
 بشأن2005) لسنة 19قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم (
الفحص الطبي الدوري للعمال املعرضني  خلطر اإلصابة بأمراض املهنة

19 / 2005
11عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)11-1املواد (

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان،
،الدستوربعد االطالع على 

) منه،105)، (102 وبخاصة على املادتني  (2004) لسنة 14 الصادر بالقانون رقم (قانون العملوعلى 
 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها1996) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 

وإصدارها،
وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،

، املنعقد بتاريخ2005) لعام 24وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (
6/7/2005،

قرر ما يلي:

املواد
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1املادة 

أمراض املهنةيجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء فحص طبي ابتدائي عام مبعرفة القومسيون الطبي لكل مرشح لعمل يعرضه ألحد 

 املرفق بقانون العمل املشار إليه، للتحقق من مدى لياقة املرشح صحياً ونفسياً للقيام بهذا العمل، على أن يجري)1باجلدول رقم (املبينة 
هذا الفحص قبل تسليمه العمل، ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع املرض املعرض له املرشح للعمل.

 

2املادة 

 الطبي اzتصيجب على صاحب العمل، إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال املعرضني  لإلصابة بأحد أمراض املهنة مبعرفة القومسيون
وذلك في أوقات دورية منتظمة ويراعى في ذلك ما يلي:

أوال: إجراء الفحوص الدورية مرة كل ستة أشهر بالنسبة للعمال املعرضني  لإلصابة باألمراض االتية:
- التسمم بالكروم ومضاعفاته- إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الكروم.1
- التسمم بالنيكل ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة النيكل.2
- التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات.3
- التسمم بحمض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات.4
- التسمم بكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض.5
- التسمم برابع كلور األثيلني  وثالث كلور األثيلني  واملشتقات الهالوجينية األخرى.6
- التسمم بالكلورفورم ورابع كلور الكربون.7
- التسمم بالكبريت ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الكبريت.8
- التسمم بالكادميوم.9

- البرليوم أو أحد مركباته.10
- التسمم بدخان النيترس.11
- التسمم بكلور نياتد نافثلني.12
- التسمم بالديوكسان.13
- التسمم بالرصاص ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الرصاص.14
- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الزرنيخ.15
- التسمم بالزئبق ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الزئبق.16
- التسمم باألنتيمون ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة األنتيمون.17
- التسمم بالفوسفور ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة الفوسفور.18
- التسمم بالبترول ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة البترول.19
- التسمم باملنجنيز ومضاعفاته - إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم ألبخرة املنجنيز.20
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- الصمم املهني.21
- التشنج العضلي الكتابي لعضالت اليد والذراع.22
- مرض دوالي الساقني.23
- سرطان املثانة واجلهاز البولي.24
- األعراض املرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية.25
- األمراض واألعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم واملواد املماثلة ذات النشاط اإلشعاعي وأشعة إكس.26

ثانيا: إجراء الفحوص الدورية مرة كل سنة بالنسبة للعمال املعرضني  لإلصابة باألمراض اآلتية:
- التسمم بالرصاص ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الرصاص.1
- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الزرنيخ.2
- التسمم بالزئبق ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الزئبق.3
- التسمم باألنتيمون ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة األنتيمون.4
- التسمم بالفوسفور ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الفوسفور.5
- التسمم بالبترول ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة البترول.6
- التسمم باملنجنيز ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة املنجنيز.7
- التسمم بالكبريت ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الكبريت.8
- التسمم بالكروم ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة الكروم.9

- التسمم بالنيكل ومضاعفاته - في غير العمليات أو األعمال التي تعرض العمال ألبخرة النيكل.10
- سرطان اجللد األولى والتهابات اجللد والعني  املزمنة.11
- تأثر العني  من احلرارة والضوء وما ينشأ عنها من مضاعفات.12
عة اآلليفاتية.- التسمم برابع كلور األثيل وثالث كلور األثيلني  واملشتقات الهالوجينية األخرى للمركبات األيدروكربونية من ا�مو13

 املرفق بقانونبجدول أمراض املهنةثالثا: إجراء الفحوص الدورية مرة كل سنتني  بالنسبة للعمال املعرضني  لإلصابة بباقي األمراض املبينة 
العمل املشار إليه.

 

3املادة 

يراعى في الفحص الطبي الدوري أن يبني  ما يلي:
- حالة الدم واجلهاز العصبي واجلهاز الهضمي والبولي للعمال املعرضني  للتسمم بالرصاص.1
- حالة اجلهاز الهضمي واجلهاز العصبي واجللد واألغشية اzاطية للعمال املعرضني  للتسمم بالزرنيخ.2
- حالة اجلهاز العصبي واجلهاز الهضمي والبولي للعمال املعرضني  للتسمم بالزئبق.3
- حالة اجلهاز الدوري وا�اري التنفسية العليا للعمال املعرضني  للتسمم باألنتيمون.4
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- حالة الفك األسفل واألسنان والعظام واجلهاز التنفسي واجللد والعيون للعمال املعرضني  للتسمم بالفوسفور.5
- حالة الدم واجلهاز العصبي واجللد للعمال املعرضني  للتسمم بالبترول.6
- حالة اجلهاز التنفسي والقلب واألغشية اzاطية للعمال املعرضني  للتسمم بالكبريت.7
- حالة اجلهاز العصبي والصدر واجللد للعمال املعرضني  للتسمم باملنجنيز.8
- حالة اجلهاز التنفسي والعيون للعمال املعرضني  للتسمم بالكلور والفلور والبروم.9

- حالة اجللد للعمال املعرضني  للتأثر بالكروم والنيكل.10
لور األثيل وثالث- حالة الكبد والكلى والقلب واجلهاز العصبي للعمال املعرضني  للتسمم بالكلوروفورم ورابع كلور الكربون ورابع ك11

كلور األثيلني  واملشتقات الهالوجينية األخرى للمركبات األيدروكربونية من ا�موعة األليفاتية.
راديوم أو املواد ذات- حالة الدم واجللد والعيون ومدى امتصاص اإلشعاع للعمال املعرضني  لألمراض واألعراض الباثولوجية التي تنشأ عن ال12

النشاط اإلشعاعي وأشعة إكس.
- حالة اجللد والعيون للعمال املعرضني  لإلصابة بسرطان اجللد األولى والتهابات اجللد والعيون املزمنة.13
- حالة العيون للعمال املعرضني  لتأثر العني  من احلرارة والضوء.14
ئوية "نيومو- حالة اجلهاز التنفسي (الصدر) مبا في ذلك فحص وظائف الرئتني  والفحص باألشعة للعمال املعرضني  ألمراض الغبار الر15

كنيوزس" ومرض الدرن.
- إجراء تخطيط السمع للعمال املعرضني  لإلصابة بالصمم املهني.16
ه.- إجراء تصوير إشعاعي لعظام رسغ اليد والفقرات للعمال املعرضني  لألمراض التي تنجم عن االهتزاز واالرجتاج بأنواع17

وأية بيانات أخرى تقررها اجلهة الطبية اzتصة.

 

4املادة 

خلاص به.يجب أن تثبت نتيجة الفحص الطبي االبتدائي والدوري لكل عامل وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل في امللف الطبي ا

 

5املادة 

الثة أيام من تاريخعلى صاحب العمل إخطار إدارة العمل باسم العامل الذي يظهر الفحص الطبي إصابته بأحد أمراض املهنة، وذلك خالل ث
علمه بنتيجة الفحص الطبي.
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6املادة 

ل مدة أقل منيجوز للجهة الطبية القائمة بالفحص الطبي االبتدائي والدوري، إعادة فحص أي عامل معرض خلطر اإلصابة مبرض مهني خال

 من هذا القرار إذا تبني  أن حالته الصحية تستدعي ذلك.)2املادة (الفترات الدورية املنصوص عليها في 

 

7املادة 

 القائمة بالفحص أنيُبعد عن مصدر اإلصابة كل عامل مصاب مبرض مهني إما مبنحه إجازة مرضية أو تغيير موضع عمله إذا رأت اجلهة الطبية
في استمرار أدائه للعمل خطراً على صحته.

الطبية القائمة بالفحصوال  يجوز إعادة أي عامل مصاب مبرض مهني إلى العمل إال  إذا أثبت الفحص الطبي لياقته الصحية الستئنافه وللجهة 
 عن مصدر املرضإذا سمحت حالة العامل أن توصي بأن يعهد للعامل املصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية بشرط أن يكون بعيداً

املهني املصاب به.

 

8املادة 

يجوز إعطاء صورة منيجب االلتزام بالسرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي، وال  يجوز تداول هذه املعلومات إال  بني  اzتصني، و
البيانات للعامل بناء على طلب كتابي منه.

 

9املادة 

يلتزم العامل باحلضور للفحص الطبي في املكان الذي يحدد لذلك.
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10املادة 

لبيانات التي تطلبهايلتزم صاحب العمل بأجر األوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري، كما يلتزم بتقدمي  كافة التسهيالت وا
اجلهة القائمة بالفحص في املواعيد التي حتددها.

 

11املادة 

على جميع اجلهات اzتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

 

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
البوابة القانونية القطرية

امليزان - البوابة القانونية القطرية
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