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وزارة ال�صحة

 قرار رقم )77( ل�صنة 2020

 ب�صاأن اال�صرتاطات ال�صحية للرتخي�ض للموؤ�ص�صات ال�صحية 

ِلـي والدوري للعاملني وَّ
َ
مبزاولة الفْحـ�ض الطبي االأ

وزير ال�صحة:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�ساء   2009 ل�صنة   )38( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

ل باملر�سوم بقانون رقم )32( ل�صنة 2015، واخِلـْدمات ال�سحية، املعدَّ

ل  املعدَّ ال�سحية اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  ب�ساأن  ل�صنة 2015  بقانون رقم )21(  املر�سوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�صنة 2019،

وعلى قانون ال�سحة العامة، ال�سادر بالقانون رقم )34( ل�صنة 2018، وعلى االأخ�ص املادة 

)76( منه،

واال�سرتاطات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  ت�سنيف  ب�ساأن   2019 ل�صنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�سحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها يف من�ساآتها وجتهيزاتها،

وبناًء على عْر�ص وكيل وزارة ال�سحة،

قرر االآتي:

مادة )1(

 مع مراعاة ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سحية واال�سرتاطات ال�سحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة 

الواجب توافرها يف من�ساآتها وجتهيزاتها الواردة يف اأحكام القرار رقم )2( ل�صنة 2019، ُيـ�سرَتط 

ِلـي والدوري  وَّ
َ
للرتخي�ص للموؤ�س�سات ال�سحية التي ترغب مبزاولة ِخـْدمات الفْحـ�ص الطبي االأ

للعاملني، توافر اال�سرتاطات االآتية:

اأن تتوفر في الموؤ�س�سة ال�سحية االأجهزة الطبية االآتية:  -1

.)ECG( جهاز تخطيط القلب اأ- 

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

.)Audiometry( ج- جهاز لقيا�ص ال�سْمـع

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

هـ- جهاز لقيا�ص بيئة العمل )اأبخرة، �سو�ساء، غبار، رطوبة(.
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ـ�سة لعمل  اأجهزة لعمل االأ�سعة والتحاليل المختبرية. ويجوز التعاقد مع جهة اأخرى مرخَّ و- 

هذه االأ�سعة اأو التحاليل المختبرية.

جهاز لقيا�ص العنا�سر الثقيلة واإجراء قيا�سات العنا�سر الثقيلة في الدم، ويجوز التعاقد  ز- 

ـ�سة لقيا�سات عنا�سر الدم الثقيلة. مع جهة اأخرى مرخَّ

اأن يتوفر في الموؤ�س�سة ال�سحية اأطباء وكوادر فنية واإدارية على النحو االآتي:  -2

ال�سحية،  والِخـْدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ِقـَبـل  ـ�سين من  اأطباء مرخَّ توافر  اأ- 

بدرجة ا�ست�ساري اأو اأخ�سائي �سحة و�سالمة مهنية، يعملون بدوام كامل اأو جزئي لدى 

الموؤ�س�سة ال�سحية.

ـين يحملون �سهادة في اأ�سا�سيات ال�سحة وال�سالمة  ب- توافر اأطباء العائلة اأو اأطباء عامِّ

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

المهنية بخبرة ال تقل مدتها عن )3( �سنوات.

ِقـَبـل الهيئة يحملون )�سهادة دبلوم تمري�ص ودورات  ج- ممر�سون مهنيون مرخ�سون من 

تدريبية في الطب المهني(.

ـ�ص  توافر اأخ�سائيي بيئة العمل يتم التعاقد معهم ويحملون )بكالوريو�ص في العلوم بتخ�سُّ د- 

في  الخبرة  ذوي  من  العمل  بيئة  اأخ�سائيي  اأو  العامة(،  ال�سحة  اأو  العمل  بيئة  �سحة 

ال�سحة المهنية ال تقل مدة خبرتهم عن )3( �سنوات.

مادة )2(

ِلـي  وَّ
َ
االأ الطبي  الفح�ص  ِخـْدمات  مبزاولة  لها  ـ�ص  املرخَّ ال�سحية  املوؤ�س�سات  على  يجب 

والدوري للعاملني، اأن ت�سع ال�سيا�سات واالإجراءات التنظيمية خلدمة ال�سحة املهنية، والقيام 

بالفحو�سات الطبية ح�سب تعليمات واإر�سادات وزارة ال�سحة.

�ص  لتَعـرُّ ـباعها عند وجود موؤ�سرات  اتِّ الواجب  باالإجراءات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تلتزم  كما 

العامل الأيِّ خطر اأو اإ�سابة.

مادة )3(

والدوري  ِلـي  وَّ
َ
االأ الطبي  الفْحـ�ص  ِخـَدمات  لها مبزاولة  ـ�ص  املرخَّ ال�سحية  املوؤ�س�سات  على 

على  مهنية،  باأمرا�ص  ت�سخي�سها  يتم  التي  احلاالت  جميع  عن  ال�سحة  وزارة  اإبالغ  للعاملني، 

باإر�سال تقارير ون�سخ من مناذج الفحو�سات التي جتريها اإىل وحدة  اأْن تلتزم هذه املوؤ�س�سات 

ـنًة االآتي: ال�سحة املهنية بوزارة ال�سحة �سهريًا، مت�سمِّ

1- التاريخ المهني والطبي للعامل.
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2- تقارير ومالحظات الطبيب ونتائج الفْحـ�ص البدني ونتائج باقي الفحو�سات )تقرير االأ�سعة، 

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

�ص لالأخطار المهنية في الفحو�سات. 3- االإجراء المتَخـذ في حالة وجود اأيِّ موؤ�سر للتعرُّ

مادة )4(

والدوري  ِلـي  وَّ
َ
االأ الطبي  الفْحـ�ص  ِخـْدمات  لها مبزاولة  ـ�ص  املرخَّ ال�سحية  املوؤ�س�سات  على 

للعاملني االحتفاظ ملدة )5( �سنوات بال�سجالت الطبية للفحو�سات مكتملة ح�سب ا�سرتاطات 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�سحية.

مادة )5( 

على وكيل وزارة ال�سحة واملعنيني – ُكـلٌّ فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْسـِره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير ال�صحة

فائقة بنت �صعيد ال�صالح

�سدر بتاريخ: 14 ربيع االآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 نوفمــبـــــــر 2020م


