قرار وزاري رقم ( / 197ع ) لسنة 2010
يف شأن األمراض املستعصية
وزير الشئون اإلجتماعية والعمل
-

بعد اإلطالع على القانون رقم  6لسنة  2010في شأن العمل في القطاع األهلي .
وعلى كتاب وزارة الصحة رقم  24146المؤرخ  2010/7/18وقرار وزارة الصحة
رقم  23لسنة  2007المتضمن قائمة األمراض المستعصية .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر

مادة ( ) 1
تعتبر األمراض الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار من األمراض المستعصية التي
يطبق عليها حكم الفقرة األخيرة من المادة (  ) 69من القانون رقم  6لسنة  2010في شأن
العمل في القطاع األهلي .
مادة ( ) 2
يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يخالفه .

الفرق  /د .حممد حمسن العفاسي
وزيـر الشئون اإلجتماعية والعمل

قائمة بأسماء األمراض المستعصية
ويقصد بها األمراض التي تحتاج لفترات طويلة في عالجها :
أوال  :األمراض المعدية
 -1مرض نقص المناعة المكتسبة
 -2مرض الدرن ( السل ) :
أ  .الصدري
ب  .العظمي
ج  .المعوي
د .سلل الجهاز البولي
 -3مرض التهاب الجهاز العصبي
المركزي ومضاعفاتها
ثانيا  :األورام الخبيثة
ثالثا  :امراض الدم
 -1مرض نقص المناعة المكتسبة
 -2الثالسيميا
 -3فقر الدم المنجلي
رابعا  :أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي :
 -1مضاعفات مرض السكري مثل
غرغرينا القدم – السكري

خامسا  :اإلضطرابات العقلية والسلوكية
 -1اإلضطرابات العقلية العضوية بما
في ذلك اإلضطرابات األعراضية (
فقط ذات األعراض ) .
 -2اإلضطرابات العقلية والسلوكية
نتيجة استخدام مواد نفسانية
المفعول ( مؤثرة نفسيا مثل الكحول
 ،األفيون  ،وخالفه)
 -3الفصام .
 -4اضطرابات المزاج
 -5اإلضطرابات النفسية وخالف ذلك
من االمراض النفسية المرتدة .
سادسا  :امراض الجهاز العصبي
 -1التصلب المتعدد
 -2األمراض المزيلة للنخاعين
( الميلين ) .
 -3الوهن العضلي .
 -4ضمور العضالت
 -5الشلل النصفي الجانبي
 -6الشلل النصفي السفلي
 -7الشلل الرباعي ( شلل األطراف
األربعة )
 -8المتالزمة الشللية األخرى
 -9الشلل الرعاش
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الخلل العصبي

سابعا  :أمراض الدرن
 -1أورام الدرن
 -2الصمم الناتج عن مرض حديث ألم بالموظف بعد تعيينه
ثامنا  :أمراض الجهاز الدوري :
(أ )

القلب

 -1األورام
 -2عيوب وتشوهات القلب الخلفية
 -3امراض القلب نتيجة ارتفاع ضغط
الدم
 -4هبوط القلب نتيجة ارتفاع ضغط
الدم
 -5احتشاء عضلة القلب
 -6احتشاء الحقة او متكررة القلب
 -7انسداد األوعية التاجية
 -8قصور أو فشل تاجي
 -9سدادة رئوية
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ارتجاع الصمام الميترالي
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إضطرابات الصمام األورطي

-12
الشرف

إضطرابات الصمام المثلث
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إضطرابات الصمام الرئوي

-14

إعتالل عضلة القلب
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هبوط ( قصور ) القلب

(ب ) األمراض الدماغية أمراض أوعيه
المخ :
 -1نزيف تحت الغشاء العنكبوتي
 -2نزيف داخل المخ
 -3احتشاء المخ
 -4السكتة الدماغية  ،غير محددة إذا
كانت نزيف ذو احتشاء يدخل فيها
سكتة مخية وعائية
( ج ) أمراض الشرايين والشرينات "
الشرايين الصغيرة " والشعيرات الدموية :
 -1تمديد وتسليخ األورطي
 -2اإلنضمام والتخثر – والتجلط
بالشرايين مثل :
 شرايين المخ
 الشرايين التاجية
 الشرايين الرئوية
 الشرايين الشبكية
( د ) أمراض األوردة واألوعية والعقد
اللمفية
 -1تخثر تجلط بالوريد البابي
 -2انضمام وتخثر األوردة الرئوية
 -3دوالي المرئ

تاسعا  :أمراض الجهاز التنفسي :
 -1أورام الجهاز التنفسي
 -2انتفاخ الرئية
 -3األمراض الرئوية المزمنة اإلنسدادية
 -4تمدد الشعب
 -5تغير الرئة الناجم عن األسبتس واأللياف
المعدنية األخرى
 -6تغير الرئة الناجم عن غبار يحتوي على
السليكا
 – 7تغير الرئة الناجم عن انواع التراب غير
العضوي
 -8تغير الرئة بدون تحديد سبب
 -9تغير الرئة المصحوب بتدرن ( السل )
عاشرا  :امراض الجهاز الهضمي :
 -1جميع األورام الخبيثة
 -2داء كرون
 -3التهاب القولون التقرحي
 -4اإللتهاب الكبدي الفيروسي
 -5قصور الكبد ( فشل الكبد )
 -6تليف وتشمع الكبد
 -7تلكس ( إنحالل ) الكبد
 -8داء البنكرياس الليفي
 -9ورم البنكرياس
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القئ الدموي

الحادي عشر  :أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
 -1الذئبة الوردية – الذاب الحمامي
 -2الذاب الحمامي الجهازي
 ( -3غير الموضعي )
 -4تصلب الجلد
الثاني عشر  :أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والنسيج الضام
 -1األورام الخبيثة
 -2التهاب المفاصل الرئياني
( الروماتيد )
 -3إلتهاب عظمي مفصلي بالعمود
الفقري
 -4إلتهاب عظمي مفصلي بمفاصل
متعددة
 -5التصلب الشامل ( الجهازي )
 -6داء باجيت العظمي
 -7درن العمود الفقري
الثالث عشر  :أمراض الجهاز التناسلي الدولي
 -1األورام الخبيثة
 -2متالزمة التهاب الكلية
 -3التهاب الكلي المصلب المنتشر
 -4داء الكلية الكيسية ( الخلقي )
 -5سلس البول
 -6العقم األولى عند الرجال والنساء

الرابع عشر  :الحمل والوالدة والنفاس
 -1الحمل المصاحب ألمراض القلب والرئتين أو
الكليتين وأرتفاع سكر الدم  ،ارتفاع ضغط الدم
الغير مستجيب تماما للعالج األستون وبعض
التشوهات الخلقية للعمود الفقري أو شلل
األطفال  ،وكل ما يدخل تحت مفهوم حمل عالي
األخطار .
 -2الحمل بعد عدة مرات من األجهاض التلقائي
 -3الحمل المصاحب للمضاعفات الوريدية
 -4مضاعفات خاصة بالحمل المتعدد
( التوأم )
 -5مشيمة متزاحة مصحوبة بنزف
 -6انصمام توليدي – سدادة باألوعية الدموية
 -7مضاعفات باألوردة اثناء النفاس

