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وز�رة �ل�سحة
   قر�ر رقم )5( ل�سنة  2017

رة  و الموؤثِّرات العقلية    ب�ضاأن تحديد المواد المخدِّ
والتي يجوز لالأطباء اأْن يحرزوها في عياداتهم الخا�ضة 

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان،
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
رات العقلية، وعلى الأخ�س  رة واملوؤثِّ وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املادة )18( منه،  
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 املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد التن�شيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر �الآتي:
املادة االأولى

مع مراعاة اأحكام املواد )17(، )18(، )19(  و )20( من القانون رقم )15( ل�شنة 2007 
لهذا  املرافق  اجلدول  �سبيل احل�سر يف  على   - د  حُتدَّ العقلية،  رات  واملوؤثِّ رة  املخدِّ املواد  ب�ساأن 
�س لهم مبزاولة مهنة الطب  رات العقلية  التي يجوز لالأطباء املرخَّ رة واملوؤثِّ القرار - املواد املخدِّ

يف اململكة اأْن يحرزوها يف عياداتهم اخلا�شة ل�شتعمالها يف عالج مر�شاهم عند ال�شرورة.  

املادة الثانية
رة  �س لهم مبزاولة مهنة الطب يف اململكة الحتفاظ باملواد املخدِّ يجب على الأطباء املرخَّ
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رات العقلية املذكورة يف اجلدول املرافق لهذا القرار، يف �شكلها الذي يتفق مع ا�شتعمالها  واملوؤثِّ
ة له ودون اأي تغيري. وال يجوز لهم عالج املر�سى بتلك املواد واملوؤثرات العقلية خارج  الطبي الـُمَعدَّ
اأيٍّ منها ملر�شاهم  عياداتهم اخلا�شة اإل يف احلالت الطارئة فقط، كما ُيحَظر عليهم �شْرف 

د ا�شتعمالها باأنف�شهم.  بق�شْ

املادة الثالثة
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.             
          

                    
 وزيرة �ل�سحة

 فائقة بنت �ضعيد ال�ضالح         

�شدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1438هـ
الـمــوافــــــــق:  6  فـبــرايــــــــــــــر 2017م
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رة واملوؤثِّرات العقلية جدول املواد املخدِّ
التي يجوز لالأطباء اأْن يحرزوها يف عياداتهم اخلا�ضة

العيادات اخلا�شة )طب عام وطب العائلة وعيادات تعمل على مدار ال�شاعة واأمرا�س القلب(
Private Clinic (General, family physician,24 hours &cardiology clinic)

Morphine 10 mg injection – 5 Amps 1

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 2

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 3

العيادات اخلا�شة )العظام(
Private Clinic )Ortho(

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1

العيادات اخلا�شة )اأمرا�س ن�شاء وولدة(
Private Clinic )Gynaecology(

Pethidine 100 mg injection – 5 Amps 1
Pethidine 50 mg injection – 5 Amps 2

العيادات اخلا�شة )الأمرا�س النف�شية(
Private Clinic )c(

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1

العيادات اخلا�شة )طب الأع�شاب(
Private Clinic )Neurology(

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1
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العيادات اخلا�شة )الأطفال(
Private Clinic (Pediatric)

Diazepam 10 mg injection – 5 Amps 1

Diazepam 5 mg Rectal – 5 Tubes 2

العيادات اخلا�شة )جراحة عامة(
Private Clinic (General Surgery)

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1

Morphine 10 mg injection – 5 Amps 2

العيادات اخلا�شة )اأذن، اأنف، وحنجرة(
Private Clinic )ENT/Othalmic(

Tramadol 100 mg injection – 5 Amps 1


