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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )77( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �ل�شرت�طات �ل�شحية للرتخي�س للموؤ�ش�شات �ل�شحية 

ِلـي و�لدوري للعاملني وَّ
َ
مبز�ولة �لفْحـ�س �لطبي �لأ

وزير ال�شحة:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، واخِلـْدمات ال�شحية، املعدنَّ

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

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)76( منه،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

 مع مراعاة ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 

الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها الواردة يف اأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 2019، ُيـ�شرَتط 

ِلـي والدوري  ونَّ
َ
للرتخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية التي ترغب مبزاولة ِخـْدمات الفْحـ�س الطبي الأ

للعاملي، توافر ال�شرتاطات الآتية:

اأن تتوفر في الموؤ�ش�شة ال�شحية الأجهزة الطبية الآتية:  -1

.)ECG( جهاز تخطيط القلب اأ- 

.)Spirometry( ب- جهاز لقيا�س وظائف الرئة

.)Audiometry( ج- جهاز لقيا�س ال�شْمـع

د- جهاز تحليل دم )CBC، ال�شكر، الدهون، وظائف الِكـَلـى والكبد(.

هـ- جهاز لقيا�س بيئة العمل )اأبخرة، �شو�شاء، غبار، رطوبة(.



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

43

ـ�شة لعمل  اأجهزة لعمل الأ�شعة والتحاليل المختبرية. ويجوز التعاقد مع جهة اأخرى مرخنَّ و- 

هذه الأ�شعة اأو التحاليل المختبرية.

جهاز لقيا�س العنا�شر الثقيلة واإجراء قيا�شات العنا�شر الثقيلة في الدم، ويجوز التعاقد  ز- 

ـ�شة لقيا�شات عنا�شر الدم الثقيلة. مع جهة اأخرى مرخنَّ

اأن يتوفر في الموؤ�ش�شة ال�شحية اأطباء وكوادر فنية واإدارية على النحو الآتي:  -2

ال�شحية،  والِخـْدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ِقـَبـل  ـ�شين من  اأطباء مرخنَّ توافر  اأ- 

بدرجة ا�شت�شاري اأو اأخ�شائي �شحة و�شالمة مهنية، يعملون بدوام كامل اأو جزئي لدى 

الموؤ�ش�شة ال�شحية.

ـين يحملون �شهادة في اأ�شا�شيات ال�شحة وال�شالمة  ب- توافر اأطباء العائلة اأو اأطباء عامِّ

المهنية )basic occupational health and safety( اأو من ذوي الخبرة في ال�شحة 

المهنية بخبرة ل تقل مدتها عن )3( �شنوات.

ِقـَبـل الهيئة يحملون )�شهادة دبلوم تمري�س ودورات  ج- ممر�شون مهنيون مرخ�شون من 

تدريبية في الطب المهني(.

ـ�س  توافر اأخ�شائيي بيئة العمل يتم التعاقد معهم ويحملون )بكالوريو�س في العلوم بتخ�شُّ د- 

في  الخبرة  ذوي  من  العمل  بيئة  اأخ�شائيي  اأو  العامة(،  ال�شحة  اأو  العمل  بيئة  �شحة 

ال�شحة المهنية ل تقل مدة خبرتهم عن )3( �شنوات.

مادة )2(

ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفح�س  ِخـْدمات  مبزاولة  لها  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على  يجب 

والدوري للعاملي، اأن ت�شع ال�شيا�شات والإجراءات التنظيمية خلدمة ال�شحة املهنية، والقيام 

بالفحو�شات الطبية ح�شب تعليمات واإر�شادات وزارة ال�شحة.

�س  لتَعـرُّ ـباعها عند وجود موؤ�شرات  اتِّ الواجب  بالإجراءات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم  كما 

العامل لأيِّ خطر اأو اإ�شابة.

مادة )3(

والدوري  ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفْحـ�س  ِخـَدمات  لها مبزاولة  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 

على  مهنية،  باأمرا�س  ت�شخي�شها  يتم  التي  احلالت  جميع  عن  ال�شحة  وزارة  اإبالغ  للعاملي، 

باإر�شال تقارير ون�شخ من مناذج الفحو�شات التي جتريها اإىل وحدة  اأْن تلتزم هذه املوؤ�ش�شات 

ـنًة الآتي: ال�شحة املهنية بوزارة ال�شحة �شهريًا، مت�شمِّ

1- التاريخ المهني والطبي للعامل.
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2- تقارير ومالحظات الطبيب ونتائج الفْحـ�س البدني ونتائج باقي الفحو�شات )تقرير الأ�شعة، 

تقارير المختبر، تخطيط القلب، نتائج وظائف الرئة، تخطيط ال�شْمـع(.

�س لالأخطار المهنية في الفحو�شات. 3- الإجراء المتَخـذ في حالة وجود اأيِّ موؤ�شر للتعرُّ

مادة )4(

والدوري  ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفْحـ�س  ِخـْدمات  لها مبزاولة  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 

للعاملي الحتفاظ ملدة )5( �شنوات بال�شجالت الطبية للفحو�شات مكتملة ح�شب ا�شرتاطات 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية.

مادة )5( 

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 نوفمــبـــــــر 2020م


