52

العدد – 3403 :الخميس  24يناير 2019

املجل�س الأعلى لل�صحة
قرار رقم ( )2ل�سنة 2019
ب�ش�أن ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
واال�شرتاطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة
الواجب توافرها يف من�ش�آتها وجتهيزاتها
رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء
وال�صيادلة للمهن الطبية املعاونة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطــب الب�شري وطب
الأ�سنـان،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز
ال�صيدلية ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2015
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحية ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
وعلى قانون ال�صحة العامة ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة ،2018
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة وتعديالته،
وعلى اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ،ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة ،2009املع َّدله بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1977باملوا�صفات واال�شرتاطات والتجهيزات ال�صحية الواجب
توافرها يف عيادات الأطباء اخلا�صة،
وعلى القرار رقم ( )21ل�سنة  1987ب�ش�أن �إجراءات الرتخي�ص ب�إن�شاء و�إدارة م�ست�شفى
خا�ص،
وعلى القرار رقم ( )22ل�سنة  1987ب�ش�أن اال�شرتاطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة
الواجب توافرها يف من�ش�آت وجتهيزات امل�ست�شفيات اخلا�صة،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  1995ب�ش�أن اال�شرتاطات واملوا�صفات والتجهيزات الطبية
الواجب توافرها للرتخي�ص للأطباء بفتح عيادات خا�صة طوال � 24ساعة والعطالت الر�سمية،
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املع َّدل بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،2003
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2001ب�ش�أن �إدارة املخ َّلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2014ب�ش�أن تنظيم املراكز الطبية،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن تنظيم التطبيقات الإ�شعاعية يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�صنيف امل�ست�شفيات اخلا�صة،
وعلى قائمة املهن الطبية املعاونة ال�صادرة بالقرار رقم ( )24ل�سنة ،2016
وعلى القرار رقم ( )15ل�سنة  2017ب�ش�أن ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية واال�شرتاطات
ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها يف من�ش�آتها و جتهيزاتها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�صحة بجل�سته رقم ( )8بتاريخ ،2016/8/18
وبنا ًء على ع ْر�ض الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،

قـرر الآتي:
التعريفات
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار واملالحق املرافقة له ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين
املب َّينة قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.
المجل�س :المجل�س الأعلى لل�صحة.
الهيئة :الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
الم�ؤ�س�س���ة ال�صحي���ة �أو الم�ؤ�س�س���ة :كل من�ش�أة ُم َّ
رخ�ص لها من الهيئ���ة لمزاولة وتقديم ِخ ْدمات
�صحي���ة تح���ت �إ�شراف ورقاب���ة الهيئة ،والتي ت�شم���ل دون ح�صر الم�ست�شفي���ات والمراكز الطبية
والعيادات ومراكز ومحال ممار�سة المهن المعاونة والوحدات ال�صحية الأخرى.
الخ ْدمات
الخ ْدمات التي تقدمها الم�ؤ�س�س���ة ال�صحية ،وت�شمل دون ح�صر ِ
الخِ ْدم���ات ال�صحي���ةِ :
المرتبط���ة بالمه���ن ال�صحية والمتعلق���ة بالرعاية ال�صحي���ة والفح�ص والت�شخي����ص والعالج �أو
الح ْمي���ة الغذائية �أو �إقام���ة المر�ضـى �أو الت�أهـي���ل� ،أو توفـير ال ِـخ ْدم���ات الم�ساندة
التمري����ض �أو ِ
له���ا من �إ�سعافات �أولية وفحو�صـات مختبريـة وفحو�صـ���ات �إ�شعاعيـة� ،أو القـيام بـ� ِّأي عمل يت�صل
بالمهن الطبية �أو �أية مهن �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س.
المرك���ز الطب���ي :م�ؤ�س�س���ة �صحية تحتوي عل���ى عيادتين على الأقل �سواء ف���ي َ
تخ ُّ�ص�ص واحد �أو
تخ�ص�صات مختلفة ،ح�سب ت�صنيـف المـركـز .ويجـوز �أن ُتج َرى بـه الجراحـات الب�سيطـة التـي ال
ُّ
تتطلب �إال تخدير ًا مو�ضعي ًا �أو التهدئة الواعية فقط ،وال ت�شمل خدمات التنويم الداخلي.
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مراكز ومحال المهن الطبية المعاونة والمحال ال�صحية :م�ؤ�س�سة �صحية يقت�صر الترخي�ص
به���ا على �أحد المه���ن المح َّددة بقائم���ة المهن الطبي���ة المعاونة ال�صادرة بق���رار رئي�س مجل�س
الوزراء رقم ( )24ل�سنة  ،2016وتمار�س ال�صالحيات المنوطة بها بح�سب الت�صنيف الوارد في
هذا القرار.
مخ َّلف���ات الرعاي���ة ال�صحية الخط���رة :المخ َّلفات التي تنتج من م�صادر مل َّوثة �أو محتمل تَـ َل ُّو ُثـها
بالعوام���ل المعدي���ة �أو الكيمياوية �أو الم�شعة ،وت�ش���كل خطر ًا على الفرد والمجتم���ع والبيئة �أثناء
�إنتاجها �أو جمعها �أو تداولها �أو تخزينها �أو نقلها �أو التخل�ص منها.

ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية
مادة ()2

�أو ًال :الم�ست�شفيات:
�أ -ت�ص َّنف الم�ست�شفيات �إلى الأنواع الآتية:
التخ�ص�صات الطبية
 -1الم�ست�شفيات العامة :م�ؤ�س�سة �صحية تقدِّ م ِخ ْدماتها ال�صحية في
ُّ
الأ�سا�سية ،والتي تت�ضمن على �سبيل الح�صر الجراحة العامة والباطنية و�أمرا�ض الأطفال
والتخ�ص�صات الفرعية المنبثقة عنها ،وت�شمل خدمات تنويم
و�أمرا�ض الن�ساء والتوليد،
ُّ
المر�ضى.
تخ�ص�صة :م�ؤ�س�سة �صحية ت��ق��دِّ م ِخ ْدماتها ال�صحية ف��ي �أح��د
 -2الم�ست�شفيات ال ُم ِّ
التخ�ص�صات الفرعية المنبثقة
التخ�ص�صات الطبية الأ�سا�سية �أو في واحد �أو �أكثر من
ُّ
ُّ
عنها.
التخ�ص�صات الطبية
 -3الم�ست�شفيات التعليمية :م�ؤ�س�سة �صحية تقدِّ م ِخ ْدماتها في
ُّ
الأ�سا�سية الأربعة على الأق��ل ،وت�شمل الجراحة العامة والباطنية و�أمرا�ض الأطفال
و�أمرا�ض الن�ساء والتوليد ،وتكون لديها برامج تعليمية ُمعت َمدة من م�ؤ�س�سة جامعية �أو
عال محلي �أو �إقليمي �أو دول��ي ،يتم من خاللها تدريب �أطباء االمتياز،
مجل�س تعليم ٍ
الأطباء المقيمين ومزاولي المهن ال�صحية الأخرى.
 -4الم�ست�شفيات الت�أهيلية وال َم َ�ص َّحات :م�ؤ�س�سة �صحية تقدِّ م خدمة الت�أهيل �أو الإقامة
الطويلة �أو الرعاية التمري�ضية فقط� ،أو �أية ِخ ْدمات طبية معا ِونة �أخرى.
تخ�ص�ص الجراحة
 -5م�ست�شفيات جراحة اليوم الواحد :م�ؤ�س�سة �صحية تقدِّ م ِخ ْدماتها في ُّ
التخ�ص�صات الفرعية المنبثقة عنها وذلك للجراحات التي ال تحتاج متابعة
فقط� ،أو في
ُّ
لأكثر من � 24ساعة.
ب -ت�ص َّنف الم�ست�شفيات �إلى الفئات الآتية:
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 -1فئة (�أ) :تحتوى على �أكثر من � 100سرير.
 -2فئة (ب) :تحتوى على عدد من � 50إلى � 100سرير.
 -3فئة (ج) :تحتوى على �أقل من � 50سرير ًا.
ثانياً :المراكز الطبية:
ت�ص َّنف املراكز الطبية �إىل الأنواع الآتية:
 -1المركز الطبي العام ( َب َ�شرِي) :م�ؤ�س�سة �صحية ُمع َّدة لتقديم ِخ ْدمات الطب العام فقط.
 -2مرك���ز ط���ب �أ�سن���ان عام :م�ؤ�س�سة �صحي���ة ُمع َّدة لتقديم ِخ ْدمات �صحي���ة في مجال طب الفم
والأ�سنان العام.
الخ ْدم���ات ال�صحية في �أكثر من
 -3مرك���ز متع���دِّد
ُّ
التخ�ص�ص���ات :م�ؤ�س�سة �صحية ُمع َّدة لتقديم ِ
تخ�ص�صات
تخ�ص�ص���ات الطب الب�شري وطب الأ�سنان بم���ا ال يقل عن ثالثة ُّ
ف���رع من فروع ُّ
مختلفة.
التخ�ص�ص���ي ( َب َ�شرِي�/أ�سن���ان) :م�ؤ�س�س���ة �صحي���ة ُمع َّدة لتقدي���م الخدمات
 -4المرك���ز الطب���ي
ُّ
تخ�ص�ص دقيق.
تخ�ص�ص فرعي �أو ُّ
ال�صحية في ُّ
 -5مرك���ز طب���ي يعمل على مدى � 24ساعة في الي���وم :م�ؤ�س�سة �صحية ُمع َّدة ال�ستقبال المر�ضى
والك�ش���ف عليهم وعالجهم ،ويعمل على مدى � 24ساعة في اليوم ،على �أن يعمل بالمركز في
كل نوبة طبيب على الأقل ِو ْفق ًا لل�ضوابط واال�شتراطات الواردة بهذا القرار.
ثالثاً :العيادات:
ت�ص َّنف العيادات �إىل الأنواع الآتية:
ترخ�ص لطبي���ب واحد فقط َّ
 -1عي���ادة الط���ب الب�ش���ري :م�ؤ�س�س���ة �صحية َّ
مرخ����ص من الهيئة،
والخ ْدمات اال�ست�شارية الطبية والعالجية العامة
لمزاول���ة المهنة لتقديم الرعاية ال�صحي���ة ِ
المتخ�ص�صة ،وذلك داخل المملكة ِو ْفق ًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها الهيئة.
�أو
ِّ
المتخ�ص�صة في مجال طب الفم
 -2عيادة طب الفم والأ�سنان :م�ؤ�س�سة �صحية ت�شمل العيادات
ِّ
ترخ�ص لطبي���ب �أ�سنان واحد فقطَّ ،
والأ�سن���ان َّ
مرخ�ص من الهيئ���ة ،لتقديم ِخ ْدمات �صحة
المتخ�ص�صة داخ���ل المملكة ِو ْفق ًا لل�شروط والأحكام التي تتطلبها
الف���م والأ�سنان العامة �أو
ِّ
الهيئة.
 -3عي���ادة تعم���ل عل���ى مدى (� )24ساعة في اليوم :م�ؤ�س�سة �صحية تعمل على مدى (� )24ساعة
َّ
المرخ�ص له بفتْح العيادة
في اليوم بما في ذلك �أيام العطالت الر�سمية ،و ُي�شت َرط �أن يكون
طبيب ًا ا�ست�شاري ًا على الأقل ،على �أنْ يعمل معه في العيادة في كل نوبة طبيب ِو ْفق ًا لل�ضوابط
واال�شتراطات الواردة بهذا القرار.
رابعاً :مراكز ومحال المهن الطبية المعا ِونة والمحال ال�صحية:
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ت�ص َّنف مراكز وحمال املهن الطبية املعا ِونة واملحال ال�صحية �إىل الأنواع الآتية:
 -1مرك���ز الط���ب البدي���ل :م�ؤ�س�سة �صحي���ة ُتما َر�س فيه���ا �أنظمة �صحية للعالج م���ن الأمرا�ض،
والمحافظ���ة على ال�صحة ورعايتها ووقايتها بممار�سة �أ�ساليب وو�سائل ،وا�ستخدام منتجات
متنوع���ة� ،سواء كان���ت نباتية �أو حيوانية �أو معدنية �أو مجم���وع ذلك ،مما ال يدخل في مفهوم
الع�ل�اج الحديث بالعقاقي���ر والأ�شعة والجراح���ة ،وال تندرج �ضمن نظ���ام الرعاية ال�صحية
للممار�سة الطبية الحديثة.
 -2مركز العالج الطبيعي :م�ؤ�س�سة �صحية يتم �إعدادها وتجهيزها ُب ْغية تقديم ِخ ْدمات المعالجة
والت�أهيل للأفراد با�ستخدام الو�سائل الوقائية والتقويمية والعالجية المعت َمدة.
 -3مركز الرعاية المتنقلة/المنزلية :م�ؤ�س�سة �صحية ُم َّ
الخ ْدمات التمري�ضية
رخ�ص لها بتوفير ِ
والرعاي���ة الت�أهيلي���ة �أو �أي���ة ِخ ْدمات طبي���ة معا ِونة م�ص َّرح به���ا من الهيئة وتق��� َّدم للأفراد
بالمنزل.
 -4مركز َت ُ
خاطب و�سمعيات  :م�ؤ�س�سة �صحية تتولى تقييم وعالج وت�أهيل المر�ضى الذين يعانون
من م�شاكل و�إعاقات في ال�سمع �أو النطق والتخاطب وكل ما يتعلق بذلك.
 -5مرك���ز تغذي���ة :م�ؤ�س�س���ة �صحية يتم �إعداده���ا وتجهيزها ُب ْغية تقدي���م الن�صائح والإر�شادات
الغذائية للفرد والمجتمع؛ بغر�ض الوقاية والعالج من الأمرا�ض.
 -6مرك���ز الع�ل�اج النف�سي �أو ال�سلوكي �أو االجتماع���ي :م�ؤ�س�سة �صحية تقدِّ م ِخ ْدمات المعالجة
النف�سي���ة والم�شورة الزواجية و�سلوكيات الأطفال ،وغيرها من ِخ ْدمات الإر�شاد في النواحي
ال�سلوكية واالجتماعية.
 -7مح���ل ب�صري���ات :م�ؤ�س�سة �صحية يت���م فيها قيا�س و�إعداد وبيع العد�س���ات الطبية والعد�سات
الم�صححة للإب�صار.
الال�صقة
ِّ
متخ�ص�صة في تقديم ِخ ْدمات تعزيز ال�صحة المتعلقة
 -8مركز تعزيز ال�صحة :م�ؤ�س�سة �صحية
ِّ
بالوقاية من الأمرا�ض والتوعية وتثقيف الأ�سرة والأمومة والطفولة والمراهقين وكبار ال�سن
وذوي الإعاقة.
 -9مركز �أطراف �صناعية :م�ؤ�س�سة �صحية يتم فيها �إعداد وتركيب الأطراف ال�صناعية والأجزاء
التعوي�ضي���ة الالزم���ة لتعوي�ض عجز �أو نق�ص ف���ي الأطراف الطبيعية الب�شري���ة المفقودة �أو
الم�شوهة؛ لم�ساعدة المعاقين وذوي الإعاقة على القيام بالأعمال اليومية المعتادة ومحاولة
�إعادة ت�أهيلهم لالعتماد على �أنف�سهم.
 -10مركز عالج ت�أهيلي :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم على تقديم ِخ ْدمات الت�أهيل �أو الرعاية التمري�ضية
فقط� ،أو �أية ِخ ْدمات طبية معاونة م�ص َّرح بها من الهيئة .وال يتم التنويم بها لفترة تزيد على
� 24ساعة.
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 -11مرك���ز �أ�شع���ة :م�ؤ�س�س���ة �صحية ُمع َّدة لإج���راء واحد �أو �أكثر من الفحو�ص���ات الإ�شعاعية بما
ف���ي ذلك الفحو�ص���ات التي تتطلب ا�ستخدام مواد طبية مل َّون���ة ،وكذلك ا�ستخدام الموجات
ف���وق ال�صوتية والرنين المغناطي�سي والنظائ���ر الم�شعة ،وغيرها من الفحو�صات الإ�شعاعية
الطبية.
 -12المختبر :م�ؤ�س�سة �صحية ُمع َّدة لإجراء واحد �أو �أكثر من البحوث والتحاليل المختبرية على
المراجعي���ن� ،أو �سوائل الج�س���م� ،أو �أن�سجته� ،أو �إفرازاته� ،أو ا�ستخ���دام حيوانات التجارب،
به���دف ت�شخي�ص المر�ض �أو ا�ستبع���اد الإ�صابة به� ،أو لتقرير الحال���ة ال�صحية للمراجعين،
وتق�سم المختبرات من حيث طبيعة عملها �إلى الأنواع الأربعة الآتية:
�أ) مختبرات �أولية :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم ب�إجراء البحوث المختبرية والتحاليل الب�سيطة
متخ�ص�ص في علم الأمرا�ض بها.
للمراجعين ،وال تتطلب وجود
ِّ
ب) مختبرات عامة :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم ب�إجراء البحوث المختبرية للمراجعين المح َّولين
�إليها �أو الع ِّينات المر�سلة �إليها من الأطباء في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى ،وي�شمل
تخ�ص�صات البحوث والتحاليل المختبرية مثل
مجال عمل هذه المختبرات مختلف ُّ
البحوث الجرثومية والكيمياء الحيوية والخوا�ص الطبيعية وتحاليل ال��دم ومكوناته
متخ�ص�ص في علم الأمرا�ض يعمل بها.
والباثولوجية وغيرها ،ويتطلب وجود طبيب
ِّ
تخ�ص�صية :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم ب�إجراء التحاليل المختبرية للمراجعين
ج) مختبرات ُّ
المر�سلة �إليها من الأطباء في الم�ؤ�س�سات ال�صحية
المح َّولين �إليها �أو على الع ِّينات
َ
تخ�ص�صات البحوث والتحاليل
تخ�ص�ص واحد من ُّ
الأخرى .وينح�صر مجال عملها في ُّ
متخ�ص�ص في علم الأمرا�ض يعمل بها.
المختبرية ،ويتطلب وجود طبيب
ِّ
�سحب الدم فقط ونقل الع ِّينة بعد ذلك
�سحب الدم :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم ِ
د) وحدة ْ
بخ ْدمات ْ
�إلى المختبر الأ�سا�سي.
 -13وح���دة �صحية :م�ؤ�س�سات �صحي���ة ُتن�ش�أ في المدار�س والهيئات وال�شركات والجهات لتقديم
والخ ْدم���ات التمري�ضية والإ�سعاف���ات الأ َّولية وغيرها من
ِخ ْدم���ات تعزيز ال�صح���ة والتغذية ِ
الخ ْدمات التي ال تتطلب وجود طبيب بها.
ِ
 -14معمل الأ�سنان :م�ؤ�س�سة �صحية تقوم بالإجراءات المعملية الخا�صة بالتركيبات ال�صناعية
الثابت���ة والمتحركة وتلبي�س���ات الأ�سنان و�أجه���زة تقويم الأ�سنان المطلوب���ة للمر�ضى ح�سب
موا�صفات طبيب الأ�سنان المعا ِلج ويعمل فيها ف ِّن ُّيو �صناعة الأ�سنان.
 -15مرك���ز الخدم���ة ال�صحي���ة ع���ن ُبع���د :م�ؤ�س�س���ة �صحية تق���وم بتقدم الخدم���ة ال�صحية عن
ُبع���د طبق ًا لال�شتراط���ات والمعايير التي ت�ضعها الهيئة وبع���د الترخي�ص منها ،وله في ذلك
المخت�صين في مجال اال�ست�شارة.
اال�ستعانة بالأطباء
ِّ
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التجهيزات الإدارية
مادة ()3

ُي�شرتَط يف امل�ست�شفيات واملراكز الطبية توافر التجهيزات الإدارية الآتية:
�أ -وجود الئحة داخلية تبين دور وم�سئوليات طاقم القيادة الم�سئول عن عمليات الإدارة الالزمة
للم�ؤ�س�سة ،على �أن تت�ضمن الآتي:
-1بيان ًا وا�ضح ًا لر�سالة الم�ؤ�س�سة معت َمد ًا من مجل�س الإدارة.
الخ ْدمات.
الخ ْدمات والممار�سات المق َّدمة ،وال�سيا�سات المرجعية لكافة ِ
-2نطاق ِ
-3هيكل �إداري من خالل َّ
مخطط تنظيمي للم�سئوليات ،مع تحديد الم�س َّميات وت�سل�سل
ال�سلطات والم�سئوليات المنوطة بالقائمين على القيادة ،على �أن يت�ضمن الآتي:
�أ) المدير الإداري الم�سئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها.
ب) المدير الطبي ويتولى الإ�شراف على الطواقم الطبية والتمري�ضية والفنية.
ج) ر�ؤ�ساء الطواقم الطبية والتمري�ضية والفنية.
د) ر�ؤ�ساء الأق�سام الم�سئولين عن �إدارة مختلف �أق�سام الم�ؤ�س�سة.
بُ -ي�شت َرط في المدير الإداري للم�ؤ�س�سة الآتي:
�	-1أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل في �إحدى المهن ال�صحية �أو �إدارة الرعاية ال�صحية �أو �إدارة
الم�ست�شفيات �أو �إدارة الأعمال ،و�أال تقل درجة الم�ؤهل عن بكالوريو�س.
�	-2أن يكون متف ِّرغ ًا ت َف ُّرغ ًا تام ًا لإدارة الم�ؤ�س�سة.
ج -يج���وز للمدير الإداري للم�ؤ�س�سة تفوي�ض واح���د �أو �أكثر من ال ُمدراء الم�سئولين عن الطواقم
الطبية �أو الإدارية في بع�ض مهامه ،كل ح�سب تخ�ص�صه� ،أو تكليف � ٍّأي منهم بالحلول محله
�أثناء غيابه في مهمة ر�سمية �أو �إجازة �أو لتع ُّذر قيامه بمهامه ل ِّأي �سبب.
د -يج���وز في حالة وجود فرع للم�ؤ�س�سة �أن يتولى المدي���ر الإداري للمركز الرئي�سي مهام مدير
الفرع �أثناء غيابه في مهمة ر�سمية �أو �إجازة �سنوية �أو �أية �إجازات �أخرى.
هـ -تت�ضمن م�سئوليات المدير الإداري المهام الآتية:
�	-1إدارة الم�ؤ�س�سة ال�صحية وت�صريف �شئونها والإ�شراف على �سير العمل الإداري بها ،بما
الخ ْدمات ال�صحية.
يكفل تحقيق �أغرا�ض �إن�شائها بكفاءة عالية ،ول�ضمان جودة ِ
 -2و�ضع ال�سيا�سات الداخلية والعمليات والإجراءات الخا�صة بالم�ؤ�س�سة.
� -3ضمان توفير العدد الكافي من الموظفين والموارد بالم�ؤ�س�سة.
� -4ضمان تعيين موظفين مد َّربين تدريب ًا كافي ًا للتعامل مع احتياجات المر�ضى.
� -5ضمان عمل جميع الموظفين بالم�ؤ�س�سة داخل نطاق مهنتهم وحدود �صالحياتهم.
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 -6الت ََّح ُّقق من توافر الم�ؤهالت واال�شتراطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية
العاملة بالم�ؤ�س�سة.
المخت�صين �أو المف َّو�ضين عنها من القيام ب�أعمال الفح�ص
-7تمكين موظفي الهيئة
ِّ
والتقييم والتفتي�ش للت ََّح ُّقق من تنفيذ �أحكام القوانين ذات ال�صلة.
�	-8إخطار الهيئة بتو ُّقف الم�ؤ�س�سة ال�صحية عن مزاولة وتقديم ِخ ْدماتها ال�صحية �أو عن � ِّأي
تغيير يطر�أ على البيانات التي ُقدِّ مت للهيئة من �أجل الح�صول على الترخي�ص �أو تجديده
خالل المدة المح َّددة قانون ًا.
و -يتول���ى الإ�ش���راف عل���ى الطاقم الطبي والفني ف���ي الم�ست�شفى مدير طب���ي ال تقل درجته عن
المتخ�ص�صة
ا�ست�ش���اري ،وفي حالة عدم وجود طبيب بدرجة ا�ست�شاري في المراكز الطبية
ِّ
يج���وز �أن يكون المدير الطبي بدرجة �أخ�صائي� ،شريطة �أال تقل مدة خبرته عن خم�س ()5
�سن���وات� .أما في مراكز الطب العام (الب�شري) وط���ب الأ�سنان العام يجوز �أن يكون المدير
الطبي طبيب ًا ب�شري ًا �أو طبيب �أ�سنان عام� ،شريطة �أال تقل مدة خبرته عن ع�شر(� )10سنوات.
ز -يجب �أن يكون المدير الطبي متف ِّرغ ًا لإدارة الم�ؤ�س�سة ،ويجوز له العمل ب�شكل جزئي في عيادة
�أخ���رى واحدة فقط بواقع يوم واحد ف���ي الأ�سبوع� ،أو �إجراء عمليات ف���ي �أحد الم�ست�شفيات
بالإ�ضافة �إلى عمله ،وذلك بعد موافقة �إدارة الم�ؤ�س�سة التي يعمل لديها ،ويجب تعيين نائب
له بذات درجته يقوم مقامه في حالة غيابه �أو قيام مانع لديه.
حُ -ي�شت��� َرط ف���ي المدي���ر الطب���ي �أن يكون مقيم��� ًا ب�صفة دائمة ف���ي المملكة طوال فت���رة �إدارته
للم�ؤ�س�س���ة ال�صحي���ة ،و�أن َي�س ُهل االت�صال به خارج �أوقات العمل والتي ال يكون فيها متواجد ًا
بالم�ست�شفى �أو في حالة وجود من ينوب عنه في غير �أوقات العمل الر�سمية �أو في حالة قيام
مانع لديه ل ِّأي �سبب من الأ�سباب ،و�أن يتم الإعالن عن ا�سم المدير الطبي ومن ينوب عنه،
وطرق االت�صال بهما ،وذلك في مكان وا�ضح لجميع طاقم العمل بالم�ست�شفى.
ط -تت�ضمن م�سئوليات المدير الطبي المهام الآتية:
-1الإ�شراف على تنظيم الرعاية ال�صحية المق َّدمة من كافة الطواقم الطبية والفنية
والتمري�ضية العاملة بالم�ؤ�س�سة ،والعمل على تطويرها والت�أكد من التزام ه�ؤالء بالقوانين
واال�شتراطات المهنية و�أخالقيات المهنة المتبعة في المملكة.
�-2ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية العاملين بالم�ؤ�س�سة بال�سيا�سات
والإجراءات المعتمدة بها.
� -3ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية العاملة بالم�ؤ�س�سة بالممار�سات
المهنية ح�سب الأ�صول المهنية ال�سليمة والد�أب على تطويرها با�ستمرار.
-4متابعة وتقييم �أداء كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية العاملة بالم�ؤ�س�سة.
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-5و�ضع برامج التدريب المهني الم�ستمر بالم�ؤ�س�سة.
� -6ضمان التزام كافة الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية العاملة بالم�ؤ�س�سة في ممار�سة
المهنة بحدود الترخي�ص الممنوح لهم.
-7يكون المدير الطبي م�سئو ًال عن � ِّأي تق�صير �أو خلل في تقديم الرعاية الطبية بالم�ؤ�س�سة.
�	-8إبالغ الهيئة عن الحوادث التي قد تحدث في الم�ؤ�س�سة ح�سب المعايير المعمول بها.
 -9تمثيل الم�ؤ�س�سة ال�صحية التابع لها �أمام الهيئة وتزويدها بالملفات وال�سجالت والدفاتر
والم�ستندات والبيانات والمعلومات ال�صحية عند الطلب ،وذلك خالل المدة المنا�سبة
التي تحدِّ دها الهيئة.
ي -يجوز �أن يتولى المدير الطبي مهام المدير الإداري في المراكز الطبية.

مادة ()4

يجب �أن تكون لدى مراكز وحمال املهن الطبية املعا ِونة التجهيزات الإدارية الآتية:
 -1بيان وا�ضح لر�سالة الم�ؤ�س�سة.
 -2نطاق الخدمات والممار�سات المق َّدمة منها.
 -3الهي���كل الإداري م���ن خالل َّ
مخط���ط تنظيمي للم�سئولي���ات ،مع تحديد الم�سمي���ات وت�سل�سل
ال�سلطات والم�سئوليات المناطة بالقائمين على القيادة ،والذي ي�شتمل على الآتي:
�أ) المدير الإداري للم�ؤ�س�سة الم�سئول عن جميع الأعمال الإدارية فيها.
ب) المدير الفني والذي يتولى الإدارة الفنية للم�ؤ�س�سة.
ويجوز �أن يكون املدير الفني هو ذاته املدير الإداري للمركز �أو املحل		.

مادة ()5

واملتخ�ص�صة والتعليمية كحد �أدنى الأق�سام الآتية:
يجب �أن تتوافر بامل�ست�شفيات العامة
ِّ
 -1ق�سم الطوارىء.
 -2العيادات الخارجية.
�سحب الدم (في حالة التعاقد مع مختبر خارجي).
 -3ق�سم المختبر /وحدة ْ
 -4ق�سم الأ�شعة.
� -5صيدلية داخلية.
 -6جناح العمليات للم�ست�شفيات التي توجد بها خدمات جراحية.
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� -7أجنحة الإقامة.
 -8ق�سم العناية الق�صوى /وحدة االعتماد العالية.
 -9غرفة العزْ ل.
 -10الخدمات الإدارية بما فيه���ا ال�سجالت الطبية ومكاتب الإدارة واال�ستقبال .و ُت�ستث َنى بع�ض
الم�ست�شفيات من بع�ض هذه الخدمات بح�سب نطاق الخدمات الإدارية المق َّدمة بها ،وذلك
بنا ًء على تقييم الهيئة.

مادة ()6

يجوز لل�شركات �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات �أي ًا كان الغر�ض من ت�أ�سي�سها �إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية
خا�صة بها ،مبا يف ذلك عيادة �صحية بغر�ض رعاية �أو عالج �أو ت�أهيل املنت�سبني والعاملني لديها.
يقت�صر الرتخي�ص ب�إن�شاء العيادات على َّ
املرخ�ص له بدرجة ا�ست�شاري �أو �أخ�صائي يف �أحد
فروع الطب الب�شري� ،أو طبيب ب�شري عام ال تقل خربته عن ع�شر (� )10سنوات� ،أو طبيب �أ�سنان
ال تقل خربته عن خم�س (� )5سنوات.
عمل الطبيب يف جهة حكومية ،يجب �إثبات عدم املمانعة من جهة عمله مبمار�سة
ويف حالة ِ
املهنة بعد الدوام الر�سمي يف عيادته اخلا�صة.
اال�شرتاطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة
الواجب توافرها يف من�ش�آت وجتهيزات امل�ؤ�س�سات ال�صحية

مادة ()7

يجب �أن تتوافر يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،اال�شرتاطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة
الواجب توافرها يف من�ش�آتها وجتهيزاتها ال�صادرة عن الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وامل�شار �إليها يف
املالحق املرافقة لهذا القرار ،واملن�شورة على موقع الهيئة.

مادة ()8

يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية التعاقد مع جهة �أخرى لتوفري اخلدمات الطبية وامل�ساندة
(املغ�سلة ،املطبخ ،النظافة ،بنك الدم ،امل�شرحة ،املخترب ،الأ�شعة ،التخل�ص من املخ َّلفات
الطبية) �أو �أية ِخ ْدمات �أخرى ح�سبما تراه الهيئة ،وذلك يف حالة عدم توافرها �ضمن ِخ ْدمات
امل�ؤ�س�سة ،وعلى طالب الرتخي�ص تقدمي ما يفيد التعاقد مع جهة للقيام باخلدمة حال احتياجها.
ت�سجل بالرتخي�ص ال�صادر ب�إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سة ،املن�ش�آت والأق�سام والوحدات
يجب �أن َّ
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التي مت الرتخي�ص بت�شغيلها بامل�ؤ�س�سة ،وال ُي�سمح بت�شغيل غريها دون موافقة م�سبقة من الهيئة
و�إ�ضافتها �إىل الرتخي�ص.

مادة ()9

ال يجوز �إقامة �أعمال ت�شييد �أو بناء� ،أو �إ�ضافة � ِّأي جزء �إىل مباين ومن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ال�صحية
�أو هدمها �أو هدم � ِّأي ق�سم منها� ،أو �إجراء � ِّأي تعديل فيها بالتو�سعة �أو ال َّت ْع ِلية� ،أو يف ترتيبها
الداخلي �إال بعد احل�صول على ت�صريح من الهيئة.

املادة ()10

على امل�ؤ�س�سات ال�صحية َّ
املرخ�ص لها من ِق َبل الهيئة وقت العمل بهذا القرار ،توفيق
�أو�ضاعها مبا يتفق و�أحكامه خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة ()11

ُيلغى القرار رقم ( )15ل�سنة  2017ب�ش�أن ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية واال�شرتاطات
ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها يف من�ش�آتها وجتهيزاتها ،كما ُيلغى كل
حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.

مادة ()12

واخل ْدمات ال�صحية تنفيذ �أحكام هذا
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن ِ
القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 11 :جمادى الأولى 1440هـ
الـمـ ــوافـ ـ ـ ــق 17 :ي ـن ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــر 2019م

