوصات الطبية ا .1

معرفة تامة بالعوامل واألخطار املهنية في كافة األنشطة واملنشآت االقتصادية، ولديهم املعرفة بكافة 

االحتياجات الجسدية )البدنية( والذهنية ملختلف املهن والوظائف، إلى جانب قدرتهم على استخدام 

ت وأدوات الفحص الطبي املتكامل لألفراد الذين تجرى لهم تلك الفحوصات، باإلضافة إلى تقنيات ومعدا

 معرفتهم ألساليب تسجيل وحفظ واسترجاع البيانات واملعلومات.
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كما يمكن في كافة األحوال االستعانة بأطباء من ذوي التخصصات الفنية األخرى وعلى سبيل املثال  .2

وأخصائي العيون، وأخصائي الجراحة، وأخصائي األعصاب والطب  أخصائي )األنف واألذن والحنجرة،

 النفس ي(، وذلك متى ما دعت الحاجة إلجراء مزيد من الفحوصات أو األبحاث املتخصصة.

يجب تبليغ صاحب العمل بنتائج الفحوصات الطبية للعاملين لديه بطريقة ال تؤثر على سرية املعلومات  .3

العاملين، بأن يكون ذلك في شكل عبارات عامة حول مدى لياقة هؤالء الشخصية املتعلقة بصحة هؤالء 

 العاملين للقيام بواجبات مهنهم )أو وظائفهم(، دون ذكر تفاصيل صحية محددة.

منع أي محاولة الستخدام البيانات والسجالت الصحية للعاملين، ملمارسة أي نوع من أنواع التمييز أو  .4

 كان
ً
 غرضها.  االضطهاد أو العقوبات، أيا

 

: األسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة املرشح للعمل للمهنة املرشح لها:
ً
 خامسا

 
ً
األسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة العامل للمهنة )الوظيفة( املرشح لها هي األسباب املرتبطة ارتباطا

 باألخطار املهنية املتوقعة في مهن أو وظائف محددة. 
ً
 وثيقا

 

: يبين الجدو 
ً
ل التالي ملوثات بيئة العمل )األخطار املهنية( واألعمال التي تتواجد فيها تلك امللوثات سادسا

والفحوصات املختبرية والفيزيائية الالزم التركيز عليها مع بيان مضادات اللياقة الطبية لالنتساب لهذه 

 األعمال:
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ز جدول ملوثات بيئة العمل )األخطار املهنية( واألعمال التي تتواجد فيها تلك امللوثات والفحوصات املختبرية والفيزيائية الالزم التركي

 الطبية لالنتساب لهذه األعمال   مضادات اللياقةعليها مع بيان 

ملوثات / ظروف بيئة 

 العمل

ــــــــــــوصات املختبرية  األعمال التي تتواجد فيها امللوثات ـــــــــــــ ـــــــــــــ الفحـ

 والفيزيائيــة

مضــادات اللياقة الطبية )االســتطباب( لالنتســاب ملثل 

 هذه األعمال

حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممض األزوت، 

مماسممممممممممممميمممد  النشممممممممممممممممادر، أكم

 األزوت )النيتروجين(

إنتاجها واسمممممممممممممتعماالتها املختلفة واألعمال التي 

 تؤدي إلى إفرازها وانتشارها.

 أشعة على الصدر -

 قياس وظائف التنفس -

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 

 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

الممتممهممممممماب الممقصمممممممممممممممبمممممممات املممزمممن، الممربممو الممقصمممممممممممممممبممي، تمموسمممممممممممممممع 

 القصبات.

الممحممممموض األكممريمملمميمممممممة 

واملممممممممممميمممممممممممتممممممممممماكمممممممممممريممممممممممملممممممممممميمممممممممممة 

وممممركمممبممممممماتمممهمممم األثممميمممريمممممممة 

 والنيتريلية املعقدة

إنمممتممممممماجمممهممممممما واسممممممممممممممممتمممعممممممممممماالتمممهممممممما األكمممريممملمممونممميمممتمممريمممممممل 

 وامليتلميتاكريليت واإلتيل أكريليت وغيرها.

عممممممممد دم عممممممممام، والممممممممكممممممممريممممممممات 

 الحمر، قياس البيلوربين.

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 

 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

 التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي، توسع القصبات

املمممممممممممممممممممممممممممممممممممركمممممممممممممممممممممممممممممممممممبمممممممممممممممممممممممممممممممممممات 

األممممممممممميممممممممممنممممممممممونمممممممممميممممممممممتممممممممممريمممممممممة، 

واألممممممميممممممنممممممونمممممميممممممتممممممروزيمممممممة، 

واألممميممنممونمميممتممروكمملمموريمممممممة 

 العطرية

إنتاج واستعمال ترينتروتالول، دينيتروفينول، 

ديمممنمممتمممروبممميمممامممزول، األنممميممملممميمممن، المممفممميمممكسمممممممممممممممموفممميمممن، 

 كلور بيازول وغيرها، أوروتروبين. دينيتريل

إنتمماج واسممممممممممممممتعمممال الكسمممممممممممممميليممدين الكرييوزول 

 وحمض البكريك.

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات 

الممممممممممحمممممممممممممممممممممر الشممممممممممممممممممممممممبممممممممممكمممممممممميممممممممممة، 

الممبمميمملمموروبمميممن، فممحممص الممبممول 

 والراسب.

عممممممنمممممممدمممممممما يممممممكممممممون خضمممممممممممممممممممماب المممممممدم )الممممممهمممممميممممممممممممموجمممممملمممممموبمممممميممممممن( 

غ 120غ /ليتر عند الرجال، 130)الهيموجلوبين( أقل من 

 .ليتر عند النساء/

 األمراض املزمنة للكبد واملسالك الصفراوية.

مممممماتممممممماراكتممممممما/ امليممممممما  البيضمممممممممممممممممممماء( عنمممممممد التعرض  السمممممممممممممممممممماد )كم

 للترينتروتالول.

 األمراض املزمنة للجزء الخارجي للعين.
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 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب املثانة املزمن )للتعرض لألنيلين(

املمممممركمممممبمممممممات األمممممميمممممنممممميمممممممة 

المممدهنيمممة )المممدسممممممممممممممممممة( 

ومشمممممممممممممتقاتها األنيلينية 

وغيرهممممممما من املركبمممممممات 

 األمينية.

خممماليممممممما المممممممدم المممبممميمممض كممملمممهممممممما  إنتاجها واستعمالها.

وأنممممممواعممممممهممممممما )املصمممممممممممممممممممبمممممموغمممممممة(، 

 الكريات الحمر والشبكية.

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 

 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

 ن، التهاب الرئة املزمن.التهاب القصبات املزم

 التهاب الجلد املزمنة الناكسة.

 إنتاج املركبات السائلة للباريوم واستعمالها الباريوم ومركباته.

إنمممتممممممماج املمممركمممبمممممممات المممغممميمممر سممممممممممممممممممممائممملمممممممة لممملمممبممممممماريممموم 

 واستعمالها.

صورة شعاعيه للصدر )في 

العممممممممل ضمممممممممممممممن األتربمممممممة / 

 الغبار(

التهمماب الرئمة التهمماب القصممممممممممممممبممات املزمن، الربو القصممممممممممممممبي، 

 املزمن.

املمممممركمممممبمممممممات األمممممميمممممنممممميمممممممة 

البازيمممدين  –العطريمممة 

 ديانزيدين  –ومركباته 

تممالويممدين ومركبمماتممه  –

 نافتيل أمين. –

إنتممممممماجهممممممما واسممممممممممممممتعمممممممماالتهممممممما بمممممممما فيهممممممما األعممممممممال 

املختبرية، اسممممممممممتعمال امللونات املؤسممممممممممسممممممممممة من 

 تلك املواد.

 التهاب املجاري البولية والكلية. 

 املختلفة.السرطانات 

البازول ومشممممممممممممممتقمممممماتممممممه 

الكيسممملول  –)التالول 

الستيرول وغيرها(،  –

واملشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتممممممممممممممممممممممممقممممممممممممممممممممممممات 

 إنتاجها واستعماالتها بما فيها األعمال الخيرية.

إنتاج واستعمال مشتقات البيازول ومثيالتها، 

 تالول.ايزوبروبليبيازول، ستيرول، 

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات 

الشممممممممممممممبكية، بيض وصمممممممممممممميغة، 

 الصفيحات

في األعمممال التي لهمما عالقمة بمانتمماج البازول، النسممممممممممممممماء تمنع 

 عن العمل.

خضمممممممممممممممماب الممدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين( أقممل من 

غ/ليتر عنمممممممد النسمممممممممممممممممممماء.  120غ/ليتر عنمممممممد الرجمممممممال، 130
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الهالوجينية العطرية، 

والبازيمممممل الهمممممالوجي ي، 

 البازيليدين الكلوري.

ت أقممل مليون الصممممممممممممممفيحمما 4.5الكريممات الحمراء ألقممل من 

 .180.000من 

 األورام السليمة للجهاز التناسلي عند العمل مع البازول.

 اضطراب الطمث املرافق بازوف رحمية.

 اإلدمان على الخمر واملخدرات.

 –األصممممممممممممممبغمممة اآلزوتيمممة 

األصممممممممبغة األنتراخينية 

 والفتالوتسيانولوفية.

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات  .إنتاجها واستعماالتها 

 الشبكية.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة. -

 أمراض الكبد املزمنة الناكسة. -

إنممتممممممماجممهممممممما واسمممممممممممممممتممعممممممممممال الممبمميممريمملمميمموم املممعمممممممدنممي  البيريليوم ومركباته.

ومركبمماتممه، صممممممممممممممنمماعممة الحشمممممممممممممموات، الصممممممممممممممنمماعمة 

امليكانيكية للخزف من أوكسمممممممممميبيربليوم، إنتاج 

 السبائك الحاوية على البيريليوم.

بمممميممممض وصمممممممممممممممممميممممغمممممممة، صممممممممممممممممممورة 

للصممممممممممممدر، وظائف شممممممممممممعاعيه 

 الرئة.

 أمراض الحساسية. -

 التهابات الرئة املزمنة. –التهاب القصبات املزمنة  -

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. -

التغيرات املنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق  -

 التنفسية العليا 

 التهاب الحنجرة املفرط.  –

 –)الجفن األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين  -

 طرق الدمع(.

 أمراض الكلية املزمنة. - البول والراسب. إنتاجه واستعماله. بيتا نافتول 
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 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. -

التغيرات املنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق  صورة شعاعيه للصدر. إنتاجه واستعماله. البروم ومركباته.

 التنفسية العليا.

 الربو القصبي. –القصبات املزمن التهاب 

 التهاب الرئة املزمن.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

املركبات  الهالوجينية 

الممممممممهمممممممميممممممممدروكممممممممربممممممممونمممممممميممممممممة 

 الدهنية )الدسمة(.

إنتاجه واستعمالها بما فيها األعمال املختبرية، 

رباعى كلور الكربون، فينيل  –ديكلورإيتان 

كلوريد، كلور امليتلين، كلور امليتيل، 

 الكلوروفورم، البروم إيتيل، ثالثي كلور 

 اإليتيلين، كلوروبرين وغيرها.

 التهاب األعصاب املتعدد. البيلوروبين في الدم.

 الصفراوية املزمن.التهاب الكبد والطرق 

 التهاب الجهاز التنفس ي، الدوراني.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 التهاب الجلد الجريبي.

 املدمنين على الخمر.

 التهاب الكبد والطرق الصفراوية املزمن. البيلوروبين في الدم. إنتاجه واستعماله. هيدرازين ومركباته.

 التهاب الجلد املزمن الناكس

 أمراض الجهاز التنفس ي، الدوراني.
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ديميتييممممل فورممممماميمممد، 

ديميتييل اسمممممممممممممميداميد 

وغيرهممممما من الحموض 

 اآلميدية الدسمة.

 التهاب الجهاز العصبي املحيطي املزمن. البيلوروبين في الدم. إنتاجه واستعماله.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

والبيض الكريات الحمر  إنتاجه واستعماله. ايزوسيانوجين

 واملصبوغة.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 

 العليا. التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

األلياف االصممممممممطناعية 

 )املصنعة(.

 العملية امليكانيكية لصناعة األلياف:

 صباغة األلياف.

 التثبيت الحراري.

 الصباغة واستعمالها.تحضير مواد 

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  الخاليا البيض واملصبوغة.

 العليا.  التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

 األمراض التحسسية.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

صورة شعاعيه للصدر،  إنتاجها واستعمالها الكادميوم ومركباته.

)في األعمال وظائف الرئة 

املعرضة لألتربة والغبار(، 

 فحص البول والراسب.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 

 العليا.  انحراف الوتيرة مع تغيرات  وظائف الرئة.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي، التهاب الرئة 

 املزمن.  

 التهاب الكلية املزمن.
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غمممممممماز فممممممممحممممممممم الممممممممكممممممممو  

مممممممن نممممممواتممممممج وغمممممميممممممرهممممممما 

تممممممممممحممممممممممويممممممممممل الممممممممممفممممممممممحممممممممممم 

 الحجري إلى كو 

إنتاج فحم الكو  وغاز فحم الكو ،  -

التقاط نواتج تحويل الفحم الحجري إلى 

كو ، تكرير الفحوم الهيدروجينية امللتقطة، 

معامل  في تحضير الفحم الحجري األسود

 التحويل.

األعمال املتعلقة بصناعة اإلسفلت البيتوني  -

ل مواد تحويل لتعبيد الطرق مع استعما

 الفحم الحجري إلى كو .

وظائف الرئة، صورة 

شعاعيه للصدر، الكريات 

 الحمر، الصفيحات.

 

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 

 العليا. 

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 

 املزمن.

غ / ليتر عند  130خضاب الدم )الهيموجلوبين( أقل من  

 / ليتر عند النساء. غ 120والرجال 

 مليون. 4,5الكريات الحمر أقل من 

 .180,000الصفيحات أقل من 

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

مركبات الصوان 

العضوية والزيوت 

)أساس املركبة منها 

الزيوت( 

)السيليكونات ومنها 

 السيالنات(.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  الخاليا البيض واملصبوغة إنتاجها واستعمالها

 العليا، التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 

 املزمن.

 جزء األمامي من العين.األمراض املزمنة لل

الكريات الحمر،الخاليا  إنتاجها واستعمالها الليثيوم ومركباته

البيض واملصبوغة، البول 

 مضادات اللياقة الطبية )االستطباب( العامة
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والراسب، تخطيط القلب 

 الكهربائي.

إنتاج واستعمال املنغنيز املؤكسد، خالئط  - املنغنيز ومركباته

الفوالذ املنغنيزي واملعادن اللحام، صهر 

 األخرى الحاوية على املنغنيز.

الحصول على املواد الخام، تحضيرها،  -

استعمالها كمواد مطحونة للمركبات الغير 

 عضوية للمنغنيز.

صورة شعاعيه للصدر، 

وظائف الرئة )في األعمال 

املعرضة لألتربة والغبار(، 

خاليا بيض ومصبوغة، من 

نيز املمكن معايرة املنغ

 بالدم.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

 األمراض التحسسية.

 أمراض الجهاز العصبي املركزي.

 

إنتاجها واستعماله والعمليات التي ينجم عنها  امليتانول 

 انتشار . 

 أمراض العصب البصري والشبكية. فحص قصر العين

 اإلدمان على الكحول واملخدرات

 استعماله. -إنتاجه  –استخراجه  الزرنيخ ومركباته

 مركبات الزرنيخ العضوية والغير عضوية.

 العمليات التي ينجم عنها انتشار .

معايرة الزرنيخ في البول، 

فحص البول والراسب، 

 صورة شعاعيه للصدر

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 

 العليا.

 انحراف الوتيرة مع تغير في وظائف الرئة.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة 

 املزمن.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.
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 الورم السليم في أية منطقة.

 صورة شعاعيه للصدر،  - إنتاجه واستعماله النيكل ومركباته

وظائف الرئة )في األعمال  -

 املعرضة لألتربة والغبار(

الخاليا البيض  -

 واملصبوغة. 

التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع )عند العمل 

 بأماكن إنتاج النيكل بالطرق الكهربائية(.

 األمراض التحسسية.

 األورام السليمة في أية منطقة.

 النيكل(.أمراض الرئة املزمنة )عند العمل في إنتاج 

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني.

املسممممممممرعات العضمممممممموية 

لمممتمممقسمممممممممممممممميمممممممة املمممطممممممماط، 

مممممثممممبممممطمممممممات تممممقسممممممممممممممممميمممممممة 

 املطاط وغيرها

إنتاج واستعمال كابتكسا، التكسا، تيورام، 

 نيوزون 

الخاليا البيض واملصبوغة، 

 بيليوربين في الدم.

 التهاب القصبات املزمنة، التهاب الرئة املزمنة.

 األمراض التحسسية

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  املراقبة السريرية اإلنتاج واالستعمال بيرغيدرول

 العليا.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة 

 املزمن.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

إنتاجها واستعمالها في األعمال الزراعية  املبيدات الحشرية

كمركبات الكلور والفسفور العضوية 

قياس فعالية خميرة  -

الكولين استراز بالدم 

 أمراض الجهاز العصبي املحيطي املزمن.
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واسترات حامض الكرباميل واملركبات 

املعدنية الغير عضوية وغيرها.  وتتضمن 

 أعمال الحفظ واملعالجة األولية للقطن. 
ً
 أيضا

حين استعمال مركبات 

وية الفوسفور العض

وبعض الحموض 

 –امليتيلية املكربنة 

ومقارنتها بالفعالية قبل 

تعرض العامل 

 للمبيدات. 

عيار الزئبق بالبول )أثناء  -

العمل مع مركبات 

 الزئبق العضوية(.

قياس امليتهيموغلوبين  -

حين استعمال مركبات 

 النيتروفينول.

البليوروبين، البول  -

والراسب حين استعمال 

 .أية مركب من املبيدات

 التهاب الكبد والطرق الصفراوية املزمنة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 

 العليا.

 التهاب العصب السمعي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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املعادن البالتينية 

 –فضة  –)ذهب 

 ومركباتها وخالئطها(.

الخاليا البيض واملصبوغة،  استعمالها وإنتاجها

وظائف الرئة، صورة 

 شعاعيه للصدر.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمن.

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممحممممممممممممممممممممممممممممممممممممموم 

المممممممممهممممممممميمممممممممدروجممممممممميمممممممممنممممممممميمممممممممة 

والمممممغممممميمممممر )املشمممممممممممممممممممبمممممعمممممممة 

 مشبعة(.

تصليح اآلبار واملعدات عند التنقيب عن  -

 النفط.

تكرير النفط الكبريتي والكبريتي العالي.   -

 الغاز الطبيعي. البيرويازول )البيزول الناري(.

 التنظيف االنتقائي للزيوت. -

تنظيف النفط والغاز من كبريت  -

 الهيدروجين.

 تنظيف السفن الحاملة للنفط، الصهاريج، -

 الخزانات.

إنتاج املواد الصنعية املختلفة )فينول،  -

اتسيتون، الحموض الصنعية الدسمة، 

 والكحول(.

العمليات املساعدة الخدمية في محطات  -

 البيع، انتقاء العينات.

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة.

 التهاب الحنجرة املفرط التصنع.

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 

 املزمن.

 التهاب الكلية املزمن.

 ة بما فيها قبل السرطانية.التهابات الجلد املزمن

 التهابات الكبد والطرق الصفراوية املزمنة.

 االلتهابات املزمنة للجزء األمامي من العين.

 االلتهابات املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 اإلدمان على املخدرات والكحول.
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املراقبة املختبرية للمواد املصنعة والنصف  -

 مصنعة. 

 استخراج وتكرير األوزوكيريت. -

 قل البري والجوي.إعادة تركيب زيوت الن -

العمليات التي ينتج عنها أو تستعمل الفحوم  -

الهيدروجينية املشبعة والغير مشبهة )إنتاج 

 اإليزوبرين(. –الديفينيل  –البولي إيتيلين 

 استعمال البازين كمذيب. -

صناعة القار، الزيوت، البارافين،  -

 واستعمالتهم.

العمليات املساعدة الخدمية في محطات  -

ع، انتقاء العينات، املراقبة املختبرية البي

 للمواد النصف مصنعة واملصنعة.

العناصر )املعادن( 

 األرضية النادرة.

الرذاذي الصناعات التي تؤدي إلى االنتشار 

 للعناصر األرضية النادرة ومركباتها.

الكريات الحمر 

 والصفيحات.

 التهاب القصبات املزمنة  -

 الربو القصبي  –

 التهاب الرئة املزمنة -
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استخراجه والكشف عنه وغيرها من  - الزئبق ومركباته

عمليات لها عالقة باالستخراج وتنظيفه 

 وفصله عن الخالئط. 

استخالص الغازات استعماله من أجل  -

 املفرغة للذهب وغيرها من املعادن.

صناعة املوازين الزئبقية واملصابيح  -

اللومينسنتية )مثل الفلورسنت( وغيرها من 

األجهزة الفيزيائية والضوئية واللونية 

 واملركبات الزئبقية العضوية.

صناعة األشياء التي تحوي التحليل  -

 الكهربائي الزئبقي.

س مع األجهزة التي يكون فيها العمل بالتما -

 الزئبق مفتوح )غير مغلق(.

 صناعة جلجل الزئبق )مفرقعات الزئبق(.

العمل باملقومات الزئبقية واملحوالت  -

 الكهربائية والشفاطات.

استعماله بصفة عامل محفز في العمليات  -

 الكيميائية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. - 

 –التهاب الفم  –ب اللثة أمراض األسنان والفكين )التها -

 التهاب الغشاء حول السن(.
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 استعمال مركبات الزئبق العضوية. -

األجهزة التي يكون فيها العمل بالتماس مع  -

 الزئبق مغلق.

استعمال جلجل الزئبق في األعمال التحت  -

 أرضية.

استعماله في العيادات السنية كحشوة  -

 زئبقية.

صناعة املركبات الدوائية ومواد التجميل  -

 التي تحوي الزئبق.

الرصمممممممممممممممماص ومركبممماتمممه 

 الغير عضوية

 صهر الرصاص من الخام والتراكيز.  -

الحصول على الخالئط أو السبائك  -

 الرصاصية.

 تصفية أو تنقية الرصاص. -

الحصول على الكرات الرصاصية الجافة.   -

 محلول األسبيداج األبيض النقي.

 التحف بالرصاص.طالء  -

الكريات الحمر، الشبكيات 

الحمر املنقطة، حمض 

األمينوفوليك، 

 الكربروبورفورين في البول. 

 

كمية خضاب الدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين(  -

ليتر عند  / غ 120وغ / ليتر عند الرجال،  130أقل من 

 النساء. 

 االلتهابات املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. -

 أمراض الكبد املزمنة الناكسة. -
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التحضير بالطرق امليكانيكية واليدوية  -

 للرصاص.

 التكتل، تزويد كراس ي التحميل. -

 صناعة البطاريات الرصاصية. -

 التقسية في البانيوهات الرصاصية. -

 –الطليات الزجاجية  –انتاج الدهان  -

 سوائل الرش الحاوي على الرصاص.

جية إنتاج وتحضير الزجاج واأللياف الزجا -

 الحاوية على الرصاص.

عند استعمال الدهان الحاوى على  -

 الرصاص بشكل متكرر.

 إنتاج التحف الرصاصية. -

صناعة واستعمال اإلسمنت الزجاجي 

 الكريستالي.

اكتشاف الخام الرصاص ي، التكسير،  -

والتخليط وغيرها من عمليات لها عالقة 

بنشر األتربة )الغبار( الحاوية على سولفيد 

 الرصاص.
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األعمال الغير مركزية املتواجد بها القليل  -

 من الرصاص مثل اللحام وفي املطابع.

سمممممممممميلينيوم والتلوريوم 

 ومركباتهما

 التهاب القصبات املزمنة،   اإلنتاج واالستعمال

 التهاب الرئة املزمنة، الربو القصبي.

 التهاب الجلد املزمنة الناكسة.

إنتاج واستعمال مركبات الكبريت العضوية  الكبريت ومركباته

واآلثار السلفانية، مركبات امليتيل الكبريتي، 

حمض الكبريت، وأكاسيد العمليات التي تنتج 

كبريت وأكسيد الكبريت االنهدريدي وكبريت 

 الهيدروجين. 

 صورة شعاعيه للصدر  -

 وظائف الرئة.  –

 التغيرات املتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية

 العليا.

الربو  –التهاب الرئة املزمن  –التهاب القصبات املزمن 

 القصبي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

األمراض التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل 

 بالتماس مع مركبات امليتيل الكبريتي.

إنتاج واستعماله. العمليات التي ينتشر من  كبريتيد الكربون 

 خاللها.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. تخطيط قلب كهربائي

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

مركبات السيانور 

)حمض سيانور 

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني. -  إنتاجه واستعماله

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين. -
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الهيدروجين ومركباته 

 سيانميد وغيرها(. –

الكاوتشو  )املطاط( 

 الصناعي.

الكريات الحمر،الخاليا  لكاوتشو  الصناعي وتحضير اإنتاج 

البيض واملصبوغة، 

الصفيحات، البيلوروبين في 

الدم عند التماس مع 

 الستيرول والكلوروبرينوم

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية

ممممممممممواد المممممممممتمممممممممنمممممممممظممممممممميمممممممممف 

 املصنعة )الصنعية(.

سولفات  –إنتاج السولفانول األلكيالميد 

 الصوديوم وغيرها

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية. الخاليا البيض واملصبوغة

التغيرات املتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية 

 العليا.

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

املواد الراتنجية 

املصنعة 

والبالستيكية والتي 

يدخل في أساسها 

 الستيرول

صناعة اللدائن وشبه اللدائن للستيرول  -

واإلتير املتعدد الراتنجي الورنيش ي واملواد 

 الالصقة والبالستيك الزجاجي 

 إعادة تصنيع الراتينج والبالستيك  –

استعمال الراتنج، الورنيش، املواد  –

 الالصقة. 

الكريات الحمر، 

الصفيحات،الخاليا البيض 

 واملصبوغة

عيار خضاب الدم )الهيموجلوبين( أقل من  .1

غ / ليتر عند  120غ / ليتر عند الرجال و130

مليون  4,5النساء، الكريات البيض أقل من 

 .180,000والصفيحات أقل من 

 األمراض التحسسية. .2
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املواد الراتنجية 

املصنعة 

والبالستيكية والتي 

يدخل في أساسها 

الفينول 

 والفارمالديهيد

صناعة الراتنج والورنيش، واملواد الالصقة 

وغيرها. إعادة صناعة الحبيات املضغوطة 

واملواد املضغوطة.  استعمال املواد الالصقة 

 الورنيش. 

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة. 

 

انحراف الوتيرة مع انخفاض الوظائف التنفسية 

نفية، التغيرات املتعددة التحت ضمورية للجهاز األ 

 التنفسية العلوي.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمن.

 األمراض التحسسية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

املواد الراتنجية 

املصنعة 

والبالستيكية والتي 

يدخل في أساسها 

مركبات الصوان 

العضوية 

 )سيالكسونات(

الورنيش، السليكون املائع.   –صناعة الراتنج 

 –إعادة تصنيع اللدائن واملواد املضغوطة 

 استعمال الورنيش، اللدائن وغيرها

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 ع.التهاب الحنجرة املفرط التصني

 التهاب القصبات املزمن 

 الربو القصبي 

 التهاب الرئة املزمن.

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

 األيزوسييانوجين

صناعة البولي اوريثان، البينوبولي اوريثان، 

 وغيرها.  إعادة التصنيع واالستعمال

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

 األمراض التحسسية
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املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

الممممممفمممممملممممممور الممممممعضمممممممممممممممممممموي 

 ومركباته

صناعة اللدائن )الفلوربالست( وشبه اللدائن 

)إعادة تصنيع الفلوربالست بالطرق الحرارية 

 وامليكانيكية(

صورة شعاعيه للصدر، 

 الرئةوظائف 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

انحراف الوتيرة مع انخفاض في وظائف التنفس األنفية، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

التهاب القصبات املزمن الربو القصبي، التهاب الرئة 

 املزمن.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

الممممممفمممممميممممممنمممممميمممممممل كمممممملممممممورايمممممممد 

 والفينيليدين كلورايد

صناعة اللدائن وشبه اللدائن، بيير 

املواد الالصقة، الورنيش  –كلورفينيل 

وغيرها.  إعادة تصنيع الراتينج والبالستيك.  

 املواد الالصقة، الورنيش استعمال

الكريات الحمر،الخاليا 

البيض واملصبوغة.  

البيلوروبين في الدم، صورة 

 شعاعيه للعظام

التهاب بطانة الشرايين، الساد، داء رينو، تقلص األوعية 

 املحيطي..

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 األمراض التحسسية.

 األمراض القبل سرطانية

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

صناعة وإعادة تصنيع اللدائن( وشبه 

اللدائن. استعمال املستحلبات، الورنيش 

 واألصباغ

الكريات الحمر، البيض 

 والصبغة

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

تشرة التحت ضمورية للغشاء املخاطي التغيرات املن

للجهاز التنفس ي العلوي، التهاب الحنجرة املفرط 

 التصنع.
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الممحممممموض األكممريمملمميمممممممة 

 وامليتاكريلية

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

الممممحممممممممموض األممممميممممنمممميمممممممة 

 والدي األمينية

صناعة وإعادة  تصنيع البولي أميدات.  

 وغيرهااستعمال املواد الالصقة 

الكريات الحمر،الخاليا 

 البيض واملصبوغة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات الحاصراملزمن، التهاب الرئة املزمن.

 الربو القصبي.

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما يممدخممل في 

 األيبيكلورهيدرين

صناعة واستعمال الراتيج األيبوكسيدي 

 والبالستيكي )الكومباوند(

صورة شعاعية للصدر، 

وظائف الرئة، الخاليا 

  البيض واملصبوغة

 األمراض التحسسية

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 

املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 

والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممحممممممممممممممممممممممممممممممممممممموم 

المممممممممهممممممممميمممممممممدروجممممممممميمممممممممنممممممممميمممممممممة 

االلمممميممممفممممممماتمممميمممممممة والممممغمممميممممر 

 األمراض التحسسية. الخاليا البيض واملصبوغة صناعة واستعمال اللدائن وشبه اللدائن
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مشممممممممممممممبعمممة )بولي اتيلين 

 البولي بروبولين( –

المممراتممميمممنمممج الصمممممممممممممممممفممم مممي 

 )الطين الصف ي(

صناعته واستعماله، الصناعات املتعلقة 

 بانتشار 

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 األمراض التحسسية.

األمراض الجلدية املتعلقة بزيادة الحساسية من ضوء 

 الشمس.

 األمراض الجلدية القبل سرطانية.

 السيالن الزهمي، أمراض الجهاز الجريبي للجلد.

 العين. األمراض املزمنة للجزء األمامي من

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر استخراجه، إعادة تصنيعه، استعماله األنتيمون ومركباته

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات املزمن الناكس.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة

صناعته واستعماله،  - الثاليوم ومركباته

صناعة الزجاج القاس ي، 

صورة شعاعيه للصدر، 

وظائف الكلية، وظائف 

 الكبد

 األمراض العصبية للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الغشاء حول السن. –التهاب الفم  –التهاب اللثة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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صناعة الخاليا الضوئية 

 الحساسة.

التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التغيرات 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

إنتاج رابع أتيل الرصاص  - رابع أتيل الرصاص

 والسائل اإلتيلي.

خلط السائل اإلتيلي مع  -

 املحروقات )الوقود(

استعمال البازين اإلتيلي:  -

مثل التجارب، التصليح، 

التجميع، التغسيل 

ملحركات الطيارات 

والسيارات، تعبئة 

 الطيارات، السيارات.

تعبئة البازين اإلتيلي  -

ملحطات الوقود الغير 

آلية، تنظيف املعدات 

والخزانات الفارغة في 

قواعد النفط، ومخازن 

 النفط.

الفحص السريري العصبي 

 والنفس ي

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي
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املعادن التالية 

 ومركباتها:

الكوبالت، الفناديوم، 

موليبدينوم، 

التيتانيوم، 

التنغستين )ولفرام(، 

 الزركونيوم.

 استخراج واستعمال الكوبالت ومركباته. -

استخراج خماس ي أوكس ي الفناديوم، إنتاج  -

الفيروفناديوم، إعادة تصنيع الفناديوم 

 الحاوي على شوائب.

إنتاج واستعمال املوليبدينوم، التغنستين،  -

 ومركباتهم.

 التيتانيوم.إعادة تصنيع  -

 الحصول على التيتانيوم املعدني ومركباته. -

استخراج واستعمال الخالئط )التنغستين  -

كوبالت(.   –كوبالت(.  )التيتانيوم  –

 الحبيبات املعدنية للزركونيوم ومركباته.

الخاليا البيض  –

 واملصبوغة، 

صورة شعاعيه  –

 للصدر، 

 وظائف الرئة،  –

تخطيط القلب عند  –

 بالت.العمل مع الكو 

 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمنة.

 األمراض التحسسية.

سفل )سوء تغذية( العضلة القلبية عند العمل مع 

 الكوبالت.

األوروسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالت 

 واألصبغة األورسولية

واألصبغة األورسولية، تزيين إنتاج األوروسول 

 الفراء

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية. الخاليا البيض واملصبوغة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات والرئة املزمن والربو القصبي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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صناعة وتحضير املركبات الصالحة  املركبات الدوائية

لالستعمال: املورفين ومشتقاته.  الفيتامينات 

مركبات السولفا، املركبات املضادة  –

لألورام، املركبات الهرمونية، املركبات 

املهدئة، املركبات املميعة للدم، املركبات 

املطهرة.  استعمال املركبات في التخدير 

 ضير األدوية في الصيدلياتواإلنعاش.  تح

الخاليا البيض واملصبوغة، 

 الحمر، البيلوروبين في الدم

 انخفاض حاسة الشم.

 اضطراب وظيفة التوازن بما فيها داء مانيير.

 ة بما فيها الجلدية.األمراض التحسسي

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 اضطراب التوازن الهرموني.

 املخدرات والكحول.اإلدمان على 

 األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والسفلي. وظائف التنفس إنتاجه واستعماله الفينول ومشتقاته

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

الفورمممممالممممديهيممممد وغير  

ممممممممممن األلمممممممممديمممممممممهممممممممميممممممممدات 

 الدهنية )الدسمة(.

واستعماله والعمليات التي تؤدي إلى إنتاجه 

 انتشار 

الخاليا البيض  -

 واملصبوغة، 

 وظائف الرئة -

 األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والسفلي.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

إنتاج واستعمال  - الفوسفور ومركباته

الفوسفور األصفر 

ومركباته، ومركبات 

 الفوسفور العضوية.

 صورة شعاعيه للفكين  -

معايرة الكولين استيريز  -

املصلي عند العمل مع 

أمراض الفم واللثة )التهاب اللثة، التهاب الغشاء حول 

 تسوس األسنان(. –السن 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنع.
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إنتاج واستعمال  -

الفوسفور األحمر، 

واستخراجه، وصناعة 

 واستعمال الفوسفات.

مركبات الفوسفور 

 العضوية

 الربو القصبي. –التهاب القصبات والرئة املزمنة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 ة العظام.األمراض املزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاص

 األمراض املزمنة للكبد والطرق الصفراوية.

حمممممممممممممض الممممممفممممممتمممممممالمممممميمممممممك 

وانهيمممممدريمممممد الفتممممماليمممممك 

 ومشتقاتهم

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. مراقبة سريريه اإلنتاج واالستعمال

تغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التهاب 

 الحنجرة املفرط التصنع.

والرئة املزمن، الربو القصبي، األمراض التهاب القصبات 

التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل مع األنهيدريد 

 فتاليك.

 األمراض املزمنة للجهاز األمامي من العين.

إنتاج واستعمال الفلور ومركباته، استخراج  الفلور ومركباته

األملنيوم بالتحليل الكهربائي، العمليات التي 

 ومركباتهينتج عنها الفلور 

صورة شعاعيه للصدر، 

وظائف الرئة، صورة 

 شعاعيه لعظام الفخذ

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.  انحراف الوتيرة مع 

 اضطراب وظائف التنفس األنفية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 الربو العصبي. –املزمنة التهاب القصبات والرئة 
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التهاب الغشاء حول  –أمراض الفم واللثة )التهاب اللثة 

 السن(.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض املزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاصة العظام.

المممممممكممممممملمممممممور وممممممممركمممممممبممممممماتمممممممه 

والخليط الحمماوي على 

 الكلور 

واستعماالتها، العمليات التي ينتج إنتاجها 

 عنها الكلور 

صورة شعاعيه للصدر، 

 اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.  

 الربو العصبي. –التهاب القصبات والرئة املزمنة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 جلد املزمنة الناكسة.أمراض ال

الفيورانممات ومركبمماتهما: 

رابممممممع  –المممممممفمممممممورفمممممممورال 

 هيدروفيوران

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع. مراقبة سريريه إنتاجها واستعماالتها

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

الممممكمممملممممور الممممنمممممممافممممتمممممممالمممميممممن 

وممممممممممممممممممممممممممركمممممممممممممممممممممممممبممممممممممممممممممممممممماتمممممممممممممممممممممممممه 

)همممممممممممممممممالممممممممممممممممموفممممممممممممممممماكمممممممممممممممممس(.  

الممممممممممنممممممممممافممممممممممتممممممممممالمممممممممميممممممممممنممممممممممات: 

الخاليا البيض واملصبوغة،  إنتاجها واستعماالتها

 البيلوروبين في الدم

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 الصفراوية.األمراض املزمنة للكبد والطرق 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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نممممممممافممممممممتممممممممالمممممممميممممممممن، كمممممممملممممممممور 

النمممافتمممالين ومركبممماتمممه، 

همممممممممممممممميممممممممممممممممدروأوكسمممممممممممممممممممممم مممممممممممممممي 

 نافتلين، النافتول 

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

المممممممممممكمممممممممممروم، حمممممممممممممممممممممممض 

 الكروم ومركباتهما

إنتاج واستعمال بما فيها األشياء التي تحوي 

 على الكروم بشكل مركب إضافي

الخاليا البيض واملصبوغة، 

صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف التنفس

ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التغيرات التحت 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف التنفس األنفية.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض القصبات والرئة املزمنة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 وجود ورم في أي موضع.

كمممممبمممممريمممممتمممممممات المممممنمممممحممممممماس 

 )التوتياء( ومركباتها

التوتياء ومركباته، أعمال  إنتاج واستعمال

الغلفنة للفوالذ والحديد، عمليات طالء 

وحماية قواعد السفن والخزانات تحت 

األرض، صناعة صفائح التوتياء لألسقف، 

صناعة البطاريات الجافة، صناعة الخالئط 

 املعدنية، صناعة األصباغ والدهانات

س ي العلوي، التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنف صورة شعاعيه للصدر

 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب القصبات والرئة املزمنة، الربو القصبي.

إنتاج واستعمال القصدير ومركباته،  القصدير ومركباته

عمليات تفضيض املرايا، صناعة ورق تغليف 

السجائر والشوكوال والصابون، الصناعات 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر

 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.
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الدوائية، صناعة أدوات التجميل، عمليات 

صناعة الكونسروة وتعبئة املشروبات، 

 صناعة الخالئط املعدنية

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 زمنة، الربو القصبي.التهاب القصبات والرئة امل

إنتاج واستعمال النحاس ومركباته،  النحاس ومركباته

الصناعات الكهربائية، صناعة األدوات 

املازلية، األدوات الكيميائية والصيدالنية، 

 صناعة خالئط النحاس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر

 وظائف الرئة.انحراف الوتيرة مع اضطراب 

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب القصبات والرئة املزمنة، الربو القصبي.

إنتاج واستعمال األملنيوم ومركباته، صناعة  األملنيوم ومركباته

خالئط األملنيوم، صناعة األسال  والكابالت، 

املطاحن الدوارة، استعمال الشكل النهائي 

البناء، استعمال صفائح لألملنيوم في أعمال 

األملنيوم في الصناعات الغذائية، استعمال 

 ورق األملنيوم في التعليب

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعية للصدر

 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 الربو القصبي.التهاب القصبات والرئة املزمنة، 

إنتاجها واستعمالها في األعمال الطبية  املضادات الحيوية

 والصيدالنية

الخاليا البيض واملصبوغة، 

 البول والراسب

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي.

 األمراض التحسسية .

 التهاب القصبات املزمن املتكرر، التهاب الرئة املزمنة.

 الداء الفطري. –داء الكنديدا )املبيضات( 

 األمراض املزمنة للجهاز البولي.
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الفطور ومخلفممممممماتهممممممما، 

المممتمممركممميمممز المممبمممروتممميمممنممميمممممممة 

الفيتمممامينيمممة، األعالف 

المممممممدراجمممميمممممممة، األعممممالف 

 املركبة

إنتاج واستعمال املنتجات امليكروحيوية 

 التوليفية )الصنعية(.

 األمراض التحسسية. الخاليا البيض واملصبوغة

 املزمنة.التهاب القصبات  والرئة 

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.

 داء املبيضات. –الداء الفطري 

ممممممركمممممبمممممممات المممممخمممممممممممممائممممر.  

املممنممبممهمممممممات )الممحممممممماثمممممممات( 

 الحيوية

إنتاجها واستعمالها في األعمال الطبية 

والصيدالنية. األعمال الزراعية وغيرها في 

 قطاع الزراعة

 التحسسية.األمراض  الخاليا البيض واملصبوغة

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.

املممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؤرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 

)املحسمممممممممسمممممممممات(، أثناء 

للعالج والتشممممممممممممخيص، 

وممممممممممممركمممممممممممبمممممممممممات المممممممممممدم، 

واملممركممبمممممممات املممنممممممماعمميمممممممة 

 الحيوية

 األمراض التحسسية الخاليا البيض واملصبوغة إنتاجها

املواد املجرثممة، املواد 

الحممماملمممة للطفيليمممات، 

عوامممل حيويممة إنتممانيمة 

أو طفيليمممممممة )جراثيم، 

فطور، حمات راشحة 

العمل مع املواد املجرثمة واملواد الحاملة 

 العمل للطفيليات واملرض ى املسببين للعدوى. 

في املستشفيات واملستوصفات واملصحات 

.  األعمال التي تستدعي واملراكز الطبية

االتصال بالحيوانات املصابة بهذ  األمراض 

والتداول معها أو أجزاء منها ويشمل ذلك 

الخاليا البيض واملصبوغة.  

البراز.  إجراء االختبارات 

النوعية حسب طبيعة 

 التعرض

أسباب عدم اللياقة الطبية )االستطباب( العامة ولكن 

تحدث بها العدوى يمنع العمل في األماكن التي يمكن أن 

( سنة، وكذلك يمنع عمل  النساء 18لألعمار أقل من )

 الحوامل واملرضعات.
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 –ركمممممممممممتسمممممممممممممممممممممممميمممممممممممات  –

 طفيليات(.  

أعمال تربية األبقار واألغنام وبيع وتداول 

منتجاتها وفضالتها.  أعمال صناعة الحليب 

ومشتقاته.  املسالخ وصناعة حفظ اللحوم.  

العمل   العمل في األنفاق واملجارير واملناجم.

في أماكن املستنقعات املائية واملصادر املائية 

واألنهار. العمل في أماكن تواجد واستيطان 

 هذ  األمراض.

املممممممواد االحممممممتممممممكممممممماكمممممميمممممممة 

)الحمماكممة( أو املركبممات 

المممحممممممماويمممممممة عممملمممى املمممواد 

المممممممممممحممممممممممماكمممممممممممة )أغمممممممممممبمممممممممممرة 

 مستنشقة(.  

إنتاج وصناعة واستعمال املواد الحاكة  -

)الكورندم( )أوكسيد األملنيوم بلورات( ومواد 

 كهروبلورية. 

أحادي بلوري )طبيعي أبيض، كرومي(.   -

كربيد، بورون وأكاسيد ، صناعة واستعمال 

 كربيد الصوان وغيرها.

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

لجهاز التنفس ي العلوي.  التغيرات التحت ضمورية ل

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –العضوية )الحيوانية األتربة )الغبار( 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

الصمممممممممممممممموان وارتمممبممممممماطمممممممه 

بمممممممالسممممممممممممممليكممممممما الحرة أو 

ثممممممممممممممانممممممممممممممي أكسمممممممممممممممممممممممممممميممممممممممممممد 

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث 

التولد ملادة السيليكا واملواد الحاوية على مادة 

 السيليكا كالعمل في املناجم واملحاجر أو نحت

األحجار أو طحنها أو في صناعة املسنات 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  

 اضطراب التنفس عن طريق األنف.انحراف الوتيرة مع 

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 
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السممممممممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممميممممممممممممممممممممكممممممممممممممممممممون 

 )السيليس(.

صناعة  الحجرية أو تلميع املعادن بالرمل. 

األيروسيل، الكربيد.  الزجاج.  ، الصوان

 السيلومين.  صناعة االسمنت. 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 ليميرية، املحسسة املعدنية.البو 

املمممممعمممممممادن وخمممممالئمممممطمممممهممممممما 

 )سبائكها(.  

عملية صقل وجلخ املعادن وخالئطها عمليات 

التغبير باملعادن الناجمة عن الحبيبات 

 املعدنية وصناعة التحف املعدنية. 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

باتية( املواد الن –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

السمممميليكات واملركبات 

 الحاوية عليها: 

األسممممممممممبيسممممممممممت واملواد  -

الممممممممممممممحمممممممممممممماويممممممممممممممة عمممممممممممممملممممممممممممممى 

 األسبيست

عمليات التنقيب والحفر وصناعة  -

 األسبيست، 

 إنتاج وصناعة األسبيست االصطناعي  -

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  التغيرات 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.



37 
 

السمممممممممممممميليكات األخرى  -

واملمممركمممبمممممممات المممحممممممماويمممممممة 

 عليهم

إنتاج وصناعة التحف من االسمنت  -

 األميانتي واملطاط األميانتي وغير  

 صناعة وإنتاج األلياف الزجاجية واملعدنية.  -

الطفال  –االسمنت األمينتي.  الفخار 

الحراري.  البوكسيت.  الحجر األسواني.  

 وغيرها من الصناعات

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –ربة )الغبار( العضوية )الحيوانية األت

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

 استخراج وصناعة واستعمال الفحم. - أغبرة الفحم

إنتاج واستعمال هباب الفحم األسود  -

 الكو .   –والجرافيت االصطناعي 

صناعة واستعمال األملاس الطبيعي  -

 واالصطناعي. 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

األتممممممممممربممممممممممة )الممممممممممغممممممممممبممممممممممار( 

العضمممممممممموية )الحيوانية 

 النباتية( –

أعمال الغزل والنسيج والكرد والتخزين 

للقطن والصوف والكتان والقنب.  صناعة 

الحبوب التبغ.  أعمال الطحين.  إنتاج األوراق 

 الحريري الطبيعي وغيرها –

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

أغبرة حامالت الضمممموء 

 الغير عضوية

 صورة شعاعيه للصدر   - واالستعمالاإلنتاج 

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 الناكسة. األمراض الجلدية املزمنة

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

أغبرة اللحام. )احتواء 

% وأكثر( 20املنغنيز )

النيكل، الكروم، 

مركبات الفلور.  

البيريليوم، 

 الرصاص(.

ي، غازي، ملتهب، لحام لحام قوس ي، جبل

قريب لخالئط معدنية عائمة.  لحام كهربائي 

 للمعادن.  

لحام معادن متوسطة وعالية االحتواء على 

الفوالذ.  النيكل النحاس ي )نواقل كهربائية(، 

 البيريليوم وخالئطه. 

صورة شعاعيه للصدر،  -

صورة شعاعيه لعظام 

 الفخذ  

 وظائف التنفس. -

الخاليا البيض واملصبوغة  -

حين استعمال )الكروم، 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 

 لوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.انحراف ا

 السل الرئوى. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.
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النيكل، الكوبالت، 

 البيريليوم، املنغنيز(.

الكريات الحمر.  املحبة  -

لألساس املنقطة.  

الشبكيات. حمض 

األمينوليفوليك، 

كوبروبورفورين البول )عند 

 استعمال الرصاص(. 

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

ملواد النباتية( ا –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

احتواء )أغبرة اللحام.

%( 20املنغنيز )حتى 

أكاسيد الحديد، 

األملنيوم ماغازيوم، 

النحاس،  –تيتان 

الزنك، املوليبدين، 

 –فاناديوم 

 الفولغرام.

لحام قوس ي، جبلي، غازي، ملتهب، لحام  -

قريب لخالئط معدنية عائمة.  لحام 

 كهربائي للمعادن.  

لحام خالئط تحتوي على الفحم  -

والفوالذ الزنكي.  األملنيوم، النحاس، 

 التيتان.

لحام النواقل الحديدية والحديدية  -

 الفانادومية.

صورة شعاعيه للصدر،  -

صورة شعاعيه لعظام 

 الفخذ  

 وظائف التنفس. -

الخاليا البيض واملصبوغة  -

حين استعمال )الكروم، 

النيكل، الكوبالت، 

 ، املنغنيز(.البيريليوم

الكريات الحمر.  املحبة  -

لألساس املنقطة.  

الشبكيات. حمض 

األمينوليفوليك، 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 

 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 ل الرئوى.الس –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 

النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.
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كوبروبورفورين البول )عند 

 استعمال الرصاص(. 

األشعة املؤينة. املواد 

ذات الفعالية اإلشعاعية. 

 مصادر األشعة املؤينة. 

كافة األعمال التي ترتبط باملواد ذات النشاط 

 اإلشعاعي ومصادر األشعة املؤينة

خضاب الدم  -

)الهيموجلوبين(.  الكريات 

الحمر، الصفيحات، 

 والخاليا البيض واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي.   -

ظائف التنفس، وصورة و  -

 شعاعيه للصدر

خضاب الدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين( أقل من 

غ / ليتر للنساء الكريات 120غ / ليتر للرجال، 130

مليون.  الصفيحات أقل من  4,5البيض أقل من 

180,000 . 

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 

 املحيطية.

ورمية املتكررة والناكسة، السرطانات األمراض القبل 

 الخبيثة.

األورام السليمة واألمراض التي تمنع من استخدام 

األلبسة الخاصة والدهون الخاصة للمناطق املكشوفة 

 من الجلد.

مرض األشعة الدرجة الثانية حتى الرابعة أو ذات 

 املضاعفات املستمرة الدائمة.

التهاب األذن  التهاب الجيوب األنفية القي ي املزمن،

 الوسطى املزمن.

 األمراض الفطرية املزمنة للجلد.
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( في العين 2( في العين و )5درجة اإلبصار ليس أقل من )

.  مد البصر 10األخرى بدون تصحيح حسر البصر حتى 

 .3.  االنحراف ليس أقل من 8

 الساد العي ي.

 –األشعة الغير مؤينة 

 أشعة الليزر –أ 

الكريات الحمر،  - مع الليزركافة أنواع األعمال 

الصفيحات، الخاليا البيض 

 واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي -

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. 

( في 5( في العين وأقل من )6درجة اإلبصار أقل من )

العين األخرى بدون تصحيح.  قصر البصر ليس أقل من 

قصر  .  املرض املركب من3. االنحراف ليس أكثر من 6

 .3ومد وانحراف البصر ليس أكثر من 

 الساد بأنواعه.

األشعة  1 –ب 

املغناطيسية 

الكهربائية.  مجال 

مغناطيس ي كهربائي 

 – 30بترددات من 

 300ميغاهيرتز حتى 

ميغاهيرتز، األشعة 

فوق البنفسجية، 

ل مع مصادر كافة أنواع األعما

 كهرومغناطيسية

الكريات الحمر،  -

الصفيحات، الخاليا البيض 

 واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي.   -

 الساد بأنواعه.
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األشعة تحت 

 الحمراء وغيرها.

 30أقل من    2 –ب  

 ميغا هيرتز.

األشعة  –ج 

الكهرومغناطيسية 

 املستمرة والثابتة.

كافة أنواع األعمال مع مصادر أشعة  

 كهرومغناطيسية مستمرة وثابتة

الكريات الحمر، 

الخاليا البيض الصفيحات، 

واملصبوغة.  تخطيط 

 القلب الكهربائي

 الساد بأنواعه

 كل أنواع األعمال املتعلقة بتأثير: االهتزاز الصناعي

 االهتزاز املوضعي. –أ 

 االهتزاز العام. –ب 

االختيار البارد. التحسس 

 لالهتزاز )التحمل(. 

فحص جهاز التوازن عند  

 تأثير االهتزاز العام.

الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية التهاب باطن 

 املحيطية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 أمراض جهاز التوازن وخاصة داء مينير.

األمراض  –األوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي 

 املزمنة للرحم وملحقاته الناكسة.

 بدون تصحيح. 8قصر البصر الشديد أكثر من 

كل األعمال التي ينتج عنها ضجيج صناعي  الصناعيالضجيج 

 والتي تؤثر على توتر الجهاز السمعي:

 ديسيبل. 99حتى  81من  –أ 

تخطيط السمع، اختبار 

 جهاز التوازن 

 نقص السمع حتى ولو ألذن واحدة وألي سبب كان.

تصلب الشريان السمعي واألمراض املزمنة للجهاز 

 السمعي.
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 داء مينير. –اضطراب جهاز التوازن ألي سبب كان  ديسيبيل وما فوق. 100 –ب 

 ارتفاع التوتر الشرياني.

األمواج فوق الصوتية 

 )النقل بالتماس(.

العمل مع جميع األجهزة املعتمدة على األمواج 

 فوق الصوتية

االختبار البارد، التحسس 

 لالهتزاز

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية التهاب باطن 

 املحيطية.

ارتمممممممممفممممممممماع الضممممممممممممممممممممممغمممممممممط 

 الجوي 

العمل تحت ضغط جوي مرتفع )الغطاسين 

أعمال  –الغرفة املكيفة للضغط  –

 الغطس(.

صورة شعاعية للصدر، 

اختبار جهاز التوازن. 

 تخطيط القلب الكهربائي

األمراض التشوهات الخلقية للجهاز العضلي الحركي 

 مة عن الحوادث.والناج

التهابات األذن املزمنة، ضمور غشاء الطبل، التهاب 

 القناة السمعية.

األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والطرق 

 التنفسية.

 اضطراب جهاز التوازن.  داء مينير.

درجة  –كل أمراض العيون املؤدية إلى اضطراب البصر 

العين ( في 5( في العين وأقل من )8البصر أقل من )

 األخرى بدون تصحيح.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي واملركزي.

 أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.
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 أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.

 الفتوق املائلة لالختناق.

 ارتفاع التوتر الشرياني.

 اإلدمان على الكحول واملخدرات.

انمممممممخمممممممفممممممماض المممممممحمممممممرارة 

 )البرودة(

درجة حرارة منخفضة لجو أماكن العمل في 

 العمل واإلنتاج أقل من الحد املسموح به.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. االختبار البارد

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 

 املحيطية. 

الدوالي املتعلقة بتوسع األوردة الشديدة، التهاب الوريد 

 الخنثري.

لمممممممممممممحمممممممممممممرارة ارتمممممممممممممفممممممممممممماع ا

والمممممممممتمممممممممأثممممممممميمممممممممر المممممممممقممممممممموي 

لممممممممملمممممممممحمممممممممرارة المممممممممرطمممممممممبمممممممممة 

 اإلشعاعية

كافة األعمال التي تكون فيها درجة الحرارة 

مرتفعة لجو أماكن العمل واإلنتاج أكثر من 

 الحد املسموح به

( في العين 5درجة اإلبصار مع التصحيح أقل من ) مراقبة سريريه

 ( للعين الثانية.2الواحدة وأقل من )

 الساد بأنواعه.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

التمممممممأثير القوي )توتر( 

عملممى المعمميممنمميممن. إجمهممممممماد 

 النظر

كل األعمال التي لها عالقة باجهاد النظر 

 وتوتر العينين.

مم وحتى  0,3األعمال الدقيقة: الفرض من 

 مم. 0,15

( في الفحص 1درجة الرؤية مع التصحيح أقل من ) قياس درجة الرؤية

( في 5( في العين الواحدة وأقل من )8البدئي.  أقل من )

 العين الثانية.
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مم  0.5األعمال املجهدة للنظر )الفرض من 

مم(، واألعمال التي تستوجب الجلوس  1حتى 

 أمام الشاشة وتلقي املعلومات.

( أثناء 2االنكسارات الشاذة، قصر البصر أكثر من )

( أثناء الفحص 0,5الفحص البدئي.  االنحراف أكثر من )

( أثناء الفحص 6دئي.  قصر البصر أكثر من )الب

 ( أثناء الفحص الدوري.2الدوري.  االنحراف أكثر من )

 انعدام الرؤية بالعينين.

انخفاض مستوى تكييف العين أقل من مستوى 

 البالغين.

 شلح العين )عين أرنبية(.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 أمراض العصب البصري والشبكية.

 لزرقة )املاء الزرقاء(.ا

 اإلجهاد الفيزيائي )الفسيولوجي(:

األعمال التي تتطلب حمل ونقل الثقل  - اإلجهاد الفيزيائي

باليدين أو األعمال التي تتطلب بذل مجهود 

 كبير.

كغ  30األعمال املنفذة املستمرة أكثر من  -

كغ للنساء مع تبديل  7للرجال، أكثر من 

كغ  10العمل أي العمل بنوعيين أكثر من 

قياس قوة العضالت، 

صورة  تخطيط األعصاب،

 شعاعية للعمود الفقري 

 أمراض الجهاز العضلي الحركي مع اضطراب وظيفته.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 

 املحيطية.
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 7م.  أكثر من  1,5حمل الثقل لألعلى أكثر من 

 كغ.

مجموع الثقل املنقول أو املحمول باليدين  -

طن.  النساء  12في الوردية الواحدة: الرجال: 

 طن. 5

o  كان الثقل محمول أو منقول من إذا

 مستوى سطح العمل.

o  محمول أو منقول من  كان الثقلإذا

مستوى سطح أقل من سطح العمل أو 

 2طن.  النساء  5من األرض: الرجال 

 طن.

األعمال التي تتطلب ملدة طويلة البقاء في  -

وضعية ملزمة بما فيها الوقوف.  األعمال التي 

وخاصة تتطلب الجهد العضلي املوضعي 

 عضالت األطراف العلوية والكتف.

 إبقاء الثقل على امليزان بشكل دوري، -

o :كغ،  10الرجال أكثر من  بكلتا اليدين

 كغ.  7والنساء: أكثر من 

الدوالي املتعلقة بتوسع األوردة للساقين، التهاب الوريد 

 الخثري، البواسير.

 األمعاء الشديد بالفتوق، هبوط املستقيم.هبوط )تدلي( 

األوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي، هبوط الجهاز 

 التناسلي النسائي.

األمراض االلتهابية املزمنة للرحم وملحقاته الكثيرة 

 النكوس.
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o  كغ،  5أكثر من  واحدة: الرجالبيد

 كغ. 3والنساء أكثر من 

األعمال التي تتطلب بشكل دوري انحناء  -

 30ثر من الجسم الواضح )بالعين املجردة أك

 300درجة من عامود الجسم( وذلك أكثر من 

 مرة في الوردية الواحدة.

% من وقت 50األعمال التي تتطلب ملدة  -

الوردية الواحدة البقاء في وضعية ملزمة 

)الركوع على الركب، القرفصاء، االستلقاء، 

 االنحناء إلى األمام، التعلق، الوقوف.(

اإلجهاد الفيزيائي 

 )الفسيولوجي(

األعمال التي تتطلب إجهاد الجهاز الصوتي 

املعلمين، املحاضرين،  )األحبال الصوتية(

الفنانين )التمثيل في املسرح وغير ( املذيعين، 

 عمال مقاسم الهاتف

األمراض املزمنة املتعلقة باضطراب وظيفة الجهاز  تنظير الحنجرة

 الصوتي )التهاب الحنجرة، والتهاب البلعوم وغير (.
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 (2امللحق رقم )

 للعاملين املعرضين لإلصابة باألمراض املهنيةالئحة الفحص الطبي الوقائي 

  

: الفحص الطبي الوقائي )الدوري(:
َ
 أوال

يقصد بالفحص الطبي الوقائي هو الفحص الدوري الذي يتم إجراؤ  للعاملين على فترات منتظمة 

 أو نصف سنوي أو غير ذلك(.
ً
 )سنويا

: أهداف الفحص الطبي الوقائي )الدوري(:
ً
 ثانيا

الطبي الدوري إلى الكشف املبكر عن األمراض املهنية وتأثير ملوثات بيئة العمل على يهدف الفحص 

صحة العامل، وقياس التعرض الشخص ي للمخاطر املهنية وتقييم مدى الضرر الص ي على العاملين املصابين 

 باألمراض املزمنة الناتجة عن مخاطر معينة.

لوقاية املطبقة على عمال املنشأة والكشف عن كما يهدف هذا الفحص إلى اختبار كفاءة أساليب ا

عالمات حديثة لبعض األمراض العامة غير مهنية املنشأ والتي يمكن أن تعيق العامل عن متابعة عمله باملنشأة، 

 التخاذ الوسائل الكفيلة إليقاف املرض أو منع تأثير  أو انتقاله إلى عمال آخرين في املستقبل. 

: أنواع الفحص الط
ً
 بي الوقائي )الدوري(:ثالثا

القصد منه التحري والكشف عن التغييرات  فحص العمال املعرضين بشكل مباشر لألمراض املهنية: – 1

الطفيفة في وظائف الجسم والناجمة عن التعرض طويل املدى للملوثات املختلفة في بيئة العمل، على سبيل 

 املثال:

: مثل التحري عن بعض األمراض رتبطة( باملهنةفحص العمال املعرضين ألمراض ذات عالقة )م -أ

 املعدية، ودراسة ضعف القدرة البصرية، وبحث إصابات العمود الفقري.

 في سن الشيخوخة كأمراض فحص العمال املتقدمين في السن -ب
ً
: لفحص األمراض األكثر شيوعا

 املفاصل أو األمراض القلبية الوعائية.
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ك للتأكد من عدم عمل النساء الحوامل بالتعامل مع بعض وذل فحص خاص للنساء والحوامل: -ج

 امللوثات التي تؤدي إلى حدوث تشو  في األجنة كاألشعة املؤينة ومركبات الرصاص. 

تكون هذ  الفحوصات في حال تعرض العاملون في مختلف  فحوصات طبية في أحوال طارئة أو خاصة: - 2

أو ظروف تشغيل خاصة قد تؤدي لزيادة احتماالت تأثير  على  األنشطة )املنشآت( االقتصادية ألحوال طارئة

صحتهم، مما يحتم إقرار سياسة تناسب تلك األوضاع واتخاذ إجراءات وفحوصات طبية "غير مرتبطة 

 بالفحوصات الطبية املهنية الدورية" لهؤالء العاملين حال تعرضهم لإلصابة وذلك لألسباب اآلتية:

 بظروف التشغيل الخاصة والطارئة.التأكد من عدم تأثرهم  -أ

 حفظ حقوقهم في العالج والتأهيل والتعويض عن اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تصيبهم. -ب

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعرض للظروف الطارئة أو الخاصة، أو منع تأثر أو إصابة أي من  -ج

 ابه.زمالئهم العاملين نتيجة التعرض لظروف مش

 فحوصات التعرض والفرز والفحوصات الدورية للعاملين املعرضين لألخطار واألمراض املهنية. - 3

: جدول الفحوصات الطبية الوقائية )الدورية( الواجب القيام بها للعاملين املعرضين لألمراض 
ً
رابعا

 واألخطار املهنية.

 للفحوصات الطبية الوقائية والدورية الواجب القيام بها للعاملين املعرضين 
ً
يبين الجدول التالي تفصيال

بها في أحوال الفرز، مع األخذ بأهمية ضرورة  املوص يلألمراض واألخطار املهنية، مع اإلشارة إلى الفحوصات 

ا بناء على األدلة والبراهين املستجدة في به املوص ياملراجعة الدورية لهذ  الفحوصات بقصد اتخاذ الفحوصات 

 تشخيص وإثبات اإلصابة باألمراض املهنية.
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

األمراض املهنية التي 

يسببها التعرض 

للظروف واملواد التي 

 تظهر في أنشطة العمل

      

       أمراض تسببها مواد كيميائية

أمراض يسببها البريليوم أو 

 مركباته

 البول  في بريليوم -

 2 من أعلى)

 جرام /ميكروجرام

 .(كرياتينين

 منظار شعبي -

 عصارة في بريليوم -

 الشعب غسيل

 والحويصالت

 alveolar-broncho

perform to lavage 

 في بريليوم -

 )أعلى البول 

 2 من

 ميكروجرام/

 جرام

 .كرياتينين(

 التنفس ي الجهاز -

 واألذن األنف -

 والحنجرة

 العين -

 إلتهابات) الجلد -

 تالمسية

 contact

dermatitis) 

 الصدر فحص -

 باألشعة،

 وظائف تقييم -

 التنفس.

 الدم خاليا عد -

 وفحصها البيضاء

 الصبغة. بعد

 ثالث كل

 سنوات

  beryllium for TLV

/m3 microg 2.0  is 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 beryllium

 lymphocyte

 test proliferation

(BeLPT)1 

أمراض يسببها الكادميوم أو 

 مركباته

كادميوم في البول  -

 3)أعلى من 

ميكروجرام/ جرام 

 كرياتينين(

كادميوم في الدم  -

 5)أعلى من 

 ميكروجرام/ لتر(

ال يزيد نسبته فى  -

 5الهواء عن 

 3ميكروجرام/ م

ساعات  8للعمل 

 يوميا

 بول  تحليل -

 بروتينات

 الوزن منخفضه

 300 الجزيئى

 / ميكروجرام

 كرياتينين جرام

 في كادميوم -

 3 من )أعلى البول 

 ميكروجرام/

 كرياتينين( جرام

 الدم في كادميوم -

 5 من )أعلى

 لتر(. ميكروجرام/

 الدوري الجهاز -

 الدم(. )ضغط

 التنفس ي. الجهاز -

 الكبد. -

 العضلي الجهاز -

 والعظام.

 العين التهاب -

 واألنف

 والقيء الغثيان -

 عن الكشف -

 سرطان

 البروستاتا

 والرئه

 كامل بول  تحليل -

 ملحتوا  باالضافة

 البروتينات من

 الوزن منخفضة

 من )اعلى الجزيئي

 ميكروجرام/ 300

 كرياتينين( جرام

- 3  Cd/gram ug

 in creatinine

 ug 5 and urine

 whole Cd/liter

blood 

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

                                                           
1 BeLPT measures how specific white blood cells called lymphocytes react to beryllium. A positive test result means that a 

worker is sensitized. 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الصدر فحص -

  باألشعة،

 وظائف تقييم -

 تنفس.

 وظائف تحليل -

 الكبد.

أمراض يسببها الفوسفور أو 

 مركباته

 فوسفات في الدم -

(3- 45mg/100ml) 

فوسفات في البول  -

(0.3-1 g/day) 

ال يوص ى بهما لعدم 

العالقة خصوصية 

 بالتعرض(

رائحة الثوم من  -

الفم، مع تغير لون 

البراز و القيئ 

لألخضر/األزرق 

فوسفوري، و دخان 

 في البراز والفم

 وعظام االسنان - 

 الفك

 الكبد. -

 الدوري. الجهاز -

 العين -

 الجلد -

 كاملة دم صورة -

 على باألشعة صورة -

 واالسنان. الفك

 وظائف تحليل -

 الكبد

 العين وتهيج التهابات-

 األسنان متسوس -

 العظام وتآكل

 الكبد وظائف خلل -

 والكلى:

 ظهور  -أ

 في البيومين

 البول،

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ارتفاع -ب

 gamma

GT 

 ALT ارتفاع -ج

أمراض يسببها الكروم أو 

 مركباته

 بول  عينة في كروم -

 ايام آخر وردية بنهاية

 30 من اعلى) االسبوع

 جرام /ملليجرام

 ( كرياتينين

 الدم عينة في كروم -

 من اعلى) الكامل

 (.لتر/ملليجرام 0.37

 البالزما في كروم -

 في منه دقة اكثر)

 (.الكامل الدم عينة

 كالجهاز -

 التنفس ي

 واألذن األنف -

 والحنجرة

 العين -

 الجلد -

 عينة في كروم -

 بنهاية بول 

 ايام آخر وردية

 )اعلى االسبوع

 30 من

 ملليجرام/

 جرام

 ( كرياتينين

 التنفس ي الجهاز -

 واألذن األنف -

 والحنجرة

 العين -

 الجلد -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 كاملة. دم صورة -

 كامل بول  تحليل -

 وظائف تحليل -

 الكلى. الكبد

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 عينة في كروم -

 الكامل الدم

  من )اعلى

0.37 

 ملليجرام/لتر(.

أمراض يسببها املنجنيز أو 

 مركباته

 توصيات توجد ال 

 معينة بحدود

 مرتبطة كمؤشرات

 التعرض بنسبة

 .املنهي

 الطبيعية الحدود

 املنجنيز لنسبة

 الكامل بالدم بالبول،

 عادة تكون  والبالزما

 3 من اقل

 جرام ميكروجرام/

 10 كرياتينين،

 مستوى  -

 في املنجنيز

 والبول  الدم

 العصبي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 التنفس ي الجهاز -

 باألشعة صورة -

  ،للصدر

 وظائف تقييم -

 التنفس.

 كاملة. دم صورة -

 كامل. بول  تحليل -

 
ً
  مرة سنويا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 1 و لتر ميكروجرام/

 لتر ميكروجرام/

 2بالترتيب.

أمراض يسببها الزرنيخ أو 

 مركباته

 35) بالبول  الزرنيخ -

 لتر ميكروجرام/

 التنفس ي الجهاز - بالبول  الزرنيخ -

 واألذن األنف -

 والحنجرة

 العين -

 العصبي الجهاز -

 الكبد. -

 لألكزيما الجلد: -

 والحساسية

  الدموية األوعية -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 كاملة. دم صورة  -

 سرعة اختبار -

 العصبي. التوصيل

 تبقع الجلد: فحص -

 كيراتوزيس أو

 الى اشهر ستة

 و واحدة سنة

 تر  عند

 الوظيفة

 العامل توعية يجب

 الضارة باألثار

 السجائر لتدخين

 في الخطورة ومدى

 للزرنيخ التعرض حالة

 العمل. في

                                                           
2 Manganese Exposure indicators: 1) 0.1 mg/m3 respirable manganese; 2) Mn can be measured directly in blood, serum, 

cerebrospinal fluid, faeces, or hair, it has been used as a biomarker of exposure in occupational studies; 3) Toenails and hair 

have been proposed as exposure biomarkers for longer-term cumulative exposure assessment; 4) Lymphocytic Manganese Superoxide 

Dismutase Activity 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 البصاق فحص -

 خاليا لوجود

 سرطانية.

أمراض يسببها الزئبق أو 

 مركباته

 الدم عينة في زئبق -

 وردية بنهاية الكامل

 االسبوع ايام آخر

 15 من اعلى)

 (.لتر/ميكروجرام

زئبق بالبول قبل بدء  -

 وردية العمل )أعلى

 /ميكروجرام 35 من

 (كرياتينين جرام

عينات الزئبق في  -

الشعر تستعمل 

بكثافة كمؤشر حيوي 

 على التعرض.

 عينة في زئبق -

 الكامل الدم

 بول  تحليل  -

 كامل

 كلى وظائف -

 العصبي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 الكلى -

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

 الجلد -

 العصبي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 الكلى -

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

 الجلد -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 كاملة. دم صورة  -

 سرعة اختبار -

 العصبي. التوصيل

 تبقع الجلد: فحص -

 كيراتوزيس أو

 البصاق فحص -

 خاليا لوجود

 سرطانية.

ستة اشهر الى 

سنة واحدة و 

عند تر  

 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها الرصاص أو 

 مركباته

رصاص في عينة  -

الدم الكامل )اعلى 

 400 من

 ميكروجرام/لتر(. 

رصاص بالبول  -

 200)اعلى من 

ميكروجرام/لتر( في 

حاالت التعرض 

ملركبات الرصاص 

 العضوية.

 رصاص تحليل -

 بالدم

 الهضمي الجهاز -

 والدم

 العصبي الجهاز -

 البولي الجهاز -

 والكلى

 نفس ي تقييم -

 الدوري الجهاز -

 الدم( )ضغط

 )نسبة دم صورة -

 الهيموجلوبين(.

 بروتوبورفيرين نسبة -

 )بعد بالدم الزنك

 االلتحاق من شهر

 االقل(. على بالعمل

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 كامل بول  تحليل -

 دوام )بنهاية

 العمل(.

 سرعة إختبار -

 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

  مرة
ً
 و سنويا

 تر  عند

 الوظيفة

 من العامل منع يجب

 التي بالوظائف العمل

 التعرض بها يحتمل

 تزاد ما إذا للرصاص

 500 عن بالدم نسبته

 وال ميكروجرام/لتر

 العامل إعادة يتم

 إال الوظيفة لنفس

 النسبة هذ  اصبحت

 400 من اقل

 في ميكروجرام/لتر

 متتاليين قياسين

 ويتم  شهر يفصلهما

 للتأكد التحليل إعادة

 شهرين. بعد

أمراض يسببها الفلور أو 

 مركباته

 األسنان. -  

 العظام. -

 التنفس ي. الجهاز -

 الكبد. -

 باألشعة صورة -

 الحوض. لعظام

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 باألشعة صورة - الكلى. -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 كامل. بول  تحليل -

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل -

 الكبد.

أمراض يسببها ثاني كبريتيد 

 الكربون أو مركباته

 القلب -  

 التنفس ي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 الجلد -

 العينين -

 التنفس ي الجهاز -

 الصدر على )أشعة

 تنفس( وظائفو 

 قلب( )رسم القلب -

 العينين -

 الجلد -

 الشم حاسة تأثر -

 كاملة دم صورة -

 نفس ي تقييم -

ستة اشهر الى 

سنة واحدة و 

عند تر  

 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 مستوى  أرتفاع -

 و السلفيد

 في الثيوسلفات

 ) الكلية الدم عينة

 مستوى  يوجد ال

 مرجعي(

يسببها املشتقات أمراض 

الهالوجينية للهيدروكربونات 

 األليفاتية والعطرية

      

ثنائي نيتروفينول ومثيالته 

وبدائله من متشابهاته واألمالح 

 املشتقة من تلك املواد

 او املاد  وجود 

 تفاعلها مواد احد

 الحيوي( )تمثيلها

 والدم البول  في

 الجلد -

 العين -

 الهضمي الجهاز -

سنة الى  

عند سنتين و 

 تر  الوظيفة

 

 الجلد - البول  في النفثول   نفثالين املكلورة

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

سنة الى  

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 العينين. -   ثالث كلوروميثان -كلوروفورم

 الجلد -

 الكبد. -

 الكلى. -

 العصبي. الجهاز -

 التنفس ي الجهاز -

 كامل. بول  تحليل -

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل -

 الكبد.

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

رباعي كلوريد - رابع كلوريد الكربون 

الكربون في هواء 

)غير متفق الزفير 

 توصيات على

 معينة(. بحدود

يعبر مستوى رابع  -

كلوريد االيثلين في 

الدم عن التعرض 

 الحديث.

يؤخذ مستوى  -

حمض ثالث 

كلوروأسيتيك في 

البول بنهاية وردية 

يعبر مستوى  -

رابع كلوريد 

االيثلين في الدم 

عن التعرض 

 الحديث.

يؤخذ مستوى  -

حمض ثالث 

كلوروأسيتيك في 

البول بنهاية 

وردية العمل 

كناتج استقالب 

 املواد املحددة.

 الكبد -

 الكلى. -

 وظائف الكبد -

 بروتين في البول  -

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

العمل كناتج 

استقالب املواد 

 املحددة.

 األخذ يمكن  ثالث كلوروإيثايلين

 فحص بنتائج

 باملوجات الكبد

 كدليل الصوتية

 املبكر تأثر  على

 استبعاد بعد

 األخرى  األسباب

 العينين. -

 الجلد -

 الكبد. -

 الكلى. -

 العصبي. الجهاز -

 التنفس ي الجهاز -

  القلب -

 بول  تحليل -

0microg1αكامل.

 lobin 

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل -

 الكبد

  قلب رسم -

 نفس ى. تقيم -

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

 األخذ يمكن  نكلور وإيثارابع 

 فحص بنتائج

 باملوجات الكبد

 كدليل الصوتية

 املبكر تأثر  على

 العينين. -

 الجلد -

 الكبد. -

 الكلى. -

 العصبي. الجهاز -

 التنفس ي الجهاز -

 كامل. بول  تحليل -

 1microglobinα 

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 استبعاد بعد

 األخرى  األسباب

 وظائف تحليل -  القلب -

 الكبد

  قلب رسم -

 نفس ى. تقييم -

 في دايون  هكسان  بيوتيل كيتون -ميثيل ن

 البول 

 الجلد -

 العين -

 الجهاز -

سنة الى  

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

أمراض يسببها البازين 

 )البازول( ومثيالته

-  -  Urinary

metabolites 

-  

 التنفس ي. الجهاز -

 العينين -

 العصبي. الجهاز -

 الجلد. -

 الكبد. -

 القلب. -

 الدم -

 كاملة. دم صورة -

 الرئة. وظائف -

 وظائف تحليل -

 الكبد.

 قلب. رسم -

ستة اشهر الى 

سنة واحدة و 

تر  عند 

 الوظيفة

 

أمراض يسببها مشتقات 

البازين )البازول( 

النيتروجينية واألمينية 

 ومثيالتها
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 مشتقات أمينية للبازول1 .13

 األنيلين: مثال

 

 االمينوفينول  نسبة

 وردية بنهاية بالبول 

 50 من اعلى) العمل

 3(لتر/ملليجراام

 البول  فحص -

ttMA 

 الدم فحص -

screening urine 

and ttMA 

 hematological

data 

 العينين. -

 التنفس ي. الجهاز -

 القلب. -

 الكبد. -

 الكلى. -

 الدم -

 لوجود البول  فحص -

 خاليا او دم

 سرطانية.

 كاملة. دم صورة -

 نسبة -

 امليتهيموجلوبين

 بالدم.

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل -

 الكبد.

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

 نيترية للبازولمشتقات 13.2

 النيتروبازين: مثال

نسبة  -

النيتروفينول بالبول 

بنهاية وردية العمل 

 الجلد - 

 العينين. -

 التنفس ي. الجهاز -

 نسبة -

 امليتهيموجلوبين

 بالدم

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

                                                           
3 The initial metabolite of benzene, benzene oxide (BO), reacts with cys- teinyl residues in hemoglobin (Hb) and albumin (Alb) 

to form protein ad- ducts (BO-Hb and BO-Alb), which are presumed to be specific biomarkers of exposure to benzene. benzene in 

the blood, urine, and exhaled air; urinary levels of the benzene metabolites trans,trans-muconic acid (ttMA), S-

phenylmercapturic acid (SPMA), catechol, benzene triol, and phenol; and protein adducts formed by benzene metabolites. The 

benzene metabolites were generally much better markers of exposure than benzene in urine, breath, or blood 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

باخر االسبوع )اعلى 

 5من 

ملليجرام/جرام 

 كرياتينين

نسبة امليتهيموجلوبين 

بالدم بنهاية وردية 

% 1.5العمل اعلى من 

من اجمالي 

 الهيموجلوبين

 القلب. -

 الكبد. -

 الكلى. -

 كاملة. دم صورة -

 وظائف تحليل -

 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل -

 الكبد.

أمراض يسببها 

النيتروجليسرين وإيسترات 

 حمض النيتريك األخرى 

البد من قياس 

النيتروجلسرين على 

 ةاملد فيمرات  3األقل 

للتعرض  اليومية

قياس  ويؤخذ اعلى

على انه نسبه 

 التعرض 

 املتاحة النسبة

 من الهواء 3مج/م2

 قلب رسم -

 قبل فحص -

 وفحص العمل

 للجهاز دوري

 والدم الدوري

 والجلد

 والجهاز

 العصبي

 الدوري الجهاز -

 الدم )ضغط

 القلب( وفحص

 العصبي. الجهاز -

 الجلد. -

 صداع -

 اضطراب -

 القلب ضربات

 الدائم األحساس -

 بالقيء

 قلب. رسم -

 كاملة. دم صورة -

 نسبة -

 امليتهيموجلوبين

 بالدم

 جلديه كشف -

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 جليكول  األثيلين

 من 3م/مج1 داينيترات

 الهواء

 األعصاب اعتالل -

 الطرفية

 حاد هبوط -

 الدموية بالدورة

أمراض يسببها الكحوليات 

 والجليكوالت والكيتونات

الدم االيثانول في 

 300الكامل )اعلى من 

 ملليجرام/لتر(.

االيثانول في البول 

 بنهاية وردية العمل.

 هواء في االيثانول 

 .الزفير

 في االيثانول  -

 الكامل الدم

 300 من )اعلى

 لتر(. ملليجرام/

 في االيثانول  -

 بنهاية البول 

 العمل. وردية

 في االيثانول  -

 الزفير. هواء

- 1FEV FVC 

 الجلد -

 العينين. -

 التنفس ي. الجهاز -

 الكبد. -

 العصبي الجهاز -

 العصب تدمير -

 خاصه البصرى 

 امليثانول  مع

 نفس ي كشف -

  الهضمي الجهاز -

 وظائف تحليل -

 الكبد.

 امالح تحليل -

 فى األوكسالت

 البول 

 و سنتين كل

 تر  عند

 الوظيفة

 exact The-

 relationship

 exposure between

 amount and level

 is excreted

unknown 

أمراض يسببها الغازات 

الخانقة مثل أول أكسيد 

الكربون وهيدروجين سالفيد 

وهيدروجين سيانيد 

 ومشتقاتها

 على يدل ما 

 املادة

 املستنشقة

 بالدم

 العصبي. الجهاز -

 القلب -

 التنفس ي الجهاز -

 كاملة دم صورة -

 قلب رسم -

 أعصاب -

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 أكسيد بأول  التسمم -ا

 عمل كل في الكربون 

 ألول  التعرض يستدعى

 .الكربون  أكسيد

 عمليات: ذلك ويشمل

 أو استعماله أو تحضيره

 فى يحدث كما تولده

 وقمائن الجراجات

 إطفاء والجير، الطوب

 .إلخ ..الحرائق

 

نسبة  -

الكاربوكس ي 

هيموجلوبين بالدم 

% من 3.5)اعلى من 

إجمالي 

الهيموجلوبين( 

البول بنهاية وردية 

 العمل.

 الكاربوكس ي نسبة

 بهواء هيموجلوبين

 20 من اعلى) الزفير

 البول  (املليون  في جزء

 .العمل وردية بنهاية

 نسبة -

 الكاربوكس ي

 هيموجلوبين

 بالدم

 

 

 العصبي. الجهاز -

 القلب -

 التنفس ي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 الكاربوكس ي نسبة -

 بالدم. هيموجلوبين

 قلب. رسم -

 الى سنة -

 و سنتين

 تر  عند

 الوظيفة

 نسبة فحص يجب -

 الكاربوكس ي

 بالدم هيموجلوبين

 اي في للعاملين

 شك يحدث وقت

 نسبة زيادة في

 ألول  التعرض

 الكربون. اكسيد

 نسبة كذلك و -

 املتهيموجلوبين

 السيانيد و بالدم

 التعرض حالة في

 للدخان

 بكبريتيد التسمم -ب

 الهيدروجين

 يستدعى عمل كل في

 لكبريتيد التعرض

 ويشمل .الهيدروجين

يعتمد على  -

تاريخ التعرض مع 

التدهور السريع 

 للحالة 

مستوى  ارتفاع

السلفيد و 

 القلب - 

 التنفس ي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 الجلد -

 العينين -

 التنفس ي الجهاز -

 الصدر على )أشعة

 تنفس( وظائف

 قلب( )رسم القلب -

 العينين -

 الجلد -

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 تحضيره عمليات: ذلك

 تولده أو استعماله أو

 تكرير في يحدث كما

 املدابغ، البترول،

 كبريتيد ثاني تحضير

 والصرف الكاربون 

 إطفاء الصحي،

 .إلخ. .  الحرائق

الثيوسلفات في عينة 

الكلية ) ال يوجد الدم 

 مستوى مرجعي(

 الشم حاسة تأثر -

 كاملة دم صورة -

 نفس ي تقييم -

 العينين -   ثاني اكسيد النيتروجين -ج

 التنفس ي. الجهاز -

 القلب. -

  باألشعة صورة -

 ووظائف للصدر،

 الرئة.

 
ً
  مرة سنويا

 مركباته أو الفوسجين -د

 يستدعى عمل كل في

 للفوسجين التعرض

 عمليات ذلك: .ويشمل

 أو استعماله أو تحضير 

 أنتاج فى يحدث كما تولد 

 العينين. -  

 التنفس ي. الجهاز -

 الجلد. -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 الغازات فحص -

 بالدم.

 قلب. رسم -

 قدرة انخفاض بسبب 

 على الفوسجين

 املاء في الذوبان

 ملستويات فالتعرض

 ال منه عالية غير

 في شديد تهيج يسبب
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 املبيدات، و األصباغ

 املواد احتراق عمليات

 اللحام أو الكلورينية،

 )عدد دم صورة -

 الدم خاليا وانواع

 البيضاء(.

 و املخاطية األغشية

 التنفس ي الجهاز

 عند و العلوي،

 الرئتين إلى وصوله

 إلى بالتدريج يتحول 

 حمض

 الذي الهيدروكلوريك

 شديد بضرر  يتسبب

 لألنسجة تلف و

 بسيانيد التسمم -ه

 الهيدروجين

 التعرض يستدعى عمل كل في

 ويشمل الهيدروجين. لسيانيد

 أو تحضير  عمليات ذلك:

 كما تولد  أو استعماله

 تصنيع إعادة في يحدث

 خلط عند أو البالستيك

 السيانيد امالح مع األحماض

 ارتفاع -

ستوى السيانيد في م

  1 – 0.5الدم )

mg/l) 

 

 مستوى  ارتفاع

 الدم: في السيانيد

( 1 – 0.5 

mg/L) 

 القلب -

 التنفس ي الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 التنفس ي الجهاز -

 الصدر على )أشعة

 تنفس( وظائفو 

 قلب( )رسم القلب -

 كاملة دم صورة -

 تشبع مستوى  -

 الدم في األكسجين

 (ارتفاع)

 الى سنة -

 و سنتين

 تر  عند

 الوظيفة

 نسبة فحص يجب -

 الكاربوكس ي

 بالدم هيموجلوبين

 اي في للعاملين

 شك يحدث وقت

 نسبة زيادة في

 ألول  التعرض

 الكربون. اكسيد

 نسبة كذلك و -

 املتهيموجلوبين
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 السيانيد و بالدم

 التعرض حالة في

 للدخان

نسبة السيانيد  أمراض يسببها األكريلونيتريل

والسيانوميتهيموجلو

 بين بالدم.

 حمض نسبة

 في امليركابتويوريك

 .البول 

-  2

 cyanoethyl

  mercapturic

urine in acid 

-  acrylonitrile

blood in 

 العين -

 الدم -

 التنفس ي الجهاز -

 الدم عد -

 التنفس وظائف -

  مرة سنويا

أمراض يسببها أكاسيد 

 النيتروجين

 هواء في االكاسيد  

 -الزفير

 العين

 التنفس ي الجهاز

 الجلد

  
ً
  مرة سنويا

يسببها الفاناديوم أو أمراض 

 مركباته

 فاناديوم في الدم

 فاناديوم في البول 

 العين 

 التنفس ي الجهاز

الجلد )مع 

 اللسان( اخضرار

 البول  في فاناديوم -

 وظائف والدم

 الكلى

 التنفس وظائف -

كل سنتين الى 

خمس 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها األنتيمون أو 

 مركباته

نسبة االنتيمون بالدم 

)غير متفق الكامل 

 بحدود توصيات على

 معينة(.

نسبة االنتيمون 

بالبول الكامل 

)مستوى األنتيمون 

في البول يعبر عن 

 التعرض القريب(.

 العينين - 

 التنفس ي. الجهاز -

 الجلد. -

 القلب. -

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي. تقييم -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 قلب. رسم -

 كامل بول  تحليل -

 ملحتوا  باإلضافة

 البروتينات من

 الوزن منخفضة

 الجزيئي.

 البصاق فحص -

 خاليا لوجود

 سرطانية.

 سرعة اختبار -

 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

  مرة سنويا

 هكسانديون  2،5 أمراض يسببها الهيكسان 

 نوبة بنهاية بالبول 

 متفق غير ) العمل

 هكسانديون  -

 بنهاية بالبول 

 العمل نوبة

 العصبي. الجهاز

 العينين.

 التنفس ي. الجهاز

 الجلد.

 سرعة اختبار -

 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

مرة الى مرتين 

 في السنة

 



71 
 

 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بحدود توصيات على

 (.معينة

 الصدر فحص - السمع

 ووظائف باألشعة،

 التنفس.

 حساسية اختبار -

 الجلد.

 للسمع اختبارات -

أمراض يسببها األحماض 

 allergic contactاملعدنية )

dermatitis 

 العين  

 الجلد

  
ً
  مرة سنويا

أمراض يسببها املواد 

 الصيدالنية

      

 ومركبات الحيوية املضادات -ا

  املطهرة واملركبات السلفا،

 الشعبيالربو -

 حساسيه الجلد-

اختالل الجهاز -

 املناعي

 تنفس وظائف -

 الكبد انزيم -

 SGPT مع 

 فى الوضع

 عدم األعتبار

 امراض وجود

  التنفس ي الجهاز -

 الجلد -

 الكبد -

 رئة وظائف -

 األكلينيكى الكشف -

 ظهور  عند

 جلدية حساسيه

-  -  Specific

 to test challenge

 it but , drug the

 done be should

 with hospital in

ICU 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 تسبب اخرى 

 ارتفاعه

 السرطان عالج ادوية -ب

  لألورام، املضادة

2-Urinary 

Thioethers are 

glutathione 

conjugated 

metabolites of 

alkylating agents, 

which have been 

evaluated as an 

indirect means of 

measuring 

exposure. 

- CD4 

- Chromosoma

 aberration l

tests 

 sGPT ارتفاع -

- ALT 

- CBC 

 املناعي الجهاز -

 دمار الكبد: -

 خلوي 

 الدم -

 التنفس ي: الجهاز -

 الشعب انقباض

 جينية تأثيرات -

 جلدي التهاب -

 تالمس ي.

 نسبه انخفاض -

CD4 

 انزيمات ارتفاع -

 الكبد

 وجميع مزمنة انيميا -

 األنيميا انواع

 وظائف اضطراب -

 التنفس

 إنزيمات اضطراب -

 الكبد

 الفحص اعتالل -  -

 الجي ي

 األجنة تشو  -

 الغير الكبد اعتالل -

 فيروس ي

 املورفين مثل املخدرة األدوية -

 واملركبات ومشتقاته.،

 في املستخدمة واملواد املهدئة،

  اإلنعاش، وفي التخدير

Metabolites in 

urine 

 الكبد: إنزيمات -

sGPT، ALT 

 كاملة دم صورة -

 الكبد  -

 الدم -

 العصبي الجهاز -

 انزيمات ارتفاع -

 الكبد

 وجميع مزمنة انيميا -

 األنيميا انواع
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 فيظهور تغيرات - الهرمونية املركبات -

الجلد او الوظائف 

 القدرةمثل  الحيوية

 على األنجاب

قياس مستوى  -

ethynyloestradiol  

 في مصل الدم.

 LH قياس

 sGPTعدم فى 

 اخر مرض وجود

 ارتفاع يسبب

 الكبد انزيمات

 االلتهاب مثل

 الفيروس ي

 الكبدي

 املبكر الكشف -

 األورام عن

 نسبه قياس -

 هرمونات

 ةواألنوث ةالذكور 

 الكبد -

 الثدي تضخم -

Gynaecomasti

a الذكور، لدى 

 واضطرابات

 لدى الطمث

  اإلناث.

   

 عناصر قياس  للدم. املسيلة املركبات -

 والازف التجلط

 الدم مصل في

 الكلى امراض 

 الدم امراض

 الكبد امراض

 Skin .5 

 عناصر قياس

 في والازف التجلط

 الدم مصل

  

  

 النيتروجلسرين مركبات -

 العالجية.

البد من  -

قياس النيتروجلسرين 

 فيمرات  3على األقل 

 نسبة

 امليتهيموجلوبين

 بالدم

 الدوري الجهاز

 ضغط )انخفاض

 ضغط انخفاض-

 الدم

 قلب. رسم -
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ويؤخذ يوم التعرض 

اعلى قياس على انه 

 نسبه التعرض 

 املتاحة النسبة-

 من الهواء 3مج/م2

األثيلين جليكول -

 3مج/م1داينيترات 

 من الهواء.

 وفحص الدم قلب رسم

 القلب(

 العصبي. الجهاز

 الجلد.

 صداع

 ضربات اضطراب

 القلب

 الدائم حساسال ا

 بالقيء

 األعصاب اعتالل

 .الطرفية

 كاملة. دم صورة-

 نسبة-

 بالدم امليتهيموجلوبين

 جلديه. كشف-

أمراض يسببها النيكل أو 

 مركباته

نيكل بالدم الكامل 

 )غير متفق على

 بحدود توصيات

 معينة(.

)غير نيكل بالبالزما 

 توصيات متفق على

 معينة(. بحدود

 بالدم نيكل -

 الكامل

 التنفس ي. الجهاز -

 واألذن األنف -

 والحنجرة

 الجلد. -

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي. تقييم -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 البصاق فحص -

 خاليا لوجود

 سرطانية.

 كاملة. دم صورة -

 الى سنتين كل

 خمس

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 االحتفاظ يجب

 الطبية بامللفات

 املتعرضين للعاملين

 40 عن تقل ال لفترة

 سنة.
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 غير ) بالبول  نيكل

 توصيات على متفق

 (.معينة بحدود

 سرعة إختبار -

 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

أمراض يسببها الثاليوم أو 

 مركباته

 الجلد البول  في ثاليوم 

 القلب

 العصبي الجهازي 

 والطرفي املركزي 

 التنفس ي الجهاز

 العين

Alopecia   

أمراض يسببها األوزميوم أو 

 مركباته

 العين -  

 الجلد -

 التنفس ي الجهاز -

 وظائف التنفس -

 فحص قوة النظر -

  

أمراض يسببها السيلينيوم أو 

 مركباته

 -الدم في سلينيوم 

 األظافر - البول 

 الشعر –

 العين -

 الجلد -

 التنفس ي الجهاز -

 الكبد -

 الدم -

 الكبد وظائف -

 )البروثرومبين(

 األظافر -

  with interaction

 chemical: other

 cadmium, arsenic,

 iodine, fluoride,

 mercury,
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 and methionine

sulphate E, vitamin 

أمراض يسببها النحاس أو 

 مركباته

نحاس بالدم الكامل 

 على)غير متفق 

 بحدود توصيات

 معينة(.

نحاس بالبالزما )غير 

 توصيات متفق على

 معينة(. بحدود

نحاس بالبول )غير 

 توصيات متفق على

 معينة(. بحدود

 التنفس ي. الجهاز 

 واألذن األنف

 والحنجرة

 العين.

 الجلد.

 الكلى.

 الكبد.

 كاملة. دم صورة- 

 نسبة -

 بالدم امليتهيموجلوبين

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 التنفس.

 الكلى وظائف تحليل -

 وكرياتينين(. )يوريا

 كامل بول  تحليل -

 من ملحتوا  باالضافة

 منخفضة البروتينات

 الجزيئي. الوزن

 وظائف تحليل -

 الكبد.

 على الحرض يجب 

 كمامات ارتداء

 تركيز مع تتوافق

 النحاس. أدخنة

أمراض يسببها البالتين أو 

 مركباته

 الجلد -  

 التنفس ي الجهاز -

   التنفس وظائف
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها القصدير أو 

 مركباته

القصدير ومركبات  -

األورجانوتين في الدم 

والبول )عينة أول بول 

( والبراز وأي 
ً
صباحا

نسيج بجسم 

 4الشخص املتعرض.

)وجد العلماء أن 

محتوى الشعر من 

القصدير يتوافق مع 

التعرض املاض ي أو 

 املزمن(.

 الجلد. - 

 التنفس ي. الجهاز -

 العين. -

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي. تقييم -

 الكلى. -

 الكبد. -

 الوظائف -

 االنجابية

 املناعي الجهاز -

 وزن تقلص -

 غدة ومقاس

 الثيموسية

 الخاليا فقد -

 الليمفاوية.

 الصدر فحص -

 ووظائف باألشعة،

 التنفس.

 الكلى وظائف تحليل -

 وكرياتينين(. )يوريا

 كامل بول  تحليل -

 من ملحتوا  باالضافة

 منخفضة البروتينات

 الجزيئي. الوزن

 وظائف تحليل -

 الكبد.

 كاملة. دم صورة -

 خلوي  تحليل -

 sputum) للبصاق

 imaging

cytometry) 

 سرطان لتشخيص

 مبكرا. الرئة

  

                                                           
4
 OSHA has established workplace exposure limits of 0.1 milligrams per cubic meter of air for organotin compounds and 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except oxides.  

NIOSH recommends workplace exposure limits of 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except for tin oxides, and 0.1 mg/m3 for organotins, except tricyclohexyltin 

hydroxide.  NIOSH states that a concentration of tricyclohexyltin hydroxide of 25 mg/m3 should be considered as immediately dangerous to life or health. 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها الزنك أو 

 مركباته

 العينين. -  

 التنفس ي. الجهاز -

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي تقييم -

 القلب. -

 الصدر فحص -

 ووظائف باألشعة،

 التنفس.

 الغازات فحص -

 بالدم.

 سرعة إختبار -

 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

 قلب. رسم -

 )عدد دم صورة -

 الدم خاليا وانواع

 البيضاء(.

 في الزنك ظهور  - 

 يعبر والشعر األظافر

 املديد التعرض عن

 للزنك.

 العينين. -   أمراض يسببها الفوسجين

 التنفس ي. الجهاز -

 الجلد. -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 الغازات فحص -

 بالدم.

 قلب. رسم -

 قدرة انخفاض بسبب 

 على الفوسجين

 املاء في الذوبان

 ملستويات فالتعرض

 ال منه عالية غير

 في شديد تهيج يسبب

 و املخاطية األغشية



79 
 

 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 )عدد دم صورة -

 الدم خاليا وانواع

 البيضاء(.

 التنفس ي الجهاز

 عند و العلوي،

 الرئتين إلى وصوله

 إلى بالتدريج يتحول 

 حمض

 الذي الهيدروكلوريك

 شديد بضرر  يتسبب

 لألنسجة تلف و

أمراض تسببها املواد املسببة 

لحساسية العين مثل 

 بازوكينون 

 العين -  

 الجلد -

   

قياس األمونيا في  - أمراض يسببها األمونيا

الدم أو البول أو 

السوائل أو اللعاب 

 5الحيوية األخرى.

 العينين. - 

 التنفس ي. الجهاز -

 الجلد. -

 الصدر فحص -

 ووظائف باألشعة،

 التنفس.

 الغازات فحص -

 بالدم.

 قلب. رسم -

  500 list ATSDR the

for ppb  and acute

 for ppb 300

 exposure chronic

air in ammonia to 

                                                           
5
 The amount of ammonia in collected blood, urine, saliva, or other biological fluid samples can be affected by several mechanisms. For blood samples collected from a 

healthy person (and stored on ice), the ammonia content should be measured  within 30–60 minutes of collection. 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 )عدد دم صورة -

 الدم كرات وانواع

 البيضاء(.

 ثنائي ميثيل  أمراض يسببها أيزوسيانات

 البول  في االنيلين

 الجلد -

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

سنة الى  التنفس وظائف

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

قياس فعالية  - أمراض تسببها املبيدات

خميرة الكولين 

استراز بالدم حين 

استعمال خلطة 

مركبات الفوسفور 

العضوية وبعض 

الحموض امليتيلية 

املكربنة ومقارنتها 

بالفعالية قبل 

تعرض العامل 

 للمبيدات. 

 خميرة فعالية قياس -  

 استراز الكولين

 حين بالدم

 خلطة استعمال

 الفوسفور  مركبات

 وبعض العضوية

 امليتيلية الحموض

 ومقارنتها املكربنة

 قبل بالفعالية

 العامل تعرض

  للمبيدات.

كل ستة 

 اشهر
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

تركيز املبيد في أي من  العضوية الكلورينات -ا

سوائل أو أنسجة 

 الجسم

 الجهاز - 

 ،العصبي

 بالذات

 التشنجات

 أي في املبيد تركيز

 أو سوائل من

 الجسم أنسجة

  

الكولين  - العضوية الفوسفات -ب

 استيراز بالدم

 استيراز الكولين -

 بالدم

 على كشف -

 العين حدقه

 انزيمات ارتفاع -

 الكبد

 العصبي الجهاز -

 العضالتو 

 الكبد -

 استيراز الكولين -

 بالدم

  

 الجهاز -   البيريثرويدات-ج

 العصبي

 الجلد -

 العين -

   

 الكبد انزيمات - الزنك فوسفيد -د

 في والكلى

 الحاالت

 ةالحاد الشديدة

 املزمن التعرض - 

 الحاالت في -

 الشديدة الحاد 

 الكبد انزيمات -

 في والكلى

 الحاالت
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للكبد تأثر يحدث

 واملعدة والكلى

 ةالشديد

 ةالحاد

 الجلد تحت نزيف - التجلط مضادات -هم

 داخلي نزيف -

 بالعين نزيف -

 نزيف كلوى نادرا -

  الجلد - التجلط مؤشرات

 الدم -

 الكلى -

 الجلد تحت نزيف -

 داخلي نزيف -

 بالعين نزيف -

 نادرا كلوى  نزيف -

  

قياس الزئبق  - أخرى  مبيدات -و

بالبول )أثناء العمل 

مع مركبات الزئبق 

 العضوية(.

قياس  -

امليتهيموجلوبين 

والبليوروبين في 

استعمال البول حين 

مركبات 

 النيتروفينول.

 بالبول  الزئبق قياس -  

 التعرض )عند

 الزئبق ملركبات

 العضوية(.

 قياس

 امليتهيموجلوبين

 البول  في والبليوروبين

 استعمال حين

 مركبات

 النيتروفينول.

كل ستة 

 اشهر

 

أمراض تسببها أكاسيد 

 الكبريت

 في سلفونات 

 البالزما

 الجلد -

 العين -

 التنفس وظائف -

 اللسان -

 مرة سنوي
ً
  ا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 التنفس ي الجهاز -

 األسنان -

 األنفي الحاجز -

أمراض تسببها املذيبات 

 العضوية

 املذيب تحليل 

 في العضوي 

 البول 

 الجلد -

 العين -

 الكبد -

 الكلي -

 دم صور  -

 البول  في البومين -

  

أمراض يسببها منتجات 

 تحتوي على الالتيكس

   IgG IgA, E, Ig - الجلد -  

 مرقشه / تآكل -  - أمراض يسببها الكلور 

 األسنان

 Teeth

mottling 

 العينين. -

 التنفس ي. الجهاز -

 الجلد. -

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 الغازات فحص -

 بالدم.

 قلب. رسم -

 )عدد دم صورة -

 الدم كرات وانواع

 البيضاء(.

 مرة سنو 
ً
  يا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض تسببها مواد كيميائية 

أخرى توجد في العمل ولم 

تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة سببية بين 

التعرض لهذ  املواد الكيماوية 

العمل التي تظهر في أنشطة 

التي  ضاألمراوبين املرض أو 

 يعانيها العامل.

      

 الجلد - الدم في املونومر  مونومر فينيل كلورايد

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

 الكف على أشعه

 hand Raynaud’s(

)feet and 

سنة الى 

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

نسبة األكريالميد في  مونومر أكريالميد

)غير الدم او البول 

 توصيات على متفق

 معينة(. بحدود

نواتج تمثيل حمض 

 ميركبتيوريك.

 العينين - 

  الجلد. -

 العصبي. الجهاز -

 الكبد. -

 الكلى -

 ووظائف جهاز -

 التكاثر

 وظائف تحليل -

 الكبد.

 كامل بول  تحليل -

 ملحتوا  باإلضافة

 البروتينات من

 الوزن منخفضة

 الجزيئي.

 سرعة اختبار -

  العصبي. التوصيل

  

 العين - الدم في بروميد  ميثيل بروميد

 التنفس ي الجهاز -

 العصبي الجهاز -

 مرة سنوي 
ً
  ا

ثنائي إيثايلين  -دايوكسان

 دايوكسيد

( HEAAدايوكسان و)

 في البول 

 العين - 

 التنفس ي الجهاز -

  الجلد -

 الجهاز العصبي -

 الجهاز الهضمي -

 وظائف الكبد -

 تحليل البول  -

 وظائف التنفس -

 قياس الضغط -

 سنويمرة 
ً
  ا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

الفينول مثل  مشتقات

 كلوروفينول 

 العين - بورفيرين في البول  

نمش ) الجلد -

 Chlor -الكلور 

acne) 

 تحليل البول  -

 وظائف التنفس -

  مرة سنويا

       

أمراض يسببها الظروف 

 واملواد الفيزيائية

      

السمع بسبب  اختالل

 الضوضاء )الضجيج(

 السمع مقياس

 او عن يزيد انخفاض)

 في ديسيبل 10 يساوي 

 االذنين من اي

 ،2 ترددات ملتوسط

 (**هرتز كيلو 4 ،3

 سمع مقياس

audiogram 

 األذنين -

 الدوري الجهاز -

 الدم( )ضغط

 السمع مقياس -

 يساوي  انخفاض)

 10 عن يزيد أو

 من اي في ديسيبل

 ملتوسط االذنين

 4 ،3 ،2 ترددات

 هرتز(** كيلو

 املخ خذع استجابة -

 ABR لألصوات

 البداية في

 سنة بعد

 بعد و واحدة

 ثالث كل ذلك

 و سنوات

 تر  عند

 كل / الوظيفة

 خمس

 اذا سنوات

 التعرض كان

 للضوضاء

 فحص *يتوجب

 املعرضين العاملين

 شدتها تزيد لضوضاء

 )في ديسيبل 85 عن

 املعدل املتوسط

 قبل العمل( بساعات

 وبشكل التوظيف

 )سنوي(. دوري

 ابعةمت **يجب

 بها يظهر التي الحاالت

 حدة في انخفاض
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 90 من اقل

   ديسيبل

 وإخضاعهم السمع

 على للحفاظ لبرنامج

 السمع.

أمراض تسببها االهتزازات 

)تصيب العضالت، األوتار، 

العظام، املفاصل، األوعية 

الدموية الطرفية )املحيطية(، 

 أو األعصاب الطرفية

 )فحص االطراف -  

 الطرفية االوعية

 والعضالت

 واملفاصل(

 العصبي الجهاز -

 الطرفي

 دوبلر فحص إجراء  -

 األوعية على

 لألطراف* الدموية

 خمس كل

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

 فحص يتم *ال

 إال بالدوبلر العاملين

 الفحص اظهر اذا

 االحتياج الطبي

 لذلك.

أمراض يسببها ضغط أو 

 الهواءخلخلة 

      

 جوي  لضغط التعرض -ا

 مرتفع

 البشرية القياسات  

  )األنثروبومترية(

 والجيوب االذن -

 االنفية.

 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 كامل. بول  تحليل -

  مرة
ً
 فحص يجب - سنويا

  العاملين
ً
 كل اكلينيكيا

 في )للعاملين شهر

 عن يزيد جوي  ضغط
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 العصبي. الجهاز -

 العظام -

 واملفاصل.

 الجلد. -

 التنفس ي. الجهاز -

 القلب. -

 نفس ي. تقييم -

 كاملة. دم صورة -

 على عادية اشعة -

 الركبة، مفاصل

 والور *. الكتف

 عادي قلب رسم -

 عن عمر  يزيد )ملن

 وباملجهود سنة( 35

 الحاجة(. )عند

 بعد وكذلك بار( 1

 اي من العامل معاناة

 عدوى  او التهاب

 او التنفس ي بالجهاز

 قبل وكذلك االذنين

 العودة من ايام ثالثة

 غياب بعد للعمل

 اسبوعين عن يزيد

 إن ايام ثالثة إلى )تقل

 لسبب الغياب كان

 مرض ي(.

 عمل يتم -

 املذكورة الفحوصات

 التأثر بمؤشرات

.
ً
 سنويا

 اشعة عمل يجب -

 املذكورة املفاصل على

 
ً
 التقاعد قبل ايضا

 بيئة في العمل عن

 مرتفع. ضغط ذات
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 جوي  لضغط التعرض -ب

 منخفض

 الدوري الجهاز -  

 التنفس ي الجهاز -

 نفس ي. تقييم -

  باألشعة صورة -

 ووظائف للصدر،

 الرئة.

 
ً
  مرة سنويا

أمراض تسببها اإلشعاعات 

 املؤينة

طهور الراديوم في  -

السوائل الحيوية مثل 

 byالدم والبول )

gamma 

spectroscopy.) 

فقد الشهية  -

 والغثيان والقيء

االسهال والتعب  -

 الشديد

انخفاض عد خاليا  -

 الدم البيضاء

 .نزف حدوث -

 كاملة دم صور  -

 )لوكيما(

 )العدسة(. العين -

 الجلد. -

 الغدد -

 الليمفاوية.

 الطحال. -

 الكبد. -

 التنفس ي. الجهاز -

 كاملة. دم صورة -

 الكبد وظائف -

 تأثر جينية: تأثيرات  -

 الكروموسومات

Sister مثل وغيرها

 chromatids 

 MNtest 

 by specific And

 macromolecules

adduct DNA as 

  مرة -
ً
 العامل منع يجب - سنويا

 التعرض من

 متى لإلشعاع

 الدم صورة اظهرت

 قبل ما "تغيرات

 اللوكيميا".

 فحص يجب -

 "املقياس

 للتعرض الشخص ي

 لكل "لإلشعاع

  عامل
ً
 كما دوريا

 يشمل ان يجب

 الدوري الفحص

 اي عن السؤال

 او حوادث
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 زائدة تعرضات

 .لإلشعاع

أمراض تسببها املجال الضوئي 

وتشمل اإلشعاعات فوق 

البنفسجية والضوء املرئي 

 تحت الحمراء والليزر واألشعة

  exposure The

 this in limit

 (10 standard

cm mW/sq.). 

 الجلد. -

 العينين. -

 العصبي الجهاز -

 او األجنة تشو  -

 على القدرة عدم

 األنجاب

 و الجي ي التحليل  -

 فحص

 الكروموسومات

 
ً
  مرة سنويا

أمراض يسببها التعرض 

لتطرف درجات الحرارة، أي 

 للحرارة والبرودة

      

 عمل أى في العالية الحرارة -ا

 أو املتكرر  التعرض يستدعى

 اإلشعاع أو للوهج املتواصل

 املصهور  الزجاج من الصادر

 املنصهرة أو املحماة املعادن أو

 أو قوى  لضوء التعرض أو

 إلى يؤدى مما شديدة حرارة

 حدوث تكرار -

 ومظاهر أعراض

 الحراري  اإلرهاق

 الجلدي والطفح

 والتقلص واإلغماء

 وضربة العضلي

 ....(.و غثيان) الحر

 الشديد التعرق  -

 عضلي تقلص -

 النبض تسارع -

 الدوخة -

Dizziness 

 الحمى -

 الدوري الجهاز -

 وضغط )القلب

 الدم(.

 التنفس ي. الجهاز -

-العضلي الجهاز -

 الهيكلي.

 الجلد. -

 بالدم. السكر نسبة -

 الهيموجلوبين نسبة -

 بالدم.

 الكلى وظائف -

 )اليوريا

 والكرياتينين(

خمس 

سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم الى 

خمسين سنة 

و سنتين 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ضعف أو بالعين تلف

 اإلبصار.

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي. تقييم -

 العينين -

 األمالح نسب -

elecrolytes .بالدم 

 كامل. بول  تحليل -

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم اكثر 

من خمسين 

 سنة

 مثل الشديدة البرودة -ب

 حفظ ثالجات في العمل

 األطعمة

انخفاض  -

 حرارة الجسم

 الدوخة -

التوتر  -

 الشديد

تأثر حركة  -

وإحساس اليدين 

 والقدمين

الخذالن  -

 والتنميل

الهرش واإلحساس 

 بالحرق.

 القلب. - 

 الصدر. -

 الجلد. -

 الدموية. االوعية -

في البداية  

خالل ستة 

اشهر 

 لألشخاص

الذين 

يعملون  في 

درجات حرارة 

 45-و   25بين

درجة مئوية و 

خالل ثالثة 

اشهر 

 لألشخاص

الذين 

يعملون في 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

درجات حرارة 

 45-اقل من 

درجة مئوية و 

بعد ذلك  

سنة واحدة 

 لألشخاص

الذين 

يعملون في 

درجات حرارة 

-و   25-بين 

درجة  45

مئوية و ستة 

اشهر 

 لألشخاص

الذين 

يعملون في 

درجات حرارة 

 45-اقل من 

 درجة مئوية
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض تسببها ظروف ومواد 

في العمل فيزيائية أخرى توجد 

ولم تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة سببية بين 

التعرض لهذ  الظروف واملواد 

الفيزيائية التي تظهر في 

أنشطة العمل وبين املرض أو 

 التي يعانيها العامل.األمراض 

      

العمل في ظروف اإلضاءة 

 الخافتة

 العين فحص - )العدسة(. العين -  

 )العدسة(.

 اإلبصار قو  -
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

مواد حيوية )بيولوجية( 

 وأمراض معدية أو طفيلية

      

تدرن الجلد  اختبار البروسيلال

بعد حقن اجزاء 

امليكروب املثيرة 

 للمناعة )انتيجين(.

وحساسية مزرعة 

 للدم و/أو النخاع

 مضادات اختبار

,IgG IgM الحساسية

 with antibodies

-2 the or ELISA

 mercaptoethanol

assay. 

 - IgG  IgM,

antibodies 

 لليمفاوية. العقد -

 الطحال. -

 القلب. -

 املفاصل -

 والعظام.

 العصبي. الجهاز -

 الكبد. -

 

-    CBC

 leucopenia,(

)anemia 

- AST  ALT, 

- biopsy Hepatic 

 Radiologic

 of investigations

vertebrae infected 

 البداية في

 سنة خالل

 بعد و واحدة

 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات

 التطعيم

 فترة حسب

 املناعة

 السلطات ابالغ يجب

 حدوث عند الصحية

 عدوى  حالة

 

 Fever, -

 ,Septicemia 

 Myalgia, -

 ,Arthralgia 

Spondyloarthritis 

Orchitis - 

Hepatitis - 

neuritis Optic - 

Uveitis 

Endocarditis - 

 Neurological -

 disorders

(neurobrucellosis) 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

-Meningo

encephalitis 

 psychiatric-Neuro

.symptoms 

 سيرولوجية فحوص الفيروسات الكبدية

 الفيروسات لدالالت

 املثيرة االجسام)

 املناعة لجهاز

 (.املناعية واالجسام

 - B Hepatitis

 antigen surface

).HBsAg( 

-  to Antibodies

.C hepatitis 

 الكبد. -

 الطحال. -

 وظائف تحليل -

 )انزيمات الكبد

 ونسبة الكبد

 البليروبين

 )الصفراء(.

 البداية في

 سنة خالل

 بعد و واحدة

 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات

 التطعيم

 فترة حسب

 املناعة

 to Antibodies

 can C hepatitis

 be usually

 10 - 4 detected

 the after weeks

 occurs. infection

 of types Other

 biopsy) (liver tests

 to done be may

 on decide

 and treatment

 the monitor

 C hepatitis

.infection 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 hepatitis-anti IgM -

 (HAV) virus A

.antibodies 

 B Hepatitis -

 antigen surface

.(HBsAg) 

 to Antibody -

 core B hepatitis

-(Anti antigen

.HBc) 

 to Antibody -

.HBs-(Anti HBsAg 

 e type B Hepatitis -

.(HBeAg) antigen 

 to Antibodies -

.C hepatitis 

 HBV for PCR -

RNA 

 HCV for PCR -

DNA 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

فيروس نقص املناعة 

 (HIVاملكتسبة )

 سيرولوجية فحوص

 الفيروس لدالالت

 املثيرة االجسام)

  املناعة لجهاز

 .6(املناعي واالجسام

 -antibody HIV

ELISA by test 

 الغدد -

 الليمفاوية.

 الكبد. -

 الطحال. -

 عام. فحص -

-count CD4 

 load viral  HIV

 RNA or PCR(

-)test 

-ray-x chest 

 البداية في

 سنة خالل

 بعد و واحدة

 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات

 التطعيم

 فترة حسب

 املناعة

 السلطات ابالغ يجب

 حدوث عند الصحية

 .عدوى  حالة

-  antibody HIV

ELISA by tests 

-  Confirmatory

 Western by test

 indirect the or blot

 fluorescent

.test (IFA) antibody 

 العصبي الجهاز -   التيتانوس

 الوجه عضالت -

 التنفس -

 السفلي الطرف -

في البداية  الوجه عضالت

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

 

                                                           
6
 There is a window period with HIV infection, which refers to the time after a person has been infected but before an antibody test result will be positive. Testing for 

suspected early infections during the window period can be performed using HIV viral load tests or FDA-approved 4th-generation HIV antibody/antigen tests, which detect 

both HIV antibody and the p24 antigen, which is part of the HIV virus. These tests have the advantage of detecting early HIV infection before antibody development as 

well as antibodies that are present when chronic infection has been established. 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 

 املناعة

اختبار الجلد  - الدرن )السل(

 )تيوبركلين(.

- Zeil Nielsen 

stain for acid 

fast bacilli. 

- Culture for TB 

- -PCR- 

test Tuberculin - .الصدر - test Quantiferon 

 صدر اشعه -

 بصاق فحص -

في البداية 

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

املتزامنات السمية أو 

بملوثات  ةاملصحوبااللتهابية 

 بكتيرية أو فطرية

      

األخذ  - األنثراكس

بنتيجة املزرعة 

والحساسية 

لإلفرازات أو 

العينات املأخوذة 

 التنفس ي الجهاز - 

 اإلنفلونزا( )مثل

 الهضمي الجهاز -

 وإسهال )حمى

 دموي( وقيء

-ray-x Chest   البداية في 

 سنة خالل

 بعد و واحدة

 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات

 في االشتبا  تم إذا

 نتيجة شخص وفاة

 بالجمرة إصابته

 )أنثراكس( الخبيثة

 كافة أخذ يجب
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

من املشتبه في 

إصابته بعد صبغها 

الى بصبغة الجرام، 

جانب االختبارات 

 7التأكيدية األخرى.

 )دمامل الجلد -

 تتحول  متقيحة

 ذات قرح إلى

 أسود( مركز

 تسمم أعراض -

  الجسم

 التطعيم

 فترة حسب

 املناعة

 التي االحتياطات

 السلطات تفرضها

 مالمسة ملنع الصحية

 أو املحيطين جلد

 جثة مع املتعاملين

 فرازاتلإل  املتوفي

 فتحات من املحتملة

 املتوفي، جسم

 الجثة مع والتعامل

 تعليمات حسب

 الصحية. السلطات

 وجود  الليبتروسبيرا

 في الليبتروسبيرا

 البول 

 الكبد -

 العصبي الجهاز -

 الدم عد -

 بول  تحليل -

في البداية 

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

 

                                                           
 gamma bacteriophage testing, indirect hemagglutination and enzyme linked immunosorbent assay to detectاالختبارات التأكيدية األخرى تشمل:  7

antibodies. 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 

 املناعة

تسببها ظروف ومواد أمراض 

حيوية )بيولوجية( أخرى 

توجد في العمل ولم تذكر في 

البنود السابقة، وحيث هنا  

 
ً
عالقة مباشرة تم إثباتها علميا

أو تم تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة سببية بين 

التعرض لهذ  الظروف واملواد 

ولوجية( التي الحيوية )البي

تظهر في أنشطة العمل وبين 

املرض أو األمرض التي يعانيها 

 العامل.

      

 -جالندرز  -السقاوة

 سودوموناس ملياي

- Mallein test 

(sensitive, 

specific test) 

-  test Mallein

sensitivean(

 التنفس ي: الجهاز -

 القصبة

 الهوائية

-ray-x Chest    في البداية

خالل سنة 

واحدة و بعد 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

-  isolating

Burkholderi

 from a mallei

 sputum, blood,

 skin or urine,

 by lesions

.culture 

 specific d

)test 

 والشعب

 الهوائية

 والرئتين:

-  Nodular

 the in lesions

 & lung

 of ulceration

 mucous the

 of membrane

 upper the

 respiratory

tract 

-  cough, Acute:

 fever,

 infectious

 nasal

discharge 

-  nasal, Chronic:

 subcutaneous

.nodules 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

-  chills, Fever,

.sweating 

- aches Muscle 

- pain Chest 

-  nasal 

.discharge 

-  light Headache

 sensitivity,

 excessive

 of tearing

.eyes 

 -سيتاسايكالميديا 

كالميديوزس املنتقلة من 

الطيور أو الضأن املصابة أو 

 متخلفاتها

 العين -  - 

 التنفس ي الجهاز -

 تحليل براز  -

تحليل دم  -

(immune-

fluorescent and 

PCR) 

في البداية 

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

كوكسيلال  -حمى كيو

املنتقلة من بيورنيتياي 

الحيوانات املصابة أو 

 متخلفاتها

 الكبد -  

 التنفس ي الجهاز -

 القلب -

- test Serology  في البداية

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

فيروس أورف املنتقل من 

الضأن أو املاعز املصابة أو 

 جثثها

 العلوي  الطرف -  

 )الكف(

 الغدد -

 الليمفاوية

في البداية  

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

 الجلد   الريكتسيا 

 الغدد الليمفاوية

 تحليل الدم

عينة )خزعة( من 

 الجلد

في البداية 

خالل سنة 

واحدة و بعد 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 -العقديةاملكورات 

 ستريبتوكوكس 

 تحليل سيرولوجي   

Anti-Streptolysin 

test 

أجهزة الجسم املمكن 

إصابتها مثل الدم 

والتنفس ي واملسالك 

 البولية والجلد

في البداية 

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

 -فطريات شعاعية الحرارة 

 ثيرموفيليك اكتينوميكوزس 

أمراض أنظر   

حساسية 

)أليرجية( 

الحويصالت 

الهوائية خارجية 

 Extrensicاملنشأ )

في البداية  

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

allergic 

Alveolitis بسبب )

استنشاق غبار 

 عضوي 

حسب فترة 

 املناعة

 الدم -   املالريا 

 الكبد -

 الطحال -

في البداية  

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

في البداية  براز تحليل - الهضمي الجهاز -   األميبا

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 

 املناعة

       

 أمراض مهنية  -2
ً
طبقا

 ألعضاء وأجهزة الجسم

      

أمراض الجهاز 

 التنفس ي

      

أمراض الغبار الرئوي 

)نيموكونيوزس( التي يسببها 

الغبار املعدني املسبب للتليف 

مثل غبار السيليكا 

)سيليكوزس( والفحم 

-anthracoالسيليكي )

silicosis واألسبست )

 )أسبسيوزس(

صورة باألشعة  

للصدر مع تطبيق 

العمل  تصنيف

 ILO) الدولية

classification) 

 الصدر فحص-

 باألشعة

 مقطعية اشعة-

 الصدر على

 املبكر لالكتشاف

 الصدر. -

 القلب. -

 في )خاصة البطن -

 حاالت

 االسبستوزس(.

 باألشعة صورة -

 للصدر.

 تنفس وظائف -

 عادية.

 على مقطعية اشعة -

 الصدر*.

 تخلل نسبة قياس -

 اكسيد اول  غاز

 للرئة*. الكربون 

 الدم غازات قياس -

 الشرياني*.

 ثالث الى سنة

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 هذ  عمل يتم *ال

 بشكل االختبارات

 طلبها يتم وإنما روتي ي

 التشخيص لتأكيد

 ومتابعة املبدئي

 املصابة. الحاالت

 ايقاف **يجب

 التعرض عن العامل

 عليه ظهرت ما إذا

 او التأثر اعراض

 في تدهور  حدث
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الدرن  اختبار-

 )سليكوزس(

 في او رئتيه وظائف

 الصدر اشعة صور 

 اصابة حالة في او

 او بالدرن  العامل

 السرطانية. االورام

الدرن املصاحب ملرض 

 السيليكا

 الدرن  انظر 

 سابقا

سنة الى ثالث   

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

الغبار الرئوي أمراض 

)نيموكونيوزس( التي يسببها 

الغبار املعدني غير املسبب 

 للتليف

سنة الى ثالث     

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

مرض غبار الحديد -ا

(Siderosis) 

 صدر أشعه - التنفس ي الجهاز  

 مالبلغ فحص -

( in Siderocytes

)sputum 

سنة الى ثالث 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

سنة الى ثالث  صدر أشعه التنفس ي الجهاز   غبار الباريوممرض  -ب

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب 

 الغبار املعدني الصلب

 صدر أشعه التنفس ي الجهاز  

 رئة وظائف

 bronchoalveolar

lavage 

سنة الى ثالث 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب 

القطن )بيسينوزس(، غبار 

الكتان، الجوت، أو مصاص 

 القصب )بجاسوزس(

 وظائف تقييم - التنفس ي الجهاز   

 التنفس

 العناصر قياس -

 املناعية

Immunoglobulins 

سنة الى ثالث 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أزمات الربو بسبب مواد 

مسببة للحساسية أو التهيج 

ضمن العملية )التشغيلة( 

 بالعمل

 األيزوسيانات •

 الحيوية املضادات •

  الفورمالدهيد •

 التنظيف ومواد املنظفات •

 تركيبها في يدخل التي

 الخمائر

  والحبوب الدقيق غبار •

اختبارات زيادة  -

الحساسية التنفسية 

غير 

  Nonspecificاملعينة

bronchial 

hyperreactivity 

 اختبار مناعي  -

IgE specific test 

اختبار تحدي  -

 Specificمعين

challenge test 

باستخدام 

methacholine  

-Nonإلثبات وجود 

specific bronchial 

hyper-

responsiveness 

(NSBH)  من عدمه 

 تشمل:

 التاريخ املرض ى. -

فحص الصدر  -

والحلق واألنف 

 إكلينيكيا

وظائف تقييم  -

التنفس بما فيها 

معدل تدفق هواء 

الزفير في الثانية 

 . 1FEVاألولي 

في حالة وجود  -

وظائف التنفس 

طبيعية يجري 

-Nonاختبار 

specific 

challenge test 

with 

methacholine  

إلثبات وجود 

Non-specific 

 الصدر.

 العينين.

 والحلق. االنف

 الجلد.

 عادية. تنفس وظائف

 التدفق معدل قياس

 االقص ى. )الزفيري(

 الى سنة -

 ثالث

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 تاريخ أخذ يجب -

 من مفصل مرض ي

 يتضمن العاملين

 اعراض

 معدل الحساسية،

 .خال التدخين،

يراعى أن تكون  -

األعراض قد بدأت 

بعد االلتحاق 

 بالعمل

يراعي أن تكون  -

األعراض وتغيرات 

 التنفسوظائف 

 ذات NSBHو

عالقة بطبيعة 

وتوقيت العمل 

أو التغيير  التعرض

 في طبيعة العمل.

 الجلد فحص -

 والعينين
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

bronchial 

hyper-

responsiveness 

(NSBH)   من

 عدمه 

أمراض حساسية )أليرجية( 

الحويصالت الهوائية خارجية 

 Extrensic allergicاملنشأ )

Alveolitis بسبب استنشاق )

غبار عضوي أو رزاز 

)أيروسول( ملوث بامليكروبات 

 يظهر من أنشطة العمل

تاريخ التعرض  -

 املنهي

 الصدر.- 

 الزور -

 الجلد -

 العرق  -

 الصدر فحص -

 باألشعة.

 تنفس وظائف -

 عادية.

 

-  Diffusion

.capacity 

-     alveolar-Broncho

 for lavage:

 for lymphocytes,

8/CD4CD 

 الى سنة -

 ثالث

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 على مقطعية اشعة -

 يتم ال الصدر:

 بشكل إجراءها

 يتم وإنما روتي ي

 لتأكيد طلبها

 املبدئي التشخيص

 الحاالت ومتابعة

 املصابة.

 تخلل نسبة قياس  -

 اكسيد اول  غاز

 ال للرئة: الكربون 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بشكل إجراءها يتم

 في وإنما روتي ي

 على التأكيد أحوال

 التشخيص.

 من عينة فحص  -

poorly  الرئة:

 defined

granuloma 

أمراض السدة التنفسية 

غبار الفحم  قاستنشابسبب 

والغبار الناتج عن املحاجر 

وغبار الخشب وغبار الحبوب 

وأعمال الزراعة وغبار 

اسطبالت الحيوانات وغبار 

النسيج وغبار الورق نتيجة 

 أنشطة العمل

 الجلد -  -

 الجهاز -

 التنفس ي

 )األنف(

 األغشية -

 املخاطية

- Ig 

 رئة وظائف -

سنة الى ثالث  

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

الرئوية بسبب األمراض 

 األلومنيوم

نسبة االلومنيوم  -

)ال بالدم او البول 

 الصدر. - 

 العينين. -

 الجلد. -

 الصدر فحص -

 باألشعة.

سنة الى ثالث 

سنوات و 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

توجد توصيات 

 بحدود متفق عليها(.

 العصبي. الجهاز -

 نفس ي. تقييم  -

 تنفس وظائف -

 عادية.

عند تر  

 الوظيفة

أمراض املسالك التنفسية 

مواد مسببة  العليا بسبب

للحساسية أو التهيج موجودة 

 في أنشطة العمل

 الصدر -  

 العين -

 واألغشية الجلد -

 املخاطية

 ثالث الى سنة 

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 symptoms of onset

 or exposure during

 at hours 48 within

latest the 

أمراض تنفسية أخرى لم 

تذكر في البنود السابقة 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة خطورة سببية 

بين التعرض لهذ  الظروف 

واملواد التي تظهر في أنشطة 

 ضاألمراالعمل وبين املرض أو 

 التي يعانيها العامل.
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

       

       أمراض الجلد

أمراض حساسية )أليرجية( 

الجلد التالمسية واألرتيكاريا 

التالمسية بسبب مواد أخرى 

تظهر الحساسية موجودة في 

أنشطة العمل ولم يسبق 

 ذكرها في البنود السابقة

 نوعية اختبارات -   

 اختبار مثل خاصة

 واختبار اللصاقة

 واختبار الوخز

 الضوء. مع اللصاقة

 case in test Patch

 ntermedia113 of

 photo , test prick

tests patch 

 البداية في

 سنتين خالل

 ذلك بعد و

 خمس كل

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب ال

 سرطان

 كل / الجلد(

 الى سنتين

 سنوات ثالث

 تر  عند و

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب قد

 dose/effect no

 the in relationship

 allergic of onset

dermatitis contact 

-  causative

:agents 

* macromolecule 

*  of substance

 plant or animal

origin 

* 113 ntermed

salts 

* hardeners resins, 

*  dye and dyes

ntermediate113 

* allergens photo 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان

 الجلد(

أمراض تهيج الجلد بسبب 

مواد مهيجة أخرى للجلد 

موجودة في أنشطة العمل ولم 

يسبق ذكرها في البنود 

 السابقة

 البداية في    

 سنتين خالل

 ذلك بعد و

 خمس كل

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب ال

 سرطان

 كل / الجلد(

 الى سنتين

 سنوات ثالث

 تر  عند و

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب قد

 القوية القلويات مثل

 القوية واألحماض
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان

 الجلد(

( Vitiligoالبهاق الجلدي )

معروفة بسبب مواد أخرى 

موجودة في أنشطة العمل ولم 

يسبق ذكرها في البنود 

 السابقة

   of area exposed

 fore and hands

arms 

 البداية في 

 سنتين خالل

 ذلك بعد و

 خمس كل

 و سنوات

 تر  عند

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب ال

 سرطان

 كل / الجلد(

 الى سنتين

 سنوات ثالث

 تر  عند و

 الوظيفة

 التي )للمواد

 تسبب دق

phenols agents: 

 catechols,

 hydroquinone

monobenzene 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان

 الجلد(

أمراض جلدية أخرى تسببها 

ظروف ومواد فيزيائية 

وكيميائية وحيوية )بيولوجية( 

موجودة في أنشطة العمل ولم 

تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

ة هنا  عالقة خطورة سببي

بين التعرض لهذ  الظروف 

واملواد التي تظهر في أنشطة 

 ضاألمراالعمل وبين املرض أو 

 التي يعانيها العامل.
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

الجهاز العضلي  اضطرابات

 الهيكلي )الجهاز الحركي(

      

األغشية الداخلية  التهاب

بالنتوء اإلبري للمعصم 

(Radial styloid 

tenosynovitis بسبب )

الحركات املتكررة وحركات 

االنبساط القوية والوضعيات 

 املتطرفة للمعصم

 املفاصل -  

 العصبي الجهاز -

( and tingling

)numbness 

 خمس كل 

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

-  prevalent more

 blue women, in

workers collar 

-  out check in

 at operators

 supermarkets

  stores, and

    poultry

 processing,

 electronic

 line, assembly

 processing data

telephonist and 

االلتهاب املزمن لألغشية 

الداخلية لليد واملعصم 

)الرسغ( بسبب الحركات 

 خمس كل   -  

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

-  
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

املتكررة وحركات االنبساط 

القوية والوضعيات املتطرفة 

 للمعصم

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

 -جراب -أغشية كيس التهاب

( Olecranon bursitisاملرفق )

بسبب الضغط املتزامن في 

 منطقة املرفق

 خمس كل   -  

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

-  

  -جراب -أغشية كيس التهاب

( Prepatellar bursitisالركبة)

بسبب البقاء ملدد طويلة في 

 وضع االستناد على الركبة

 خمس كل   -  

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

-  
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

أطراف عظام املرفق  التهاب

(Epicondylitis بسبب )

 العمل بقوة وبشكل متكرر 

 خمس كل   -  

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

-  

إصابات غضاريف الركبة 

بسبب العمل لفترات مطولة 

على الركبة أو في وضع  استنادا

 القرفصاء

 خمس كل   -  

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

-  
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

متالزمة النفق الرسغي بسبب 

العمل بقوة ولفترات مطولة 

والعمل املتضمن التعرض 

لالهتزازات والوضعيات 

املتطرفة للمعصم )الرسغ( أو 

 من تلك األسبابمزيج 

 sign Tinel- 

test Phalen 

-العضلي الجهاز

 بالذات الهيكلي

 الرسغين ناحية

 إكلينيكي فحص -

 الرسغ فحص -

 باألشعة املصاب

 أية لنفي العادية

 آلالم أخرى  أسباب

 أو التهابات) الرسغ

 كسور(.

 عضالت رسم -

 تأثر مدى لتقييم

 بالرسغ. العضالت

 التوصيل اختبار -

 .العصبي

 خمس كل

 كل / سنوات

 سنوات ثالث

 لألشخاص

 الذين

 بين اعمارهم

 سنة اربعين

 عند و اكثر او

 الوظيفة تر 

 اثبات بعد -

 يجب التشخيص،

 التعرض من التأكد

 املسببة للعوامل

 العمل فترة ألغلب

 عدة مدى وعلى

  شهور.

 الحتماالت زيادة ال-

 من لدى التعرض

 لوحة يستعمل

 يقوم من أو املفاتيح

 بصفة مكتبى بعمل

 عامة.

أخرى تصيب  اضطرابات

الجهاز الحركي تسببها ظروف 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

موجودة في أنشطة العمل ولم 

تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة خطورة سببية 

بين التعرض لهذ  الظروف 

التي تظهر في أنشطة العمل 

عانيها التي ي االضطراباتوبين 

 العامل.

أمراض مفصل الكتف، مثل 

متزامنة عضلة الكفة املدورة 

rotator cuff  والتهاب أوتار ،

 عضالت الكتف

ل خمس ك     

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

أمراض اليد والساعد، مثل 

االلتهاب الخلوي تحت 

الجلدي، والتهاب أوتار 

عضالت اليد والساعد أو 

التهاب أغشية األكياس/ 

 الجراب

كل خمس     

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

 

اضطرابات مزمنة في أسفل 

فقرات الظهر، بما يتضمن 

بالفقرات أو  تآكليهتغيرات 

 باألقراص ما بين الفقرات

 الفقرات فحص   

 السينية باألشعة

كل خمس 

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

 الفقرات فحص    فتق ما بين الفقرات القطنية

 السينية باألشعة

كل خمس 

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

 

 الفقرات فحص    ما بين الفقرات انزالق

 السينية باألشعة

كل خمس 

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

تآكل الفقرات وآالم الظهر مع 

 تغيرات بفقرات العنق

 الفقرات فحص   

 السينية باألشعة

كل خمس 

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

 لألشخاص

الذين 

اعمارهم بين 

اربعين سنة 

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

 

       

       عقلية وسلوكية اضطرابات

توتر ما بعد  اضطرابات

 post traumaticالصدمة )

stress disorders) 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أخرى عقلية أو  اضطرابات

سلوكية تسببها ظروف 

موجودة في أنشطة العمل ولم 

تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 

 أو تم 
ً
تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة خطورة سببية 

بين التعرض لهذ  الظروف 

أنشطة العمل التي تظهر في 

التي يعانيها  االضطراباتوبين 

 العامل.

      

       

اضطرابات الجهاز 

القلب  -الدوري

 واألوعية الدموية
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

مرض القلب اإلقفاري بسبب 

زيادة الضغوط وغيرها من 

األعباء املادية والنفسية 

 العصبية

      

احتشاء عضلة القلب، تشريح 

تمدد األوعية الدموية 

dissection aneurysm ، 

 القلب   

 -الضغط

 صوتيه موجات -

 القلب على

 بالصبغة أشعه -

 القلب أوعيه علي

  

نزيف تحت العنكبوتية، 

ونزيف فى املخ بسبب اإلجهاد 

 النفس ي

      

بسبب اإلجهاد  املفاجئاملوت 

 النفس ي الشديد

      

ضغط الدم بسبب  ارتفاع

 اإلجهاد النفس ي العصبي

     causes 

- work cold 

- stress work 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

-  humid and hot

environment 

-  physical

demands 

 -الجهاز الدوري اضطرابات

القلبي الوعائي بسبب اإلجهاد 

 النفس ي

      

       

       اضطرابات الجهاز العصبي

االعتالل العصبي الالإرادي 

 بسبب التسمم

      

       بمركبات اإليسترات

  انظر  كلوريد الفينيل
ً
     سابقا

الهيدروكربونات األليفاتية 

 غير املشبعة

  انظر 
ً
 الغازات تتضمن    سابقا

 الخانقة

  انظر  أول أكسيد الكربون 
ً
     سابقا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

  انظر  االهتزازات
ً
كل خمس    سابقا

سنوات / كل 

ثالث سنوات 

لألشخاص 

الذين 

بين اعمارهم 

اربعين سنة 

او اكثر و عند 

 تر  الوظيفة

 

       

       أمراض العيون 

       حرق كيميائي للعيون 

       إعتام عدسة العين املهنية

       

       السرطان املنهي -3
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

السرطان بسبب 

 املواد التالية

      

 أجسام  األسبستوس

 في أسبستوس

 أو البصاق

 غسيل متحصل

 الشعب

 والحويصالت

 الهوائية

 asbestos

 in bodies

 or sputum

bronchoalveol

lavage ar 

 صدر أشعه - التنفس ي الجهاز

 تنفس وظائف -

سنة الى ثالث 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

 الكلى.   بازيدين وأمالحه

 الكبد.

 املثانة.

 الجلد.

 التنفس ي. الجهاز

 تنفس. وظائف

 باألشعة صورة

 .للصدر

 كامل*. بول  تحليل

 بول  تحليل عمل *يتم سنويا مرة

.
ً
 شهريا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للخاليا بول  تحليل

 السرطانية.

 العينين.   كلوروميثيل إيثر-بيس

 لد.جال

 التنفس ي. الجهاز

 تنفس. وظائف

 باألشعة صورة

 .للصدر

 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية

  مرة سنويا

مركبات الكروم سداس ي 

 التكافؤ

  انظر 
ً
سنة الى    سابقا

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

قطران الفحم وقار الفحم 

 والسناج

قياس مستوى 

في الهواء في  االنبعاثات

محيط تنفس العامل 

ال يجب ان 

    mg/cm3ىيتعد

تجية بخالل نو  0.2

 ساعات 8 -عمل كاملة

 لد.جال - 

 العينين -

 التنفس ي. الجهاز -

 الكبد. -

 الكلى. -

 العصبي. الجهاز -

 باألشعة صورة -

 .للصدر

 بصاق تحليل -

 السرطانية. للخاليا

 للخاليا بول  تحليل -

 السرطانية.

 
ً
  مرة سنويا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 لد.جال   نفثايل أمين-بيتا

 املثانة.

 كامل*. بول  تحليل

 للخاليا بول  تحليل

 السرطانية.

 مثانة. منظار

 بول  تحليل عمل *يتم سنويا مرة

.
ً
 شهريا

فينيل كلوريد في هواء  كلوريد الفينيل

)غير متفق على الزفير 

توصيات بحدود 

 معينة(.

 الهضم ناتج نسبة

( thiodiglycolic

acid)  غير ) بالبول 

 توصيات على متفق

 (.معينة بحدود

 ناتج نسبة

 الهضم

( thiodiglycolic

acid)  بالبول 

 الكبد.

 التنفس ي. الجهاز

 العصبي. الجهاز

 العظام

 الدموية الدورة

 الهضمي الجهاز

 الجلد

 كبد وظائف تحليل

 الكبد )انزيمات

( SGOT, SGPT,

AP 5NT, GGT,،) 

 البليروبين(. نسبة

 على صوتية موجات

 الكبد.

 باألشعة صورة

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 بول. تحليل

carcinogenic The  - سنويا مرة -

 vinyl of effects

 are chloride

 DNA to ascribed

 by alkylation

 reactive

.metabolites 

-  chloride Vinyl

 its and

 have metabolites

 effects main their

 liver the in

 carcinogenic(

 blood, effects),
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 and vascular skin,

systems skeletal 

-  damage Liver

 including

 malignant

 varices growths,

 the in

 and oesophagus

 the of fundus

 stomach,

 of enlargement

 spleen, the

thrombocytopeni

 circulatory a,

 disorders

 especially(

 Raynaud's

-acro disease),

 osteolysis,

 morphological
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 the in changes

 the of phalanges

 fingers,

 like-scleroderma

.changes skin 

  انظر  البازين )البازول(
ً
ستة اشهر الى    سابقا

سنة و عند 

 تر  الوظيفة

 

املشتقات السامة 

النيتروجينية واألمينية للبازين 

 )البازول( ومثيالتها

  انظر 
ً
سنة الى    سابقا

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

  انظر  اإلشعاعات املؤينة 
ً
    سابقا

ً
  مرة سنويا

القطران والقار والبيوتامين  

والزيت املعدني واألنثراسين أو 

مركبات ومنتجات ومتبقيات 

 هذ  املواد

 العينين.  

 التنفس ي. الجهاز

 الجلد.

 الكلى.

 باألشعة صورة

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية،

 
ً
  مرة سنويا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للخاليا بول  تحليل

 والدم. السرطانية

قياس مستوى  أفران الكو  انبعاثات

في الهواء في  االنبعاثات

محيط تنفس العامل 

ال يجب ان 

    mg/cm3ىيتعد

خالل نوبتجية  0.2

 8عمل كاملة ملدة 

 ساعات

 التنفس ي. الجهاز 

 الجلد.

 الكلى.

 باألشعة صورة

 ووظائف ،للصدر

 الرئة.

 للخاليا بول  تحليل

 والدم. السرطانية

 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية,

  

  انظر  مركبات النيكل
ً
كل سنتين الى    سابقا

خمس 

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

 العينين.   غبار الخشب

 التنفس ي. الجهاز

 الجلد.

  باألشعة صورة

 ووظائف للصدر،

 الرئة.

 45حتى سن 

سنة: كل 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

خمس  والحلق. األنف

 سنوات

 45من سن 

سنة: خالل 

سنة و نصف 

ان  شريطة

تكون بداية 

التعرض اكثر 

  15من 
ً
عاما

 مضت

  انظر  الزرنيخ ومركباته
ً
ستة اشهر الى    سابقا

سنة و عند 

 تر  الوظيفة

 

  انظر  البريليوم ومركباته 
ً
كل ثالث    سابقا

 سنوات

 

  انظر  الكادميوم ومركباته
ً
سنة الى    سابقا

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

       اإليريونيت

  مرة سنويا     اإليثيلين أكسيد

فيروسات اإللتهاب الكبدي 

 )ب(، و )ج(

 االمراض انظر 

 املعدية

في البداية   

خالل سنة 

واحدة و بعد 

ذلك كل ثالث 

سنوات و بعد 

التطعيم 

حسب فترة 

 املناعة

 

السرطان بسبب مواد أخرى 

في العمل ولم يتم ذكرها في 

البنود السابقة، وحيث يكون 

هنا  عالقة مباشرة تم إثباتها 

 أو تم تحديدها بطرق 
ً
علميا

مناسبة لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة خطورة سببية 
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

بين التعرض لهذ  املواد التي 

ين تظهر في أنشطة العمل وب

التي يعانيها  االضطرابات

 العامل.

alterations  -  - الرادون 

 sputum of

cytology 

- chromosom

 al

aberrations 

 التنفس ي الجهاز

 الرئة ألي األنف من

of biomarkers   صدر أشعه

 exposure:

 radon of presence

 in progeny its and

 blood teeth, bone,

chain 

  انظر  السيليكا
ً
كل ثالث    سابقا

سنوات و 

عند تر  

 الوظيفة

 

 الكلي وظائف - الكلي البول  في يورانيوم  اليورانيوم

 الضغط قياس -

  

       دباغة وصناعة الجلود
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 التنفس ي الجهاز -   زيوت معدنية

 الجلد -

 العصبي الجهاز -

 الطرفي

 الدم عد -

 الضغط -

 كلي وظائف -

 بعض في -

 )delta التعرضات

 levulinic amino

)acid 

 
ً
  مرة سنويا

  انظر  إشعاعات فوق بنفسجية
ً
  مرة سنويا   سابقا

  مرة سنويا     ألفا نفثايالمين

       أورامين

      ماجنتا
ً
  مرة سنويا

 القلب - البول  في انيلين  أنيلين

 العصبي الجهاز -

 الجلد -

 العين -

 الكبد -

  Hb Metالدم -

 كبد وظائف -
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 AFMN  أفالتوكسين

+ 

 in Guanine

urine 

 الكبد -

 الدم عد -

 املناعي الجهاز -

 العصبي الجهاز -

 الكلي -

   

الهيدروكربونات األليفاتية 

 والعطرية وغير الحلقية

  انظر 
ً
سنة الى    سابقا

سنتين و عند 

 تر  الوظيفة

 

  انظر  الرصاص
ً
  و    سابقا

ً
مرة سنويا

عند تر  

 الوظيفة

 

  انظر  ثالثي كلوروإيثيلين
ً
سنة الى    سابقا

عند سنتين و 

 تر  الوظيفة

 

  انظر  صبغات البازيدين
ً
  مرة سنويا   سابقا

      أورثوتوليدين
ً
  مرة سنويا
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

  انظر  عقاقير مضادة للسرطان
ً
     سابقا

  انظر  عملية إنتاج األلومنيوم
ً
     سابقا

      نيتروفينيالت -4
ً
  مرة سنويا

 الى سنة     ثالثي كلوروإيثايلين

 عند و سنتين

 الوظيفة تر 

 

  انظر  رابع كلوروإيثايلين
ً
     سابقا

تي س ي دي دي  8، 7، 3، 2

 -رابع كلورو -كلوروإيثايلين

 ثنائي بازو دايوكسين

      

  انظر  فورمالدهيد
ً
  مرة سنويا   سابقا

       

       أمراض أخرى  -4

 ’Minersرأرأة عمال املناجم )

Nystagmus) 

فحص ظاهري  

للعيون ومجال 

 النظر

   فحص النظر العينين
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض أخرى محددة بسبب 

مهن أو عمليات تشغيلية لم 

تذكر في البنود السابقة، 

وبحيث يكون هنا  عالقة 

 أو تم 
ً
مباشرة تم إثباتها علميا

تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة خطورة سببية 

بين التعرض لهذ  املواد التي 

لعمل وبين تظهر في أنشطة ا

التي يعانيها  االضطرابات

 العامل.

      

الطرفين  -دوالي الساقين

 السفليين

فحص الساقين  

لدى العاملين 

 املستهدفين

فحص أوردة الساقين  أوردة الساقين

مع االختبارات 

الخاصة باألوردة 

 )امتالء وتفريغ(

  

فتق إربي مباشر )بمنطقة 

 الفخذ(

فحص املنطقة  

اإلربية عند 

عضالت املنطقة 

 اإلربية

فحص عضالت 

 املنطقة اإلربية
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 األمراض/ فحوصات

 املهنية التعرضات

 فحوصات

 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات

screening 

 الجسم أجهزة

 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات

 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

العاملين 

 املستهدفين

 


