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وزارة ال�صحة
قرار رقم ( )77ل�سنة 2020
ب�ش�أن اال�شرتاطات ال�صحية للرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية
الفحـ�ص الطبي الأَ َّولِـي والدوري للعاملني
مبزاولة ْ
وزير ال�صحة:
بعد االطالع على القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن
واخل ْـدمات 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 ،املع َّدل
بالقانون رقم ( )1ل�سنة ،2019
وعلى قانون ال�صحة العامة ،ال�صادر بالقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2018وعلى الأخ�ص املادة
( )76منه،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2019ب�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،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل وزارة ال�صحة،

قرر الآتي:
مادة ()1

مع مراعاة ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية واال�شرتاطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة
الواجب توافرها يف من�ش�آتها وجتهيزاتها الواردة يف �أحكام القرار رقم ( )2ل�سنة ُ ،2019يـ�شرتَط
الفحـ�ص الطبي الأَ َّو ِلـي والدوري
للرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية التي ترغب مبزاولة ِخ ْـدمات ْ
للعاملني ،توافر اال�شرتاطات الآتية:
�	-1أن تتوفر في الم�ؤ�س�سة ال�صحية الأجهزة الطبية الآتية:
�أ -جهاز تخطيط القلب (.)ECG
ب -جهاز لقيا�س وظائف الرئة (.)Spirometry
ج -جهاز لقيا�س ال�س ْمـع (.)Audiometry
الكـ َلـى والكبد).
د -جهاز تحليل دم ( ،CBCال�سكر ،الدهون ،وظائف ِ
هـ -جهاز لقيا�س بيئة العمل (�أبخرة� ،ضو�ضاء ،غبار ،رطوبة).
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و�	-أجهزة لعمل الأ�شعة والتحاليل المختبرية .ويجوز التعاقد مع جهة �أخرى َّ
مرخـ�صة لعمل
هذه الأ�شعة �أو التحاليل المختبرية.
ز -جهاز لقيا�س العنا�صر الثقيلة و�إجراء قيا�سات العنا�صر الثقيلة في الدم ،ويجوز التعاقد
مع جهة �أخرى َّ
مرخـ�صة لقيا�سات عنا�صر الدم الثقيلة.
�	-2أن يتوفر في الم�ؤ�س�سة ال�صحية �أطباء وكوادر فنية و�إدارية على النحو الآتي:
�أ -توافر �أطباء َّ
والخ ْـدمات ال�صحية،
مرخـ�صين من ِقـ َبـل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ِ
بدرجة ا�ست�شاري �أو �أخ�صائي �صحة و�سالمة مهنية ،يعملون بدوام كامل �أو جزئي لدى
الم�ؤ�س�سة ال�صحية.
عامـين يحملون �شهادة في �أ�سا�سيات ال�صحة وال�سالمة
ب -توافر �أطباء العائلة �أو �أطباء ِّ
المهنية (� )basic occupational health and safetyأو من ذوي الخبرة في ال�صحة
المهنية بخبرة ال تقل مدتها عن (� )3سنوات.
ج -ممر�ضون مهنيون مرخ�صون من ِقـ َبـل الهيئة يحملون (�شهادة دبلوم تمري�ض ودورات
تدريبية في الطب المهني).
بتخ�صـ�ص
د -توافر �أخ�صائيي بيئة العمل يتم التعاقد معهم ويحملون (بكالوريو�س في العلوم ُّ
�صحة بيئة العمل �أو ال�صحة العامة)� ،أو �أخ�صائيي بيئة العمل من ذوي الخبرة في
ال�صحة المهنية ال تقل مدة خبرتهم عن (� )3سنوات.

مادة ()2

يجب على امل�ؤ�س�سات ال�صحية َّ
املرخـ�ص لها مبزاولة ِخ ْـدمات الفح�ص الطبي الأَ َّو ِلـي
والدوري للعاملني� ،أن ت�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التنظيمية خلدمة ال�صحة املهنية ،والقيام
بالفحو�صات الطبية ح�سب تعليمات و�إر�شادات وزارة ال�صحة.
كما تلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية بالإجراءات الواجب ا ِّتـباعها عند وجود م�ؤ�شرات لت َعـ ُّر�ض
العامل ل ِّأي خطر �أو �إ�صابة.

مادة ()3

على امل�ؤ�س�سات ال�صحية َّ
الفحـ�ص الطبي الأَ َّو ِلـي والدوري
املرخـ�ص لها مبزاولة ِخ َـدمات ْ
للعاملني� ،إبالغ وزارة ال�صحة عن جميع احلاالت التي يتم ت�شخي�صها ب�أمرا�ض مهنية ،على
�أنْ تلتزم هذه امل�ؤ�س�سات ب�إر�سال تقارير ون�سخ من مناذج الفحو�صات التي جتريها �إىل وحدة
مت�ضمـن ًة الآتي:
ال�صحة املهنية بوزارة ال�صحة �شهري ًا،
ِّ
 -1التاريخ المهني والطبي للعامل.
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الفحـ�ص البدني ونتائج باقي الفحو�صات (تقرير الأ�شعة،
 -2تقارير ومالحظات الطبيب ونتائج ْ
تقارير المختبر ،تخطيط القلب ،نتائج وظائف الرئة ،تخطيط ال�س ْمـع).
 -3الإجراء َ
المتخـذ في حالة وجود � ِّأي م�ؤ�شر للتع ُّر�ض للأخطار المهنية في الفحو�صات.

مادة ()4

على امل�ؤ�س�سات ال�صحية َّ
الفحـ�ص الطبي الأَ َّو ِلـي والدوري
املرخـ�ص لها مبزاولة ِخ ْـدمات ْ
للعاملني االحتفاظ ملدة (� )5سنوات بال�سجالت الطبية للفحو�صات مكتملة ح�سب ا�شرتاطات
واخل ْـدمات ال�صحية.
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ِ

مادة ()5

على وكيل وزارة ال�صحة واملعنيني – ُكـ ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح
�صدر بتاريخ 14 :ربيع الآخر 1442هـ
الـم ـ ــواف ـ ــق 29 :نوفم ـب ـ ـ ــر 2020م

