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املجل�س الأعلى لل�شحة

 قرار رقم )59( ل�شنة 2019

 ب�ش�أن حتديد التزام�ت امل�شت�شفي�ت يف نظ�م ا�شتج�بة

ِخْدم�ت مركز الإ�شع�ف ال�طني للح�لت الط�رئة

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

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

وعلى املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2018 باإن�شاء وتنظيم مركز الإ�شعاف الوطني،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

امل�دة الأوىل

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكلٍّ منها، 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:

المركـــز: مركـــز الإ�شعـــاف الوطني الُمن�شـــاأ بموجب المر�شوم رقـــم )11( ل�شنـــة 2018 باإن�شاء 

وتنظيم مركز الإ�شعاف الوطني.

الم�شت�شفـــى: كل م�شت�شفـــى عام اأو خا�ـــس اأو ع�شكري لديه ق�شم طـــوارىء مخت�س بالتعامل مع 

�س له من ِقـَبـــل الهيئة الوطنية لتنظيم المهـــن والِخـْدمات  الحـــوادث والحالت الطارئـــة، ُمرخَّ

ال�شحية.
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الح�لت الط�رئة: الحالت التي تن�شاأ عن اإ�شابة اأو مر�س قد يوؤدي اإلى الموت اأو العْجـز اإذا لم 

يح�شل التدخل ال�شريع.

امل�دة الث�نية

تلتزم امل�شت�شفيات القيام بالآتي:

ا�شتقبـــال وعالج المري�ـــس الذي تم اإ�شعافه في ق�شم الطوارىء، ول يجوز لها رْفـ�ُس ا�شتقبال اأية   -1

حالة طارئة ينقلها الإ�شعاف الوطني.

نقـــل الحالت الطارئـــة من اأق�شام الطوارىء اإلـــى الم�شت�شفى المتخ�ش�س بعـــد ا�شتقرار الحالة   -2

مي الِخـْدمات ال�شحية. ِوْفـقًا لنظام التحويل بين مقدِّ

تزويـــد المركـــز بقائمة معتَمــــدة لأرقام الت�شـــال بالأطبـــاء المعنيين )رئي�س فريـــق الطوارىء   -3

المنـــاوب واإثنـــان من معاونيه والرقـــم ال�شاخن للق�شم(، على اأْن يتم تحديثهـــا با�شتمرار، وذلك 

لت�شهيل عملية التوا�شل بين المركز والطبيب المعِنـي في الم�شت�شفى التي ُتنَقـل اإليه الحالة.

ة الطوارىء المتوفرة فـــي كل م�شت�شفى، على اأن يتم تحديث العدد  �ِشـرَّ
َ
تزويـــد المركز بعدد من اأ  -4

اإلكترونيًا.

توفير طبيب اأو اأكثر لتغطية الفعاليات العامة والخا�شة ِوْفـقًا لتقدير وحاجة وزارة الداخلية.  -5

امل�دة الث�لثة

التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  – تنفيذ  – كل فيما يخ�شه  املعنيني  على 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1440هـ

الـمــــوافــــــق: 14 يـــــولـيــــــــــو 2019م


