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 مقدمة  -1
في إمارة أبوظبي، وفي حالة تعارض المتطلبات الواردة  وأماكن العمل أصحاب العملیسري هذا الدلیل على كافة  )أ (

المتطلبات  إتباع اب العملأصحفي هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 
 األكثر صرامة من بینها.

الذین  للعاملین ةالطبی الرقابةكذلك عملیات للعمل و  لیاقةالمهنیة/ال ةالصح مسوحاتیحدد هذا الدلیل متطلبات   )ب (
ملحق لمواد الكیمیائیة/المواد األخرى الواردة في اللأو المعرضین  )أ(یؤدون أیًا من مهام العمل المذكورة في الملحق 

 هذا الدلیل.  من )ب(

عمل وقبل أن یتعرض طبیعة الوالمرتبطة ب المحتملةالحتماالت التعرض  وفقاً  ة المهنیةالصح مسوحاتیتم إجراء   )ج (
 إلى بیئة عمل خطرة.  أي فرد من العاملین

وبعد  ،التعرض وىمستلصحة المهنیة لتحدید ل عملیات تقییمبعد إجراء تقییم للمخاطر و/أو  ةالطبیالرقابة یتم إجراء  )د (
عبر االستعانة بمبادئ إدارة المخاطر  الحد المقبول إلىمستویات التعرض  لتحكم فيلاألخرى  إجراءات التحكمتنفیذ 

 .إلجراءات التحكموالتسلسل الهرمي 



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 66من  4صفحة            2017یونیو  18 التاریخ  -(3.1)اإلصدار -هنیة والرقابة الطبیةمسوحات الصحة الم –) 5.0دلیل الممارسة الفني (

 

  التدریب والكفاءة -2

 فق مع المتطلبات اآلتیة: تتوا السالمة والصحة المهنیةأن برامج التدریب المتعلقة بمن التأكد  أصحاب العمل على )أ (

 التدریب والتوعیة والكفاءة – )5(العنصر  – اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   )1(
تسجیل المؤسسات المهنیة ، )7.0(اآللیة  – اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   )2(

 نیةالسالمة والصحة المهالعاملة في مجال 
السالمة  تسحیل ممارسي، )8.0اآللیة ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   )3(

 والصحة المهنیة

من مهام العمل الواردة في  اً الذین یؤدون أی العاملیناحتیاجات  بحیث تلبي وٕاعدادهایجب وضع برامج التدریب   )ب (
تركز ، على أن هذا الدلیل من الملحق (ب)ئیة/المواد األخرى الواردة في أو المعرضین إلى المواد الكیمیا )أ(الملحق 

 .العاملینبرامج التدریب على طرق الحد من التعرض للمخاطر المهنیة التي قد تضر بصحة 

 الذین تشملهم متطلبات هذا الدلیل(المتعهدین)  والمتعاقدین العاملین من إبالغ كافة التأكد  أصحاب العمل على )ج (
 .ةالطبی والرقابة ة المهنیةالصح مسوحاتات بمتطلب

من هذا الدلیل وبحقهم في حفظ الملفات  4على أصحاب العمل التأكد من إبالغ كافة  العاملین بمتطلبات القسم  )د (
 الطبیة والسریة الطبیة. 

 ةمسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیبرامج  وضعالمسؤول عن  الشخصأن من التأكد  أصحاب العمل على )ه (
  . مؤهل للقیام بذلك وتنفیذها
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 المتطلبات  -3
 المهام والمسؤولیات  3-1
  أصحاب العمل 3-1-1

لسالمة أبوظبي لارة منظام إل لإلطار العاموفقًا للمتطلبات العامة  مومسؤولیاته ممهامهأداء  أصحاب العمل على )أ (
 . )5-2-3القسم (، تياألدوار والمسؤولیات والتنظیم الذا – )1(العنصر  – والصحة المهنیة

 – إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةنظام ل لإلطار العامعمل إجراء تقییم للمخاطر وفقًا  صاحبكل على   )ب (
 لمسوحاتبرنامجه المخاطر، وذلك لتحدید المخاطر المرتبطة بمهام العمل وتحدید متطلبات  ةإدار  – )2(العنصر 

 . ةالطبی والرقابةة المهنیة الصح

 من هذا الدلیل.  )4(بمبادئ السریة وفقًا للقسم االلتزام طبیة و السجالت الباالحتفاظ  أصحاب العمل على )ج (

من المعقول عملیا أن یكونوا خطرة أو  ةالذین تعرضوا بالفعل لماد للعاملین توفیر الرقابة الطبیة أصحاب العمل على )د (
 لها، وذلك في الحاالت اآلتیة:  قد تعرضوا

 كبیر العاملینومستوى الخطر وتأثیره على صحة  (ب)ي الملحق المادة مدرجة ف   )1(
 :بـبشكل معقول  صاحب العملعتقد ی   )2(

 بالتعرض  اً كون متعلقیقد  القابلة للرصدالسلبیة ثار اآل أن أحد .1

 المعنیین العاملینظروف عمل نتیجة لحدث تقد  ةصحی آثارً  أن .2

إجراء للمراقبة توافر أو  ،راض األثر الصحيلرصد أع یصلحأو فني  بیولوجيتقنیة أو اختبار توافر  .3
 ةیاألیض عملیاتها لرصد المادة أویصلح  البیولوجیة

 لوائح اتحادیة أو محلیة أخرى تستلزم إجراء هذا المسح الطبي تشریعات/ وجود .4

 : صاحب العمل، یجب على (أ)بمهنة واردة في الملحق  ةً مرتبط ةالطبی ت الرقابةإذا كان )ه (

تحت إشراف  أبوظبي -هیئة الصحة طبیب مرخص من قبل  بواسطة ةطبیال الرقابة ءالعمل على إجرا   )1(
 أبوظبي -هیئة الصحة أخصائي في الطب المهني مرخص من قبل 

ى أن یتضمن هذا ، علةالطبی نتائج الرقابةعن  اً تقریر  صاحب العملو  فرد العاملالمطالبة الطبیب بمنح    )2(
 اتخاذ والحاجة، إن ُوجدت، إلى فرد العاملالصحة  علىادة أو التعرض ار الناتجة عن المثالتقریر وصفًا لآل

 وشرح للتقریر، إجراء عالجي أو توفیر العالج

، االستعانة باستبیان عام ةالطبی والرقابةالمهنیة  الصحیة للمسوحاتبرامج  ملدیه الذین أصحاب العملیجب على  )و (
على نموذج لهذا  لإلطالع )3(حٍد أدنى (انظر الملحق عن التاریخ الصحي للموظف لجمع المعلومات التالیة ك

 االستبیان): 

موجودة في التي كانت  واإلشعاعي والعملي والبیولوجيكیمیائي البدني و عوامل الضغط ال –التاریخ المهني    )1(
 السابقةالعمل  بیئات
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فرد الساسیة التي یعاني أنواع الحللشخص والعائلة و التاریخ الصحي  –الشخصیة المتعلقة بالمخاطر عواملال   )2(
 منها ونمط حیاته العامل

 الظروف الطبیة السابقة   )3(

 بما في ذلك التاریخ الجراحي أو تجارب الحمل لدى اإلناث –التاریخ الطبي    )4(

 وجدتإن  –التحصین عملیات تاریخ    )5(

 . ویتضمن ذلك: لینعلى العام ةالطبی الرقابةو/أو  ة المهنیةالصح مسوحاتتعمیم نتائج  أصحاب العملیجب على  )ز (

 وتزویدهم بنسخة من تقریر الفحص الطبي النتائجإبالغهم بكافة    )1(

 العمل إن لزم األمربتوفیر المتابعة العالجیة المناسبة للمشاكل الصحیة المرتبطة    )2(

 بشأن المخاطر المهنیة ذات الصلة وبرامج التثقیف اتاالستشار توفیر    )3(

المخاطر الصحیة ب من العاملین إلمام كلمتابعة للتأكد من ال الصحي ألغراض برامج التثقیفتوفیر    )4(
 المعرض لها بسبب عمله وعاداته الحیاتیة

 المسوحاتسداد كافة تكالیف تولي (إن ُوجدت)  صاحب العملوفرها یالتأمین التي  شركةأو  صاحب العملعلى  )ح (
أیة تكالیف مرتبطة بهذه البرامج، بما في  سداد مسؤولین عن نو العاملوال یكون  ،ةالطبی والرقابةة المهنیة یالصح

أو أي تكالیف سفر أخرى ذات صلة،  ةالطبی الرقابةاختبارات أو  المسوحاتذلك الوقت الالزم لتنفیذ هذه البرامج/
 .صاحب العمل تحملهایوالتي یجب أن 

  نوالعامل 3-1-2

العنصر  – ارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةإمنظام ل لإلطار العامًا مهامهم ومسؤولیاتهم وفقأداء  العاملین على )أ (
 .)7-2-3( ، القسماألدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(

، إذا كانت مهام عملهم ة المهنیةلصحبرنامج مسح ل للرقابة الطبیة أوامج نبر أي المشاركة في  العاملینیجب على  )ب (
 . صاحب العمل متطلباتووفقًا ل الرقابةأو ذلك المسح  تتطلبأو تقییم المخاطر 

 صاحب العمل، ولكن یجب على مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیةبرامج كة في ار رفض المش للعاملینیحق  )ج (
 المعنيفرد ال موقع منقرار الرفض مكتوب على  دلیلالرفض، وأن یتم حفظ  ذلك بعواقبأو طبیب مؤهل إبالغهم 

 . والطبیب العمل وصاحب

 .الصحة المهنیةأو مسح  الصحیة الرقابةإلجراء  صاحب العمل حددهیإلى أي مكان  القدوم العاملین یجب على  )د (

أو أعراض مرضیة مترتبة عن عملهم أو تعرضهم لخطر معین في  سلبیةاإلبالغ عن أي أثار  العاملینیجب على  )ه (
 .فیهاكتابًة والتحقیق على أن یتم تسجیلها أو المشرف  صاحب العملالعمل إلى 

النتائج باللغة التي یفهمونها  لتلك المطالبة بنسخ من سجالتهم الصحیة أو نتائج تقییم المخاطر وشرحٍ  ملینللعایحق  )و (
 عبر االستعانة بمترجم. 
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 ة المهنیةالصح لمسوحاتالمتطلبات العامة  3-2

م المخاطر تقیی حددها، أو أي أنشطة أخرى تشتمل على مخاطر كبیرة )1(فیما یتعلق بالمهن الواردة في الملحق  )أ (
 واالختبارات الطبیة الالزمة لتحدید اآلتي:  ة المهنیةالصح مسوحات، یجب إجراء ب)- 1-1-3((راجع القسم 

قادرین طبیًا وبدنیًا على أداء المهام الموكلة إلیهم دون التعرض لمخاطر بالغة ضارة  نو العاملإذا كان ما    )1(
 مهام العمل) داء أل اللیاقةختبارات بهم أو بغیرهم أو بالعمل الذي سیقومون بتأدیته (ا

الموجودة في مكان  الظروف الطبیة سابقة الوجود والتي قد تسوء بسبب المخاطر أو احتماالت التعرض   )2(
 العمل

ألسباب معقولة  في حال االعتقاد ة المهنیةالصح مسوحاتبرنامج ل العاملین  إخضاعكذلك  أصحاب العمل على )ب (
 بأن:

 بالعمل اً مرتبطكون ی قد لقابلة للرصدالسلبیة ا راثاآل أحد   )1(
 المعنیین العاملینظروف عمل ل تحدث نتیجةً قد  رًا صحیةاأث   )2(
في حال عدم خضوعهم مخاطر تعریضهم أو تعریض غیرهم لل فيقد تتسبب المهنیة  العاملینأنشطة ومهام    )3(

 لرقابة الطبیةأو لمسوحات الصحة المهنیة ل
 للعاملینالصحي المهني  لمسحاالترتیب إلجراء  صاحب العملعلى  )ج (
   ة المهنیةالصح مسوحاتسداد كافة التكالیف المترتبة عن  صاحب العملعلى  )د (

 ةالطبی للرقابةالمتطلبات العامة  3-3

ب) - 1-1-3( إلى نتائج تقییم المخاطر كما هو منصوص علیه في القسم ةالطبی الرقابةتستند برامج یجب أن  )أ (
بناًء على نتائج تقییم مستویات  الرقابة هذهإجراء مثل  یبررالذي  المهني الصحي عملیة المسحو/أو نتائج 

 التعرض.

 طبیب مؤهل في أن یقوم، یجب الصحة الصناعیة ومستویات التعرضب المتعلقةبیانات العدم توفر في حال   )ب (
 الرقابةامج برنل العاملینقرار بشأن إخضاع الاتخاذ ب أبوظبي -هیئة الصحة الصحة المهنیة ومرخص من قبل 

لكل من مكان العمل ومتطلبات العمل ومستویات التعرض والتاریخ المهني  بعملیاتبناًء على معرفته  ةالطبی
 .العاملین

مرة واحدة سنویًا على األقل لتحدید ما إذا كان  ةالطبی من خالل الرقابةتم جمعها ییجب تقییم المعلومات التي   )ج (
وعندما المهنیة.  اتأمراض جراء التعرضبإصابتهم أو  للعاملینإصابات  وقوع مكان العمل یتسبب أو یساهم في

 تحكمإجراءات  تطبیق، یجب بین األمراض واإلصابات ومكان العمل الصلة تلكالمعلومات إلى وجود  تلكتشیر 
 إن لزم األمر.  ةإضافی ةطبی رقابةأقصى قدر ممكن، وٕاجراء إلى للحد من المخاطر 

 حة المهنیة والرقابة الطبیةمسوحات الصأنواع  3-4

في وظیفة  الشخصقبل تعیین  الفحوصاتیتم إجراء هذه : األساسیة المبدئیةفحوصات ال /ة المهنیةالصح مسوحات )أ (
إجراء  ویمكن .الوظیفة بأمان تلكقادرًا على أداء مهام  ذلك الشخصما إذا كان  لبیانبهدف التقییم الطبي  معینة
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لمقارنتها بنتائج الفحوصات الالحقة  یةقیم  األساساللتسجیل  ةمهنیال ةطبیال الرقابة إلى جانب عملیة الفحوصات هذه
الشخص قد إذا كان  هفي العمل، علمًا بأن الشخص المعنيهذه االختبارات قبل شروع  إجراءفي المستقبل. ویجب 

، مثال لنموذج )4لحق (المیوم عمل. (راجع  30بدأ العمل بالفعل، فیجب االنتهاء من هذه االختبارات خالل 
 ). عند التعیین ة الالزمةالطبی الفحوصات

على فترات مالئمة وفقًا لنتائج تقییم المخاطر.  لمراقبةلدوریة  فحوصات: یتم إجراء الدوریة ةالطبی الرقابةفحوصات   )ب (
 ه للطبیب،الشخص المعني ما بین زیاراتطرأ على صحة تالمستجدات التي تسجیل  الفحوصات الدوریةوقد تتضمن 

 . واحتیاجاتهأو متطلبات مكان العمل لتعرض ا لمستویاتتبعًا  لمختبریةالسریریة وافحوصات والفحص البدني و/أو ال

فرد الصحة  ذات العالقة منتقییم الجوانب الهدف من هذه الفحوصات هو : عملالالفحوصات التي تتم عند إنهاء  )ج (
مفیدًا في تقییم العالقة بین أي مشاكل طبیة  الفحوصاتج هذه . وقد یكون توثیق نتائعند تركه للعمل العامل

 مستقبلیة والتعرض ألحد المخاطر الموجودة في مكان العمل. 

 ،تعرض لمادة خطرة بعینهاالیتم إجراء هذه االختبارات عندما یتوقف : تعرضالالفحوصات التي تتم عند انتهاء  )د (
 . عملهفرد ال ذلكعمل أخرى أو تم تغییر آلیات العمل أو ترك  مهمة بأداء فرد العاملال تكلیففي حال تم  ذلكو 

، )1(بعض المهن أو المجموعات المهنیة، مثل تلك المذكورة في الملحق ل: الخاصة /المجموعات المهنیةالمهن )ه (
یجب أن تخضع هذه المهن لذا  .ومتطلبات عمل خاصة ضروریة الستكمال مهام أو أنشطة العمل بأمان احتیاجات

للمتابعة إن كانت مستویات  ةطبی ولرقابة ،االختبارات المناسبة تشمل ةمهنی لمسوحات صحةیة نمجموعات المهأو ال
 . التعرض تستدعي القیام بذلك

 السجالت الطبیة وسریة البیانات الطبیة 3-5

 امج الطبیة. سوى الطاقم الطبي أو مدیرو البر  اال یصل إلیه من بحیثآیجب االحتفاظ بالسجالت الطبیة في مكان  )أ (

طاقم طبي أو مدیر للبرنامج الطبي، یمكن االحتفاظ بالسجالت ل أصحاب العمل متالكعدم أفي حال    )1(
 .أبوظبي -هیئة الصحة من  المرخصةالطبیة في أحد المنشآت (المرافق) الطبیة 

 مجالملین في والتأكد من تأمینها ألحد العاالطبیة السجالت بإسناد مهمة االحتفاظ  صاحب العملیجوز ل   )2(
 . اآلخرین العاملینأو ألحد  السالمة والصحة المهنیة

 صاحب العملأو أي ممثل عن  الشؤون اإلداریةة أو یال یجوز إعطاء السجالت الطبیة إلى أقسام الموارد البشر  )ب (
 كوسیلة لتقییم: الستخدامها

 أي من العاملینأداء    )1(
في عمله أو تجدید عقده، ما لم یكن هناك مبرر طبي  نأي من العاملییتم اإلبقاء على وف ما إذا كان س   )2(

 لذلك
 من عدمه أي من العاملینیتم ترقیة وف ما إذا كان س   )3(

المعتمدة من جهة الأو  صاحب العمل نطاق أي شخص أو طرف خارجیحظر إعطاء السجالت الطبیة إلى  )ج (
 . لمعنيا فرد العاملالمن  خطیةتوفیر الخدمات الطبیة دون موافقة ل صاحب العمل
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البرامج الصحیة  توجیهأو  ،بشكل عام العاملینیجوز االستعانة بالبیانات الطبیة الواردة في السجالت لتقییم صحة  )د (
. وفي حال االستعانة نو العاملللبرامج الصحیة التي یمولها أو تحدید التمویل الالزم  ،صاحب العمل مولهایالتي 

 اآلتي:  ملصاحب العبالبیانات لهذه األغراض، یجب على 

 المعني فرد العاملالأي بیانات من شأنها الكشف عن هویة  حذف   )1(
 قائمة بذاتهابیانات  بشكل أي من العاملینالتأكد من عدم توفیر بیانات    )2(

 .بنفس درجة المحافظة على السجالت الطبیة طلبات التعویض الخاصة بالتأمینیجب الحفاظ على سریة نماذج   )ه (

 عمل) أیام 5تزویده بهذه النسخة خالل خمسة ( حیث یجب ،نسخة من سجالته الطبیة طلب للفرد العاملیجوز  )و (
 دون أي تكالیف مادیة مقابل النسخة.

، مناقشة محتویات للعاملینالسجالت الطبیة  یمكنهم اإلطالع علىالطبیین الذین  واألخصائیین للعاملینال یجوز  )ز (
 . للعاملینلة بتوفیر الرعایة الطبیة مع أي شخص لیس له ص العاملینهذه السجالت أو صحة 
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 حفظ السجالت  -4

صاحب  وعلى. المسحأو  ةالطبی للرقابةیخضع  فرد عاملكل لدقیق  بسجل االحتفاظ العملصاحب على  )أ (
 . ذلكعامًا بعد  30لمدة ثم  فرد العاملال عملل مدة اطو الطبي االحتفاظ بهذا السجل التأكد من  العمل

 سجالت في حال كانت جزءًا من تحقیق خارجي أو دعاوى قضائیة.یجب االحتفاظ بكافة ال )ب (

 على سبیل المثال ال الحصر اآلتي:أن تتضمن السجالت الطبیة  یجب على )ج (

 معینة وظیفةفي  للعمل فرد العاملاللیاقة بشأن لطبیب المكتوب لرأي ال   )1(
 تعرضه لمادة سامة أو خطرةبشأن  فرد العاملال منأي شكوى طبیة    )2(
 فرد العاملالتم إعدادها في موقع عمل  العاملینمراقبة تعرض لتقاریر أي من نسخة    )3(
 المهني للفرد العاملنسخة من التاریخ    )4(
  من قبل ةمراجعللوسجالت مراقبة التعرض  الصحي المسح/ةالطبی الرقابةیجب إتاحة سجالت    )5(

 المعني للقطاع المنظمةوالسلطة  العاملین
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 المراجع  -5

 األدوار والمسؤولیات والتنظیم الذاتي – )1(العنصر  – عام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةاإلطار ال   •

 إدارة المخاطر – )2(العنصر  – اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة   •

 التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة    •

)، تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة في 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة    •
 مجال السالمة والصحة المهنیة

ة والصحة )، تسحیل ممارسي السالم8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة    •
 المهنیة

، متاح على الطبي والمسح الصحیة الفحوصات. دلیل OSHA 3162-12R 2009وزارة العمل األمریكیة،    •
 http://www.osha.gov/Publications/osha3162.pdfالموقع اإللكتروني: 

. المعاییر الطبیة بشأن اللیاقة للقیادة. متاح على الموقع اإللكتروني: DVLA وزارة النقل البریطانیة.   •
http://www.dft.gov.uk/dvla/medical/ataglance.aspx 

 . 5، الفصل 2الطیران المدني، الجزء الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لوائح    •

، متاح على الموقع اإللكتروني: CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-األمراض  مكافحةمركز    •
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/table-of-contents.htm 

 1582نیة المتكاملة بخصوص المعیار رقم معاییر المتطلبات الطبیة المه - الرابطة الوطنیة للوقایة من الحرائق   •
المنظم ألقسام الوقایة من الحرائق، الوالیات المتحدة األمریكیة، متاح على الموقع اإللكتروني: 

http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=1582 

• Palmer K, Cox, R and Brown, I. Fitness for Work the Medical Aspect 4th Ed. Oxford 
University Press. Oxford Medical Publications. 2007 

 للمالحینما قبل اإلبحار  اتاللیاقة الطبیة الدوریة وفحوص اختبارإرشادات بخصوص  - منظمة العمل الدولیة   •
)2007( 

). متاح على الموقع MA1الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة (المملكة المتحدة). الفحص والتقییم الطبي للغطاسین (   •
 http://www.hse.gov.uk/diving/ma1.pdfاإللكتروني: 

. الجدول 2008بكوینزالند. لوائح الصحة والسالمة في مكان العمل لعام  أماكن العملقطاع الصحة والسالمة في    •
 والخاص بالمواد الخطرة التي تستلزم توفیر المسح الطبي. كوینزالند، أسترالیا. 8قم ر 

 

http://www.osha.gov/Publications/osha3162.pdf
http://www.dft.gov.uk/dvla/medical/ataglance.aspx
http://www.dft.gov.uk/dvla/medical/ataglance.aspx
http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=1582
http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=1582
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 سجل تعدیل الوثیقة -6

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 ال ینطبق اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة 2016یولیو  1 3.0

 2017یونیو18 3.1

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 
مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى مركز  مسمى تغییر

 أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة
 في كل الوثیقة

من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة والسالمة 
سالمة مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للإل

 والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

من " فحوصات الصحة المهنیة والمسح  الوثیقة عنوانتغییر 
 الصحة المهنیة والرقابة الطبیة" مسوحاتالطبي" إلى "

 في كل الوثیقة

 ال ینطبق حذف الشكر والتقدیر

 ال ینطبق حذف التمهید

 11 مراجعضمن قائمة ال 8و  7واآللیات  5إضافة العنصر 

 في كل الوثیقة تعدیالت لغویة لتوضیح المتطلبات دون تغییرها

  
 1-1-3))وما یلیه إلى ((3(د)( 1-1-3تعدیل أرقام البنود (

 )(ح))1-1-3(ه)) إلى ((
5-6 
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 التي تستلزم الخضوع للفحوصات الطبیة  محددةالمهن ال: )1( الملحق

 )وغیرهمالشاحنات،  -حافالتال –السائقون المحترفون (سیارات األجرة  )1(
 )وغیرهم المراقبون الجویون -المضیفون الجویون - الطیارون (طاقم قیادة الطائرة )2(
الرعایة الصحیة (األطباء، الممرضون، مساعدو التمریض، أطباء األسنان، المعالجون مؤسسات العاملون ب )3(

، معالجو الجهاز التنفسي، مهنیةالصحة الأطباء وأخصائیو العالج الطبیعي، أخصائیو  –المتخصصون 
شعة وفنیو المعامل والعالج األجهزة التشخیصیة ألمراض القلب والجهاز التنفسي وأجهزة األفنیو  –الفنیون 

 اإلشعاعي والتعقیم)
 السائقون المحترفون )4(
جهات االستجابة في حاالت الطوارئ (قوات مكافحة الحرائق، الشرطة، قوات الدفاع المدني، طاقم   )5(

 )وغیرهمسعاف، جهات االستجابة في حاالت الطوارئ الناتجة عن مواد وأغراض خطرة، اإل
 )وغیرهم(الربان/القبطان البحري، قائد المركب، المالح،  البحارة )6(
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 السائقون المحترفون .1

 فات (البلدوزر)، الرافعات (الشوكیة)األوناش، الجرا –، الشاحنات، المعدات الثقیلة سائقو سیارات األجرة: تشمل هذه الفئة
 .وغیرها

 ركاب) 7إلى  1: سائقو األجرة (األولىالمجموعة  :الفئة الفرعیة

 تجاریةسیارات خاصة، سیارات شركة سیارات األجرة،  أماكن العمل:

 )3الملحق ( –االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –الطبیة السابقة على التعیین نموذج الفحوصات الفحص البدني:

 حدة البصر ورؤیة األلوان نوع الفحص:

 الشروط/القیود:

 في العین األفضل  9\6اختبار حدة البصر: 

 : القدرة على التعرف على اإلشارات رؤیة األلوان

 مع العالج  أعوام 7متوقفة لمدة  الصرعنوبات 

 تعاد عن القیادة لعام واحد األورام الخبیثة في المخ = االب

 أسابیع 4جراحات القلب المفتوح = التوقف عن القیادة لمدة 

 غیاب نوبات نقص السكر في الدم

 –یجب التوقف عن القیادة في الحال  :، الهوس، الفصاماالضطراب الذهاني الحاد 
 شهور  3لمدة  القیادة عند استقرار الحالةیجوز 

 أشهر مع مراقبة الشرب 6ات: ولیاإلفراط في شرب الكح

 اعتماد على الكحولیات: عام واحد دون الكحولیات االعتماد على

 دون تعاطالمخدرات: على األقل عام واحد  تعاطي

انقطاع النفس أثناء النوم: إن كان یتسبب في االستغراق المفرط في النوم (أثناء 
 ساعات العمل) 

 الفحص الطبي الدوري:
 عاماً  70إلى  18دار رخصة القیادة من سن عند استص

 أعلى ال یوجد حد –أعوام  3مرة واحدة كل 

 المراجع:
 . المعاییر الطبیة بشأن اللیاقة للقیادةDVLAوزارة النقل البریطانیة. 
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 الفئة: د –ركاب أو أكثر)  8( سیارات األجرة، حافالتال سائقو الثانیة:المجموعة  :الفئة الفرعیة

 سائقو السیارات التجاریة العمل: أماكن

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –تعیینج الفحوصات الطبیة السابقة للنموذ الفحص البدني:

 حدة البصر ورؤیة األلوان نوع الفحص:

 الشروط/القیود:

 بروساستكمال المرحلة الثالثة من بروتوكول 

 في العین األفضل  9\6اختبار حدة البصر: 

 رؤیة األلوان: القدرة على التعرف على اإلشارات

 الرؤیة بعین واحدة: غیر مسموح له بالقیادة

 أعوام دون عالج 10توقف نوبات الصرع لمدة 

 األورام الخبیثة في المخ: التوقف عن القیادة لمدة عامّین اثنّین

 أشهر 3المفتوح: التوقف عن القیادة لمدة  جراحات القلب

 غیاب نوبات نقص السكر في الدم

 –االضطراب الذهاني الحاد، الهوس، الفصام: یجب التوقف عن القیادة في الحال 
 أعوام 3یجوز القیادة عند استقرار الحالة لمدة 

 اإلفراط في شرب الكحولیات: عام واحد مع مراقبة الشرب

 أعوام دون اعتماد على الكحولیات 3ى الكحولیات: االعتماد عل

 تعاطي المخدرات: على األقل عام واحد دون تعاط

انقطاع النفس أثناء النوم: إن كان یتسبب في االستغراق المفرط في النوم (أثناء 
 ساعات العمل) 

 الفحص الطبي الدوري:

 عاماً  45إلى  21عند استصدار رخصة القیادة من عمر 

 65أعوام حتى بلوغ سن  5عامًا وما فوق: یتم الفحص كل  45عمر  من

 عامًا وما فوق: یتم الفحص سنویًا دون وجود حد أعلى 65من عمر 

 المراجع:
 . المعاییر الطبیة بشأن اللیاقة للقیادةDVLA وزارة النقل البریطانیة .
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 :الفئة الفرعیة
الفئة  –طن  7.5و 3.5 تتراوح بین ةحمولب: السیارات التجاریة المجموعة الثانیة

 )ج(

 السائقون التجاریون أماكن العمل:

 )3الملحق ( -  االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –لتعیینلنموذج الفحوصات الطبیة السابقة  الفحص البدني:

 نوع الفحص:
 حدة البصر 

 رؤیة األلوان

 یود:الشروط/الق

 استكمال المرحلة الثالثة من بروتوكول بروس

 في العین األفضل  9\6اختبار حدة البصر: 

 رؤیة األلوان: القدرة على التعرف على اإلشارات

 الرؤیة بعین واحدة: غیر مسموح لھ بالقیادة

 أعوام دون عالج 10توقف نوبات الصرع لمدة 

 القیادة لمدة عامیّن اثنیّناألورام الخبیثة في المخ: التوقف عن 

 أشھر 3جراحات القلب المفتوح: التوقف عن القیادة لمدة 

 غیاب نوبات نقص السكر في الدم

یجوز القیادة  -االضطراب الذھاني الحاد، الھوس، الفصام: التوقف عن القیادة فوراً 
 أعوام 3عند استقرار الحالة لمدة 

 واحد مع مراقبة الشرباإلفراط في شرب الكحولیات: عام 

 أعوام دون اعتماد 3االعتماد على الكحولیات: 

 تعاطي المخدرات: على األقل عام واحد دون تعاط

انقطاع النفس أثناء النوم: إن كان یتسبب في االستغراق المفرط في النوم (أثناء 
 ساعات العمل) 

 الفحص الطبي الدوري:

 عاماً  45إلى  21عند استصدار رخصة القیادة من عمر 

 65أعوام حتى بلوغ سن  5عاماً وما فوق: یتم الفحص كل  45من عمر 

 عاماً وما فوق: یتم الفحص سنویاً دون وجود حد أعلى 65من عمر 

 . المعاییر الطبیة بشأن اللیاقة للقیادةDVLA وزارة النقل البریطانیة . المراجع: 
 

 ، البلدوزر (الجرافة)الرافعةل: مث –المعدات الثقیلة  :الفئة الفرعیة

 الترمیمو  الهدمو  البناء أماكن العمل:

 )3الملحق ( -  االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –لتعیینلنموذج الفحوصات الطبیة السابقة  الفحص البدني:
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 المجسمةحدة البصر، الرؤیة  نوع الفحص:

 د:الشروط/القیو 

 استكمال المرحلة الثالثة من بروتوكول بروس

 في العین األفضل  9\6اختبار حدة البصر: 

 رؤیة األلوان: القدرة على التعرف على اإلشارات

 الرؤیة بعین واحدة: غیر مسموح له بالقیادة

 الرؤیة المجسمة: غیر مسموح لمشغلي األوناش والرافعات الشوكیة

 أعوام دون عالج 10مدة توقف نوبات الصرع ل

 األورام الخبیثة في المخ: التوقف عن القیادة لمدة عامّین اثنّین

 أشهر 3جراحات القلب المفتوح: التوقف عن القیادة لمدة 

 غیاب نوبات نقص السكر في الدم

یجوز القیادة  -االضطراب الذهاني الحاد، الهوس، الفصام: التوقف عن القیادة فورًا 
 أعوام 3ستقرار الحالة لمدة عند ا

 اإلفراط في شرب الكحولیات: عام واحد مع مراقبة الشرب

 أعوام دون اعتماد 3االعتماد على الكحولیات: 

 تعاطي المخدرات: على األقل عام واحد دون تعاط

انقطاع النفس أثناء النوم: إن كان یتسبب في االستغراق المفرط في النوم (أثناء 
 عمل) ساعات ال

 الفحص الطبي الدوري:

 عاماً  45إلى  21عند استصدار رخصة القیادة من عمر 

 65أعوام حتى بلوغ سن  5عامًا وما فوق: یتم الفحص كل  45من عمر 

 عامًا وما فوق: یتم الفحص سنویًا دون وجود حد أعلى 65من عمر 

 المراجع: 

 بشأن اللیاقة للقیادة . المعاییر الطبیةDVLA وزارة النقل البریطانیة .

Palmer K, Cox, R and Brown, I. Fitness for Work the Medical 
Aspect 4th Ed. Oxford University Press. Oxford Medical 
Publications. 2007 
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 الطیارون  .2

 .وغیرهم المراقبین الجویینو  المضیفین الجویینو یشملون الطیارین (طاقم قیادة الطائرة) 

 الطیارون (طاقم قیادة الطائرة) :ئة الفرعیةالف

 الطائرات الخاصةو  الخطوط الجویة التجاریةو  الطیران المدني أماكن العمل:

التاریخ 
 الصحي:

الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نموذج الطلب الخاص باستصدار 
 الشهادات الصحیة للعاملین في قطاع الطیران

 الفحص البدني:
الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نموذج الطلب الخاص باستصدار 

أخصائي (تستلزم  األولى والثانیة والثالثةللعاملین في قطاع الطیران، الفئات الشهادات الطبیة 
 )طبي معتمد

 نوع الفحص:

 حدة البصر

  لى اللون األحمر واألبیض واألخضرعرف على نحو موثوق فیه ع: القدرة على الترؤیة األلوان
 دائمًا) ضروریةلیست  لأللوان الطبیعیة(الرؤیة 

 السمع (اختبار الصوت)

 "تدفق الهواءفحص أداء الرئتّین "القدرة القصوى على 

 (إن كان ضروریًا من واقع التاریخ الصحي للشخص) الكهربائي القلب رسم

 وفقًا لسیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة د:الشروط/القیو 

الفحص الطبي 
 الدوري:

 وفقًا لسیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

 المراجع:
، 2المدني، الجزء  الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لوائح الطیران

 ، الشروط الطبیة الستصدار التراخیص5الفصل 

 المضیفون الجویون-الرحلة  طاقم : الفئة الفرعیة

 الطائرات الخاصةو  الخطوط الجویة التجاریةو  الطیران المدني أماكن العمل:

التاریخ 
 الصحي:

ذج الطلب الخاص باستصدار الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نمو 
 للعاملین في قطاع الطیران الشهادات الطبیة

 الفحص البدني:
الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نموذج الطلب الخاص باستصدار 

 الفئات األولى والثانیة والثالثة (تستلزم أخصائيللعاملین في قطاع الطیران،  الشهادات الطبیة
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 طبي معتمد)

 حدة البصر نوع الفحص:

 
  ض واألخضر: القدرة على التعرف على نحو موثوق فیه على اللون األحمر واألبیرؤیة األلوان

 (الرؤیة الطبیعیة لأللوان لیست ضروریة دائمًا)

 السمع (اختبار الصوت) 

 "تدفق الهواءفحص أداء الرئتّین "القدرة القصوى على  

 (إن كان ضروریًا من واقع التاریخ الصحي للشخص) ربائيالكه رسم القلب 

 وفقًا لسیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة الشروط/القیود:

الفحص الطبي 
 الدوري:

 وفقًا لسیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

 المراجع:
، 2امة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لوائح الطیران المدني، الجزء الهیئة الع
 ، الشروط الطبیة الستصدار التراخیص5الفصل 

 مهندس صیانة الطائرات :الفئة الفرعیة

 الطیران المدني والخطوط الجویة التجاریة والطائرات الخاصة أماكن العمل:

التاریخ 
 الصحي:

امة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نموذج الطلب الخاص باستصدار الهیئة الع
 للمهندسین العاملین في صیانة الطائرات الشهادات الطبیة

 الفحص البدني:
الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. نموذج الطلب الخاص باستصدار 

 (تستلزم أخصائي طبي معتمد)سین العاملین في صیانة الطائرات للمهند الشهادات الطبیة

 حدة البصر نوع الفحص:

 
  لى اللون األحمر واألبیض واألخضر: القدرة على التعرف على نحو موثوق فیه عرؤیة األلوان

 (الرؤیة الطبیعیة لأللوان لیست ضروریة دائمًا)

 السمع (اختبار الصوت) 

 سیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدةوفقًا ل الشروط/القیود:

الفحص الطبي 
 الدوري:

 وفقًا لسیاسات الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

 المراجع:
، 2لجزء الهیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لوائح الطیران المدني، ا

 ، الشروط الطبیة الستصدار التراخیص5الفصل 
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 الرعایة الصحیةقطاع العاملون ب .3

أطباء وأخصائیي العالج  –المعالجین المتخصصین و أطباء األسنان و مساعدي التمریض و الممرضین و : األطباء یشملون
زة التشخیصیة ألمراض القلب والجهاز فنیي األجه –الفنیین و  معالجي الجهاز التنفسيو  الصحة المهنیة وأخصائي الطبیعي

 في أقسام التعقیم المركزیة بالمستشفیات شعاعي والتعقیم/ الفنیین العاملینوفنیي المعامل والعالج اإل األشعةالتنفسي وأجهزة 

 الطبیب :الفئة الفرعیة

 أماكن العمل:
الطبیة  منشآتالو صناعات مختلف الالخاصة بالصحة المهنیة  ومرافق العیاداتالمستشفیات و 

 الخاصة وغیرها 

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو 

 مراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاریخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفصیلي

 ع الفحص:نو 

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIVفیروس (أ وب وج) و  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريو للحصبة  المضادات الحیویة

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 فرد العاملال/المرشحیتم توفیرها إلى 

 الشروط/القیود:
 لتهاب الكبد الوبائي (ب)یة المسببة الالعثور على المستضدات اإلیجاب

 الرئوي النشط السل

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحد كل 

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 مساعد التمریض - الممرض :الفئة الفرعیة

 بمختلف الصناعات وغیرها والمنشآت الصحیةالمستشفیات والعیادات  أماكن العمل:

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –لتعیینوذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمل الفحص البدني:
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 خ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفصیليمراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاری

 نوع الفحص:

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIV(أ وب وج) وفیروس  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 املفرد العالیتم توفیرها إلى المرشح/

 الشروط/القیود:

(مع إستثناء مساعدي  لتهاب الكبد الوبائي (ب)العثور على المستضدات اإلیجابیة المسببة ال
 التمریض)

 السل الرئوي النشط

 غیر قادر على بذل المجهود البدني المتوسط والثقیل

 أو أكثر باإلضافة إلى اإلصابة بمضاعفات السمنة 40مؤشر كتلة الجسم یساوي 

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحد كل 

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 طبیب األسنان :الفئة الفرعیة

 وغیرها الطبیة الخاصة والمنشآت العیاداتو  المستشفیات أماكن العمل:

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف لتاریخ الصحي:ا

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو 

 مراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاریخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفصیلي

 نوع الفحص:

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIV(أ وب وج) وفیروس  لوبائي التهاب الكبد اتحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 فرد العاملالیتم توفیرها إلى المرشح/
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 الشروط/القیود:
 ئي (ب)لتهاب الكبد الوباالعثور على المستضدات اإلیجابیة المسببة ال

 السل الرئوي النشط

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3كل  ةمرة واحد

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 :الفئة الفرعیة
الجهاز عالج أخصائي / الصحة المهنیةأخصائي العالج الطبیعي/أخصائي 

 التنفسي

 وغیرها مراكز التأهیلو  العیاداتو  المستشفیات أماكن العمل:

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو 

 یخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفصیليمراجعة المعلومات الواردة في استبیان التار 

 نوع الفحص:

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIV(أ وب وج) وفیروس  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 عاملفرد الالیتم توفیرها إلى المرشح/

 الشروط/القیود:

 السل الرئوي النشط

 غیر قادر على بذل المجهود البدني المتوسط والثقیل

 أو أكثر باإلضافة إلى اإلصابة بمضاعفات السمنة 40مؤشر كتلة الجسم یساوي 

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحدة كل 

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 فنیو األجهزة التشخیصیة ألمراض القلب والجهاز التنفسي وأجهزة األشعةالفنیون:  الفئة الفرعیة:

 وغیرها العیاداتو  المستشفیات أماكن العمل:
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 )3الملحق ( – فاالستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظ التاریخ الصحي:

 )4الملحق ( –لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو  الفحص البدني:

 مراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاریخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفصیلي 

 نوع الفحص:

لمكتسبة المسبب لمرض نقص المناعة ا HIV(أ وب وج) وفیروس  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 فرد العاملالیتم توفیرها إلى المرشح/

 الشروط/القیود:

 السل الرئوي النشط

 غیر قادر على بذل المجهود البدني المتوسط والثقیل

 إلى اإلصابة بمضاعفات السمنةأو أكثر باإلضافة  40مؤشر كتلة الجسم یساوي 

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحدة كل 

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 فني العالج اإلشعاعي -مختبرفني ال الفئة الفرعیة: 

 وغیرها والمختبرات المستقلة العیاداتو  مستشفیاتال أماكن العمل:

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –تعیینلسابقة للنموذج الفحوصات الطبیة ا

 یة بشكل تفصیليمراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاریخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجاب

 نوع الفحص:

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIV(أ وب وج) وفیروس  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

 الفرد العاملیتم توفیرها إلى المرشح/نتائج 
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 الفحوصات:

 الشروط/القیود:
 ي النشطالسل الرئو 

 غیر قادر على بذل المجهود البدني المتوسط والثقیل

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحدة كل 

 وما فوق 60مرة واحدة كل عام في عمر 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 

 فني التعقیم الفئة الفرعیة:

 .وغیرها العیاداتو  المستشفیات لعمل:أماكن ا

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –لتعیینلنموذج الفحوصات الطبیة السابقة 

 یليمراجعة المعلومات الواردة في استبیان التاریخ الصحي وتقییم النتائج اإلیجابیة بشكل تفص

 نوع الفحص:

المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة  HIV(أ وب وج) وفیروس  التهاب الكبد الوبائي تحالیل 
 ) االیدز(

 الجدريالمضادات الحیویة للحصبة و 

 أشعة سینیة على الصدر

نتائج 
 الفحوصات:

 الفرد العاملیتم توفیرها إلى المرشح/

 الشروط/القیود:

 لتهاب الكبد الوبائي (ب)اإلیجابیة المسببة الالعثور على المستضدات 

 السل الرئوي النشط

 غیر قادر على بذل المجهود البدني المتوسط والثقیل

 أو أكثر باإلضافة إلى اإلصابة بمضاعفات السمنة 40مؤشر كتلة الجسم یساوي 

الفحص الطبي 
 الدوري:

 59أعوام حتى بلوغ سن  3مرة واحدة كل 

 وما فوق 60ل عام في عمر مرة واحدة ك 

 CDC "Yellow Book', USA, Atlanta, GA-مركز مكافحة األمراض  المراجع: 
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 الغواصون المحترفون  .4

  غواص المیاه العمیقة  الفئة الفرعیة:

 شرطةوال تجارین والمستكشفجنود البحریة وال أماكن العمل:

 )3الملحق ( – للموظفاالستبیان العام بشأن التاریخ الصحي  التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:

 )4الملحق ( –لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو 

 واختبار الدرجوقیاس التنفس وقیاس السمع الكهربائي  قلبلارسم 

 )مدى لیاقة القلببروتوكول بروس (اختیاري: عند الحاجة إلى تقییم 

 الشروط/القیود/الحظر:

بحة الصدریة وجراحات القلب المفتوح وأمراض صمامات مرض نقص ترویة القلب والذ
 القلب

 تكیس الرئةو أوتلیف الرئة والربو  السل

 الصرع وٕاصابات الدماغ الشدیدة واإلصابة بدوار البحر الشدید

التهابات األنف واألذن والحنجرة النشطة، جراحة استبدال عظمة األذن الوسطى 
)Stapedectomy ابات األذن الوسطى المؤثرة على السمع )، مرض منییر (اضطر

 والتوازن)

 الفصامو  الهوسو ة االضطراب الذهاني الحاد

 الفتقو  داء األمعاء االلتهابیة

 أمراض المرارة والبنكریاس

 الثالسیمیا الكبرىو  فقر الدم المنجلي

 27مؤشر كتلة الجسم أعلى من 

 المجهريلوبین وفحص البول الدم وتحلیل الهیموغتعداد كریات  نوع الفحص:

 الفحص الطبي المبدئي ثم تقییم طبي مرة واحدة كل عام الفحص الطبي الدوري:

 المراجع:
الهیئة التنفیذیة للصحة والسالمة (المملكة المتحدة). الفحص والتقییم الطبي للغواصین 

)MA1( 
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 جهات االستجابة في حاالت الطوارئ .5

جهات االستجابة في حاالت الطوارئ الناتجة عن و  طاقم اإلسعافو  الدفاع المدنيو  رطةالشو  تشمل: قوات مكافحة الحرائق
 .وغیرها مواد وأغراض خطرة

 رجال اإلطفاء  الفئة الفرعیة:

 العاملون على السواحلو الصناعات ومختلف  الدفاع المدني أماكن العمل:

 )3الملحق ( – االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي للموظف التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 )4الملحق ( –نموذج الفحوصات الطبیة السابقة على التعیین

 تقییم القدرة البدنیة على أداء المهام المرتبطة بطبیعة العمل

 نوع الفحص:

 وقیاس السمع الكهربائي قلبلاورسم قیاس التنفس 

 الوطنیة للوقایة من الحرائق  یة وفقًا لمعاییر الرابطةمختبر بروتوكول بروس والتحالیل ال

 التقییم الطبي الستخدام أدوات التنفس عند الحاجة

 الفرد العاملیتم توفیرها إلى  نتائج الفحوصات:

 الشروط/القیود/الحظر:

 )SCBAعدم القدرة على ارتداء أقنعة التنفس الذاتیة (

 الصرع أو اإلصابة من قبل بفقدان الوعي الفجائي

 یر الرابطة الوطنیة للوقایة من الحرائق فیما یتعلق بالقیود والحظر* راجع معای

 الفحص الطبي الدوري:

 الفحص المبدئي، ثم التقییم الطبي مرة واحدة كل عام

یومًا  29إضافي إن تجاوزت مستویات التعرض للمخاطر الحد المسموح به أكثر من 
 في العام الواحد

 عند نهایة التوظیف

 المراجع:

رابطة الوطنیة للوقایة من الحرائق. معاییر المتطلبات الطبیة المهنیة المتكاملة ال
المنظم ألقسام الوقایة من الحرائق، الوالیات المتحدة  1582بخصوص المعیار رقم 

 األمریكیة

دلیل الفحوصات الصحیة . OSHA 3162-12R 2009وزارة العمل األمریكیة، 
 والمسح الطبي
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 رةالبحا .6

 موغیره المالحو  قائد المركبو  الربان/القبطان البحري یشملون:

 ةالبحار  الفئة الفرعیة:

 .موغیرهوالبحریة والعاملون على السواحل  الشحن البحري أماكن العمل:

 حسب إرشادات منظمة العمل الدولیة التاریخ الصحي:

 الفحص البدني:
 حسب إرشادات منظمة العمل الدولیة

 ةة للبحار شهادة اللیاقة الطبی

 حسب إرشادات منظمة العمل الدولیة نوع الفحص:

 حسب إرشادات منظمة العمل الدولیة الشروط/القیود/الحظر:

 الفحص الطبي الدوري:

 الفحص الطبي المبدئي

 40أعوام حتى بلوغ سن  3مرة كل 

 50) حتى بلوغ سن 2مرة كل عامّین (

 مرة واحدة سنویًا بعد ذلك

 المراجع: 
ظمة العمل الدولیة. إرشادات بخصوص اختبار اللیاقة الطبیة الدوریة وفحوصات ما من

 )2007(المالحین) ( ةقبل اإلبحار للبحار 
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 ةالطبیالرقابة : المواد الخطرة ومستویات التعرض التي تستلزم )2(لملحق ا

 أكریلونتریل

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  تعیینالفحوصات السابقة لل

 1سنویاً  –نعم  الفحص الدوري

 نعم فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

إن لم یتم إجراء الفحص خالل الستة أشهر السابقة  –نعم  التعیین الفحوصات التي تتم عند إنهاء
 نهاء التعیینإل

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

الغدة الدرقیة، الجلد، ، 1جهاز الهضميالجهاز التنفسي، ال
 الجهاز العصبي (الطرفي والمركزي)

 2الفحوصاتضروري إلجراء كافة  التاریخ المهني والطبي

 نعم أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 1فحص الدم في البراز  الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم ضافیة عند الضرورةفحوصات إ

إلى  صاحب العملومن  صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 الفرد العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة طبیب –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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  الزرنیخ (غیر العضوي)

 تطلبات القیاسیةالم

 1نعم لتعیینالفحوصات السابقة ل

 1سنویاً  –نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 نعم

 نهاء التعیینإن لم یتم إجراء الفحص خالل الستة أشهر السابقة إل –نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

 على أجهزةیشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 الجلد، األنف، الجهاز العصبي الطرفي

، مع التركیز على األعراض التنفسیة، 2ضروري إلجراء كافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
 بالفرد العاملبما في ذلك تاریخ التدخین الخاص 

 نعم أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 مستوى الزرنیخ في البولإجمالي فحص  رىالفحوصات الضروریة األخ

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

 الفرد العاملإلى  صاحب العملومن  صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة طبیب –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 )الصناعیةاألسبستوس (بما في ذلك، األلیاف المعدنیة المركبة واأللیاف المعدنیة 

 المتطلبات القیاسیة

 3، 1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 بأو  على فترات أقرب حسب قرار الطبی 1سنویاً  –نعم  الفحص الدوري

 ال فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 الرئتان والمعدة واألمعاء

، مع التركیز الخاص على الرئتّین و 2ضروري إلجراء كافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
 یجب استكمال النموذج الموحد ، والجهاز الهضمي ة الدمویةالقلب واألوعی

من أجل التشخیص بواسطة اخصائي أشعة معتمد أو طبیب ذي  1نعم أشعة سینیة على الصدر
 في مرض تغبر الرئةخبرة 

  PFT( FVC ،1FEVفحص وظائف الرئة (

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العملومن  صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

بالخطورة  أي فرد من العاملین إخطاربواسطة طبیب، ویشمل  –نعم 
المترتبة عن التدخین  اآلثاربسبب ة بسرطان الرئة إلصابلالمتزایدة 

 والتعرض لألسبستوس معاً 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 البنزین

 المتطلبات القیاسیة

 4، 3، 1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 4، 1سنویاً  –نعم  الفحص الدوري

 فحص الفینول في البول یشمل  - 4 ،1نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 أدوات لحمایة الجهاز التنفسيمكونات الدم، الرئة والقلب عند استخدام 
 )أعوام 3، ثم كل في البدایةفي العام الواحد، (على األقل یومًا  30لمدة 

من أجل الفحوصات المبدئیة والدوریة (یتطلب الفحص السابق ضروري  التاریخ المهني والطبي
  2للتوظیف تاریخ طبي خاص)

 ال أشعة سینیة على الصدر

 أدوات لحمایة الجهاز التنفسيأعوام  عند استخدام   3في البدایة، ثم كل  )PFTفحص وظائف الرئة (
 متطلبات محددة من جهة الفحص یومًا في العام الواحد، 30لمدة 

أخرى أكثر تخصصًا،  دمفحوصات  ،تفریقيتشخیص تعداد كریات الدم،  الفحوصات الضروریة األخرى
 عند الضرورة تكررت

 في حال استخدام أدوات التنفس – نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العملومن  صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة طبیب –نعم 

 نعم خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب طبیة
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 )التهاب الكبد الوبائي (ب)( دمالمنقولة عبر ال مسببات المرض

 ات القیاسیةالمتطلب

الفرد ، ما لم یكن التهاب الكبد الوبائي (ب)ضرورة التحصین من  –ال  لتعیینالفحوصات السابقة ل
 عدم فعالیة التحصینبالفعل أو  اً محصن العامل

 ال الفحص الدوري

لقاح الها، بعد التعرض لهذه العوامل ومراقبة مصدر الفرد العامل مراقبة  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر
 )ب( لتهاب الكبد الوبائيالمضاد ال

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 ال

 ال التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 التعرض بعد حادثة –نعم  الفحوصات الضروریة األخرى

 ال تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

بروتوكوالت ما بعد التعرض  إتباعیجب بعد حادثة التعرض،  -نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة
  مسببات المرضل

صاحب لى مختص في الرعایة الصحیة إو معتمد  أخصائيمن  –نعم  رأي طبي مكتوب
 لالفرد العامإلى  صاحب العملومن  العمل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

مختص في الرعایة الصحیة، االستشارة و أخصائي معتمد بواسطة  –نعم 
 ومتابعة ما بعد التعرض التهاب الكبد الوبائي (ب)فیما یتعلق بلقاح 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 بیوتاداین - 1،3

 المتطلبات القیاسیة

 4، 3،  1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 4، 1نعم  الفحص الدوري

 ساعة من التعرض 48خالل  – 4، 1نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 شهرًا على آخر فحص 12في حال انقضاء  – 4نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة صًا یشمل الفحص تركیزًا خا
 الجسم التالیة:

 الكبد والطحال والعقد اللمفاویة والجلد

أو ما یعادله، بما في  النموذج الموحد، 2ضروري سنویًا ولكافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
 الشاملذلك التاریخ المهني والصحي 

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

باإلضافة إلى تعداد الصفائح سنویًا، اختبار تفریقي لتعداد كریات الدم  ریة األخرىالفحوصات الضرو 
ساعة من التعرض. بعد التعرض في حاالت  48الدمویة، أیضًا خالل 

 أشهر إضافیة 3الطوارئ، وتكرارها شهریًا لمدة 

 في حال استخدام أدوات التنفس –نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  حوصات إضافیة عند الضرورةف

من الطبیب أو أخصائي معتمد ومختص بالرعایة الصحیة إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 الفرد العاملإلى  صاحب العمل، ومن صاحب العمل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 الصحیة بواسطة أخصائي معتمد ومختص في الرعایة –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 كادمیوم 

 المتطلبات القیاسیة

 4، 3،  1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 4، 1نعم  الفحص الدوري

  4، 1نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 3نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یزًا خاصًا یشمل الفحص ترك
 الجسم التالیة:

 يالبول )، الجهازBPالجهاز التنفسي، القلب واألوعیة الدمویة (ضغط الدم 

، 2والفحوصات الدوریة الفحوصات السابقة على التعیینضروري  من أجل  التاریخ المهني والطبي
 ضروري النموذج الموحد

 نعم أشعة سینیة على الصدر

 FTP( FVC ،1FEVفحص وظائف الرئة (

میكروغلوبولین في  2-، فحص الكادمیوم في البول، فحص البیتا1سنویاً  الفحوصات الضروریة األخرى
البول، فحص الكادمیوم في الدم، تعداد كریات الدم، فحص مستوى نتروجینا 

قیاس كیریاتینین المصل (لقیاس وظائف الكلى)، تحلیل البولینا في الدم، 
 للبول

 نعم على استخدام أدوات التنفس تقییم القدرة

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد أإلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

الالزم  والنظام الغذائي والعالجبواسطة الطبیب، ویشمل شرح النتائج  –نعم 
اإلنهاء الوظیفي ألسباب طبیة، أثر ومناقشة القرارات المتعلقة ب إتباعه

 التدخین على التعرض لمادة الكادمیوم

 نعم خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب طبیة
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  كریوزوت

 المتطلبات القیاسیة

 نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 اً سنوی -نعم  الفحص الدوري

 ساعة 24مسح طبي خاص یبدأ خالل  -  1نعم فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

ضرر یشمل الفحص التركیز على الجهاز العصبي والجلد وتسجیل أي 
 دلیل على تحسس البشرةوأي 

كافة الفحوصات، بما في ذلك التاریخ الطبي العائلي ضروري  من أجل  تاریخ المهني والطبيال
 والمهني والعوامل البیئیة المؤثرة

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 ات التنفسفي حال استخدام أدو  نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

 صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 ال

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 في حال اإلصابة بالحساسیة نعم

 



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 66من  36صفحة           2017یونیو  18 التاریخ  -(3.1)إلصدار ا-مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة –) 5.0دلیل الممارسة الفني (

 

 

 التكافؤ الكروم سداسي  –) 6الكروم (

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 1نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 1نعم 

من ستة أشهر قبل تاریخ إنهاء ما لم یتم إجراء فحص قبل أقل  – 3نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین
 التعیین

على أجهزة صًا یشمل الفحص تركیزًا خا
 الجسم التالیة:

 الجهاز التنفسي (مجرى التنفس)الجلد خاصة الیدّین والساعدّین و 

حاالت التعرض ، بما في ذلك 2ضروري  من أجل كافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
الماضیة والحالیة واحتماالت التعرض في المستقبل، أي تاریخ مرضي 

، التهابات الجلد وتقرح الربواز التنفسي، فیما یتعلق باختالل وظائف الجه
 الجلد، ثقب في حاجز األنف، التدخین والتاریخ الطبي المتعلق به

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة الطبیب –نعم 

 الخطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
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 طبیة

 
 

 انبعاثات فرن فحم الكوك

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  لتعیینلفحوصات السابقة لا

 1نعم  الفحص الدوري

 ال فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

الستة أشهر األخیرة السابقة على إنهاء ما لم یتم إجراء فحص خالل  –نعم الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین
 التعیین 

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 لجلد ا

، بما في ذلك التاریخ الطبي الخاص 2ضروري  من أجل كافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
 ودرجتها بالتدخین ووجود أعراض ألمراض بالجهاز التنفسي 

 نعم أشعة سینیة على الصدر

 PFT( FVC ،1FEVفحص وظائف الرئة (

خالیا السرطانیة، فحص السكر فحص البول للبحث عن الالوزن،  الفحوصات الضروریة األخرى
   واأللبیومین والدم في البول

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 واع المخاطر المتزایدةالفحوصات وأن

 العاملفرد ال صاحب العمل خطریبواسطة الطبیب، كما یجب أن  –نعم 
جراء الفحوصات إل فردالبالعواقب الصحیة المحتملة في حال رفض 

 الطبیة الالزمة
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 ال خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب طبیة

 
 

 غبار القطن

 المتطلبات القیاسیة

 ضروریة اتفحوصباقي التعتبر الفحص البدني غیر محدد،  نلتعییالفحوصات السابقة ل

 4، 1 تعتبر باقي الفحوصات ضروریةالفحص البدني غیر محدد،  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 ال

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 ئتان الر 

 ضرورياالستبیان الموحد التاریخ الطبي،  التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

  PFT( FVC ،1FEV،/FVC 1FEVفحص وظائف الرئة (

إلى  یحولونلدیهم الالت في وظائف الرئة ون الذین تم رصد اختالعامل 
 5، 4، 1أخصائیین 

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  درة على استخدام أدوات التنفستقییم الق

 ال  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

ت وأي ظروف طبیة بواسطة الطبیب فیما یتعلق بنتائج الفحوصا –نعم 
 تستلزم المزید من الفحص أو العالج
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خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 أشهر) 6(خالل استخدام  أداة للتنفس عند العجز عن  –نعم 

 
 

 السیلیكا البلوریة

 المتطلبات القیاسیة

 تعتبر باقي الفحوصات ضروریةالفحص البدني،  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 تعتبر باقي الفحوصات ضروریةالفحص البدني سنویًا،  الدوري الفحص

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 ال

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 الرئتان 

 يضرور االستبیان الموحد التاریخ الطبي،  التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

  PFT( FVC ،1FEV،/FVC 1FEVفحص وظائف الرئة (

ون الذین تم رصد اختالالت في وظائف الرئة (أمور غیر طبیعیة) العامل
 لدیهم یتم تحویلهم إلى أخصائیین 

نعم، أشعة سینیة على الصدر للتشخیص فقط بواسطة أخصائي أشعة  الفحوصات الضروریة األخرى
 في أمراض تغبر الرئةأو طبیب ذي خبرة معتمد 

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 ال  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

بواسطة الطبیب فیما یتعلق بنتائج الفحوصات وأي ظروف طبیة  –نعم فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
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 تستلزم المزید من الفحص أو العالج الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 أشهر) 6(خالل استخدام  أداة للتنفس عند العجز عن  –نعم 

 
 

 كلوروبروبان -3-داي برومو  – 1-2

 المتطلبات القیاسیة

 نعم تعیینابقة للالفحوصات الس

 1نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 أشهر 3تكراره خالل  –الجهاز التناسلي الذكري  –نعم 

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 البولي -التناسليالجهاز التناسلي، الجهاز 

، بما في ذلك التاریخ الطبي 2الفحوصاتضروري من أجل كافة  التاریخ المهني والطبي
 الخاص بالجهاز التناسلي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

تقییم القدرة على استخدام أدوات 
 التنفس

 نعم 

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 الفرد العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة الطبیب  –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال

 



 

 أدلة الممارسة الفنیة –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة 
 66من  41صفحة           2017یونیو  18 التاریخ  -(3.1)إلصدار ا-مسوحات الصحة المهنیة والرقابة الطبیة –) 5.0دلیل الممارسة الفني (

 

 

 أوكسید اإلثیلین 

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  لتعیینوصات السابقة لالفح

 1سنویاً  -نعم   الفحص الدوري

 1نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 1نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 الرئتان، الجلد، الجهاز العصبي، الدم، الجهاز التناسلي، العینان

بما في ذلك التاریخ الطبي الخاص ، من أجل كافة الفحوصاتضروري  التاریخ المهني والطبي
 والتركیز الخاص على بعض أجهزة الجسم بالجهاز التناسلي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

الهیماتوكریت، بیضاء، تعداد كریات الدم، تعداد تفریقي لكریات الدم ال الفحوصات الضروریة األخرى
 الهیموغلوبین، تعداد كریات الدم الحمراء

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 وأنواع المخاطر المتزایدة الفحوصات

 بواسطة الطبیب  –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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  فورمالدیهاید

 المتطلبات القیاسیة

 4، 1نعم  تعیینللالفحوصات السابقة 

 4، 1نعم   الفحص الدوري

 4نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال ء التعیینالفحوصات التي تتم عند إنها

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

ضیق العیون، و  دلیل على تهیج أو تحسس الجلد، فحص الجهاز التنفسي
 التنفس

یعتبر ، االستبیان بشأن التاریخ الطبي 2ضروري من أجل كافة الفحوصات التاریخ المهني والطبي
 ضروري

 ال أشعة سینیة على الصدر

 أدوات لحمایة الجهاز التنفسيعند استخدام  PFT( FVC ،1FEV ،FEFظائف الرئة (فحص و 

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

بواسطة الطبیب ، ویتضمن المعلومات عن الظروف الطبیة الناتجة  –نعم 
 عن التعرض في الماضي لهذه المادة أو التعرض لها في حاالت الطوارئ

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم
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 الخطرة واالستجابة في حاالت الطوارئ  عملیات النفایات

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  لتعیینالفحوصات السابقة ل

 الطبیب حسب طلبسنویًا أو  -نعم   الفحص الدوري

 1نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

ر األخیرة السابقة على الستة أشهما لم یتم إجراء فحص خالل  –نعم  الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین
 أو إعادة التعیین إنهاء التعیین 

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

 یحدده الطبیب

مع التركیز على األعراض المرتبطة بتداول المواد الخطرة  –نعم  التاریخ المهني والطبي
ل والقدرة على ألداء مهام العم لیاقةوالمخاطر الصحیة المترتبة علیها، وال

 2یة الشخصیةاارتداء أدوات الحم

 ما لم یقرر الطبیب خالف ذلك – ال أشعة سینیة على الصدر

 ما لم یقرر الطبیب خالف ذلك –ال  )PFTفحص وظائف الرئة (

 ما لم یقرر الطبیب خالف ذلك –ال  الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة الطبیب  –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 یزوسیانات أ

 المتطلبات القیاسیة

 تعتبر باقي الفحوصات ضروریةالفحص البدني،  لتعیینل الفحوصات السابقة

 تعتبر باقي الفحوصات ضروریةالفحص البدني سنویًا،  الفحص الدوري

 ال فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

أجهزة لى یشمل الفحص تركیزًا خاصًا ع
 الجسم

 الرئتان، الجلد

 ضرورياالستبیان الموحد التاریخ الطبي،  التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 PFT( FVC ،1FEV  ،/FVC1FEVفحص وظائف الرئة (

 ال الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 ال ورةفحوصات إضافیة عند الضر 

الفرد أإلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

بواسطة الطبیب فیما یتعلق بنتائج الفحوصات و أي ظروف طبیة  –نعم 
 تستلزم المزید من الفحص أو العالج

تبعاد من موقع العمل ألسباب خطة اس
 طبیة

 أشهر) 6(استخدام  أداة للتنفس عند العجز عن  –نعم 
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 لرصاص ا

 المتطلبات القیاسیة

 نعم تعیینالفحوصات السابقة لل

 4، 1نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 4، 1 نعم

الفحوصات التي تتم عند إنهاء 
 التعیین

 ال

على شمل الفحص تركیزًا خاصًا ی
 أجهزة الجسم التالیة:

، الكلى، القلب واألوعیة الدمویة الجهاز الهضمياألسنان، اللثة، فحص الدم، 
أدوات لحمایة الجهاز (ضغط الدم)، الجهاز العصبي، الرئة عند استخدام 

 التنفسي

یخ الطبي المتعلق بالجهاز ، ویشمل التار 2الفحوصاتضروري من أجل كافة  التاریخ المهني والطبي
خارجه والتاریخ أو  في العمل تناسلي والتعرض للرصاص في الماضي سواءال

 ذي الصلةالطبي الخاص بأجهزة جسدیة بعینها، انظر  المعیار 

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ما لم یجد الطبیب ضرورة لذلك –ال  )PFTفحص وظائف الرئة (

هیموغلوبین، الهیماتوكریت، فحص الدم للبحث عن خلل في تكوین الحدید ال الفحوصات الضروریة األخرى
)ZPP ،( ،قیاس كیریاتینین المصل فحص مستوى نتروجینا البولینا في الدم
في  ، مستویات الرصاصالمجهریةلقیاس وظائف الكلى)، فحوصات البول (

 5، 1مؤشرات كریات الدم الحمراء مسحة الدم المحیطیة، الدم، 

القدرة على استخدام أدوات تقییم 
 التنفس

 نعم 

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

 الفرد العاملإلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

لموظف بشأن أي ظرف طبي بواسطة الطبیب  ویشمل توفیر النصیحة ل –نعم 
 یتعرض له، مهني أو غیر مهني، یستلزم المزید من الفحص الطبي أو العالج

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم 
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 الزئبق 

 المتطلبات القیاسیة

 نعم لتعیینالفحوصات السابقة ل

 4، 1نعم  الفحص الدوري

 4، 1عم ن فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

 ال الفحوصات التي تتم عند إنهاء التعیین

على أجهزة یشمل الفحص تركیزًا خاصًا 
 الجسم التالیة:

، الكلى، القلب واألوعیة الجهاز الهضمي العینان، الجلد، الجهاز التنفسي،
الدمویة (ضغط الدم)، الجهاز العصبي (الطرفي والمركزي)، الرئة عند 

 هاز التنفسيأدوات لحمایة الجاستخدام  

، ویشمل التاریخ الطبي المتعلق 2الفحوصاتضروري من أجل كافة  التاریخ المهني والطبي
بالجهاز التناسلي والتعرض في الماضي للزئبق في العمل/خارجه والتاریخ 

 الطبي الخاص بأجهزة جسدیة معینة

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

عضوي في البول والدم، غیرها من الفحوصات التي الغیر فحص الزئبق  یة األخرىالفحوصات الضرور 
 یحددها الطبیب

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 العامل

ما یتعلق بنتائج فی توفیر المشورة
 الفحوصات وأنواع المخاطر المتزایدة

بواسطة الطبیب ویشمل توفیر النصیحة للموظف بخصوص أي  –نعم 
مهني أو غیر مهني، یستلزم المزید من الفحص سواء كان ظرف طبي، 

 الطبي أو العالج

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم 
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   كلورید المیثیلین 

 ت القیاسیةالمتطلبا

 1،4نعم  فحص ما قبل التعیین

 4، 1نعم  الفحص الدوري

 4نعم  فحص واختبارات الطوارئ/التعرض للمخاطر

الستة أشهر األخیرة السابقة على ما لم یتم إجراء فحص طبي خالل  –نعم  فحص نهایة التوظیف
 إنهاء التعیین 

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 األنظمة الجسدیة

الرئتان، القلب واألوعیة الدمویة (بما في ذلك قیاس ضغط الدم والنبض)، 
الكبد، الجهاز العصبي، الجلد، مدى الفحص یحدده المسؤول عن الفحص 

 وفقًا للحالة الصحة للموظف وعمله وتاریخه الطبي

 ضروري من أجل كافة الفحوصات، مع ضرورة توفیر معلومات بخصوص التاریخ المهني والطبي
 العمل والنموذج الخاص بالتاریخ الطبي بیعةط

 ال أشعة سینیة على الصدر

الطبیب أو أخصائي معتمد ومختص في الرعایة الصحیة  یرىما لم  –ال  )PFTفحص وظائف الرئة (
  عكس ذلك

ي فحوصات یحددها المسؤول عن الفحص، مختبر قد یتضمن المسح ال الفحوصات الضروریة األخرى
 هیموغلوبین  قبل وبعد نوبة العمل"، فحص كربوكسي ماتتضمن "فحوصات 

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

من الطبیب أو أخصائي معتمد ومختص في الرعایة الصحیة إلى  –نعم  رأي طبي مكتوب
 لتأثیربسبب ا بالضررالمعرض لخطر متزاید  فرد العاملالو  صاحب العمل

 ثیلینیكلورید المالمزدوج للتدخین و 

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة الطبیب أو أخصائي معتمد ومختص في الرعایة الصحیة –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم 
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   ) MDAأنیلین ( –میثیلین داي 

 القیاسیةالمتطلبات 

 4، 1،3نعم  فحص ما قبل التعیین

 4،  1سنویاً  –نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 4، 1 نعم

 ال فحص نهایة التوظیف

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 األنظمة الجسدیة

 الجلد، الكبد

ویشمل حوادث التعرض الماضیة ، 2الفحوصاتضروري من أجل كافة  التاریخ المهني والطبي
 المواد المحددةلهذه المادة وغیرها من 

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 فحوصات وظائف الكبد، تحلیل للبول الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم  تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

الفرد إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى  –نعم  مكتوب رأي طبي
 العامل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدة

 بواسطة الطبیب   –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم 
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 لضوضاء

 المتطلبات القیاسیة

أشهر من التعرض  6خالل األساسیة  ةالسمعی المخططاتفحوصات تبر تع فحص ما قبل التعیین
 دیسیبل أو أكثر  85 تساويلضوضاء 

 سنویاً  قیاس السمعفحص  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 ال

 ال توجد متطلبات  فحص نهایة التوظیف

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 األنظمة الجسدیة

 سمعال

 نعم التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

 5، 4، 1المبدئیة والدوریة  فحوصات قیاس السمع الفحوصات الضروریة األخرى

 ال تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 التوصیل العظمي عبرالسمع ، قیاس نعم فحوصات إضافیة عند الضرورة

 ال رأي طبي مكتوب

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 الفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدة

أو  االشتباه باإلصابة بمرض في  االمسموح به العتبةفي حال تغیر  –نعم 
 األذن

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال 
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 یةمبیدات الفوسفات العضو 

 المتطلبات القیاسیة

تعداد التي تحتاج إلى أساس و الفحوصات األخرى الضروریة و الفحص البدني  قبل التعیین فحص ما
في خالیا  كریات الدم الحمراء وفحص مستویات نشاط إنزیم الكولین استیراز

 الدم الحمراء والبالزما 

 الفحص البدني السنوي الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 ال

 ال التوظیف فحص نهایة

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 األنظمة الجسدیة

 ال

 ضرورياالستبیان الموحد یعتبر التاریخ الطبي،  التاریخ المهني والطبي

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

ري لنشاط إنزیم الكولین نعم، عند الضرورة  یلزم إجراء فحص المستوى التقدی الفحوصات الضروریة األخرى
 استیراز في خالیا الدم الحمراء والبالزما في نهایة یوم العمل بعد التعرض 

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 ال  فحوصات إضافیة عند الضرورة

 الفرد العاملإلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى   - نعم رأي طبي مكتوب

فیما یتعلق بنتائج  لمشورةتوفیر ا
 الفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدة

ي ظرف طبي الطبیب فیما یتعلق بنتائج الفحوصات أو أ بواسطة –نعم 
 أو العالج یستلزم المزید من الفحوصات

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 أشهر) 6(استخدام  أداة للتنفس عند العجز عن  –نعم 
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   ایة الجهاز التنفسيأدوات حم

 المتطلبات القیاسیة

  5استبیان التقییم أو الفحص، فحص المتابعة عند الضرورة  فحص ما قبل التعیین

 5 معینةفي حاالت  –نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 للمخاطر

 ال

 ال فحص نهایة التوظیف

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 الجسدیة األنظمة

 5نعم 

 2نعم  التاریخ المهني والطبي

 المختص بالرعایة الصحیةأو األخصائي المعتمد  یبیحدد الطبحسبما  أشعة سینیة على الصدر

 المختص بالرعایة الصحیةقرر الطبیب أو األخصائي المعتمد حسبما ی )PFTفحص وظائف الرئة (

 المختص بالرعایة الصحیةو األخصائي المعتمد یب أحسبما یقرر الطب الفحوصات الضروریة األخرى

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

الرعایة الصحیة إلى بمختص المعتمد و الخصائي األمن الطبیب أو   - نعم رأي طبي مكتوب
 الفرد العاملو  صاحب العمل

فیما یتعلق بنتائج  توفیر المشورة
 لفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدةا

 المختص بالرعایة الصحیةأو األخصائي المعتمد الطبیب  بواسطة –نعم 

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 ال
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 كلورید الفینیل

 المتطلبات القیاسیة

 1نعم  فحص ما قبل التعیین

 1نعم  الفحص الدوري

فحص واختبارات الطوارئ/التعرض 
 مخاطرلل

 نعم

 ال فحص نهایة التوظیف

یشمل الفحص تركیزًا خاصًا على هذه 
 األنظمة الجسدیة

االهتمام الخاص برصد تضخم الكبد أو الطحال أو الكلى أو 
الجلد أختالالت باختالل في وظائف هذه األعضاء أو ظهور 

 الضامة والجهاز التنفسي واألنسجة 

تعاطي ، ویشمل 2الفحوصات المبدئیة والدوریةضروري من أجل  التاریخ المهني والطبي
 الوبائیةوتاریخ اإلصابة بالتهابات الكبد  المشروبات الكحولیة

والتعرض للعوامل المسممة للكبد، ونقل الدم والحجز في 
 المستشفى وتاریخ العمل

 ال أشعة سینیة على الصدر

 ال )PFTفحص وظائف الرئة (

بیلیروبین وٕانزیم ألكالین فوسفاتیز في الدم، وفحوصات فحص ال الفحوصات الضروریة األخرى
SGOT  وSGPT  فحص جاما جلوتامیل ترانسبیببتیداز و 

 نعم تقییم القدرة على استخدام أدوات التنفس

 نعم  فحوصات إضافیة عند الضرورة

إلى  صاحب العمل، ومن صاحب العملمن الطبیب إلى   - نعم رأي طبي مكتوب
 الفرد العامل

فیما یتعلق بنتائج  فیر المشورةتو 
 الفحوصات، أنواع المخاطر المتزایدة

 ال

خطة استبعاد من موقع العمل ألسباب 
 طبیة

 نعم
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 الحواشي (الهوامش)

تعیین والفحوصات الدوریة بعوامل معینة مثل تركیزات المواد العالقة في للترتبط الفحوصات السابقة    )1(
التعرض في العام  وزمن فرد العاملالوالمؤشرات الحیویة وعمر الهواء و/أو سنوات التعرض لها، 

 الواحد

یركز على بعض أجهزة الجسم المحددة  الذي عمليالطبي و التاریخ ال یستلزم المعیار المتبع توثیق   )2(
 فرد العاملبالواألعراض والعادات الشخصیة و/أو التاریخ العائلي أو البیئي أو المهني الخاص 

 12أشهر أو  6للفحص إذا ما سبق إجراء الفحص خالل إطار زمني محدد (مثًال حاجة ال توجد    )3(
   لمعیار المتبعاشهرًا) وتم تطبیق الشروط 

المصاب باختالالت مرضیة إلى مختص حسبما  فرد العاملال: شروط إحالة طبیب إضافيمراجعة    )4(
 الطبیب الفاحصیرى 

 معینبروتوكول  إتباعقد یتطلب    )5(
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  نموذج االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي: )3(الملحق 

 عند إنهاء التعیین ة والفحوصات التي تتم السنوی والفحوصات تعیینة للالسابق تكرار الفحص الطبي: الفحوصات

 2من  1صفحة  –االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي   

 االسم األول                           اسم العائلة
----------------          ------------------ 

 الجنسیة
--------------- 

-تاریخ المیالد (الیوم/الشهر/العام) 
---/----/---- 

 ذكر □
 أنثى □

 كغم --- الوزن: سم ----- الطول

 
 التاریخ المهني 

 التعرض في مكان العمل  المهنة إلى من 

 غبار □ إشعاع مؤین  □    1

 ضوضاء □ مواد كیمیائیة □    2

 ضحادث صناعي/تعوی□ معادن ثقیلة □    3

 
 )الذي أمام اإلجابة الصحیحة داخل المربع(ضع عالمة  -من؟  سبق أن عانیتهل تعاني أو  –التاریخ الشخصي 

 الضعف العضلي/الشلل □ مرض الغدة الدرقیة □ نزیف المستقیم □ حمى روماتیزمیة □

ضیاع وقت العمل بسبب آالم  □ الكتئابالقلق/ا □ الفتق □ ارتفاع ضغط الدم □
 الظهر

 متالزمة اإلجهاد المزمن  □ األرق □ عدوى جنسیة □ الدوالي الوریدیة □

 داء األمعاء االلتھابیة أو تھیج األمعاء □ الظهر مشاكل □ مرض الكلى □ آالم الصدر □

لصداع ضیاع وقت العمل بسبب ا □ آالم العظام  □ المغص الكلوي □ ضیق التنفس □
 النصفي

 تشخیص اإلصابة باالكتئاب□  آالم المفاصل □  السلس□  الخفقان□ 

تشخیص اإلصابة باالضطراب □  األمراض الجلدیة□  التبول المتكرر□  االلتھاب الرئوي□ 
 الوجداني ثنائي القطب 

التصلب اللویحي (تصلب □  المؤلم)( التبول□  السل□ 
 األنسجة المتعدد)

 ة بالوسواس تشخیص اإلصاب□ 

تشخیص اإلصابة بالقلق أو نوبات □  الصفرة□  البول الدموي□  االلتھاب الشعبي الحاد□ 
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 الھلع

ھل دخلت من قبل مصحة □  السكر□  الصرع□  الربو□ 
 عقلیة/مستشفى للعالج النفسي؟

ھل عانیت من قبل من □  شلل األطفال□  السكتة الدماغیة□  السعال المزمن□ 
 قلي و/أو نفسي؟مرض/اضطراب ع

ھل تعاطیت من قبل أدویة نفسیة أو □  فقر الدم (األنیمیا)□  الصداع النصفي□  بلغم دموي□ 
 تم وصفھا لك؟

ھال عانیت من قبل من أي □  السرطان□  فقدان الوعي□  القرحة الھضمیة□ 
 صدمات/إصابات في الدماغ؟

ك استشارة طبیب أو ھل سبقت ل□  التھاب المفاصل□  مذل/تنمیل□  البواسیر□ 
 مستشار أو معالج نفسي؟

آالم األلیاف العضلیة □  األذن  مشاكل□  اضطرابات العینیّن □ 
 (فیبرومیالجیا)

 التفاعالت الدوائیة:□ 

 

 الحساسیة□ 

---------------------------- 

 

 اإلناث 

 عدد الموالید الحیة    عدد مرات الحمل ال□ نعم    □هل أنت حامل؟ 
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 التاریخ العائلي 

الحالة الصحیة/سبب  السن العائلة
 الوفاة

الحالة الصحیة/ سبب  السن العائلة
 الوفاة

   الزوجة/الزوج   الوالد

   ءاألبنا   الوالدة

   البنات   األخوة

  عدد األطفال   األخوات

 مام اإلجابة الصحیحة)(ضع عالمة داخل المربع الذي أ –هل یوجد تاریخ عائلي باألمراض التالیة ؟ 

 السكر□  مرض الكلى□  فقر الدم□  أمراض القلب □

 السرطان□  السكتة الدماغیة□  الربو□  ارتفاع ضغط الدم□ 

 االضطراب العقلي□  الصرع□  سلال□  الحساسیة□ 
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 2من  2صفحة  –االستبیان العام بشأن التاریخ الصحي 

 لحیاة انمط 

 :للمشروبات الكحولیةاإلسبوعي متوسط االستهالك  في الیوم الواحد ---------بغ: للتالیومي االستهالك 
 وحدة في األسبوع الواحد -----------------

  --------------: الریاضیة رینانوع التم
 -------------عدد دقائق الممارسة في الیوم 

 ال□ نعم  □ : عقاقیر/مخدرات ترفیهیة

 
 التاریخ الطبي

 الماضیّین )2العامّین (موسمي خالل  أوالتي تتناولها بشكل منتظم  األدویة بخصوص  معلومات

ب آه أیة أدویة خالل العامّین الماضیّین  أتناول لم □ لخذج ا  هى  لضكه هه  لئ  ق لئ يكى     غي

تاریخ بدایة  الدواء والجرعة
 تناول الدواء

أسباب 
 العالج

ھذا الدواء في الوقت  تتناولھل 
 الحالي؟

 ال□ نعم  □    

 ال□ نعم  □    

 ال□ نعم  □    

 التاریخ الجراحي 

 مرات دخول المستشفى والجراحات التي خضعت لها:عدد یرجى ذكر كافة المشاكل الصحیة المزمنة، 
 ما یلي...استكمل المعلومات المطلوبة فی أو أتعرض ألي مشاكل صحیة مزمنة أو الدخول إلى المستشفى أو الخضوع لجراحات  لم □

الوضع الصحي الحالي فیما یتعلق  نوع الجراحة؟ المشكلة/دخول المستشفى/الجراحة التاریخ
بالمشكلة الطبیة وتاریخ أي جراحة 

 ال نعم تم إجرائها
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 تاریخ التحصین 

 سلال

"نعم"، اذكر  ھي نعم      لو اإلجابة□ ال    □الرئوي النشط؟  سلداء البھل أصبت من قبل 
 ----------------------التاریخ

 شھر ----نعم     خضعت للعالج لمدة □ ال    □ ھل خضعت للعالج وكم كانت مدتھ؟ 

"نعم"، اذكر  ھينعم               لو اإلجابة □ ال    □؟ BCG سلھل تلقیت المصل المضاد لل
 -------------------العام:

"نعم"، اذكر  ھينعم       لو اإلجابة □ ال    □لدي (مانتوكس)؟ الج سلھل خضعت لفحص ال
 -------------------التاریخ:

 االلتهاب الكبدي الفیروسي

 (أ، ب، ج)؟ الوبائيھل سبق من قبل تشخیص إصابتك بااللتھاب الكبدي 

 ال  □

 ----------------------"نعم"، اذكر التاریخ ھينعم      لو اإلجابة □  

 ---------------وما نوع العالج؟  --------------ع االلتھاب الذي أصبت بھ؟ ما نو

 نعم               □ ال    □؟ الوبائيھل تلقیت أیة أمصال مضادة لاللتھاب الكبدي 

 ----------------------------------------------ما نوع المصل الذي تلقیتھ؟ 

 ، --------------------------، -----------------------------تاریخ كل جرعة
-------------------------------- 

الحصبة، النكاف (الغدة النكافیة)، الحصبة 
 األلمانیة

 ھل تلقیت المصل المضاد للحصبة/ الغدة النكافیة/الحصبة األلمانیة؟ 

 ----------------------"نعم"، اذكر التاریخ ھينعم      لو اإلجابة □ ال    □

-------نعم، في أي عام □ مطلقاً    □ ھل تلقیت جرعات منشطة من مصل التیتانوس/الدفتیریا؟  التیتانوس/الدفتیریا
------------------- 

 نعم     □ ال    □؟ للجدريھل تلقیت المصل المضاد  المائي) جدري(ال الجدري
          -------------------و  ----------تاریخ كل جرعة 

 
 هذا النموذج صفحاتفي كل من  أنك استكملت اإلجابة على كافة األسئلةرجاء التحقق من 

 تاریخك الطبي ما لم تكن قد استكملت جمیع األسئلة أو أشرت علیها بـ "عدم المعرفة"ب الخاصةیمكن تقییم المعلومات  نل

  معلوماتي أن المعلومات واإلجابات التي ذكرتها صحیحة وحقیقیة حسببأقُر 

 --------- التاریخ (الیوم/الشهر/العام): ---------التوقیع:
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 لتعیینالفحوصات الطبیة السابقة ل): مثال لنموذج 4الملحق (

 نموذج الفحوصات الطبیة السابقة للتعیین
 2من  1صفحة 

ه الطبي. ویرجى تقییم ووصف كافة یجب أن یستكمل هذا التقریر طبیب معتمد یجري الفحوصات البدنیة الكاملة كجزء من عمل
 النتائج غیر الطبیعیة، بما في ذلك الجراحات السابقة والحاالت المرضیة الخطیرة والمزمنة واإلشارة إلى كافة أنواع العالج الحالیة.

 النوع: االسم األول اسم العائلة
 □ذكر:   
 □أنثى:   

مؤشر كتلة  الوزن (كجم) الطول (سم) العمر:
 الجسم:

 مالحظات بشأن األمور غیر الطبیعیة النتائج فحوصاتال

 امع

   الشعر

   الجلد

   األظافر

 العیون

   ردود الفعل للضوء

   سعة حدقة العین

   الرأرأة

   قاع العین

 رؤیة األلوان
 اختبار العین  ISHIHARAاختبار 

 6الیمنى:    /
 أخرى  6الیسرى:   /

 األذن

   الصماخ

   ألذنطبلة ا

القدرة على السمع/ 
 سماع نغمة المحادثة

 ویبر
 

 رینیه

 القلب واألوعیة الدمویة

 اإلشارة إلى الطبیعة والدرجة /الدقیقة النبضات
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  اإلیقاع 

 ملي متر زئبقاالنقباض/االنبساط     ضغط الدم

  أصوات القلب

  النفخات القلبیة

  الدوالي الوریدیة

 الجهاز التنفسي

 اإلیقاع  المسالك األنفیة 

 اإلیقاع  الغدة الدرقیه

 اإلیقاع  القصبه الهوائیة

 اإلیقاع  العقد اللیمفاویة

 اإلیقاع  شكل الصدر/الحركة

 اإلیقاع  أصوات التنفس

   أصوات إضافیه

 الجهاز الهضمي

   األسنان 

   اللسان 

   الكبد

   الطحال

   تضخم الغدد اللیمفاویة 

   تاق الفوهةف

   PRفتحة الشرج/المستقیم/

 الجهاز البولي

   الكلیتان

  أعضاء التناسل
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 الجهاز العضلي الهیكلي

   الیدان

   األطراف 

   الظهر

   المفاصل 

   اإلصابات

 الجهاز العصبي المركزي

 األعصاب القحفیة
1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 

 المنعكسات
 

 SI TR SUP KN AN PL  

        یمین

       یسار

   الطاقة

   النغمة

   التنسیق

   اإلحساس

   االستقرار العاطفي 
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 لتعیینذج الفحوصات الطبیة السابقة لنمو 
 2من  2صفحة 

 على:یرجى استكمال المعلومات المطلوبة بناًء على نتائج التاریخ الصحي والفحوصات البدنیة بشأن قدرة الشخص 

 الشرح/النتائج ال نعم النشاط

القدرة على الوقوف والمشي بصورة مستمرة لمدة تتراوح بین 
 ساعة یومیاً  12ساعات و 8

   

    القدرة على االنحناء واالنثناء وجلوس القرفصاء مرارًا وتكراراً 

    القدرة على دفع وسحب ورفع المرضى

    كجم 12القدرة على رفع ثقل ورنه یبلغ 

كجم من وقت آلخر  12القدرة على حمل ثقل وزنه یبلغ 
 ولفترات وجیزة

   

    القدرة على تسلق السلم 

    القدرة على تشغیل المعدات ذات المحركات و/أو المركبات 

    ساعة وتبدیل نوبات العمل  12القدرة على العمل لمدة 

    القدرة على الجلوس لفترات ممتدة من الزمن

 الجراحة السابقة عملیات
 

 □ال             □نعم 

 نوع الجراحة
 التاریخ:

)dd/mm/yy( 
الوضع 
 الحالي

    

   

   

   

   

 

 صف الحاالت المزمنة مع توضیح الوضع الحالي لكل منها

1  

2  
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3  

4  

5  

 ، وأرى كطبیب أنه/أنها:فرد العاملاللقد قمت بفحص 
 

 □یة للعمل وتلبیة متطلبات الوظیفة  الئق من الناحیة البدن
ع أن یصبح الئقًا بعد التعافي من المشكلة الصحیة المرصودة في نتائج الفحوصات، قغیر الئق بصورة مؤقتة، إال أنه من المتو 

 وأرى كطبیب أنه/أنها سوف یصبح الئقًا للعمل بعد... أسبوع/أسابیع. 
 

 أسم الطبیب وختمه:

   

 التوقیع:

 )dd/mm/yy( التاریخ:

 مالحظة: یسري هذا النموذج لمدة ستة أشهر من تاریخ توقیعه.
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  ): نموذج شهادة اللیاقة الطبیة للبحارة5( الملحق

 شهادة لیاقة طبیة
 

 معاییرالتفاقیة الدولیة للالطبیة والبصریة  للمعاییرهذه الشهادة صادرة عن الممارس الطبي المعتمد لوزارة االتصال وفقًا 
(رقم  1946) واتفاقیة منظمة العمل الدولیة في هذا الشأن لعام STCW( البحر في للعاملین والخفارة واإلجازة التدریب

73.( 

 البحار: اسم 
 

 :رقم جواز السفر البحري
 

 :تاریخ انتهاء هذه الشهادة
 

ئح المذكورة أعاله، وقد وجدنا هذه شهادة بأن البحار المذكور اسمه أعاله قد خضع للفحوصات الطبیة وفقًا للوا
 كالتالي: دون قیودأنه/أنها الئق(ة) للسفر بحرًا 

 الفئة: ظهر المركب / المحرك /التزوید                                      الضابط/الرتبة*
 

 أؤكد على ما یلي:
 أحوال السمع والبصر مرضیة قیاسًا إلى المهام المطلوب منه/منها تأدیتهاتعتبر  •
 تعتبر رؤیته/رؤیتها لأللوان مرضیة •
 یعتبر الئقًا للقیام بمهام المراقبة •

 ----------        الختم الرسمي         
 

 الممارسالطبیب توقیع و سم 
 المعتمد

 -----------------تاریخ الفحص: 
 

 *یمكن الحذف حسب اللزوم
 مالحظة: 

 أعوام. 5لمدة  تسري الشهادة الطبیة للبحارة ممن هم دون سن األربعین
 عامینتسري الشهادة الطبیة للبحارة ممن تخطوا سن األربعین لمدة 
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هذه الوثیقة من  أبوظبي. وتعتبر -تم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة وهیئة الصحة 
ملكیة المركز، ویجب استخدامها لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها بشكل غیر 

 مصرح به.
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