جدول األمراض المهنية
المملكة العربية السعودية

الصادر بقرار وزير العمل رقم (/159تأمينات)
وتاريخ 1430/3/7هـ

1430هـ 2009 /م

قرار وزير العمل رقم (/159تأمينات)
وتاريخ 1430/3/7هـ
إن وزير العمل
بعد االطالع على نظام التأمينات االجتماعية الصادر باملرسوم امللكي رقم
م 33/وتاريخ 1421/9/3هـ.
وعلى قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية رقم (/139تأمينات) وتاريخ
1424/2/28هـ.
وعلى قرار مجلس إدارة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية رقم ()928
وتاريخ 1430/3/7هـ مشروع جديد جلدول األمراض املهنية وفق الصيغة
املرفقة بالقرار.
يقرر ما يلي:
 -1اعتماد جدول األمراض املهنية الصادر بقرار مجلس إدارة املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية رقم ( )928وتاريخ 1430/3/7هـ.
 -2ينشر هذا القرار باجلريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي
لتاريخ نشره.
 -3على محافظ املؤسسة اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.
وزير العمل
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
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1-1
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1-1-1
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1-2-1
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2-1
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�أحكام عامة

� -1إن املر�ض املهني املعني به يف هذا اجلدول هو املر�ض الذي ي�صاب
به امل�شرتك نتيجة ممار�سته لعمل �أو مهنة واردة �ضمن هذا اجلدول و
بال�شروط اخلا�صة مل�سببات ذلك املر�ض املهني ح�سب املن�صو�ص عليها
�ضمنه.
 -2يراعى �أنه ال ي�ؤدي توقف العامل عن العمل لأي �سبب �أو مزاولته لعمل �آخر
�سواء يف نف�س املن�ش�أة �أو �أي من�ش�أة �أخرى �إىل حرمانه من تقييم حالته �أو
مر�ضه وكذلك من اعتبارها مر�ض ًا مهني ًا �إذا توفرت ال�شروط اخلا�صة
باملر�ض  ,على �أن يكون ذلك �ضمن املدة الق�صوى اخلا�صة لظهور املر�ض
واملن�صو�ص عليها يف هذا اجلدول � ,أو ح�سب املتعارف عليه طبي ًا وتقرره
اللجان الطبية فيما مل يرد به ن�ص بخ�صو�ص الفرتة الق�صوى لظهور
املر�ض �أو �إقراره .
 -3ت�ستند اللجان الطبية املخت�صة يف اعتبار املر�ض مهني ًا وب�شكل �أ�سا�سي
على التاريخ الطبي و املهني والأعرا�ض املر�ضية  ,بالإ�ضافة �إىل
الفحو�صات الطبية الأولية قبل العمل والفحو�صات الدورية  ,التقارير
الطبية  ,الفحو�صات املخربية للم�شرتك �إىل جانب قيا�سات �أو اختبارات
العامل املتعر�ض له يف بيئة العمل �إن وجدت  ,ومقارنتها بالقيم امل�سموح
بها دولي ًا.
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ت�صنيف الأمرا�ض املهنية
 - 1الأمرا�ض املهنية طبقا للعامل امل�سبب :
 1-1عوامل فيزيائية
 2-1عوامل كيميائية
 3-1عوامل حيوية
 - 2الأمرا�ض املهنية طبقا للأجهزة امل�ستهدفة :
� 1-2أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املهنية
� 2-2أمرا�ض اجللد املهنية (غري ال�سرطانية)
� 3-2إعتالالت اجلهاز الع�ضلي الهيكلي املرتبطة بالعمل
� - 3أمرا�ض ال�سرطان املهنية
� - 4أمرا�ض مهنية �أخرى

15

األمــــراض المهنية
طبقا للعامل المسبب
العوامل الفيزيائية

17

الرمز

العامل امل�سبب

الأعمال واملهن

1-1-1

الإ�شعاعات احلرارية والوهج

�أي عم ��ل ي�ستدعي التعر� ��ض املتكرر �أو
املتوا�ص ��ل للوه ��ج �أو الإ�شعاع احلراري
الناجت ع ��ن الأ�سطح ال�ساخن ��ة لدرجة
الإحمرار �أو الإن�صهار

2-1-1

الإ�شعاعات غري امل�ؤينة عدا
الإ�شعاعات احلرارية والوهج

�أي عم ��ل ي�ستدع ��ي التعر� ��ض املتك ��رر
�أو املتوا�ص ��ل للأ�شعة ف ��وق البنف�سجية
والأ�شعة حتت احلمراء و�أ�شعة الليزر

3-1-1

الإ�شعاعات امل�ؤينة

�أي عم ��ل ي�ستدعي التعر� ��ض املتكرر �أو
املتوا�صل جلزيئات �ألفا  ,بيتا �أو لأ�شعة
�إك�س �أو �أ�شعة جاما

4-1-1

ال�ضغط اجلوي املرتفع �أو املنخف�ض

العمل يف ال�ضغ ��وط اجلوية املرتفعة �أو
املنخف�ضة

5-1-1

ال�ضوء اخلافت

6-1-1

ال�ضو�ضاء امل�سببة لل�صمم املهني

الأعم ��ال الت ��ي يت ��م التعر� ��ض فيه ��ا
ل�ضو�ضاء �أكرث م ��ن  85دي�سيبل لفرتة
ال تقل عن � 8ساعات يومي ًا وملدة ال تقل
عن � 5سنوات

7-1-1

االهتزازات املو�ضعية باليد امل�سببة
لظاهرة رينودز

الأعمال التي تتطلب ا�ستخدام معدات
ت�سبب اهتزازات مو�ضعية لليد

العمل يف ال�ضوء اخلافت يف املناجم
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األمــــراض المهنية
طبقا للعامل المسبب
العوامل الكيميائية

21

الرمز

العامل امل�سبب

الأعمال واملهن

1-2-1

الر�صا�ص �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للر�صا�ص �أو مركباته �أو
�أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

2-2-1

الكروم �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للكروم �أو مركباته �أو
�أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

3-2-1

الزئبق �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للزئبق �أو مركباته �أو
�أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

4-2-1

الزرنيخ �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للزرنيخ �أو مركباته �أو
�أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

5-2-1

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للف�سفور �أو مركباته �أو
الف�سفور �أو مركباته
(ال �ع �� �ض��وي��ة �أو غري �أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها
الع�ضوية)

6-2-1

املنجنيز �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للمنجنيز �أو مركباته �أو
�أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

7-2-1

النيكل �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للنيكل �أو مركباته
�أو �أبخرته �أوغباره �أو غازه �أو �أي مادة يدخل يف
تركيبها

8-2-1

الربيليوم �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للربيليوم �أو مركباته �أو
�أبخرته �أوغباره �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

9-2-1

الكادميوم �أو مركباته

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للكادميوم �أو �أبخرته �أو
غباره
23

الرمز

الأعمال واملهن

العامل امل�سبب

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للبنزين ومثيالته �أو
 10-2-1البنزين �أو مثيالته
(�ستريين �أو تولوين �أو مركباتها �أو �أبخرتها �أو �أي مادة تدخل يف تركيبها
زايلني)
 11-2-1م�شتق ��ات البنزي ��ن �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـم�شتقات البنزين
(ني�ت�رو �أو �أمين ��و �أو وم�شتقات مثيالت البنزين �أو مركباتها �أو �أبخرتها
كل ��ورو) �أو م�شتق ��ات �أو �أي مادة تدخل يف تركيبها
مثيالت البنزين
 12-2-1ثنائي نرتات الفينول �أو �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـثنائي نرتات الفينول
مثيالته �أو �أمالحه �أو �أو مثيالته �أو �أمالحه �أو بدائله �أو مركباته �أو
�أبخرته �أو �أي مادة تدخل يف تركيبها
بدائله
 13-2-1النفثالني املكلور

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للنفثالني املكلور �أو
�أبخرتها �أو �أي مادة تدخل يف تركيبها

 14-2-1ثالثي كلوريد امليثان
( الكلورفورم )

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـثالثي كلوريد امليثان
(الكلوروفورم) �أو �أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف
تركيبها

 15-2-1رابع كلوريد الكربون

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـرابع كلوريد الكربون �أو
مركباته �أو �أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

 16-2-1ثالثي كلور االيثلني

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـثالثي كلور االيثلني �أو
مركباته �أو �أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

 17-2-1رابع كلوريد الإيثان

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـرابع كلوريد الإيثان �أو
مركباته �أو �أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها
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الرمز

العامل امل�سبب

 18-2-1ن – هك�سان
�أو
ميثيل ن-
بيوتيل كيتون

الأعمال واملهن
�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لـ
( ن  -هك�سان ) �أو( ميثيل ن -بيوتيل
كيتون) �أو �أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف
تركيبها

 19-2-1ثنائي كربيتيد الكربون �أي عم ��ل ي�ستدع ��ي التعر� ��ض لثنائ ��ي كربيتي ��د
الكرب ��ون �أو مركباته �أو �أبخرت ��ه �أو �أي مادة يدخل
يف تركيبها
 20-2-1نيرتوجل�سرين �أو
نيرتوجاليكول

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض نيرتوجل�سرين �أو
نيرتوجاليكول �أو مركباته �أو �أبخرته �أو �أي مادة
تدخل يف تركيبها

� 21-2-1أكا�سيد النيرتوجني

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لأكا�سيد النيرتوجني

 22-2-1فينيل الكلوريد
الأحادي

العمل يف بلمرة فينيل الكلوريد الأحادي

� 23-2-1أميد الأكريل الأحادي

�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لأميد الأكريل الأحادي
�أو مركبات ��ه �أو �أبخرت ��ه �أو �أي م ��ادة يدخ ��ل يف
تركيبها

 24-2-1ميثيل الربوميد

�أي عم ��ل ي�ستدع ��ي التعر� ��ض مليثي ��ل الربومي ��د �أو
�أبخرته �أو �أي مادة يدخل يف تركيبها

25

الرمز

الأعمال واملهن

العامل امل�سبب

�أي عم ��ل ي�ستدعي التعر�ض للخوانق (املذكورة) �أو
 25-2-1اخلوانق
� -1أول �أك�سيد الكربون م�شتقاتها ال�سامة
� -2سيانيد
الهيدروجني
 -3كربيتيد
الهيدروجني
 26-2-1دايوك�سان (ثاين �أك�سيد �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للدايوك�سان �أو مركباته
�أو �أبخرته �أو �أي مادة تدخل يف تركيبها
الإيثيلني الثنائي)
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األمــــراض المهنية
طبقا للعامل المسبب
العوامل احليوية
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الرمز

العامل امل�سبب

الأعمال واملهن

1-3-1

الربو�سيال
(احلمى املالطية)

كل عمل ي�ستدعي التعامل مع احليوانات امل�صابة
�أو �أجزائها �أو جثثها �أو تداولها

2-3-1

الربمييات الرقيقة
(ليبتو�سبايرا)

العمل يف الأماكن التي تتكاثر فيها القوار�ض �أو
الكالب �أو خمالطة احليوانات البقرية امل�صابة
�أو ف�ضالتها �أو �أجزائها

3-3-1

بكترييا انرث اك�س
(اجلمرة اخلبيثة)

كل عمل ي�ستدعي التعامل مع احليوانات امل�صابة
بهذا املر�ض �أو تداول بقاياها �أو �أجزاء منها

4-3-1

الع�صيات الدرنية
(الدرن)

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض املتكرر مل�صدر
عدوى درنية

5-3-1

بكترييا الكزاز
(التيتانو�س)

الأعمال يف قنوات ال�صرف ال�صحي واالختالط
باحليوانات امل�صابة وف�ضالتها وعمال النظافة
والعاملني بامل�ست�شفيات 0

6-3-1

الزائفات امل�سببة ملر�ض
ال�سقاوة (جالندرز)

خمالطة احليوانات اخليلية �أو �أجزائها �أو
خملفاتها �أو جثثها
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الرمز

العامل امل�سبب

الأعمال واملهن

7-3-1

فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سب (االيدز)

العاملني الذين تتطلب طبيعة عملهم التعر�ض
للدم �أو �أحد منتجاته � ,أو ال�سوائل اجل�سمية
الأخرى �أو الأن�سجة ملر�ضى م�صابني بالفريو�س
مع �ضرورة توفر ال�شروط التالية :
�1 -1أن يكون امل�شرتك غري م�صاب بالفريو�س
قبل االلتحاق بالعمل من واقع الفح�ص
الطبي الأويل قبل العمل
�2 -2إثبات حدوث التعر�ض كتابة يف وقتها من
واقع تقرير حدوث واقعة ر�سمي
�3 -3إثبات وجود املر�ض لدى املري�ض املدعى
انتقال املر�ض منه  ,بالفحو�صات الطبية
ومن واقع امللف الطبي
4 -4الفحو�صات املخربية للم�شرتك ابتدا ًء من
حلظة حدوث التعر�ض ولفرتة �ستة �أ�شهر
تالية �أو حتى وقت �إيجابية الفح�ص وتبع ًا
للخطة الزمنية ( �صفر – � 1شهر – 3
�شهر – � 6شهر )
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الرمز

الأعمال واملهن

العامل امل�سبب

8-3-1

فريو�س االلتهاب الكبدي �أي عمل ي�ستدعي االختالط بدم م�صاب �أو �أحد
منتجاته �أو م�صدر للفريو�س
(ب �أو ج)
مع �ضرورة توفر ال�شروط التالية :
�1 -1أن يكون امل�شرتك غري م�صاب بالفريو�س
قبل االلتحاق بالعمل من واقع الفح�ص
الطبي الأويل قبل العمل
�2 -2إثبات حدوث التعر�ض كتابة يف وقتها
من واقع تقرير حدوث واقعة ر�سمي
�3 -3إثبات وجود املر�ض لدى املري�ض املدعى
انتقال املر�ض منه  ,بالفحو�صات الطبية
ومن واقع امللف الطبي
4 -4الفحو�صات املخربية للم�شرتك ابتدا ًء
من حلظة حدوث التعر�ض ولفرتة �ستة
�أ�شهر تالية �أو حتى وقت �إيجابية الفح�ص
وتبع ًا للخطة الزمنية (�صفر – � 1شهر
– � 3شهر – � 6شهر )

9-3-1

كالميديا الطيور و
اخلراف (�سيتاكوز�س)

خمالطة الطيور و اخلراف �أو منتجاتها �أو
ف�ضالتها

 10-3-1البكترييا امل�سببة حلمى
كيو

االختالط باملا�شية امل�صابة �أو ف�ضالتها �أو
منتجاتها

 11-3-1فريو�س مر�ض الأورف

خمالطة اخلراف واملاعز امل�صابة �أو �أجزائها �أو
ف�ضالتها
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األمــــراض المهنية
طبقا لألجهزة المستهدفة
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املهنية
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الرمز

االعمال واملهن

املر�ض

1-1-2

التغرب
الرئوي
(نيوموكونيو�سز)

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأغربة �إحدى
املواد التالية:
1 -1ال�سليكا
2 -2الأ�سب�ستو�س
3 -3الفحم

2-1-2

ال�سحار
القطني
(بي�سينو�سز)

الأعمال التي ت�ستدعي التعامل مع �إحدى املواد
التالية :
�1 -1ألياف القطن اخلام
2 -2الكتان اخلام
ب�أماكن �سيئة التهوية يف �صناعة الغزل �أو
الن�سيج
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الرمز

3-1-2

املر�ض

الربو املهني
�أو �إلتهاب
الأنف
التح�س�سي
املهني

االعمال واملهن

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لإحدى املواد التالية :
 -1اي�سو�ساينيت
� -2أمالح البالتينيوم
 -3ع�صارة نبات املطاط الطبيعي (التيك�س)
 -4الإنزميات املحللة للربوتني (املنظفات)
 -5حيوانات وح�شرات املختربات يف جمال الأبحاث
والتجارب
� -6أبخرة �أو غبار مركبات الأنهيدرايد
والراتنجات الأيبوك�سية
 -7غبار ال�شعري �أو الذرة �أو القمح �أو ال�شوفان �أو
دقيقها �أو غبار بذور اخلروع
� -8أبخرة اللحام مبادة الكلوفوين
 -9غبار اخل�شب
-10غلوترالداهايد
� -11صناعة الأدوية وهي  :امل�ضادات احليوية ,
ال�سيميتدين � ,آيزودايكاربوناميد � ,أ�سباغوال ,
�أبكاكونها
� -12أغربة احلنة و �أمالح فوق الكربيتات
(بري�سلفيت)
 -13ال�صبغات التفاعلية
 -14حبوب ال�صويا �أو غبار ال�شاي �أو حبوب القهوة
اخل�ضراء
 -15ت�صنيع الأطعمة البحرية (الأ�سماك
والق�شريات)
 -16الأبخرة الناجتة عن حلام الفوالذ امل�ضاد
لل�صد�أ (�ستانلي�س �ستيل)
36

الرمز

الأعمال واملهن

العامل امل�سبب

� 4-1-2إلته ��اب احلوي�ص�ل�ات الهوائي ��ة التعر� ��ض لبوغ ��ات الفطري ��ات والعف ��ن
التح�س�سي اخلارجي �شام ًال مر�ض والربوتين ��ات غري املتماثلة ,يف الوظائف
التالية:
رئة املزارع
 -1الزراعة والغابات
 -2التعامل �أو نقل اخل�ضروات املتعفنة
 -3التعامل �أو العناية بالطيور
 -4التعام ��ل م ��ع الباجا� ��س ( ق�ص ��ب
ال�سكر)
� 5-1-2إلتهاب ال�شع ��ب الهوائية املزمن �أو التعر�ض لغبار الفحم يف املناجم ملدة ال
الإنتفاخ احلوي�صلي (�إمفزميا) تقل عن � 20سنة
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األمــــراض المهنية
طبقا لألجهزة المستهدفة
�أمرا�ض اجللد املهنية غري ال�سرطانية
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الرمز

االعمال واملهن

املر�ض

� 1-2-2إلته ��اب اجلل ��د التالم�س ��ي ب�سب ��ب التعر� ��ض املتك ��رر للم ��واد املهيج ��ة
العوام ��ل اخلارجية غ�ي�ر الناجتة عن واملح�س�س ��ة للجل ��د املثب ��ت عالقته ��ا
بااللتهابات اجللدية التالم�سية
عدوى
التعامل �أو التعر�ض للمواد التالية:
 -1ثالثي بيوتيل الفينول
 -2ثالثي بيوتيل الكاتيكول
� -3أمايل فينول
 -4هيدروكوينون

 2-2-2البهاق املهني
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األمــــراض المهنية
طبقا لألجهزة المستهدفة
�إعتالالت اجلهاز الع�ضلي الهيكلي املرتبطة بالعمل
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الرمز

الأعمال واملهن

نوع املر�ض

� 1-3-2أمرا�ض الكتف
 متالزمة ع�ضلة الكتف الدوارة -التهاب �أوتار الكتف

الأعمال التي تتطلب حركات متكررة
و�شاقة و�سريعة ملف�صل الكتف عند �أو
�أعلى من م�ستوى الكتف

 الأعمال اليدوية التي ت�سبب �إحتكاك� 2-3-2أمرا�ض املرفق
 التهاب الكي�س الزاليل للمرفق خارجي �شديد �أو م�ستمر �أو �ضغط�أو �إلتهاب الن�سيج اخللوي ما حتت �شديد على مف�صل املرفق
اجللد
� 3-3-2أمرا�ض الر�سغ
 -متالزمة التناذر الر�سغي النفقي

45

 الأعمال التي تتطلب ا�ستخدامالأدوات الهزازة والتي حتدث اهتزازات
مو�ضعية تنتقل من الأداة �إىل اليد
 حركات الثني ال�شديدة و امل�ستمرةواملتكررة ملف�صل الر�سغ لظاهر �أو
باطن اليد مبا ال يقل عن � 20ساعة
�أ�سبوعيا وملدة �سنة واحدة خالل �آخر
�سنتني عمل ويف نف�س املهنة

الرمز

الأعمال واملهن

نوع املر�ض

 الأعمال اليدوية التي ت�سبب �إحتكاك� 4-3-2أمرا�ض اليد �أو ال�ساعد
 �إلتهاب الن�سيج اخللوي ما حتت خارجي �شديد �أو م�ستمر �أو �ضغط�شديد على مف�صل الر�سغ �أو ما حوله
اجللد
 �إلتهاب �أوتار اليد �أو ال�ساعد �أو  -الأعمال اليدوية املتكررة و امل�ستمرةلليد �أو الر�سغ
الأغ�شية امل�صلية للأوتار
 الأعمال احلرفية التي ت�سبب �إحتكاك� 5-3-2أمرا�ض الركبة
 التهاب الكي�س الزاليل للركبة خارج ��ي �شدي ��د �أو م�ستم ��ر �أو �ضغ ��ط�أو التهاب الن�سيج اخللوي ما حتت �شديد على مف�صل الركبة
اجللد
� 6-3-2إعتالالت �أ�سفل الظهر املهنية املزمنة الأعمال ال�شاقة التي تتطلب رفع الأثقال
(ت�شمل التغريات الإنحاللية للفقرات � ,أو حركات الظهر العنيفة املتكررة � ,أو
العمل يف �أو�ضاع ق�سرية متكررة كثني
�أو الأقرا�ص الفقارية)
و�إلتواء الظهر� ,أو �إهتزازات اجل�سم الكلية
ك�سائقي ال�شاحنات الثقيلة ,ويف جميع
الأحوال يجب �أن تتوفر ال�شروط التالية
جمتمعة :
 �أن اليزيد عمر امل�شرتك عن ثالثني عام ًا ,عند �إلتحاقه بالعمل.
 �أن يكون قد م�ضى ما ال يقل عن ع�شر�سنوات يف عمله ذي العالقة بالإعتالل
 �أن يتطلب عمله رفع ما ال يقل عن خم�سة�أطنان يومي ًا من الأحمال ,للمهن التي
تتطلب رفع الأثقال
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أمراض السرطان المهنية
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الرمز

نوع املر�ض

الأعمال واملهن

1-3

�سرطان الرئة

االعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
 -1الزرنيخ
 -2الكروم
 -3اال�سب�ستو�س
 -4النيكل
 -5الرادون
 -6ب�س كلورو ميثيل ايرث
 -7ال�سليك
 -8اليورانيوم
 -9الربيليوم

2-3

�سرطان الأنف واجليوب
االنفية

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
 -1النيكل
 -2الكروم
 -3غبار اخل�شب
� -4صناعة و دباغة اجللود

3-3

�سرطان الدم

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
 -1البنزين
 -2اال�شعة امل�ؤينة
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الرمز

نوع املر�ض

االعمال واملهن

4-3

�سرطان اجللد

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
 -1الزيوت املعدنية
 -2الزرنيخ
 -3القار (الزفت)
 -4القطران
 -5ال�سخام (الهباب)
 -6بتيومني
 -7الأ�شعة فوق البنف�سجية

5-3

�سرطان الكبد

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية:
 -1كلوريد الفينيل الأحادي
 -2الزرنيخ

6-3

�سرطان املثانة

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
� -1ألفا �أو بيتا نافثاالمني
 -2بنزدين
� -3أيورامني
 -4ماجنتا
� -5أنيلني
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الرمز

نوع املر�ض

االعمال واملهن

7-3

�سرطان كي�س ال�صفن

الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض لأي من
املواد الآتية :
 -1الزيوت املعدنية
 -2ال�سخام
 -3القطران
 -4القار(الزفت)

8-3

�سرطان بطانة ن�سيج ال�صدر الأعمال التي ت�ستدعي التعر�ض
للأ�سب�ستو�س
والبطن(ميزوثيليوما)
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أمراض مهنية أخرى
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الرمز

نوع املر�ض

الأعمال واملهن

1-4

دوايل ال�ساقني

الأعمال التي ت�ستدعي الوقوف ملدة ال تقل
عن �أربع �ساعات يوميا ولفرتة ال تقل عن
�سنتني يف نف�س املهنة

2-4

الفتق الإربي املبا�شر

الأعمال التي ت�ستدعي حمل �أو رفع �أو جر
�أو دفع الأثقال ,على �أن ال تقل الأثقال يف
جمموعها عن طن واحد يومي ًا وملدة �سنتني
�أو �أكرث

55

