
 م بنظام الفحص الطبي الدوري 4002( لسنة 42قرار مجلس الوزراء رقم )

 مجلس الوزراء 
 ( منه، 02سيما المادة )م وال0222( لسنة 7ون العمل رقم )بعد اإلطالع على قان

 وعلى ما عرضه وزير العمل، 
 م، 00/20/0222على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ  وبناء  

 يلي:  قررنا ما
 

 (2المادة )
لغايات تطبيق أحكام هذا القررار يكرون للعبرارتين التراليتين المعنيرين الم للرين لنمرا أدنراه مرا لرم 

 تدل القرينة على  الف ذلك: 
للعامررل علررى فتررات منتدمررة ودوريررة حسرر   ى الفحر  الطبرري الررذ  يجرر  الفحصصص الطبصصي الصصدوري 

 طبيعة العمل. 
بة به بين المشتغلين في مننرة أو مجموعرة مرن المنرن دون كل مرض تكثر اإللا مرض المهنة 
 لملحق أمراض المننة المرفق بالقانون.  غيرهم، وفقا  

 
 (0المادة )

إلجرررراء الفحررر  الطبررري الررردور  للت كرررد مرررن لياقرررة  الالزمرررة علرررى لررراح  العمرررل وضررر  الترتيبرررات
 العاملين والكتشاف ما قد يدنر من أمراض المننة في مراحلنا األولى. 

 
 (2المادة )

 يجرى الفح  الطبي الدور  مرة واحدة كل ستة أشنر للعمال العاملين والمعرضين لما يلي: 

 البتروكيماويات ومشتقاتنا.  .2
 المبيدات الحشرية واألسمدة الزراعية والمحسنات الزراعية.  .0
 لنر المعادن الثقيلة.  .2
 الضجيج واالهتزازات.  .4
 المواد المشعة.  .5
 الكبريت.  .6
 اإلسبست.  .7



أغبرررة المرررواد اللرررناعية الثقيلررة الرلرررا ، الكرررروم، األنتمررون، المنجنيرررز، البريليررروم، الرررزرنيخ،  .8
 مواد السليوزية، النيكل. 

 (4المادة )
 يجرى الفح  الطبي الدور  مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال في المجاالت التالية: 

 المناجم والتعدين.  .2
 لناعة الزجاج.  .0
 الغزل والنسيج.  .2
 لناعة دباغة الجلود.  .4
 مزارع الطيور والحيوانات.  .5
 

 (5المادة )
يجرررى الفحرر  الطبرري الرردور  مرررة واحرردة كررل سررنتين وذلررك لجميرر  العرراملين فرري األعمررال األ رررى 

 التي لم يرد ذكرها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار. 
 

 (6المادة )
الفحر  أل  عامرل معرررض لمررض مننري بعرد مرردة يجروز للجنرة الطبيرة،  ذا تطلر  األمررر،  عرادة 

( السررابقة،  ذا وجرردت أن 5-2أقررل مررن الفترررات الدوريررة المنلررو  علينررا والموضررحة فرري المررواد )
 حالته اللحية تستدعي ذلك. 

 
 (7المادة )

علررى لرراح  العمررل أن يحررتفم بنسرر ة مررن نتررا ج الفحرر  الطبرري الرردور  فرري ملرر  العامررل، وأن 
 ع علينا عند الطل . يمكن المفتش من اإلطال

 
 (8المادة )

 ذا تبين من الفح  الطبي الدور  اشتباه  لابة العامل بمرض منني، وجر   جرراء مرا يلرزم مرن 
 بحوث طبية وم برية للت كد من اإللابة ومداها. 
 (0المادة )

 ذا ت كرردت  لرررابة العامرررل بمررررض مننررري، فللجنرررة الطبيرررة أن تقررررر أن اسرررتمراره فررري عملررره يشررركل 
 ا على حياته.  طر 

 



 (22المادة )
 يتحمل لاح  العمل جمي  نفقات الفح  الطبي الدور . 

 
 (22المادة )

للت كرد مرن  لرو  م بريرهللمفتش الحق فري طلر   جرراء مرا يلرزم مرن فحولرات أو بحروث طبيرة أو 
 العامل من أ  أمراض مننية. 

 
 (20المادة )

 يلغى كل ما ي ال  أحكام هذا القرار. 
 

 (22المادة )
علررى جميرر  الجنررات الم تلررة، كررل فيمررا ي لرره، تنفيررذ أحكررام هررذا القرررار، ويعمررل برره مررن ترراريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية. 
 

 م 00/20/0222لدر بمدينة رام الله بتاريخ 

 هر  2404/ شوال/ 08الموافق             

 

 أحمد قريع

 رئيس مجلس الوزراء

 


