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املجل�ص الأعلى لل�سحة

 قرار  رقم )2( ل�سنة 2019

 ب�س�أن ت�سنيف امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

 وال�سرتاط�ت ال�سحية والفنية ومتطلب�ت ال�سلمة

ال�اجب ت�افره� يف من�س�آته� وجتهيزاته�

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونة،

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

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدَّ

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
 وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة، ال�شادرة بالقرار رقم 

له بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009،املعدَّ
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 باملوا�شفات وال�شرتاطات والتجهيزات ال�شحية الواجب 

توافرها يف عيادات الأطباء اخلا�شة،
م�شت�شفى  واإدارة  باإن�شاء  الرتخي�س  اإجراءات  ب�شاأن  ل�شنة 1987  رقم )21(  القرار  وعلى 

خا�س،
وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 1987 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 

الواجب توافرها يف من�شاآت وجتهيزات امل�شت�شفيات اخلا�شة،
الطبية  والتجهيزات  واملوا�شفات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 
الواجب توافرها للرتخي�س لالأطباء بفتح عيادات خا�شة طوال 24 �شاعة والعطالت الر�شمية، 
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ل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2003، املعدَّ
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّفات اخلطرة للرعاية ال�شحية،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم املراكز الطبية،
املوؤ�ش�شات  يف  الإ�شعاعية  التطبيقات  تنظيم  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )4( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2015 ب�شاأن ت�شنيف امل�شت�شفيات اخلا�شة،

وعلى قائمة املهن الطبية املعاونة ال�شادرة بالقرار رقم )24( ل�شنة 2016،
وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )15( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها و جتهيزاتها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة بجل�شته رقم )8(  بتاريخ    2016/8/18،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قـرر الآتي:

التعريف�ت

م�دة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار واملالحق املرافقة له، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين 
املبيَّنة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

المملكة: مملكة البحرين.

المجل�ص: المجل�س الأعلى لل�شحة. 

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية. 

�س لها من الهيئـــة لمزاولة وتقديم ِخْدمات  الم�ؤ�س�ســـة ال�سحيـــة اأو الم�ؤ�س�ســـة: كل من�شاأة ُمرخَّ

�شحيـــة تحـــت اإ�شراف ورقابـــة الهيئة، والتي ت�شمـــل دون ح�شر الم�شت�شفيـــات والمراكز الطبية 
والعيادات ومراكز ومحال ممار�شة المهن المعاونة والوحدات ال�شحية الأخرى.

الِخْدمـــ�ت ال�سحيـــة: الِخْدمات التي تقدمها الموؤ�ش�شـــة ال�شحية، وت�شمل دون ح�شر الِخْدمات 

المرتبطـــة بالمهـــن ال�شحية والمتعلقـــة بالرعاية ال�شحيـــة والفح�س والت�شخي�ـــس والعالج اأو 
التمري�ـــس اأو الِحْميـــة الغذائية اأو اإقامـــة المر�شـى اأو التاأهـيـــل، اأو توفـير الـِخْدمـــات الم�شاندة 
لهـــا من اإ�شعافات اأولية وفحو�شـات مختبريـة وفحو�شــــات اإ�شعاعيـة، اأو القـيام بـاأيِّ عمل يت�شل 

بالمهن الطبية اأو اأية مهن اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س.
�س واحد اأو  المركـــز الطبـــي: موؤ�ش�شـــة �شحية تحتوي علـــى عيادتين على الأقل �شواء فـــي تَخ�شُّ

�شات مختلفة، ح�شب ت�شنيـف المـركـز. ويجـوز اأن ُتجَرى بـه الجراحـات الب�شيطـة التـي ل  تخ�شُّ
تتطلب اإل تخديرًا مو�شعيًا اأو التهدئة الواعية فقط، ول ت�شمل خدمات التنويم الداخلي.
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مراكز ومح�ل المهن الطبية المع�ونة والمح�ل ال�سحية: موؤ�ش�شة �شحية يقت�شر الترخي�س 

دة بقائمـــة المهن الطبيـــة المعاونة ال�شادرة بقـــرار رئي�س مجل�س  بهـــا على اأحد المهـــن المحدَّ
الوزراء رقم )24( ل�شنة 2016، وتمار�س ال�شالحيات المنوطة بها بح�شب الت�شنيف الوارد في 

هذا القرار.  
ُثـها  ثة اأو محتمل َتـَلوُّ مخلَّفـــ�ت الرع�يـــة ال�سحية الخطـــرة: المخلَّفات التي تنتج من م�شادر ملوَّ

بالعوامـــل المعديـــة اأو الكيمياوية اأو الم�شعة، وت�شـــكل خطرًا على الفرد والمجتمـــع والبيئة اأثناء 
اإنتاجها اأو جمعها اأو تداولها اأو تخزينها اأو نقلها اأو التخل�س منها. 

ت�سنيف امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

م�دة )2(

اأوًل: الم�ست�سفي�ت:

اأ- ت�شنَّف الم�شت�شفيات اإلى الأنواع الآتية:
�شات الطبية  م ِخْدماتها ال�شحية في التخ�شُّ الم�ست�سفي�ت الع�مة: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ  -1

الأ�شا�شية، والتي تت�شمن على �شبيل الح�شر الجراحة العامة والباطنية واأمرا�س الأطفال 
�شات الفرعية المنبثقة عنها، وت�شمل خدمات تنويم  واأمرا�س الن�شاء والتوليد، والتخ�شُّ

المر�شى. 
اأحــد  فــي  ال�شحية  ِخْدماتها  م  تــقــدِّ �شحية  موؤ�ش�شة  �سة:  الُمتخ�سِّ الم�ست�سفي�ت   -2

�شات الفرعية المنبثقة  �شات الطبية الأ�شا�شية اأو في واحد اأو اأكثر من التخ�شُّ التخ�شُّ
عنها. 

الطبية  �شات  التخ�شُّ في  ِخْدماتها  م  تقدِّ �شحية  موؤ�ش�شة  التعليمية:  الم�ست�سفي�ت   -3

الأطفال  واأمرا�س  والباطنية  العامة  الجراحة  وت�شمل  الأقــل،  على  الأربعة  الأ�شا�شية 
اأو  ُمعتَمدة من موؤ�ش�شة جامعية  الن�شاء والتوليد، وتكون لديها برامج تعليمية  واأمرا�س 
المتياز،  اأطباء  تدريب  خاللها  من  يتم  دولــي،  اأو  اإقليمي  اأو  محلي  عاٍل  تعليم  مجل�س 

الأطباء المقيمين ومزاولي المهن ال�شحية الأخرى. 
الإقامة  اأو  التاأهيل  م خدمة  �ت: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ الت�أهيلية والَم�َسحَّ الم�ست�سفي�ت    -4

الطويلة اأو الرعاية التمري�شية فقط، اأو اأية ِخْدمات طبية معاِونة اأخرى.  
�س الجراحة  م ِخْدماتها في تخ�شُّ م�ست�سفي�ت جراحة الي�م ال�احد: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ  -5

�شات الفرعية المنبثقة عنها وذلك للجراحات التي ل تحتاج متابعة  فقط، اأو في التخ�شُّ
لأكثر من 24 �شاعة.

ب- ت�شنَّف الم�شت�شفيات اإلى الفئات الآتية:
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1- فئة )اأ(: تحتوى على اأكثر من 100 �شرير.
 2- فئة )ب(: تحتوى على عدد من 50 اإلى 100 �شرير.

 3- فئة )ج(: تحتوى على اأقل من 50 �شريرًا. 
ث�ني�ً: المراكز الطبية:

ت�شنَّف املراكز الطبية اإىل الأنواع الآتية:
ة لتقديم ِخْدمات الطب العام فقط. 1- المركز الطبي الع�م )َب�َسِري(: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

ة لتقديم ِخْدمات �شحيـــة في مجال طب الفم  2- مركـــز طـــب اأ�سنـــ�ن ع�م: موؤ�ش�شة �شحيـــة ُمعدَّ

والأ�شنان العام. 
ة لتقديم الِخْدمـــات ال�شحية في اأكثر من  �ســـ�ت: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ د التخ�سُّ 3- مركـــز متعـــدِّ

�شات  �شـــات الطب الب�شري وطب الأ�شنان بمـــا ل يقل عن ثالثة تخ�شُّ فـــرع من فروع تخ�شُّ
مختلفة.

ة لتقديـــم الخدمات  �ســـي )َب�َسِري/اأ�سنـــ�ن(: موؤ�ش�شـــة �شحيـــة ُمعدَّ 4- المركـــز الطبـــي التخ�سُّ

�س دقيق.   �س فرعي اأو تخ�شُّ ال�شحية في تخ�شُّ
ة ل�شتقبال المر�شى  5- مركـــز طبـــي يعمل على مدى 24 �س�عة في اليـــ�م: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

والك�شـــف عليهم وعالجهم، ويعمل على مدى 24 �شاعة في اليوم، على اأن يعمل بالمركز في 
كل نوبة طبيب على الأقل ِوْفقًا لل�شوابط وال�شتراطات الواردة بهذا القرار. 

ث�لث�ً: العي�دات:  

ت�شنَّف العيادات اإىل الأنواع الآتية:
�ـــس من الهيئة،  �س لطبيـــب واحد فقط مرخَّ 1- عيـــ�دة الطـــب الب�ســـري: موؤ�ش�شـــة �شحية ترخَّ

لمزاولـــة المهنة لتقديم الرعاية ال�شحيـــة والِخْدمات ال�شت�شارية الطبية والعالجية العامة 
�شة، وذلك داخل المملكة ِوْفقًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها الهيئة.  اأو المتخ�شِّ

�شة في مجال طب الفم  2- عي�دة طب الفم والأ�سن�ن: موؤ�ش�شة �شحية ت�شمل العيادات المتخ�شِّ

�س من الهيئـــة، لتقديم ِخْدمات �شحة  �س لطبيـــب اأ�شنان واحد فقط، مرخَّ والأ�شنـــان ترخَّ
�شة داخـــل المملكة ِوْفقًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها  الفـــم والأ�شنان العامة اأو المتخ�شِّ

الهيئة. 
3- عيـــ�دة تعمـــل علـــى مدى )24( �س�عة في الي�م: موؤ�ش�شة �شحية  تعمل على مدى )24( �شاعة 

�س له بفْتح العيادة  في اليوم بما في ذلك اأيام العطالت الر�شمية، وُي�شتَرط اأن يكون المرخَّ
طبيبًا ا�شت�شاريًا على الأقل، على اأْن يعمل معه في العيادة في كل نوبة طبيب ِوْفقًا لل�شوابط 

وال�شتراطات الواردة بهذا القرار.
رابع�ً: مراكز ومحال المهن الطبية المعاِونة والمحال ال�شحية:
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ت�شنَّف مراكز وحمال املهن الطبية املعاِونة واملحال ال�شحية اإىل الأنواع الآتية:
1- مركـــز الطـــب البديـــل: موؤ�ش�شة �شحيـــة ُتماَر�س فيهـــا اأنظمة �شحية للعالج مـــن الأمرا�س، 

والمحافظـــة على ال�شحة ورعايتها ووقايتها بممار�شة اأ�شاليب وو�شائل، وا�شتخدام منتجات 
متنوعـــة، �شواء كانـــت نباتية اأو حيوانية اأو معدنية اأو مجمـــوع ذلك، مما ل يدخل في مفهوم 
العـــالج الحديث بالعقاقيـــر والأ�شعة والجراحـــة، ول تندرج �شمن نظـــام الرعاية ال�شحية 

للممار�شة الطبية الحديثة. 
2- مركز العلج الطبيعي: موؤ�ش�شة �شحية يتم اإعدادها وتجهيزها ُبْغية تقديم ِخْدمات المعالجة 

والتاأهيل لالأفراد با�شتخدام الو�شائل الوقائية والتقويمية والعالجية المعتَمدة. 
�س لها بتوفير الِخْدمات التمري�شية  3- مركز الرع�ية المتنقلة/المنزلية: موؤ�ش�شة �شحية ُمرخَّ

م لالأفراد  ح بهـــا من الهيئة وتقـــدَّ والرعايـــة  التاأهيليـــة اأو اأيـــة ِخْدمات طبيـــة معاِونة م�شرَّ
بالمنزل. 

4- مركز َتخ�ُطب و�سمعي�ت : موؤ�ش�شة �شحية تتولى تقييم وعالج وتاأهيل المر�شى الذين يعانون 

من م�شاكل واإعاقات في ال�شمع اأو النطق والتخاطب وكل ما يتعلق بذلك.
5- مركـــز تغذيـــة: موؤ�ش�شـــة �شحية يتم اإعدادهـــا وتجهيزها ُبْغية تقديـــم الن�شائح والإر�شادات 

الغذائية للفرد والمجتمع؛ بغر�س الوقاية والعالج من الأمرا�س. 
م ِخْدمات المعالجة  6- مركـــز العـــلج النف�سي اأو ال�سل�كي  اأو الجتم�عـــي: موؤ�ش�شة �شحية تقدِّ

النف�شيـــة والم�شورة الزواجية و�شلوكيات الأطفال، وغيرها من ِخْدمات الإر�شاد في النواحي 
ال�شلوكية والجتماعية. 

7- محـــل ب�سريـــ�ت: موؤ�ش�شة �شحية يتـــم فيها قيا�س واإعداد وبيع العد�شـــات الطبية والعد�شات 

حة لالإب�شار.   الال�شقة الم�شحِّ
�شة في تقديم ِخْدمات تعزيز ال�شحة المتعلقة  8- مركز تعزيز ال�سحة: موؤ�ش�شة �شحية متخ�شِّ

بالوقاية من الأمرا�س والتوعية وتثقيف الأ�شرة والأمومة والطفولة والمراهقين وكبار ال�شن 
وذوي الإعاقة.

9- مركز اأطراف �سن�عية: موؤ�ش�شة �شحية يتم فيها اإعداد وتركيب الأطراف ال�شناعية والأجزاء 

التعوي�شيـــة الالزمـــة لتعوي�س عجز اأو نق�س فـــي الأطراف الطبيعية الب�شريـــة المفقودة اأو 
الم�شوهة؛ لم�شاعدة المعاقين وذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية المعتادة ومحاولة 

اإعادة تاأهيلهم لالعتماد على اأنف�شهم. 
10- مركز علج ت�أهيلي: موؤ�ش�شة �شحية تقوم على تقديم ِخْدمات التاأهيل اأو الرعاية التمري�شية 

ح بها من الهيئة. ول يتم التنويم بها لفترة تزيد على  فقط، اأو اأية ِخْدمات طبية معاونة م�شرَّ
24 �شاعة. 
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ة لإجـــراء واحد اأو اأكثر من الفحو�شـــات الإ�شعاعية بما  11- مركـــز اأ�سعـــة: موؤ�ش�شـــة �شحية ُمعدَّ

نـــة، وكذلك ا�شتخدام الموجات  فـــي ذلك الفحو�شـــات التي تتطلب ا�شتخدام مواد طبية ملوَّ
فـــوق ال�شوتية والرنين المغناطي�شي والنظائـــر الم�شعة، وغيرها من الفحو�شات الإ�شعاعية 

الطبية. 
ة لإجراء واحد اأو اأكثر من البحوث والتحاليل المختبرية على  12- المختبر: موؤ�ش�شة �شحية ُمعدَّ

المراجعيـــن، اأو �شوائل الج�شـــم، اأو اأن�شجته، اأو اإفرازاته، اأو ا�شتخـــدام حيوانات التجارب، 
بهـــدف ت�شخي�س المر�س اأو ا�شتبعـــاد الإ�شابة به، اأو لتقرير الحالـــة ال�شحية للمراجعين، 

وتق�شم المختبرات من حيث طبيعة عملها اإلى الأنواع  الأربعة الآتية:
الب�شيطة  والتحاليل  المختبرية  البحوث  باإجراء  اأولية: موؤ�ش�شة �شحية تقوم  اأ( مختبرات 

�س في علم الأمرا�س بها. للمراجعين، ول تتطلب وجود متخ�شِّ
لين  ب( مختبرات ع�مة: موؤ�ش�شة �شحية تقوم باإجراء البحوث المختبرية للمراجعين المحوَّ

وي�شمل  الأخرى،  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  في  الأطباء  من  اإليها  المر�شلة  نات  العيِّ اأو  اإليها 
مثل  المختبرية  والتحاليل  البحوث  �شات  تخ�شُّ مختلف  المختبرات  هذه  عمل  مجال 
ومكوناته  الــدم  وتحاليل  الطبيعية  والخوا�س  الحيوية  والكيمياء  الجرثومية  البحوث 

�س في علم الأمرا�س يعمل بها.   والباثولوجية وغيرها، ويتطلب وجود طبيب متخ�شِّ
للمراجعين  المختبرية  التحاليل  باإجراء  تقوم  �شحية  موؤ�ش�شة  �سية:  تخ�سُّ مختبرات  ج( 

ال�شحية  الموؤ�ش�شات  في  الأطباء  من  اإليها  المر�َشلة  نات  العيِّ على  اأو  اإليها  لين  المحوَّ
�شات البحوث والتحاليل  �س واحد من تخ�شُّ الأخرى. وينح�شر مجال عملها في تخ�شُّ

�س في علم الأمرا�س يعمل بها.   المختبرية، ويتطلب وجود طبيب متخ�شِّ
نة بعد ذلك  د( وحدة �سْحب الدم: موؤ�ش�شة �شحية تقوم بِخْدمات �شْحب الدم فقط ونقل العيِّ

اإلى المختبر الأ�شا�شي. 
13- وحـــدة �سحية: موؤ�ش�شات �شحيـــة ُتن�شاأ في المدار�س والهيئات وال�شركات والجهات لتقديم 

لية وغيرها من  ِخْدمـــات تعزيز ال�شحـــة والتغذية والِخْدمـــات التمري�شية والإ�شعافـــات الأوَّ
الِخْدمات التي ل تتطلب وجود طبيب بها. 

14- معمل الأ�سن�ن: موؤ�ش�شة �شحية تقوم بالإجراءات المعملية الخا�شة بالتركيبات ال�شناعية 

الثابتـــة والمتحركة وتلبي�شـــات الأ�شنان واأجهـــزة تقويم الأ�شنان المطلوبـــة للمر�شى ح�شب 
يُّو �شناعة الأ�شنان.  موا�شفات طبيب الأ�شنان المعاِلج ويعمل فيها فنِّ

15- مركـــز الخدمـــة ال�سحيـــة عـــن ُبعـــد: موؤ�ش�شـــة �شحية تقـــوم بتقدم الخدمـــة ال�شحية عن 

ُبعـــد طبقًا لال�شتراطـــات والمعايير التي ت�شعها الهيئة وبعـــد الترخي�س منها، وله في ذلك 
ين في مجال ال�شت�شارة. ال�شتعانة بالأطباء المخت�شِّ
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التجهيزات الإدارية

م�دة )3(

ُي�شرَتط يف امل�شت�شفيات واملراكز الطبية توافر التجهيزات الإدارية الآتية:
وجود لئحة داخلية تبين دور وم�شئوليات طاقم القيادة الم�شئول عن عمليات الإدارة الالزمة  اأ- 

للموؤ�ش�شة، على اأن تت�شمن الآتي:
1- بيانًا وا�شحًا لر�شالة الموؤ�ش�شة معتَمدًا من مجل�س الإدارة.

مة، وال�شيا�شات المرجعية لكافة الِخْدمات. 2- نطاق الِخْدمات والممار�شات المقدَّ
وت�شل�شل  يات  الم�شمَّ تحديد  مع  للم�شئوليات،  تنظيمي  ط  مخطَّ خالل  من  اإداري  3- هيكل 

ال�شلطات والم�شئوليات المنوطة بالقائمين على القيادة، على اأن يت�شمن الآتي:
     اأ( المدير الإداري الم�شئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها. 

     ب( المدير الطبي ويتولى الإ�شراف على الطواقم الطبية والتمري�شية والفنية.
     ج( روؤ�شاء الطواقم الطبية والتمري�شية والفنية.

     د( روؤ�شاء الأق�شام الم�شئولين عن اإدارة مختلف اأق�شام الموؤ�ش�شة.
ُي�شتَرط في المدير الإداري للموؤ�ش�شة الآتي: ب- 

1- اأن يكون حا�شاًل على موؤهل في اإحدى المهن ال�شحية اأو اإدارة  الرعاية ال�شحية اأو اإدارة 
الم�شت�شفيات اأو اإدارة الأعمال، واأل تقل درجة الموؤهل عن بكالوريو�س.

غًا تامًا لإدارة الموؤ�ش�شة. غًا تَفرُّ 2- اأن يكون متفرِّ
يجـــوز للمدير الإداري للموؤ�ش�شة تفوي�س واحـــد اأو اأكثر من الُمدراء الم�شئولين عن الطواقم  ج- 
الطبية اأو الإدارية في بع�س مهامه، كل ح�شب تخ�ش�شه، اأو تكليف اأيٍّ منهم بالحلول محله 

ر قيامه بمهامه لأيِّ �شبب.  اأثناء غيابه في مهمة ر�شمية اأو اإجازة اأو لتعذُّ
يجـــوز في حالة وجود فرع للموؤ�ش�شة اأن يتولى المديـــر الإداري للمركز الرئي�شي مهام مدير  د- 

الفرع اأثناء غيابه في مهمة ر�شمية اأو اإجازة �شنوية اأو اأية اإجازات اأخرى.
تت�شمن م�شئوليات المدير الإداري المهام الآتية: هـ- 

1- اإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية وت�شريف �شئونها والإ�شراف على �شير العمل الإداري بها، بما 
يكفل تحقيق اأغرا�س اإن�شائها بكفاءة عالية، ول�شمان جودة الِخْدمات ال�شحية.  

2-  و�شع ال�شيا�شات الداخلية والعمليات والإجراءات الخا�شة بالموؤ�ش�شة. 
3-  �شمان توفير العدد الكافي من الموظفين والموارد بالموؤ�ش�شة. 

بين تدريبًا كافيًا للتعامل مع احتياجات المر�شى. 4-  �شمان تعيين موظفين مدرَّ
5-  �شمان عمل جميع الموظفين بالموؤ�ش�شة داخل نطاق مهنتهم وحدود �شالحياتهم. 
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ق من توافر الموؤهالت وال�شتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية  6-  التََّحقُّ
العاملة بالموؤ�ش�شة. 

الفح�س  باأعمال  القيام  من  عنها  �شين  المفوَّ اأو  ين  المخت�شِّ الهيئة  موظفي  7- تمكين 
ق من تنفيذ اأحكام القوانين ذات ال�شلة.  والتقييم والتفتي�س للتََّحقُّ

8- اإخطار الهيئة بتوقُّف الموؤ�ش�شة ال�شحية عن مزاولة وتقديم ِخْدماتها ال�شحية اأو عن اأيِّ 
مت للهيئة من اأجل الح�شول على الترخي�س اأو تجديده  تغيير يطراأ على البيانات التي ُقدِّ

دة قانونًا.  خالل المدة المحدَّ
و-  يتولـــى الإ�شـــراف علـــى الطاقم الطبي والفني فـــي الم�شت�شفى مدير طبـــي ل تقل درجته عن 
�شة  ا�شت�شـــاري، وفي حالة عدم وجود طبيب بدرجة ا�شت�شاري في المراكز الطبية المتخ�شِّ
يجـــوز اأن يكون المدير الطبي بدرجة اأخ�شائي، �شريطة األ تقل مدة خبرته عن خم�س )5( 
�شنـــوات. اأما في مراكز الطب العام )الب�شري( وطـــب الأ�شنان العام يجوز اأن يكون المدير 
الطبي طبيبًا ب�شريًا اأو طبيب اأ�شنان عام، �شريطة األ تقل مدة خبرته عن ع�شر)10( �شنوات.

غًا لإدارة الموؤ�ش�شة، ويجوز له العمل ب�شكل جزئي في عيادة  ز- يجب اأن يكون المدير الطبي متفرِّ
اأخـــرى واحدة فقط بواقع يوم واحد فـــي الأ�شبوع، اأو اإجراء عمليات فـــي اأحد الم�شت�شفيات 
بالإ�شافة اإلى عمله، وذلك بعد موافقة اإدارة الموؤ�ش�شة التي يعمل لديها، ويجب تعيين نائب 

له بذات درجته يقوم مقامه في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.  
ح- ُي�شتـــَرط فـــي المديـــر الطبـــي اأن يكون مقيمـــًا ب�شفة دائمة فـــي المملكة طوال فتـــرة اإدارته 
للموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة، واأن َي�شُهل الت�شال به خارج اأوقات العمل والتي ل يكون فيها متواجدًا 
بالم�شت�شفى اأو في حالة وجود من ينوب عنه في غير اأوقات العمل الر�شمية اأو في حالة قيام 
مانع لديه لأيِّ �شبب من الأ�شباب، واأن يتم الإعالن عن ا�شم المدير الطبي ومن ينوب عنه، 

وطرق الت�شال بهما، وذلك في مكان وا�شح لجميع طاقم العمل بالم�شت�شفى.
ط-  تت�شمن م�شئوليات المدير الطبي المهام الآتية:

والفنية  الطبية  الطواقم  كافة  من  مة  المقدَّ ال�شحية  الرعاية  تنظيم  على  1- الإ�شراف 
والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة، والعمل على تطويرها والتاأكد من التزام هوؤلء بالقوانين 

وال�شتراطات المهنية واأخالقيات المهنة المتبعة في المملكة.
2- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملين بالموؤ�ش�شة بال�شيا�شات 

والإجراءات المعتمدة بها. 
3- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة بالممار�شات 

المهنية ح�شب الأ�شول المهنية ال�شليمة والداأب على تطويرها با�شتمرار.
4- متابعة وتقييم اأداء كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة.
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5- و�شع برامج التدريب المهني الم�شتمر بالموؤ�ش�شة.
6- �شمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية العاملة بالموؤ�ش�شة في ممار�شة 

المهنة بحدود الترخي�س الممنوح لهم.
7- يكون المدير الطبي م�شئوًل عن اأيِّ تق�شير اأو خلل في تقديم الرعاية الطبية بالموؤ�ش�شة.

8- اإبالغ الهيئة عن الحوادث التي قد تحدث في الموؤ�ش�شة ح�شب المعايير المعمول بها.
9- تمثيل الموؤ�ش�شة ال�شحية التابع لها اأمام الهيئة وتزويدها بالملفات وال�شجالت والدفاتر 
والم�شتندات والبيانات والمعلومات ال�شحية عند الطلب، وذلك خالل المدة المنا�شبة 

دها الهيئة.  التي تحدِّ
يجوز اأن يتولى المدير الطبي مهام المدير الإداري في المراكز الطبية. ي- 

م�دة )4(

يجب اأن تكون لدى مراكز وحمال املهن الطبية املعاِونة التجهيزات الإدارية الآتية:
1- بيان وا�شح لر�شالة الموؤ�ش�شة.

مة منها. 2- نطاق الخدمات والممار�شات المقدَّ
ـــط تنظيمي للم�شئوليـــات، مع تحديد الم�شميـــات وت�شل�شل  3- الهيـــكل الإداري مـــن خالل مخطَّ

ال�شلطات والم�شئوليات المناطة بالقائمين على القيادة، والذي ي�شتمل على الآتي:
اأ( المدير الإداري للموؤ�ش�شة الم�شئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها. 

ب( المدير الفني والذي يتولى الإدارة الفنية للموؤ�ش�شة.
ويجوز اأن يكون املدير الفني هو ذاته املدير الإداري للمركز اأو املحل.   

م�دة )5(

�شة والتعليمية كحد اأدنى الأق�شام الآتية: يجب اأن تتوافر بامل�شت�شفيات العامة واملتخ�شِّ
1- ق�شم الطوارىء. 

2- العيادات الخارجية. 
3- ق�شم المختبر/ وحدة �شْحب الدم )في حالة التعاقد مع مختبر خارجي(.

4- ق�شم الأ�شعة.
5-  �شيدلية داخلية. 

6- جناح العمليات للم�شت�شفيات التي توجد بها خدمات جراحية.
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7- اأجنحة الإقامة.
8- ق�شم العناية الق�شوى/ وحدة العتماد العالية.  

9- غرفة العْزل.
10- الخدمات الإدارية بما فيهـــا ال�شجالت الطبية ومكاتب الإدارة وال�شتقبال. وُت�شتثَنى بع�س 
مة بها، وذلك  الم�شت�شفيات من بع�س هذه الخدمات بح�شب نطاق الخدمات الإدارية المقدَّ

بناًء على تقييم الهيئة.

م�دة )6(

يجوز لل�شركات اأو الهيئات اأو املوؤ�ش�شات اأيًا كان الغر�س من تاأ�شي�شها اإن�شاء موؤ�ش�شة �شحية 
خا�شة بها، مبا يف ذلك عيادة �شحية بغر�س رعاية اأو عالج اأو تاأهيل املنت�شبني والعاملني لديها.
�س له بدرجة ا�شت�شاري اأو اأخ�شائي يف اأحد   يقت�شر الرتخي�س باإن�شاء العيادات على املرخَّ
فروع الطب الب�شري، اأو طبيب ب�شري عام ل تقل خربته عن ع�شر )10( �شنوات، اأو طبيب اأ�شنان 

ل تقل خربته عن خم�س )5( �شنوات.
 ويف حالة عِمل الطبيب يف جهة حكومية، يجب اإثبات عدم املمانعة من جهة عمله مبمار�شة 

املهنة بعد الدوام الر�شمي يف عيادته اخلا�شة.

ال�سرتاط�ت ال�سحية والفنية ومتطلب�ت ال�سلمة

ال�اجب ت�افره� يف من�س�آت وجتهيزات امل�ؤ�س�س�ت ال�سحية

م�دة )7( 

يجب اأن تتوافر يف املوؤ�ش�شات ال�شحية، ال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 
الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها ال�شادرة عن الهيئة يف هذا ال�شاأن، وامل�شار اإليها يف 

املالحق املرافقة لهذا القرار، واملن�شورة على موقع الهيئة.

م�دة )8(

وامل�شاندة  الطبية  اخلدمات  لتوفري  اأخرى  جهة  مع  التعاقد  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  يجوز 
املخلَّفات  من  التخل�س  الأ�شعة،  املخترب،  امل�شرحة،  الدم،  بنك  النظافة،  املطبخ،  )املغ�شلة، 
الطبية( اأو اأية ِخْدمات اأخرى ح�شبما تراه الهيئة، وذلك يف حالة عدم توافرها �شمن ِخْدمات 
املوؤ�ش�شة، وعلى طالب الرتخي�س تقدمي ما يفيد التعاقد مع جهة للقيام باخلدمة حال احتياجها. 
ل بالرتخي�س ال�شادر باإن�شاء واإدارة املوؤ�ش�شة، املن�شاآت والأق�شام والوحدات   يجب اأن ت�شجَّ
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التي مت الرتخي�س بت�شغيلها باملوؤ�ش�شة، ول ُي�شمح بت�شغيل غريها دون موافقة م�شبقة من الهيئة 
واإ�شافتها اإىل الرتخي�س. 

م�دة )9(

 ل يجوز اإقامة اأعمال ت�شييد اأو بناء، اأو اإ�شافة اأيِّ جزء اإىل مباين ومن�شاآت املوؤ�ش�شة ال�شحية 
اأو يف ترتيبها  ْعِلية،  التَّ اأو  بالتو�شعة  اأيِّ تعديل فيها  اإجراء  اأو  اأيِّ ق�شم منها،  اأو هدم  اأو هدمها 

الداخلي اإل بعد احل�شول على ت�شريح من الهيئة. 

امل�دة )10(

توفيق  القرار،  بهذا  العمل  وقت  الهيئة  ِقَبل  من  لها  �س  املرخَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على   
اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به. 

م�دة )11(

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )15( رقم  القرار  ُيلغى 
كل  ُيلغى  كما  من�شاآتها وجتهيزاتها،  توافرها يف  الواجب  ال�شالمة  ومتطلبات  والفنية  ال�شحية 

حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

م�دة )12(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية تنفيذ اأحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.     

 رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ : 11جمادى الأولى 1440هـ
الـمــــوافــــــــق: 17 يــنـــــــايــــــــــــر 2019م


