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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )31( ل�سنة 2019

ب�ساأن �للجان �لطبية �لعامة 

 

وزير ال�شحة:

  بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 باإ�شدار قانون اخلدمة املدنية، وتعديالته، 

 ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2010، ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبيان  العامة  الطبية  اللجان  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

اخت�شا�شها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفح�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط مْنـح �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل 

من ذوي الإعاقة، اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل جلنة طبية عامة ملبا�شرة اأعمال اخلربة 

اأمام املحاكم، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لتي:

مادة )1(

ُتـن�شاأ اللجان الطبية العامة على النحو الآتي:

لجنة اللياقة للعمل والتقاعد ب�شبب العجز الطبيعي.  -1
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لجنة تقييم واعتماد الإجازات الَمَر�شية والمراِفـقة من داخل وخارج المملكة.   -2

لجنة تقييم حالت الطب النف�شي.  -3

لجنة الأمرا�س المهنية واإ�شابات العمل.  -4

لجنة الحالت المحالة من المحاكم والنيابة العامة وت�شخي�س وتقييم الأ�شخا�س المتهمين   -5

والمحكوم عليه نف�شيًا وعقليًا، وتقييم الإ�شابات الناتجة عن حوادث المرور.

لجنـــة التخ�ش�شات الطبية )الأنـــف والأذن والحنجرة، العيون، المـــخ والأع�شاب، القلب،   -6

الن�شاء والولدة، العظام، والباطنية(.

لجنة ال�شتبدال والتاأمين الختياري.   -7

لجنة ال�شحة العامة.  -8

ويجوز بقرار من وزير ال�شحة اإن�شاء جلان اأخرى متى دعت احلاجة اإىل ذلك.

  

مادة )2(

ـل كل جلنة من اللجان الطبية العامة بقرار من الوزير، على النحو الآتي:  ُتـ�شكَّ

1-  برئا�شـــة رئي�ـــس اللجان الطبية العامة اأو نائبه اأو ِمـن بيـــن اأقدم اأع�شاء اللجنة من الأطباء 

ال�شت�شاريين العاملين بوزارة ال�شحة.

2-  نائب للرئي�س.

 3- ع�شوية اأربعة من الأطباء ال�شت�شاريين من ذوي الخبرة والخت�شا�س العاملين بالوزارة.

 ويجوز اأن ت�شم اللجان يف ع�شويتها اأطباء ا�شت�شاريني من غري العاملني بالوزارة.

مادة )3(

تخت�س اللجنة الطبية العامة بالنظر يف كل ما ُيـعهد اإليها بالقوانني اأو اللوائح اأو القرارات، 

كما تخت�س بالآتي:

التدقيـــق على نتائـــج الفْحـ�س الطبـــي للعاملين الوافدين فـــي القطاعين العـــام والخا�س؛   -1

هم من الأمرا�س ال�شارية.   لتحديد لياقتهم ال�شحية وُخـُلـوِّ

اإجـــراء الفحو�شات الطبية الالزمة لتقييم وتحديد لياقة الموظفين ال�شحية للعمل الحالي   -2

في القطاعين العام والخا�س.

تقييم وتحديد ن�شبة ودرجة العْجـز الناتج عن الإ�شابات الجنائية والأخطاء الطبية وحوادث   -3

المرور واإ�شابات العمل.
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�س حياتهم للخطر  تقييـــم الأ�شباب ال�شحية لإنهاء ِخـْدمات الموظفين واإثبات اأنها قد ُتـَعـرِّ  -4

في حالة ا�شتمرارهم في الخدمة.

اعتمـــاد التقارير والفحو�شات الطبية وتكاليف العـــالج للمبتعثين ِمـن ِقـَبـل مختلف الجهات   -5

الحكومية.

تقييم واعتماد التقارير وال�شهـــادات الطبية لمختلف اأنواع الإجازات لموظفي القطاع العام   -6

والقطـــاع الخا�س كالإجازات الَمـَر�شية واإجازات المراَفـقـــة والإجازات الإ�شافية واإجازات 

اإ�شابة العمل داخل وخارج مملكة البحرين.

تقدير ال�شن للمواطنين والمقيمين.  -7

اإبداء الراأي الطبي للحالت المحالة من المحاكم ومراكز ال�شرطة والنيابة العامة.  -8

اإجـــراء الفحو�شات الالزمـــة المتعلقة بتقدير اللياقة ل�شياقة ال�شيـــارات والدراجات النارية   -9

للحالت المحالة من الإدارة العامة للمرور.

10- تقييـــم مدى ا�شتحقـــاق �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل مـــن ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى 

�شخ�شًا ذا اإعاقة.

11- مراجعـــة وتقييـــم الحالـــة ال�شحيـــة للموظفين والمتقاعديـــن المتقدمين بطلـــب ا�شتبدال 

المعا�ـــس )القترا�س من الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي(، بالإ�شافة اإلى مراجعة وتقييم 

طلبات التاأمين الختياري لأ�شحاب المهن الحرة والم�شتغلين لح�شابهم الخا�س، من خالل 

اإجراء الفحو�شات الطبية الالزمة واإبداء الراأي في الطلب ب�شاأنها. 

12- تقييـــم اأهلية الفرد في ا�شتحقاقه للمعا�ـــس التقاعدي لأحد اأقاربه من عدمه في حالة عدم 

ـب(. ـَكـ�شُّ مقدرته على العمل )التَّ

13- تقييم حالت الأمرا�س المهنية وتحديد ن�شبة العْجز الناتجة عنها.

وتلتزم اللجان بالإجراءات واملواعيد التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة اأو الواردة 

ـمة للحالت حمل القرارات املطعون عليها. بالقوانني اأو القرارات املنظِّ

مادة )4(

حالة  يف  لها  ويجوز  ال�شحة،  بوزارة  الطبية  اللجان  مبقر  العامة  الطبية  اللجان  جتتمع   

ال�شرورة اأن تعقد اجتماعها يف مكان اآخر مبوافقة رئي�شها، كما يجوز لها بعد موافقة رئي�شها 

وتقييم  ه  لفْحـ�شِ اللجنة  اأمام  مثوله  ر  تَعـذُّ امل�شت�شفيات يف حالة  باأحد  م  املنوَّ للمري�س  النتقال 

حالته؛ ليت�شنى لها اتخاذ القرار املنا�شب.

 ويحدد رئي�س اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتن�شيق مع اأع�شائها، ويكون انعقادها 
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�شحيحاً بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبة. وللجان ال�شتعانة 

وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها  حل�شور  تدعوهم  واأن  واملخت�شني،  اخلرباء  من  ترى  مَبـن 

لآرائهم، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف قراراتها.

مادة )5(

حالة  ويف  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  ـبة،  م�شبَّ قراراتها  العامة  الطبية  اللجان  ُتـ�شِدر 

بالبت يف  ال�شادر  قرارها  ويكون  الجتماع،  رئي�س  الذي منه  ح اجلانب  ُيـرجَّ الأ�شوات  َتـ�شاوي 

ال�شتئناف نهائيًا.

مادة )6(

التابعة  املعامل  اأو  والعاملني يف وزارة ال�شحة  الأطباء  العامة تكليف  الطبية  للجان   يجوز 

تراه  ما  اأو  اأ�شعة  �شور  اأو  فنية  تقارير  بتقدمي  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اأو  ال�شحة  لوزارة 

اللجان لزمًا لال�شتعانة به يف اإ�شدار قراراتها، كما اأن لها احلق يف طلب احل�شول على امللفات 

وال�شجالت الطبية من امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة والعيادات اخلا�شة وجميع �شاغلي اإحدى 

املهن الطبية امل�شاندة، وذلك للحالت التي ُتـعَر�س عليها، ولها حتويلها اىل التخ�ش�شات الطبية 

التي تراها لإعداد تقارير اأو اإجراء الفحو�شات والتحاليل الالزمة لإ�شدار قراراتها.

مادة )7(

لأداء  يلزم  وتزويدها مبا  للجان،  العمل  تهيئة ظروف  العامة  الطبية  اللجان  رئي�س  يتوىل   

ر لها يحدد اخت�شا�شاته، على اأن يقوم مقرر اللجنة باإم�شاك �شجالت لقْيـد  عملها، واختيار مقرِّ

ـنًا بها تاريخ اإحالتها للجان، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة  احلالت املعرو�شة على اللجان، مبيَّ

ب�شاأنها، وتاريخ اإخطار جهة التحويل بقرار اللجنة الطبية العامة، واأية مهام اأخرى يكلَّـف بها من 

ِقـَبـل رئي�س اللجان الطبية.

مادة )8(

 تكون مداولت اللجان الطبية العامة �شرية، ول يجوز ملن ح�شر الجتماع اإف�شاء اأية بيانات 

اأو معلومات تتعلق بعملها اأو تخ�س الغري و�شلت اإىل علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم عملهم، اإل 

ها القانون. وفقًا للحالت التي يقرُّ

 ول يجوز لأيِّ ع�شو ح�شور اجتماعات اللجان اأو ال�شرتاك يف اأعمالها اإذا كان قريبًا لأحد 

الأطراف حتى الدرجة الرابعة.
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مادة )9(

ي�شُدر  التي  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  اأمام  العامة  الطبية  اللجان  قرارات  ُتـ�شتاأَنـف   

بت�شكيلها وحتديد اخت�شا�شاتها ونظام عملها قرار من وزير ال�شحة.  

 مادة )10(

على  ُعـِر�شت  التي  باملو�شوعات  اأ�شهر  ثالثة  كل  دوريًا  تقريرًا  الطبية  اللجان  رئي�س  يرفع 

اللجان، والقرارات املتَخـذة ب�شاأنها، ومالحظاتها ب�شاأن �شري العمل باللجان، وما قد تواجهه من 

�شعوبات، واحللول املقرَتحة لتفاديها، وذلك لوكيل وزارة ال�شحة لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

مادة )11(

وبيان  العامة  الطبية  اللجان  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيـلغى 

اخت�شا�شها، وكل ما يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )12(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �ل�سحة                                                                                                 

 فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

                                                                                                           

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ           

الــمـــوافــــــق: 21 نـوفـمبـــــــر 2019م
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ا�شتدراك

ورد يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3453( ال�شادر بتاريخ 9 يناير 2020 قرار رقم 

 )5( للمادة  ال�شحيحة  ال�شياغة  فاإن  العامة،  الطبية  اللجان  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )31(

ـها "ويكون قرارها ال�شادر بالبت يف ال�شتئناف  منه ت�شتلزم حْذف العبارة الأخرية ون�شُّ

نهائيًا".

لذا لزم التنويه.


