قرار �إداري رقم ( )143ل�سنة 2016
باعتماد جدول حتديد الأمرا�ض املهنية وجدول حتديد ن�سب العجز
الدائم
__________

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2015بتكليف رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي بالقيام
مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )62ل�سنة  2016ب�ش�أن رعاية موظفي حكومة دبي من �إ�صابات
العمل والأمرا�ض املهنية،
ومل�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

اعتماد جداول
املادة ()1
ُيعتمد مبوجب هذا القرار جدول حتديد الأمرا�ض املهنية وجدول حتديد ن�سب العجز الدائم
املرفقني بها القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من تاريخ العمل بقرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )62ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
حميد القطامي
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  1٨دي�سمرب 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19ربيع الأول 1438هـ
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جدول رقم ()1
بتحديد الأمرا�ض املهنية
حتدد الأمرا�ض املهنية وفق ًا ملا يلي:
�أو ًال :الأمرا�ض املهنية الناجتة عن الظروف واملواد املتعلقة بالعمل:
 -1الأمرا�ض املهنية الناجمة عن املواد الكيميائية:
م

نوع املر�ض

1

الت�سمم بالر�صا�ص

2

الت�سمم بالزئبق

3

الت�سمم بالكادميوم

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الر�صا�ص �أو مركباته �أو املواد
املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك تداول اخلامات املحتوية على الر�صا�ص،
و�صب الر�صا�ص ،القدمي والزنك القدمي (اخلردة)� ،صناعة مركبات
الر�صا�ص و�صهر الر�صا�ص ،حت�ضري وا�ستعمال ميناء اخلزف املحتوية
على الر�صا�ص ،التلميع بوا�سطة برادة الر�صا�ص �أو امل�ساحيق املحتوية على
الر�صا�ص ،حت�ضري وا�ستعمال الألوان �أو الدهانات املحتوية على الر�صا�ص،
وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار �أو �أبخرة الر�صا�ص �أو مركباته �أو
املواد املحتوية عليه.
كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الزئبق �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار �أو �أبخرة الزئبق �أو مركباته
�أو املواد املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك العمل يف �صناعة مركبات الزئبق،
و�صناعة �آالت املعامل واملقايي�س الزئبقية ،وحت�ضري املادة اخلام يف
�صناعة القبعات وعمليات التذهيب وا�ستخراج الذهب ،و�صناعة املفرقعات
الزئبقية.
التعر�ض لأبخرة وغبار الكادميوم� ،أعمال اخلالئط املعدنية ،املدخرات
القلوية ،الأ�صبغة ،املفاعالت الذرية ،دخان الكادميوم امل�سخن� ،أعمال
التغليف الواقي به.
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4

الت�سمم باالنتمون

5

الت�سمم باملنغنيز

6

الت�سمم بالكروم

7

الت�سمم بالنيكل

8

الت�سمم بالبالتني

9

الت�سمم بالفاناديوم

10

الت�سمم بالربيليوم

١١

الت�سمم بالف�ضة

�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول االنتمون �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار �أو �أبخرة االنتمون �أو مركباته
�أو املواد املحتوية عليه.
كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول املنغنيز �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لأبخرة �أو غبار املنغنيز �أو مركباته
�أو املواد املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك العمل يف ا�ستخراج �أو حت�ضري املنغنيز
�أو مركباته وطحنها وتعبئتها.
كل عمل ي�ستدعي حت�ضري �أو توليد �أو ا�ستعمال �أو تداول الكروم �أو حم�ض
الكروميك �أو كرومات �أو بيكرومات ال�صوديوم �أو البوتا�سيوم �أو الزنك �أو
�أي مادة حتتوي على �أي منها.
كل عمل ي�ستدعي حت�ضري �أو توليد �أو ا�ستعمال �أو تداول النيكل �أو مركباته
�أو �أي مادة حتتوي على النيكل �أو مركباته ،وي�شمل ذلك التعر�ض لغبار
كربونيل النيكل.
العمليات الكيميائية الو�سيطية ،عمليات التفحيم ،العمل يف م�صايف
البرتول� ،صناعة حم�ض الكربيت وحم�ض الآزوت� ،صناعة اخلالئط.
عمليات ال�صناعات الكيميائية� ،صناعة اخلالئط الفوالذية ال�سريعة،
�صناعة حم�ض الكربيت وحم�ض الفتاليك ،ال�صناعات البرتوكيميائية،
�أعمال الطالء والت�صوير والدهانات والأ�صبغة.
الأعمال التي يتعر�ض بها العمال ال�ستن�شاق غبار الربيليوم �أو �أمالحه
مثل (طحن الربيل) ،حت�ضري �أمالح البرييليوم ومركباته� ،صناعة �أنابيب
الفلورن�سيت واخلالئط املعدنية� ،صناعة البور�سلني التي ت�ستعمل فيها
�أمالح البرييليوم.
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املواد املحتوية عليها ،وي�شمل ذلك �أعمال الطلي بالف�ضة و�صناعة اخلالئط
النحا�سية� ،صناعة حم�ض اخلل ،اال�ستعماالت ال�سنية للف�ضة� ،صناعة
االلدهيدات النقية.
12

الت�سمم بالثاليوم

13

الت�سمم بالتوتياء

14

الت�سمم بالق�صدير

15

الت�سمم بالنحا�س

16

الت�سمم بالأملنيوم

17

الت�سمم بالزرنيخ

�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الثاليوم �أو مركباته �أو �أمالحه �أو املواد
املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك �صناعة ال�سموم القاتلة للح�شرات والفئران،
�صناعة الزجاج القا�سي� ،صناعة اخلاليا ال�ضوئية احل�سا�سة.
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال التوتياء �أو مركباتها ،وي�شمل ذلك �أعمال الغلفنة
للفوالذ واحلديد وعمليات طالء وحماية قواعد ال�سفن واخلزانات حتت
الأر�ض� ،صناعة �صفائح التوتياء للأ�سقف� ،صناعة البطاريات اجلافة،
�صناعة اخلالئط املعدنية� ،صناعة الأ�صبغة والدهانات.
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال الق�صدير �أو مركباته ،وي�شمل ذلك عمليات
تف�ضي�ض املرايا� ،صناعة ورق تغليف ال�سجائر وال�شوكوال وال�صابون،
ال�صناعات الدوائية� ،صناعة �أدوات التجميل ،عمليات تغليف املعادن به،
عمليات و�صناعة الكون�سروة ،وتعبئة امل�شروبات� ،صناعة اخلالئط املعدنية.
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال النحا�س �أو مركباته ،ال�صناعات الكهربائية،
�صناعة الأدوات املنـزلية ،الأدوات الكيميائية وال�صيدالنية� ،صناعة
خالئط النحا�س.
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال الأملنيوم �أو مركباته� ،صناعات خالئط الأملنيوم،
�صناعة الأ�سالك والكابالت املطاحن الدوارة ،ا�ستعمال ال�شكل النهائي
للأملنيوم يف �أعمال البناء ،ا�ستعمال �صفائح الأملنيوم يف ال�صناعات
الغذائية ،ا�ستعمال ورق الأملنيوم يف التعليب.
�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الزرنيخ �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار و�أبخرة الزرنيخ �أو مركباته
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�أو املواد املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ �أو
مركباته ،وكذلك العمل يف انتاج و�صناعة الزرنيخ ومركباته.
18

الت�سمم بالفو�سفور

�أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الفو�سفور �أو مركباته �أو املواد املحتوية
عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار و�أبخرة الفو�سفور �أو مركباته
�أو املواد املحتوية عليه.

19

الت�سمم

بالكربيت كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الكربيت �أو مركباته �أو �أكا�سيده �أو املواد
املحتوية عليه ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لأبخرة �أو غاز الكربيت

و�أكا�سيده

�أو مركباته �أو املواد املحتوية عليه ،وي�شمل ذلك التعر�ض للمركبات الغازية
وغري الغازية للكربيت.
20

الت�سمم بالبرتول

كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول البرتول �أو غازاته �أو م�شتقاته ،وكذلك
�أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لتلك املواد �صلبة كانت �أو �سائلة �أو غازية.

21

الت�سمم

مبثيالت كل عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول هذه املواد ،وكذلك كل عمل ي�ستدعي

البرتول �أو مركباته التعر�ض لأبخرتها �أو غبارها.
الأمينية �أو الآزوتية �أو
م�شتقاتها
22

الت�سمم

باملركبات �أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول هذه املواد �أو التعر�ض لأبخرتها �أو

الهيدروكربونية مبا الأبخرة املحتوية عليها ،وي�شمل ذلك �أعمال التطهري �أو مكافحة الفطريات
يف ذلك احللقية واحل�شرات.
واالليفائية

(رابع

كلور االيتان ،ثالث
كلور االتيلني بروم
املتيل)

وامل�شتقات

الهالوجينية الأخرى.
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23

الت�سمم بالكلوروفورم �أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول الكلوروفورم �أو رابع كلور الكربون،
ورابع كلور الكربون

24

وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لأبخرتها �أو الأبخرة املحتوية عليها.

الت�سمم باللدائن مبا �أي عمل ي�ستدعي ا�ستعمال �أو تداول هذه املواد ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي
يف ذلك كلور الفنيل التعر�ض لأبخرتها وي�شمل ذلك �أعمال حماية الرتبة من املياه يف حفر
االنفاق ،و�صناعة الورق الأ�صبغة واملواد الال�صقة ،معاملة الفلزات و�أعمال

والكريل اميد

تغليف الكابالت� ،صناعة الأنابيب� ،صناعة الأر�ضيات والألعاب واملواد
الطبية.
25

بثاين الأعمال التي تتطلب ا�ستعمال ثاين نرتوفنول ل�صناعة املواد ال�صباغية �أو

الت�سمم
نرتوفنول

26

الت�سمم

حفظ ال�صرف.
بالكحول الأعمال التي تتطلب التعر�ض �إلى هذه املركبات �أو املواد ل�صناعة الكحول

والفليكول والكتيون
27

والكيتونات.

الت�سمم بالنرتوغلي�سرين الأعمال التي تتطلب التعر�ض للنرتوغلي�سريين ل�صناعة الأدوية
حم�ض واملتفجرات.

وا�سرتات
الآزوت الأخرى
28

الت�سمم بالدى اك�سان التعر�ض للأبخرة احلاوية على الدى اك�سان ك�أعمال الإذابة وال�صباغة
(ثاين اتيلني دي التي حتتوي عليه.
اك�سيد)

29

الت�سمم بالهالوجينيات كل عمل ي�ستدعي حت�ضري �أو ا�ستعمال �أو تداول الكلور �أو الفلور �أو الربوم
(كلور ،فلور ،بروم)

�أو مركباتها ،وكذلك �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لتلك املواد �أو لأبخرتها
�أو غبارها.

30

الت�سمم
احل�شرية

31

ذلك عمليات ال�صناعة واخللط والر�ش.

الت�سمم ب�أول �أك�سيد كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لأول �أك�سيد الكربون ،وي�شمل ذلك عمليات تولده
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الكربون
32

كما يحدث يف الكراجات ومعامل الطوب واجلري.

الت�سمم

بحام�ض كل عمل ي�ستدعي حت�ضري �أو ا�ستعمال �أو تداول حام�ض ال�سيانور �أو

ال�سيانور

مركباته ،وكذلك كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لأبخرة ورذاذ احلام�ض
ومركباته �أو �أغربته واملواد املحتوية عليه.

33

الت�سمم بالأوزون

كل عمل ي�ستدعي التعر�ض للأوزون مبا يف ذلك �صناعة الورق والزيوت
والطحني واملياه الغازية ،وكذلك الطريان على ارتفاع يتجاوز ( )10كلم،
العمل قرب الأ�شعة فوق البنف�سجية� ،أعمال التعقيم بالأوزون.

34

الت�سمم

ب�أكا�سيد كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لأكا�سيد الآزوت.

الآزوت
35

الت�سمم بثاين كربيت الأعمال التي يتم فيها ت�سخني الكربيت مع الكربون ،ا�ستعمال ثاين كربيت
الكربون

36

الت�سمم

الكربون كمذيب.
بكربيت كل عمل يتطلب التعر�ض لكربيت الهيدروجني مب�صايف النفط وعمليات

الهيدروجني

االحرتاق.

37

الت�سمم بالتبغ

�أعمال �صناعة التبغ مبراحلها املختلفة ،فرزه ،وتنقيته تعبئته ،حت�ضريه،

38

الت�سمم بامل�ضادات �أعمال حت�ضري امل�ضادات احليوية وتعبئتها وا�ستعماالتها يف املعاجلة،

و�صناعة منتجاته وا�ستعماالته يف ال�صناعة والزراعة.
احليوية
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 -2الأمرا�ض املهنية التي ت�سببها املواد والعوامل الفيزيائية:
م
1

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

نوع املر�ض

ال�صمم �أو نق�ص العمل يف الأماكن التي تزيد �شدة ال�ضجة فيها على ( )85دي�سبل ،لفرتة
( )8ثماين �ساعات يومي ًا ولـ (� )6ستة �أيام عمل �أ�سبوعي ،كعمل النحا�سني
ال�سمع
والعمل يف �صناعة املراجل البخارية ومراكز ت�صليح حمركات الطائرات
ربابنة الطائرات ،و�صناعة امل�سامري ،والآالت امليكانيكية.
الأعمال التي ت�ستدعي الوقوف طيلة �ساعات العمل ،على �أن ال تقل مدة

2

دوايل ال�ساقني

3

فتق �إربي مبا�شر الأعمال التي ت�ستدعى حمل �أو رفع �أو جر �أو دفع الأثقال على ان ال تقل

العمل يف املهنة املذكورة عن خم�س �سنوات.
(مبنطقة الفخذ)
4

الأمرا�ض

الأثقال يف جمموعها عن طن واحد يوميا ملدة ععل ال تقل عن �سنتني .

الناجمة كل عمل ي�ستدعي التعر�ض املفاجىء �أو العمل حتت �ضغط جوي مرتفع �أو

عن تغريات ال�ضغط التخلخل املفاجىء يف ال�ضغط اجلوي �أو العمل حتت �ضغط جوي منخف�ض
اجلوي
5

الأمرا�ض

ملدة طويلة.
العظمية �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض لالهتزاز ،كا�ستعمال املطارق الهوائية و�أعمال

واملف�صلية يف املرفق ،الطحن وال�صقل وا�ستعمال الأدوات ذات االهتزازات منخف�ضة التوتر.
تلني العظم الهاليل يف
املع�صم ،داء كينبوك،
ظاهرة رينو الأ�صبع
البي�ضاء.
6

الأمرا�ض التي تنجم الأعمال التي ت�ؤدي للتعر�ض �إلى الأمواج فوق ال�صوتية.
عن الأمواج فوق
ال�صوتية

7

الأمرا�ض والأعرا�ض �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض للراديوم �أو �أية مادة �أخرى ذات ن�شاط ا�شعاعي
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الباثولوجية

التي �أو �أ�شعة اك�س.

تنجم عن الراديوم �أو
املواد والأجهزة ذات
الن�شاط اال�شعاعي
8

الأمرا�ض التي تنجم �أي عمل ي�ستدعي التعامل مع م�صابيح التنغ�ستني� ،أبخرة امل�صابيح
عن

اال�شعاعات الزئبقية� ،أ�شعة الاليزر ،املعادن امل�سخنة فوق ( )300درجة مئوية،
ا�ستعمال الأ�شعة فوق البنف�سجية يف الطب وال�صناعة والطباعة،

التالية:

ـ الأ�شعة فوق البنف�سجية .وا�ستعماالتها الطبية والع�سكرية ،و�أعمال البناء واحلفر و�أعمال الثقب،
ـ �أ�شعة الاليزر.

و�صهر املعادن ،والأفران ،و�صهر الزجاج ،العمل على الأجهزة الإلكرتونية،

ـ الأ�شعة حتت احلمراء.

التعر�ض الطويل لل�شم�س ،و�أجهزة الت�سخني امل�صنوعة من املعادن القا�سية،

ـ �أمواج ذبذبات الراديو .وعمليات اللحام والتلميع ،و�أعمال اخل�شب ،وتعقيم الأواين.
9

الأمرا�ض التي تنجم �أعمال املالحة بالراديو،عمليات املعاجلة الطبية احلرارية ،بع�ض
عن الأمواج الق�صرية عمليات التجفيف ،عمال الأفران الغذائية� ،أعمال االت�صاالت بالرادار،
واال�ستعماالت الع�سكرية �أو �أي عمل �آخر ي�ستدعي التعر�ض لهذه الأمواج.
جد ًا

10

الأمرا�ض التي تنجم العمل يف و�سط �شديد الربودة كعمال الربادات والأماكن امل�ستنقعية
عن الربودة ال�شديدة الباردة.
(التهاب

باطن

ال�شريان ال�ساد)
١١

التهاب احلنجرة املزمن الأعمال التي ت�ؤدي الجهاد �صوتي كاملعلمني  ،واخلطباء واملذيعني.
الناك�س(عقيداتاحلبال
ال�صوتية) (بحة ال�صوت
املزمنة).

١٢

ر�أر�أة عمال املناجم
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١٣

االلتهاب
للأوتار

املزمن الأعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وب�شكل �سريع مثل �ضاربي الآلة
الع�ضلية الكاتبة ،عمال �صياغة الذهب.

واغمادها و�أربطتها
١٤

التهاب

الكي�سات الأعمال اليدوية التي ت�سبب احتكاك خارجي �شديد وطويل مع �ضغط حول

امل�صلية يف املفا�صل
١٥

�شلول

ال�ضفرية الأعمال التي تتطلب ال�ضغط والر�ض امل�ستمر واملتكرر على الكتف ك�أعمال

الع�ضدية
١٦

املفا�صل.
احلمل والعتالة.

العظام الأعمال التي تتطلب وجود العمود الفقري بو�ضعية معينة مدة طويلة.

تخلخل

واختالطاته (ك�سور (جلو�س طويل ،وقوف طويل) بحد �أدنى (� )15سنة.
فقرية  ،انقرا�صات
وان�ضغاطات فقرية،
فتق نواه لبية)
١٧

الأذيات

الع�صبية الأعمال التي تتطلب حركات بنمط واحد وب�شكل �سريع مع ر�ضو�ض متكررة

املحيطية

(التهاب للأع�صاب املحيطية.

الأع�صاب

العديد،

اعتالل الأع�صاب)
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 -3الأمرا�ض املهنية التي ت�سببها العوامل احليوية:
م
1

نوع املر�ض
جميع

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

الأمرا�ض العمل يف امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات وامل�صحات ودور العالج والت�شخي�ص

الناجمة عن عوامل واملراكز الطبية املخت�صة لعالج وك�شف هذه الأمرا�ض.
حيوية انتانية �أو والأعمال التي ت�ستدعي االت�صال باحليوانات امل�صابة بهذه الأمرا�ض
طفيلية

(جراثيم� ،أو التداول معها �أو �أجزاء منها ،وي�شمل ذلك �أعمال �شحن وتفريغ الب�ضائع

فطور ،حمات را�شحة ،ب�صورة عامة ،تربية الأبقار والأغنام وبيع وتداول منتجاتها وف�ضالتها،
ركت�سيات ،طفيليات)� .صناعة احلليب وم�شتقاته ،امل�سالخ و�صناعة حفظ اللحوم ،العمل يف
االنفاق واملجارير واملناجم ،العمل يف �أماكن امل�ستنقعات وامل�صادر املائية
والأنهار ،العمل يف �أماكن تواجد وا�ستيطان هذه الأمرا�ض.
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ثانيا� :أمرا�ض مهنية طبق ًا لأع�ضاء و�أجهزة اجل�سم
� - 1أمرا�ض اجلهاز التنف�سي:
م
1

نوع املر�ض
�أمرا�ض

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

الق�صبات الأعمال التي يتم فيها التعر�ض لأغربة املعادن الثقيلة �أو القا�سية.

والرئة الناجمة عن
غبار املعادن الثقيلة
القا�سية.
2

�أمرا�ض الغبار الرئوية كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار حديث التولد ملادة ال�سيليكا واملواد
(ميوموكونيوز�س)

احلاوية على مادة ال�سيليكا كالعمل يف املناجم واملحاجر �أو نحت الأحجار

مثل:

�أو طحنها �أو �صناعة امل�سنات احلجرية �أو تلميع املعادن بالرمل �أو �أية �أعمال

 -1غبار ال�سليكا �أخرى ت�ستدعي نف�س التعر�ضلهذا الغبار ،وكل عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار
اال�سب�ستو�س لدرجة ين�ش�أ عنها هذه الأمرا�ض ،وكذلك كل عمل ي�ستدعي

(�سليكوز�س).

 -2غبار اال�سب�ستو�س التعر�ض لغبار الفحم.
واحلرير

ال�صخري

وما مياثله من �ألياف
معدنية (ا�سب�ستوز�س).
 -3غبار الفحم (تليف
الرئة املرتقي).

3

الأمرا�ض الناجمة عن كل عمل ي�ستدعي التعر�ض لغبار القطن لدرجة ين�ش�أ عنها هذه الأمرا�ض،
غبار القطن �أو الكتان ك�أعمال التهيئة يف مغازل القطن ،فتح ،كرد ،مت�شيط.
�أو القنب ومثيالته
(بي�سنوز�س)

4

تناذر الزلة اال�شتدادية الأعمال التي يتعر�ض فيها العمال ال�ستن�شاق الأغربة الناجمة عن
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اختالل وظائف الرئة .تخزين وطحن احلبوب الغذائية ،وتعبئة الطحني وا�ستعماالته ال�صناعية
واحلرفية ،والعمليات الزراعية التي يتعر�ض فيها العمال للق�ش والتنب
والعلف ،وتربية الطيور.
5

ت�صلبات الرئة ال�سمية التعر�ض لأبخرة الأحما�ض والقلويات والغازات املخر�شة (كلور ،غازات
كربيتية ،ن�شادر ،كربيت الهيدروجني� ،أكا�سيد الآزوت) ،وعمليات التعدين،

املزمنة

العمل يف املخابر التي تتعامل بهذه املواد ،ال�صناعات الكيميائية.
6

انتفاخ الرئة

7

الربو املهني

الأعمال التي تتطلب توتر �شديد ومديد للرئتني ،كالعمل يف �صناعة الزجاج
اليدوي ،نافخي الزجاج� ،أو �أي عمل �آخر يتطلب النفخ.
الأعمال التي تتطلب التعر�ض ملواد يثبت باالختبارات �أنها ت�ؤدي �إلى
التح�س�س الرئوي �أو الت�أثري على الق�صبات الرئوية.

� - 2أمرا�ض اجللد:
م
1

نوع املر�ض

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

جميع الآفات اجللدية جميع الأعمال التي ت�ؤدي للتعر�ض للمواد املح�س�سة �أو املخر�شة والتي حتدث
احلادة واملزمنة

�أذى مزمن يف اجللد كاال�سمنت والزيوت املعدنية والزفت و�أعمال الطلي
الكهربائي والعوامل امليكانيكية والفيزيائية واحليوية املختلفة ،وكذلك
الأعمال التي ت�ؤدي للتعر�ض لعوامل ت�ؤدي �إلى زوال لون اجللد.

 - 3ا�ضطرابات اجلهاز الع�ضلي الهيكلي (اجلهاز احلركي):
م
1

نوع املر�ض
جميع

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

ا�ضطرابات �أي عمل ي�ؤدى الى االلتهابات �أو الإ�صابات فى �أحد املفا�صل �أو الأطراف

اجلهاز الع�ضلى الهيكلى نتيجة احلركة بقوة وب�شكل متكرر �أو البقاء ملدد طويلة يف و�ضع اال�ستناد
(اجلهازاحلركى)
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 - 4الأمرا�ض النف�سية:
م

نوع املر�ض

1

الأمرا�ض النف�سية

م

املادة امل�سببة

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض
جميع الأمرا�ض التي ت�ؤدي لالختالط والتما�س املديد مع امل�صابني
باحلاالت النف�سية �أو الع�صابية ال�شديدة ،العاملني يف م�صحات الأمرا�ض
العقلية.

1

االكريلونرتيل

٢

ا�سينوثنائي فنيل

٣

الأمنيات

نوع املر�ض

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

�سرطان الرئة

حت�ضري الألياف الرتكيبية يف �صناعة اخليوط،

�سرطان املثانة

�صناعة البال�ستيك� ،صناعة املطاط.

�سرطان املثانة

�صناعة املطاط.

العطرية �سرطان املثانة

التعر�ض للتما�س مع هذه املواد ،العمل يف

البنزيدين

�سرطان املثانة

�صناعة مواد ال�صباغة وا�ستعماالتها� ،صناعة

الفا نا فتيل �أمني

�سرطان املثانة

املطاط ال�ضاغط� ،صناعة الأقم�شة� ،صناعات
الدهانات.

بيتانا فتيل �أمني
�سرطان الرئة

العمل يف املناجم ـ عمليات الدباغة ،عمليات

٤

الزرنيخ

�سرطان اجللد

ال�سباكة� ،صناعة املبيدات احل�شرية� ،صناعة

٥

البنـزن

�سرطان الدم

٦

الكادميوم

�سرطان الربو�ستات

م�صففات ال�شعر ،العمليات الكيميائية ،العمل
يف تكرير النفط.
�صناعة البنـزن ،العمل يف �صناعة املتفجرات،
�صناعة اال�سمنت املطاطي� ،صناعة وا�ستعمال
الأ�صبغة والدهانات� ،صناعة الأحذية� ،أعمال
التقطري.
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�سرطان الرئة

املعدنية ،املدخرات القلوية املختلفة ،الأ�صبغة

والق�صبات

املفاعالت الذرية ،دخان الكادميوم امل�سخن
�أعمال التغليف الواقي.

٧
٨

رابع كلور الكربون

�سرطان الكبد

حت�ضري رابع كلور الكربون� ،صناعة املذيبات،

كلورمتيل ايتري

�سرطان الرئة

�صناعة املنظفات� ،صناعة املبيدات احل�شرية.

مركبات

الكروم �سرطان الق�صبات

عمليات انتاج الكروم والطالء به وا�ستعماالته.

الرئوية

العمل يف اال�ستيلني واالنيلني� ،صناعة البطاريات

�سرطان الأنف

�صناعة الزجاج واخلزف وال�سجاد البال�ستيكي.

�سدا�سية التكاف�ؤ
٩

ثاين ميتيل �سلفات

�سرطان الرئة

١٠

اال�سب�ستو�س الأزرق

�سرطان الق�صبات

العمل يف املناجم ،عمليات طحن اال�سب�ستو�س،

الرئوية

�صناعة اال�سمنت االمينتي ،وعمليات التغليف به.

١١

الأ�شعة امل�ؤينة

١٢

كحول ابزوبروبيل

١٣

غاز اخلردل

�سرطان الطبقة
املتو�سطة اجلنب
والربيتوان
�سرطان الدم

ا�ستعمل هذه الأ�شعة يف الزراعة والطب

�سرطان اجللد

والت�شخي�ص والعالج ،ا�ستعمال هذه اال�شعاعات
يف جماالت العمل املختلفة.

�سرطان اجليوب

العمل يف �صناعة وا�ستعمال االيزوبربيل

الأنفية
�سرطان احلنجرة
العمل يف حت�ضري هذا الغاز

�سرطان الطرق
التنف�سية
�سرطان الرئة
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١٤

النيكل

١٥

الأ�شعة

�سرطان حوف الأنف

عمليات ال�سباكة واخلالطة وال�شواء للنيكل،

�سرطان الرئة

�أعمال التحليل الكهربائي.
التما�س مع هذه الأ�شعة للأغرا�ض الطبية

فوق �سرطان جلد

البنف�سجية
١٦

كلور الفنيل

١٧

�صناعة اخل�شب

١٨

�صناعة اجللود

والعالجية ـ العمل حتت �أ�شعة ال�شم�س.
الورم الوعائي يف

�صناعة البال�ستيك.

الكبد
�سرطان الكبد
�سرطان الرئة
�سرطان الدماغ
�سرطان اجليوب

الأعمال التي تعر�ض العمال ال�ستن�شاق �أغربة

الأنفية والفكية

اخل�شب.

�سرطان اجليوب

عمليات �صناعة اجللود والأحذية.

الأنفية والفكية
�سرطان املثانة

 -5ا�ضطرابات اجلهاز الدورى -القلب والأوعية الدموية:
م
1

نوع املر�ض
�أمرا�ض

القلب جميع �إ�ضطرابات القلب والأوعية الدموية الناجتة عن الإجهاد النف�سي �أو

والأوعية الدموية
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� - 6أمرا�ض العني:
م
1

نوع املر�ض
التهاب

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

وتقرحات جميع الأعمال التي ت�ؤدي للتعر�ض للمواد املح�س�سة �أو املخر�شة والتي

و�آفات التما�س العينية حتدث �أذى مزمن يف العني ،كاال�سمنت والزيوت املعدنية والزفت و�أعمال
الطلي الكهربائي.
٢

ت�أثر العني من احلرارة �أي عمل ي�ستدعي التعر�ض املتكرر �أو املتوا�صل للوهج� ،أو اال�شعاع ال�صادر
وال�ضوء وما ين�ش�أ عن عن الزجاج امل�صهور �أو املعادن املحماة �أوامل�صهورة �أو التعر�ض ل�ضوء قوي
ذلك من م�ضاعفات

�أو حرارة �شديدة مما ي�ؤدي �إلى تلف بالعني �أو �ضعف باالب�صار.

 - 7ا�ضطرابات اجلهاز الع�صبى:
م
1

نوع املر�ض
جميع

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض

�إ�ضطرابات االعتالل الع�صبي الال�إرادي ب�سبب الت�سمم مبركبات الإي�سرتات ،كلوريد

اجلهاز الع�صبى

الفينيل ،الهيدروكربونات الأليفاتية غري امل�شبعة و�أول �أك�سيد الكربون
وكذلك االهتزازات.

ثالثا :ال�سرطان املهنى:
م

نوع املر�ض

1

ال�سرطان املهني

الأن�شطة �أو الأعمال امل�سببة لهذا املر�ض
جميع الأعمال التي ت�ؤدي للتعر�ض للمواد امل�سرطنة الواردة يف اجلدول
التايل:

رابع ًا� :أمرا�ض �أخرى:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()2
بتحديد ن�سب العجز الدائم
ن�سبة العجز

نوع الإ�صابة

ميني

ي�سار

الطرف العلوي
فقد �أ�صبع واحد:
الإبهام:
 -1فقد كل الإبهام من الف�صل ال�سالمي امل�شطي.

%25

%20

 -2فقد ال�سالمية الأخرية.

%12

%10

ال�سبابة:
 -1فقد ال�سالميات الثالثة.

%15

%12

 -2فقد �سالمية واحدة.

%5

%4

الو�سطى:
 -1فقد ال�سالميات الثالثة.

%12

%10

 -2فقد �سالمية واحدة.

%4

%2.5

البن�صر:
 -1فقد ال�سالميات الثالثة.

%9

%7.5

 -2فقد �سالمية واحدة.

%3

%2.5

اخلن�صر:
 -1فقد ال�سالميات الثالثة.

%7.5

%6

 -2فقد �سالمية واحدة.

%2.5

%2

فقد الإ�صبعني:
%45

 -1ال�سبابة والإبهام (مع م�شطية الإبهام).

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -2ال�سبابة والإبهام (بدون م�شطية الإبهام).

%40

%32

 -3الإبهام الو�سطى.

%37

%30

 -4الإبهام والبن�صر.

%34

%27.5

 -5الإبهام واخلن�صر.

%32.5

%26

 -6ال�سبابة والو�سطى.

%27

%22

 -7ال�سبابة والبن�صر.

%24

%19.5

 -8ال�سبابة واخلن�صر.

%22.5

%17.5

 -9الو�سطى والبن�صر.

%21

%17.5

 -10الو�سطى واخلن�صر.

%19.5

%16

 -11البن�صر واخلن�صر.

%16.5

%13.5

فقد ثالثة �أ�صابع:
 -1الإبهام وال�سبابة والو�سطى.

%52

%42

 -2الإبهام وال�سبابة والبن�صر.

%49

%39.5

 -3الإبهام وال�سبابة واخلن�صر.

%47.5

%38

 -4الإبهام والو�سطى والبن�صر.

%46

%37.5

 -5الإبهام والو�سطى واخلن�صر.

%44.5

%36

 -6الإبهام والبن�صر واخلن�صر.

%41.5

%33.5

 -7ال�سبابة والو�سطى والبن�صر.

%36

%29.5

 -8ال�سبابة والو�سطى واخلن�صر.

%34.5

%28

 -9الو�سطى والبن�صر واخلن�صر.

%28.5

%23.5

فقد �أربعة �أ�صابع:
 -1جميع الأ�صابع ما عدا الإبهام (والإبهام متحرك).
 -2جميع الأ�صابع ما عدا الإبهام (والإبهام غري متحرك).
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 -3جميع الأ�صابع ما عدا ال�سبابة (وال�سبابة متحركة).
 -4جميع الأ�صابع ما عدا ال�سبابة (وال�سبابة غري متحركة).

%53.5

%43.5

%56

%46

فقد جميع الأ�صابع:
 -1فقد جميع الأ�صابع ما عدا امل�شطيات (والر�سغ متحرك).

%60

%50

 -2فقد جميع الأ�صابع ما عدا امل�شطيات (الر�سغ غري متحرك).

%62

%51

فقد اليد جميعها �أو منفعتها:
 -1فقد اليد جميعها من الر�سغ.

%65

%60

 -2فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأ�صابع جميعها يف حالة ب�سط.

%62

%58

 -3فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأ�صابع جميعها يف حالة ثني

%58

%45

جزئي.
 -4فقد جزئي لوظيفة الأ�صابع اخلم�سة مع بقاء ن�سبة ب�سيطة من

%50

%40

تقابل الإبهام مع باقي الأ�صابع.
تيب�س املفا�صل:
الإبهام:
 -1تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي (يف ب�سط كامل).

%8

 ٤/٥من اليمنى

 -2تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي (يف ثني كامل).

%10

%10

 -3تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي (يف ن�صف ثني)

%8

%8

 -4تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي (يف ثني �أو ب�سط كامل).

%10

%10

 -5تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالميوامل�شطي ال�سالمي (الإبهام

%12

%12

يف ثني جزئي).
 -6تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالميوامل�شطي ال�سالمي (الإبهام

%15

%15

يف ب�سط كامل).
 -7تيب�س املف�صل بني م�شطية الإبهام والر�سغ.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سبابة:
 -1تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الثاين.

%2

%2

 -2تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الأول.

%4

%4

 -3تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي.

%6

%6

 -4تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالمي الثاين والأول (يف حالة

%7

%7

ب�سط).
 -5تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالمي الثاين والأول (يف حالة

%8

%8

ثني).
 -6تيب�س املفا�صل ال�سالمي ال�سالمي الثاين والأول وامل�شطي

%10

%10

ال�سالمي (يف حالة ب�سط).
 -7تيب�س املفا�صل ال�سالمي ال�سالمي الثاين والأول وامل�شطي

%12

%12

ال�سالمي (يف حالة ثني كامل).
الو�سطى:
 -1تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الثاين (ثني �أو ب�سط).

%2

%2

 -2تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الأول (ب�سط).

%6

%6

 -3تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الأول (ثني).

%7

%7

 -4تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي (ب�سط).

%5

%5

 -5تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي (ثني).

%7

%7

 -6تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالمي الأول والثاين (ب�سط).

%6

%6

 -7تيب�س املف�صلني ال�سالمي ال�سالمي الأول والثاين (ثني).

%7

%7

 -8تيب�س املفا�صل الثالثة يف ب�سط.

%8

%8

 -9تيب�س املفا�صل الثالثة يف ثني.

%9

%9

البن�صر:
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 -1تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الثاين ثني �أو ب�سط.

%2

%2

 -2تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الأول ب�سط.

%4

%4

 -3تيب�س املف�صل ال�سالمي ال�سالمي الأول ثني.

%5

%5

 -4تيب�س املف�صل امل�شطي ال�سالمي ب�سط.

%4

%4

 -5تيب�س املف�صل امل�شطي ال�سالمي ثني.

%5

%5

 -6تيب�س املفا�صل الثالث ب�سط.

%6

%6

 -7تيب�س املفا�صل الثالث ثني.

%7

%7

اخلن�صر:
 -1تيب�س املف�صل ال�سالمي الثاين (ثني �أو ب�سط).

%1

%1

 -2تيب�س املف�صل ال�سالمي الأول (ثني �أو ب�سط).

%2

%2

 -3تيب�س املف�صل ال�سالمي امل�شطي (ثني �أو ب�سط).

%3

%3

 -4تيب�س املف�صليني ال�سالميني (ثني �أو ب�سط).

%4

%4

 -5تيب�س املفا�صل الثالثة (ب�سط).

%6

%6

 -6تيب�س املفا�صل الثالثة (ثني جزئي).

%4

%4

 -7تيب�س املفا�صل الثالثة (ثني كلي).

%6

%6

اليد:
 -1تيب�س جميع مفا�صل اليد والأ�صابع.
 -2تيب�س جميع مفا�صل اليد والأ�صابع ما عدا الإبهام.

%50

%50

%40-35

%40-35

ال�ساعد والع�ضد:
 -1برت ال�ساعد �أ�سفل املرفق.

%68

%62

 -2برت ال�ساعد من املرفق.

%70

%65

 -3برت ن�صف الع�ضد.

%70

%65

 -4برت الذراع من الكتف.

%75

%70

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

1/3/17 12:06 PM

53

العدد ( - )٤٠9ال�سنة ( 30 - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  29دي�سمرب 201٦م

Issue 409 Pages.indd 53

%100

 -5برت الذراعني.
%12

%8

 -6خلع متكرر مبف�صل الكتف.

%18-12

%12-8

 -8تيب�س جزئي بالر�سغ.

%12

%8

 -9تيب�س املرفق يف زاوية  30درجة.

%35

%25

٪١٥ -١٠

%18

%15

 -11تيب�س املرفق يف زاوية  90درجة.

%20

%18

 -12مرفق ال يتحرك �إال بني درجتي 90-80درجة

%18

%12

%18-12

%12-8

%25

%20

� -7إعاقة تامة يف حركتي كب وبطح ال�ساعد.

 -13تيب�س جزئي مبف�صل الكتف.
 -14تيب�س تام مبف�صل الكتف.
الطرف ال�سفلي:
 -1فقد �سالمية واحدة من الإبهام.

%6

 -2فقد �إبهام القدم.

%12

 -3فقد �أي �أ�صبع خالف الإبهام.

%4

 -4فقد الإبهام والإ�صبعني التاليني.

%20

 -5فقد جميع الأ�صابع ما عدا الإبهام.

%10

 -6فقد جميع �أ�صابع القدم.

%25

 -7برت ن�صف القدم.

%30

 -8فقد القدم.

%40

 -9فقد ال�ساق �أ�سفل مف�صل الركبة.

%50

 -10فقد الطرف ال�سفلي حتى الثلث الأخري من الفخذ

%60

 -11فقد الطرف ال�سفلي حتى �أ�سفل املف�صل احلرقفي.

%65

 -12فقد الطرف ال�سفلي من املف�صل احلرقفي.

%70
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 -13تيب�س �أبهام القدم يف و�ضع ي�سبب تعطيل حركة امل�شي.

%10

 -14تيب�س يف جميع �أ�صابع القدم يف و�ضع جيد.

%12

 -15تفرطح القدم امل�ضاعف لك�سر.

%12

 -16تيب�س ر�سغ القدم.

%12

 -17قيد يف حركة الركبة.

%12

 -18قيد يف حركة املف�صل احلرقفي.

%15

 -19حتدد جزئي يف حركة مف�صل الركبة بو�ضعية االنب�ساط .

%20

 -20حتدد جزئي يف حركة مف�صل الركبة بو�ضعية االنقبا�ض

%20

عندما ال ي�ستطيع اي�صال القدم الى االر�ض اثناء ال�سري.
 -21حتدد كامل يف مف�صل الركبة يف و�ضعية االنقبا�ض عندما ال

%50

ي�ستطيع اي�صال القدم الى االر�ض اثناء ال�سري.
 -22حتدد جزئي يف حركة مف�صل الركبة.

%15

 -23حتدد كامل يف مف�صل الكاحل يف و�ضعية وظيفية.

%15

 -24حتدد كامل يف مف�صل الكاحل بو�ضعية غري وظيفية.

%20

 -25حتدد جزئي يف مف�صل الكاحل .

%10

 -26حتدد كامل يف مف�صل الورك يف و�ضعية غري وظيفية.

%40

 -27حتدد جزئي يف حركة مف�صل الورك.

%20

�أثر االلتئام من الإ�صابة �أو احلروق:
�أثر االلتئام حلركة الطرف العلوي:
 -1الع�ضد ملت�صق باجل�سم.

%40

 -2الكتف  10درجات الى  45درجة.

%30

 -3الكتف من  45درجة الى  90درجة.

%20

 -4الكتف لغاية  90درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع.

%10
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�أثر التئام املرفق مقيدة حركة الب�سط:
 -1لزاوية  135درجة.

%10

 -2لزاوية90درجة.20-15

%20

 -3لزاوية45درجة.4-30

%40

 -4لأقل من  45درجة يكون ال�ساعد يف حالة ثني لزاوية حادة.

%50

�أثر االلتئام حلركة الطرف ال�سفلى:
�أثر التئام بخلفية الركبة مقيدة حركة الب�سط:
 -1من  135الى  170درجة.

%30

 -2من90الى 135درجة.

%35

 -3من�90أو �أقل.

%45

� -4أثره التئام براحة القدم حمدثة انحراف حافته ح�سب االت�ساع.

%30

الر�أ�س:
 -1فقد �شعر فروة الر�أ�س.

%12

 -2فقد عظمي ي�شمل ال�صفيحة اخلارجية والداخلية (ح�سب

%35

امل�ساحة)
 -3نزيف خمي ن�ش�أ عنه �شلل ن�صفي غري قابل لل�شفاء.

%100

� -4شلل ن�صفي غري تام مع عدم القدرة على الكالم (�أفازيا).

%100

� -5شلل ن�صفي �أمين جزئى( .ح�سب درجة ال�شلل).

%60

� -6شلل ن�صفي �أي�سر جزئى( .ح�سب درجة ال�شلل).

%45

� -7شلل ن�صفي كامل م�صحوب بتوتر الع�ضالت.

%100

� -8شلل جزئي بالطرف ال�سفلي.

%45

� -9شلل كامل بالذراع الأمين

%75

� -10شلل كامل بالذراع الأي�سر.

%70
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� -11شلل جزئي بالذراع الأمين.

%45

� -12شلل جزئي الذراع الأي�سر.

%25

� -13شلل الطرفني ال�سفليني.

%100

� -14شلل الطرفني ال�سفليني وامل�شي ممكن مب�ساعدة.

%70

 -15متالزمة ما بعد ال�صدمة الإ�صابية.

%40

الوجه:
� -1شلل بالع�صب اخلام�س م�صحوب بفقد احل�س بن�صف الوجه

%30

والقرنية.
� -2شلل بالع�صب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العني.

%20

� -3شلل بالع�صب الثالث.

%45

� -4شلل بالع�صب ال�ساد�س.

%25

العينان:
 - 1فقد �إب�صار العينني.

%100

 -2فقد �إب�صار العني الواحدة (�أي �إذا كانت العني الأخرى
مفقودة قب ًال).

%100

 -3فقد اب�صار احدى العينني كليا

%50

�ضعف قوم الإب�صار ب�إحدى العينني
درجة الإب�صار:
9/6 -1

%4

12/6 -2

%6

18/6 -3

%12

24/6 -4

%30

36/6 -5

%32
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60/6 -6

%32

60/5 -7

%34

60/4 -8

%36

60/3 -9

%38

60/2 -10

%40

 60/1 -11ف�أقل

%42

فقد الب�صر:
%100

 -1فقد الب�صر يف العينني.
 -2فقد الب�صر يف عني واحدة مع ت�شوهات.

%45-40

 -3فقد الب�صر يف عني واحدة بدون ت�شوهات.

%35

 -4قلع العني مع امكانية و�ضع عني �صناعية.

%40

 -5قلع العني مع عدم امكانية و�ضع عني �صناعية.

%50

�شلل الع�ضالت:
%10-5

� -1شلل الع�ضالت الداخلية ب�إحدى العينني.
� -2شلل الع�ضالت الداخلية بالعينني مع ًا.

%20-10

� -3شلل الع�ضالت اخلارجية بدون ازدواج الب�صر.

%15-10

� -4شلل الع�ضالت اخلارجية مع ازدواج الب�صر.

%25

 -5ازدواج الب�صر.

%20

نق�ص ميدان الب�صر:
 -1فقدمركزي لعني واحدة.
 -2فقد مركزي للعينني.

%30

� -3ضيق حميطي مبيدان الب�صر من اخلارج الى  30درجة.

%10

� -4ضيق حميطي مبيدان الب�صر من اخلارج الى 10درجة.

%80-70
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فقد ميدان النظر الر�أ�سي بالعينني مع ًا:
 -1ن�صف امليدان املتماثل.

%25

 -2ن�صف امليدان الأنفي.

%10

 -3ن�صف امليدان ال�صدغي.

%40

فقد ن�صف ميدان النظر الأفقي بالعينني مع ًا:
 -1ن�صف امليدان العلوي.

%40

 -2ن�صف امليدان ال�سفلي.

%50

اجلفون:
 -1ال�شعرة (انحراف حافة اجلفن للداخل او اخلارج) �أو الت�صاق

%10

ملتحمة اجلفن
 -2عدم القدرة على غلق جفني العني بدون م�ضاعفات.

%20-10

 -3عدم القدرة على غلق جفني العني بدون م�ضاعفات(العينان)

%40-20

امل�سالك الدمعية:
 -1نا�سور مزمن غري قابل لل�شفاء جانب واحد.

%12

 -2نا�سور مزمن غري قابل لل�شفاء باجلانبني.

%25

 -3عتمية القرنية والعد�سةالتى ت�ؤثر على قوة االب�صار

%15

االنف والأذن واحلنجرة
الأنف:
� -1ضيق املجرى التنف�سي العلوى االنفي (ال�شديد)غري قابل

%30

للت�صليح
 -2ك�سر بعظام الأنف م�صحوب ب�ضيق اخليا�شيم

%20

 -3فقد الأنف م�صحوب ب�ضيق اخليا�شيم.

%45

 -4فقد جزئي بالأنف بدون �ضيق اخليا�شيم.

%25
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 -5فقد معظم االنف

%50

 -6فقد �أرنبه الأنف.

%15

� -7ضمور الغ�شاء املخاطي للأنف

%30

� -8ضيق الأنف بدون فقد وال ميكن عالجه  /ح�سب درجة ال�ضيق.

%20

الأذنان:
%8

 -1فقد �أو ت�شويه ب�صوان الأذن بدون �إ�صابة املجري ال�سمعي
(�أذن واحدة).
� -2أذنان.

%15

 -3فقد �صوان الأذن م�صحوب ب�ضيق املجري ال�سمعي ي�ضاف �إلى

%30

الن�سب ال�سابقة بن�سب العاهة النا�شئة عن �ضعف ال�سمع.
 -4الدوار الناجت من اعتالل الأذن الداخلية.

%30-10

�ضعف ال�سمع:
 -1ال�صمم اجلزئى فقدان ال�سمع 40-30وحدة �سمع فى ذبذبات

� %٥أذن واحدة

� %10أذنني

ال�صوت الب�شري.
� -2صمم متو�سط فقدان 60-40وحدة �سمع.

� %٢٠أذن واحدة

� %40أذنني

� -3صمم �شديد فقدان ال�سمع اكرث من  60وحدة �سمع.

� %٢٥أذن واحدة

� %60أذنني

احلنجرة:
� -1إ�صابة احلنجرة ب�إ�صابة ت�ستدعي ا�ستئ�صالها.

%60

� -2ضيق احلنجرة او الق�صبة الهوائية(الرغامي).

%40-20

� -3ضيق احلنجرة او الق�صبة الهوائية(الرغامي)املعالج ب�إجراء

%60

عملية تقوية الرغامى الدائم.
� -4شلل االوتار ال�صوتية فى جهة واحدة.

%30-20

� -5شلل االوتار ال�صوتية فى جهتني.
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� -6ضرر فى االع�صاب القحفية(العا�شر �أو الثاين ع�شر)
�أ -جهة واحدة.

%30-10

ب -جهتني.

%70-50

� -7ضرر الع�صب ال�سابع جزئي �أو كامل
�أ -جهة واحدة.

%30-15

ب -جهتني.

%70-50

 -٨ان�شقاق اللهاة الغري قابل للإ�صالح جراحيا وامل�ؤثر عل وظائف

%60-40

الفم.
%60

 -٩فقدان الل�سان الكلى.
 -١٠فقدان الل�سان اجلزئي.

%40-20

 -١١فتحة م�ستدمية (نا�سور)ما بني الفم والتجويف الأنفي او

%30-10

اجليوب االنفية والتي يتعذر جراحيا عالجها.
الأ�سنان والل�سان:
 -1فقد لغاية � 3أ�سنان.

%9

 -2فقد ن�صف الأ�سنان مع �إمكان تركيب طقم �صناعي.

%15

 -3فقد ن�صف الأ�سنان مع عدم �إمكان تركيب طقم �صناعي.

%30

 -4فقد الأ�سنان جميعها مع �إمكان تركيب طقم �صناعي.

%20

 -5فقد الأ�سنان جميعها مع عدم �إمكان تركيب طقم �صناعي.

%50

 -6ك�سور الأ�سنان (ك�سر اجلذر ،ك�سر ال�سن  ،ته�شم ال�سن).

%10

 -7فقدان الأ�سنان و ح�سب ت�أثريها على وظائف الفك.

%40

 -8برت جزئي يف الل�سان مع ا�ضطراب خفيف يف الكالم و امل�ضغ

%20

و البلع.
 -9برت وا�سع يف الل�سان و ا�ضطراب وظيفي.
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%60

 -10برت تام يف الل�سان.
ت�شوهات الوجه:
� -1إ�صابة الفك العلوي و ت�شوه الأنف (ح�سب حالة الأن�سجة

%90

الرخوة).
� -2إ�صابة الفك العلوي و ت�شوه الوجه.

%90

� -3إ�صابة الفك ال�سفلي ب�أكمله �أو عندما ال يبقى خالف الفرع مع

%80

ت�شوه الوجه.
الفك العلوي:
 -1فقد جزئي يتح�سن بالعالج.

%25

 -2فقد جزئي ال يتح�سن بالعالج.

%75

 -3ت�شوه او فقد وامل�ضغ غري ممكن.

%50

 -4ت�شوه او فقد وامل�ضغ ممكن و لكنه بحدود.

%20

 -5فقد ب�سقف احللق.

%30

 -6فقد ب�سقف احللق يتح�سن بالعالج اجلراحي.

%10

 -7فقد ب�سقف احللق مت�صل باحلفرة الأنفية مع ت�شوه بالوجه.

%50

 -8فقد ب�سقف احللق مت�صل باحلفرة الأنفية يتح�سن بالعالج.

%20

 -9فقد ب�سقف احللق مت�صل باحلفرة الأنفية وجيب الهواء الفكي.

%40

الفك ال�سفلي:
 -1امل�ضغ غري كاف �أو غري ممكن (عدم االنتظام يف �إطباق

%60

اال�سنان).
 -2فقد جزئي يتح�سن بالعالج.

%25

 -3فقد جزئي ال يتح�سن بالعالج.
 -4امل�ضغ ممكن نوع ًا.

%75
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 -5خلع باملف�صل الفكي ال�صدغي و ال ميكن رده.

%30

 -6خلع باملف�صل الفكي ال�صدغي يتح�سن بالعالج.

%10

 -7ك�سر باملف�صل الفكي ال�صدغي يتح�سن بالعالج

%30

 -8ك�سر باملف�صل الفكي ال�صدغي ال يتح�سن بالعالج

%60

� -9ضيق الفم ب�سبب تيب�س الفكني.

%30

� -10ضيق الفم ب�سبب تيب�س الفكني بحيث ال يتناول غري ال�سوائل.

%60

 -11يف حالة فقد الفكني

%60

ن�سب العجز للجهاز اله�ضمي
املريء ،املعدة ،االثني ع�شر ،البنكريا�س والأمعاء الدقيقة ( املعي العلوي ):
%9-1
�أو ًال� :أعرا�ض ناجتة عن �أمرا�ض املعي العلوي �أو ناجتة عن تغري �أو
غياب يف البناء الت�شريحي ،وال يحتاج لعالج دائم وال ي�ؤدي لنق�ص
يف الوزن.
ثاني ًا :وجود �أعرا�ض مع حاجة لعالج دائم (دوائي �أو غذائي) ،مع

%24-10

نق�ص يف الوزن �أقل من .%10
ثالث ًا :وجود �أعرا�ض مع عالج دائم ورغم ذلك تبقى بع�ض

%49-25

الأعرا�ض ،مع فقدان  %20-10من الوزن.
رابع ًا :وجود �أعرا�ض رغم عالج دائم ال ي�سيطر على الأعرا�ض،

%75-50

مع فقدان �أكرث من  %20من الوزن.
القولون وامل�ستقيم:
�أو ًال� :أعرا�ض ناجتة عن �أمرا�ض القولون �أو امل�ستقيم �أو ا�ستئ�صال

%9-1

جزء منها ،الأعرا�ض على �شكل نوبات ال حتد من الأعمال اليومية
وال حتتاج تغيري يف نوعية الغذاء ،وال ت�ستدعي دواء وال تت�سبب يف
نق�صان الوزن.
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ثاني ًا� :أعرا�ض ناجتة عن مر�ض يف القولون �أو امل�ستقيم �أو ناجتة

%24-10

عن ا�ستئ�صال جزء منها ،تكون الأعرا�ض ب�سيطة م�ستمرة ،مع
نوبات ا�ضطراب يف وظيفة القولون م�صحوبة ب�أمل خفيف دون �أن
تت�سبب يف نق�صان الوزن.
ثالث ًا� :أعرا�ضناجتة عن مر�ض يف القولون �أو امل�ستقيم �أو ناجتة

%39-25

عن ا�ستئ�صال جزء منها ،الأعرا�ض متو�سطة وقد تكون �شديدة
م�صحوبة بتغري يف عادات التغوط وي�صاحبها نوبات من الأمل �أو
�أمل م�ستمر.
حتد الأعرا�ض من الن�شاط الفيزيائي حتتاج �إلى حميه خا�صة
�أو �أدوية عن ا�شتداد النوبات مع وجود ت�أثريات كلية على اجل�سم
(حمى ،فقر دم ،نزول يف الوزن ) .
رابع ًا :دليل على وجود مر�ض يف القولون �أو امل�ستقيم �أو تغري �أو

%60-40

�ضياع يف البناء الت�شريحي ،مع وجود ا�ضطرابات م�ستمرة يف
عادات التغوط م�صاحبة لآالم م�ستمرة �شديدة ،مع وجود �إعاقة
كاملة للن�شاط الفيزيائي ،مع االعتماد الدائم على حميه والأدوية
ال ت�ؤدي لإزالة كاملة للأعرا�ض ،مع وجود ت�أثريات كلية على
اجل�سم ( حمى ،فقر دم ،فقدان الوزن ).
�أمرا�ض فتحة ال�شرج :
�أوال� :أعرا�ض �شرجية ناجتة عن مر�ض يف القناة ال�شرجية �أو تغري

%9-1

�أو �ضياع يف البناء الت�شريحي �أو وجود �سل�س غائطي ب�سيط ( غاز-
�سائل ) �أو �أعرا�ض �شرجية ب�سيطة غري م�ستمرة ميكن عالجها
دوائي ًا.
ثانيا� :أعرا�ض �شرجية ناجتة عن مر�ض �أو تغري �أو �ضياع يف
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البناء الت�شريحي �أو وجود �سل�س غائطي متو�سط ي�ستلزم عالج ًا
م�ستمر ًا� ،أو وجود �أغرا�ض ال تختفي ب�شكل كامل من االدوية او
العالج اجلراحي.
ثالثا� :أعرا�ض �شرجية ناجتة عن مر�ض �أو تغري �أو �ضياع يف

%35-20

البناء الت�شريحي مع عدم قدرة على التحكم يف الغائط� ،أو وجود
�أعرا�ض �شرجية ناجتة عن مر�ض ،هذه الأعرا�ض �شديدة احلدة
ال ميكن عالجها.
املفاغرات املعوية (:)Stomas
�أ -مفاغره مريئية.

%15-10

ب -مفاغره معدية.

%15-10

ج -مفاغره معوية.

%20-15

د -مفاغره قولونية.

%10-5

الكبد:
�أو ًال :وجود مر�ض يف الكبد دون �أعرا�ض ودون وجود ا�ست�سقاء

%14-1

(� )Ascitesأو ا�صفرار ،ودون حدوث نزف مريئي يف ال�سنوات
الثالث الأخرية مع حالة عامة جيدة ما يخ�ص القوة اجل�سدية
والتغذية والفحو�صات املخربية تبني ت�أثر ب�سيط يف وظائف الكبد
�أو وجود ا�ضطرابات يف ا�ستقالب البيلريوبني.
ثاني ًا :وجود مر�ض كبدي مزمن دون �أعرا�ض �أو ا�ست�سقاء �أو

%29-15

ا�صفرار ودون نوبات نزف مريئي خالل الثالث �سنوات الأخرية مع
حالة عامة جيدة مع حالة عامة جيدة ما يخ�ص القوة اجل�سدية
والتغذية ولكن التحاليل ت�شري �إلى ت�ضرر �أكرب يف وظائف الكبد.
ثالث ًا :وجود مر�ض كبدي مزمن متفاقم (� )progressiveأو
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ا�ست�سقاء �أو ا�صفرار �أو نزف دوايل مرئ �أو نزف دوايل معدة
يف ال�سنة الأخرية مع وجود ت�أثري �أي�ضا على القوة اجل�سمانية
�أو احلالة العامة لدرجة التغذية �أو وجود نوبات اعتالل دماغي
كبدي.
رابع ًا :وجود مر�ض كبدي مزمن متفاقم �أو ا�صفرار م�ستمر� ،أو

%90-50

نزف من دوايل مريء �أو دوايل معدة مع ظهور ت�أثريات على
اجلهاز الع�صبي املركزي م�صاحبا ل�سوء تغذية.
الفتوق (:)Hernias
�أو ًال :وجود فتق مع �أعرا�ض ب�سيطة.

%9-1

ثاني ًا:وجود فتق مع بروز متكرر يف منطقة الفتق ،قابل للإرجاع �أو

%19-10

انزعاج متكرر عند حمل �أي �أثقال دون الت�سبب يف عرقلة الن�شاط
اليومي.
ثالث ًا :وجود فتق غري قابل للإرجاع مع الت�سبب يف عرقلة الن�شاط

%30-20

اليومي.
الكلى واحلالبني:
�أو ًال:هبوط يف وظائف الكلى داللته معدل ت�صفيه الكرياتنني

%0-14

( 90 - 75 )Creatinine Clearanceلرت � 24 /ساعة �أو
نوبات من الأعرا�ض ال ت�ستدعي عالج ًا م�ستمر ًا.
ثاني ًا:هبوط يف وظائف الكلى داللته ت�صفية كرياتنني( 75 -60لرت

%34-15

� 24 /ساعة )� ،أو �أن يكون ت�صفية الكرياتنني �أعلى ولكن مع وجود
عالج م�ستمر ًا.
�أعرا�ض ت�ستدعي ً
ثالث ًا:هبوط يف وظائف الكلى داللته ت�صفية كرياتنني ( -40

%59-35

 60لرت � 24 /ساعة) ،ولكن الأعرا�ض ال تختفي بالكامل رغم
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ا�ستمرارية الدواء.
رابع ًا:هبوط يف وظائف الكلى داللته ت�صفية كرياتنني �أقل من

%95-60

( 40لرت � 24 /ساعة)�،أو معدل ت�صفية كرياتنني ( 60 - 40لرت
� 24 /ساعة) مع وجود �أعرا�ض م�ستمرة رغم العالج اجلراحي �أو
الدوائي امل�ستمر.
املفاغرات البولية (:)Urinary Diversims
�أو ًال :مغافرة بني احلالب والأمعاء.

%10

ثاني ًا :مغافرة بولية جلدية.
ثالث ًا :مغافرة من حو�ض الكلية (.)Nephrostomy

%15

قناة جمرى البول:
�أو ًال :وجود علة يف قناة جمرى البول غري دائمة ت�ستدعي عالج ًا

%10

%10

بني احلني والآخر،يكون الو�ضع طبيعيا بني هذه النوبات.
ثاني ًا :وجود علة يف قناة جمرى البول ال ميكن عالجها.

%20-10

الق�ضيب:
�أو ًال:الوظائف اجلن�سية ممكنة ولكن مع وجود �صعوبة يف االنت�صاب

%10

�أو القذف �أو الإح�سا�س.
ثاني ًا :الوظائف اجلن�سية ممكنة واالنت�صاب جيد مع عدم قدرة

%20-10

على القذف والإح�سا�س.
ثالث ًا:عدم القدرة على �أداء الوظيفة اجلن�سية متام ًا.
كي�س ال�صفن(:)Scrotum
�أو ًال :وجود �أعرا�ض فقدان �أو مر�ض ،وال ت�أثري على وظيفة

%10-0

اخل�صية.
ثاني ًا� :أعرا�ض ناجتة عن تغري ت�شريحي �أو مر�ض ي�ستدعي �أن يتم

%19-10
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نقل اخل�صيتني ملكان غري كي�س ال�صفن للمحافظة على وظيفتها
مع وجود �آالم اثناء القيام بالأعمال اليومية �أو �ضياع كامل للكي�س
ال�صفن.
ثالث ًا� :أعرا�ض ناجتة عن مر�ض يف كي�س ال�صفن يحد من الأعمال

%35-20

اليومية وال ميكن عالجه.
املثانة:
�أو ًال :مر�ض �أو علة على �شكل نوبات حتتاج عالج عند كل نوبة

%15-0

ويكون عمل املثانة طبيعي ًا بني النوبات.
ثاني ًا� :أعرا�ض مر�ض �أو علة يف املثانة ت�ستوجب عالج ًا م�ستمر ًا �أو

%25-15

وجود قدره للمثانة على التخزين ولكن عدم حتكم.
ثالث ًا :قدرة غري كاملة على التخزين �أي وجود �سل�س غري م�ستمر

%40-25

مع عدم قدرة على التحكم.
رابع ًا :وجود �سل�س بويل م�ستمر وفقدان كامل للقدرة على التحكم.

%60-40

الطحال:
%25

ا�ستئ�صال الطحال ال�سليم.
الكلية:
 -1ا�ستئ�صال الكلية والأخرى �سليمة.

%25

 -2ا�ستئ�صال الكلية والأخرى مري�ضة.

%80

 -3نا�سور �إ�صابي باحلالب �أو الكلى.

%25
%15-10

� -4ضيق �إ�صابي باحلالب.
املثانة:

%25

 -1نا�سور بويل باملثانة (�إ�صابي).
 -2نا�سور مثاين معوي.
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 -3نا�سور مثاين �شرجي.

%60-45

 -4عدم القدرة على حب�س البول.

%25-15

� -5ضيق �إ�صابي يف قناة جمرى البول.

%60-45

�أمرا�ض الرئة:
�أمرا�ض الرئة النا�شئة عن الغبار (النيوموكونيوز�س) يف احلاالت الب�سيطة بدون �إ�صابة مبر�ض ال�سل
كم�ضاعف تقدر ن�سبة العاهة ح�سب النق�ص يف القدرة التنف�سية طبق ًا للجدول الآتي:
ن�سبة النق�ص يف كفاءة الرئة:
%29 -20 -١

%30

%39 -30 -٢

%40

%49 -40 -٣

%60

%59 -50 -٤

%80

 % 60 -٥ف�أكرث

%100

يف احلاالت امل�صحوبة مبر�ض ال�سل كم�ضاعف ملر�ض ال�سيلوكوز�س

%100

�أو الأ�سب�ستو�س.
الأورام اخلبيثة بالرئة النا�شئة عن �سبب مهني ب�سبب ا�ستن�شاق

%100

�أبخرة و�أتربة �أو غازات.
االمرا�ض ال�صدرية:
الربو الوظيفي

%25

االن�سداد املزمن ال�شديد يف الق�صبات الهوائية

%50

الأمرا�ض ال�سرطانية:
� -1سرطان الرئة الناجت عن ا�ستن�شاق الأبخرة والغازات ال�سامة.

%100

� -2سرطان الغ�شاء البلوري الناجت عن ا�ستن�شاق الأبخرة والغازات

%100

ال�سامة.
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االمرا�ض املعدية:
 -1مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة.

%100

 -2االلتهاب الكبديالوبائي املزمن ()B&Cالذي يحتاج الى

%30

عالج دوائي.
 -3االلتهاب الكبديالوبائي املزمن ( )B&Cالذي يحتاج الى

%100

عملية نقل الكبد.
� -4أمرا�ض احلمى النزفية ال�شديدة والتي ت�سفر عن تلف دائم يف
اع�ضاء اجل�سم املختلفة (حتت�سب ح�سب التلف الناجت لكل ع�ضو
على حدة ح�سب ما هو حمدد يف هذا اجلدول)
 -5مر�ض اجلذام يحت�سب مثل مر�ض الدرن الرئوي( .حتت�سب
ح�سب التلف الناجت لكل ع�ضو على حدة ح�سب ما هو حمدد يف
هذا اجلدول).
 -6الأمرا�ض الفريو�سية االخرى مثل احل�صبة والنكاف واحل�صبة
الأملانية واحلماق/النطاقي حتت�سب �إذا تركت عجز ًا دائم ًا يف
وظائف �أع�ضاء اجل�سم (حتت�سب ح�سب التلف الناجت لكل ع�ضو
على حدة ح�سب ما هو حمدد يف هذا اجلدول(.
القف�ص ال�صدري:
 -1ك�سرعظم القف�ص الغري م�صحوب ب�إ�صابة ح�شويه.

%30

 -2ك�سور اال�ضالع.

%30
الرئتان:

الدرن الرئوي:
 -1حلاالت الب�سيطة.

%40

 -2احلاالت املتو�سطة.

%60

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

1/3/17 12:06 PM

70

العدد ( - )٤٠9ال�سنة ( 30 - )50ربيع الأول 143٨هـ  -املوافق  29دي�سمرب 201٦م

Issue 409 Pages.indd 70

%100

 -3احلاالت املتقدمة.
االلتهاب ال�شعبي املزمن:
 -1التهاب �شعبي مزمن م�ضاعف ب�إمفزميا(انتفاخ حوي�صلي

%90

رئوي) وف�شل القلب.
 -2التهاب �شعبي ب�سيط.

%30

 -3ارت�شاح بلوري ب�سيط.

%30

 -4ان�سكاب دموي بلوري.

%20

 -5ان�سكاب �صديدي بلوري.

%70

القلب واالورطي :الت�صاق بغ�شاء القلب او �إ�صابة ب�صمام القلب او التهاب بع�ضالت القلب:
 -1القلب متكافئ.

%20

 -2مع اعرا�ض ظاهرة.

%60

 -3مع عدم تكاف�ؤ القلب.

%80

 -4ت�أثري القلب والكليتني نتيجة حدوث عدوى او ت�سمم.

%90

 -5متدد االورطي.

%90

ا�صابات القلب وال�صدر:
 -1عملية فتح �صدر مع ا�ستئ�صال ف�ص من الرئة على ان تكون

%30

الأخرى �سليمة.
 -2عملية فتح �صدر وا�ستئ�صال �أكرث من ف�ص واحد من الرنة على

%40

ان تكون الأخرى �سليمة.
 -3عملية فتح �صدر مع نوا�سريغري قابلة لل�شفاء او وجود

%60

اختالطات �أخرى (فقدان ن�سيجي �أو عظمي مع ت�شوه وا�ضح)
%20

 -4عملية فتح املن�صف ال�صدري.
عمليات القلب واالوعية الدموية او الرئي�سة يف ال�صدر:
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�أو ًال:امل�صحوبة بتلوث اجلرح
ثاني ًا:غري امل�صحوبة بتلوث اجلرح

%40

 -1تثخن وا�سع يف غ�شاء اجلنب نتيجة التهاب قيحي مزمن

%30

%60

م�صحوب بت�أثريات على وظائف التنف�س.
 -2ك�سور اال�ضالع املتعددة مع ت�شوه وح�سب �شدة اال�صابة.

%30

� -3شلل الن�صف الأمين او االي�سر يف احلجاب احلاجز الكدمي.

%40

� -4شلل كامل للحجاب احلاجز.

%80

 -5فتق كدمي يف احلجاب احلاجز غري قابل للت�صليح.

%40

 -6فتق كدمي يف احلجاب احلاجز مت ت�صليحه.

%15

 -7ت�ضيق املرىء الب�سيط

%10

 -8ت�ضيق املرىء ال�شديد

%30

 -9ت�ضيق املريء ال�شديد الذى يحتاج الى عمليات تو�سيع دورية

%60

او الذى جرى تو�سيعه جراحيا با�ستعمال جزء من القولون او
املعدة
الع�ضالت:
 -1متزق كامل �أو جزئي لوتر او ع�ضلة م�صحوب ب�ضمور الع�ضالت

%30

� -2ضمور ع�ضالت الفخذ كلها.

%20

� -3ضمور ع�ضالت اجلزء الأمامي للفخذ.

%10

� -4ضمور ع�ضالت ال�ساق جميعها.

%45

� -5ضمور ع�ضالت اجلزء الأمامي لل�ساق.

%10

� -6ضمور ع�ضالت الطرف ال�سفلي.

%45

� -7ضمور ع�ضالت ال�ساق �أو الفخذ.

%15

الأع�صاب:
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�شلل نتيجة �إ�صابات الأع�صاب الطرفية:
� -1شلل نتيجة �إ�صابة الع�صب الزندي على م�ستوى املرفق.

%30

� -2شلل الع�صب الكعربي يف الع�ضد.

%50

� -3شلل �أع�صاب الذراع (الزندي و الكعربي و الأو�سط).

%70

� -4شلل ع�صب حتت اللوج.

%10

� -5شلل الع�صب الدائري.

%20

� -6شلل تام ب�أع�صاب الطرف العلوي.

%75

� -7شلل ب�أع�صاب الطرف ال�سفلي.

%75

� -8شلل الع�صب الوركي املاي�ضي الوح�شي.

%30

� -9شلل الع�صب الوركي املاي�ضي االن�سي.

%30

� -10شلل الع�صب الوركي املاي�ضي الوح�شي م�صحوب ب�أمل.

%40

� -11شلل الع�صب الوركي الوح�شي واالن�سي.

%60

� -12شلل الع�صب الفخذي.

%50

 -13التهاب الع�صب الوركي التام.

%50

� -14شلل الع�صب ال�شظوي.

%20

الأوعية الدموية
ان�سداد ال�شرايني وذلك �إذا جنم عنه �أي مما يلي:
� -1ضمور طرف مع تيب�س املفا�صل.

%40

 -2غرغرينا بالأطراف � ---أنظر البرت.

%30

 -3ان�سداد الأوردة مع وذمة (ورم مزمن).

%50

 -4ان�سداد بالطرفني ال�سفليني مع وذمة (ورم) ت�ؤثر على امل�شي

%50

والوقوف.
 -5دوايل ال�ساقني �إذا نتج عنه قرحة.
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 -6ان�سداد االوعية الليمفاوية  /داء الفيل اذ ينتج عنه ورم يف

%30

الأطراف ال�سفلية.
الدماغ و تغيريات وظائف الدماغ
 -1نوبات �صرع متعددة.

%30

 -2نوبات �صرع قليلة �أو نادرة.

%20

 -3ارجتاج دماغ مع دوخة.

%10

 -4خراج يف الدماغ مع �صداع �شديد و �صرع.

%30

 -5ر�ضة بالدماغ مع دوخة و طنني و �صداع م�صحوب �أو غري

%10

م�صحوب بك�سر باجلمجمة.
 -6فقدان النطق.

%60

� -7شلل ن�صفي غري تام مع فقدان النطق.

%100

العمود الفقري:
 -1انكبا�س ب�سيط جل�سم فقرة.

%5

 -2انكبا�س متو�سط جل�سم فقرة.

%10

 -3انكبا�س �شديد جل�سم فقرة.

%30

 -4انكبا�س �شديد يف اج�سام الفقرات امل�صحوب بتحدد�أو جنف.

%30

 -5انزالق غ�ضرويف مزمن كدمي املن�ش�أ بدون م�ضاعفات.

%15

 -6انزالق غ�ضرويف مزمن كدمي املن�ش�أ م�صحوب ح�سب ما ورد

%15

يف ال�ضرر مب�ضاعفات الع�صبي املحيطي.
 -7تيب�س ال�صلب (الظهر) الب�سيط.

%10

 -8تيب�س ال�صلب (الظهر املتو�سط.

%25

 -9تيب�س ال�صلب (الظهر )ال�شديد.

%35

 -10حتدب او جنف ب�سيط.

%15
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 -11حتدب او جنف متو�سط.

%30

 -12حتدب او جنف �شديد.

%35

ك�سور عظام احلو�ض:
 -1ك�سور عظام العانة يف اجلهتني

%10

 -2ك�سور عظام العانة �شامال املف�صل العجزي احلرقفي يف نف�س

%20

اجلهة .
 -3انف�صال التوافق العاين وخلع املف�صل احلرقفي العجزي يف

%30

نف�س اجلهة.
 -4ت�شوه مف�صل الورك يف جهة واحدة.

%30

 -5ت�شوه مف�صل الورك يف جهتني.

%60

 -6احلو�ض امله�شم امل�ؤثر على وظائف الطرفني ال�سفليني ب�صورة

%65

�شديدة.
الربو�ستات و احلوي�صالت املنوية:
�أوال :وجود اعرا�ض ناجتة عن خلل الوظيفة او مر�ض يف الربو�ستات

%10-1

�أو احلوي�صالت املنوية مع وجود تغيري يف البناء الت�شريحي وال
ي�ستلزم عالجا م�ستمر ًا.
ثانيا :وجود �أعرا�ض متكررة �شديدة ناجتة عن مر�ض �أو خلل يف

%15-10

الوظيفة مع وجود تغري يف البناء الت�شريحي ويحتاج لعالج م�ستمر.
ثالثا :يف حالة اال�ستئ�صال الكامل للربو�ستات واحلوي�صالت

%40-25

املنوية.
املهبل و البظر:
�أو ًال :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه ال حتتاج لعالج دائم مع قدرة كاملة

%15-1

على املعا�شرة اجلن�سية و كذلك قدرة ت�سمح بالوالدة الطبيعية.
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ثاني ًا :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه حتتاج لعالج دائم مع قدرة على

%25-15

املعا�شرة اجلن�سية و لكن بوجود �صعوبة و كذلك وجود �صعوبة تعيق
الوالدة الطبيعية.
ثالث ًا :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه ال ت�ستجيب للعالج الدائم مع عدم

%40-25

القدرة على املعا�شرة اجلن�سية و ا�ستحالة الوالدة الطبيعية.
الرحم وعنق الرحم:
�أو ًال :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه ال حتتاج لعالج دائم.

%15-1

ثاني ًا :عدم وجود الرحم �أو عنق الرحم بعد �سن الي�أ�س.
ثالث ًا :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه حتتاج لعالج دائم.

%15-1
%25-15

رابع ًا :وجود ت�ضيق لعنق الرحم حتتاج لعالج متكرر.
خام�س ًا :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه ال ت�ستجيب للعالج.

%25-15
%35-25

�ساد�س ًا :وجود ت�ضيق كامل لعنق الرحم.
�سابع ًا :فقدان الرحم �أو عنق الرحم عند من هم يف �سن الإجناب.

%35-25

قناة فالوب واملبي�ض:
�أو ًال :وجود �أعرا�ض �أو ت�شوه ال حتتاج لعالج دائم.

%15-1

%35-25

%15-1

ثانيا :عدم وجود قناة �أو مبي�ض يف �أحد اجلهتني يف �سن الإجناب.
ثالث ًا :زوال ثنائي اجلانب للقناة �أو املبي�ضني بعد �سن الي�أ�س.

%15-1

رابعا :وجود ت�شوه �أو �أعرا�ض حتتاج لعالج دائم ولكن مع االحتفاظ

%25-15

بوظيفتي القناة واملباي�ض.
خام�سا :وجود ت�شوه �أو �أعرا�ض مع فقدان كامل لوظيفة القناة.
�ساد�س ًا :فقدان كامل للقدرة على تكوين البوي�ضات يف �سن

%35-25
%35-25

الإجناب.
�سابعا :فقدان ثنائي اجلانب للمباي�ض �أو القناة يف �سن الإجناب.
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مالحظات
 -1العجز الكلي لوظيفة �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم �أو جزء من اجل�سم يعادل الفقدان الكلي لذلك الع�ضو
�أو اجلزء من اجل�سم.
�	-2إذا كان امل�صاب �أع�سر ًا ف�إن جميع التعوي�ضات املدرجة �أعاله لإ�صابات اليد اليمنى تعترب ك�أنها لليد
الي�سرى ،واليد اليمنى لليد الي�سرى.
 -3حال حدوث �أو ت�شويه �أو تغيري غري طبيعي لأي من �أع�ضاء اجل�سم �أو �أي جزء من �أجزاء اجل�سم �أو لأي
حا�سة من احلوا�س من غري املدرجة يف هذا اجلدول ،فتقدر درجة العجز يف هذه احلالة من قبل اللجنة
الطبية.
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