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وزارة ال�صحــــة

قــرار وزاري

رقم 2013/125

بتعديــل بعـــ�ض �أحكــــام 

الئحة تنظيم �لعياد�ت و�مل�صت�صفيات �خلا�صة

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/22 ،

واإىل لئحة تنظيم العيادات وامل�ست�سفيات اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 98/53 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

�ملــادة �الأولـــــى

ي�ساف اجلدول رقم )8( ب�ساأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني 

املرفق اإىل اجلداول املرفقة بالئحة تنظيم العيادات وامل�ست�سفيات اخلا�سة امل�سار اإليها .

�ملــادة �لثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 19 / 9 / 1434هـ 

�ملو�فــــق : 28 / 7 / 2013م

�لدكتور/ �أحمد بن حممد بن عبيد �ل�صعيدي

                                                               وزيــــــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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�جلدول رقم )8(

ب�صاأن تنظيم عياد�ت ومر�كز طب �الأعماق و�لعالج باالأوك�صجني

�أوال : املبنى :

يجـــب اأن يكـــون موقع العيـــادة منا�سبا وي�سهل الو�سول اإليه ، ويف�سل اأن يكون  اأ - 

فـي الدور الأر�سي واإذا كــان مبنى العيادة فـي الأدوار العلــوية فيجب اأن يكـون 

مـزودا مب�سعد كهربائي طوال الوقت .

يجب اأن يكون مبنى العيادة نظيفا و�سحيا طول الوقت . ب - 

يجب اأن يحتوي املبنى على خمارج للحريق . ج - 

يجب اأن ت�ستمل العيادة على الآتي : د - 

1 - غرفـــــــــــــــــة العــــــــــــــــالج : يجب اأن تكون م�ساحة غرفة العالج منا�سبة جلهاز 

طـــب الأعمـــاق ، ويجـــوز اأن يو�سع بكـــل غرفـــة اأكثــر 

من جهاز ، على اأن يحيط بكل جهاز من ثالث جهات 

م�ساحة مرت واحد فراغ على الأقل بدون اأي عوائق 

كما   ، اأمتار  ثالثة  م�ساحة  الأمامية  اجلهة  ومن 

التحكم  لوحة  جهاز  على  الغرفة  حتتوي  اأن  يجب 

الطوارئ  اإنارة  ، وطفاية حريق وم�سابيح  بالعالج 

وخمرج منا�سب للطوارئ .

2 - غرفة مولدات الهواء : يجـــب اأن تكـــون غرفــة مولـــدات الهــواء امل�ستخدمـــة 

فـي �سغط الأجهزة منف�سلة وجيدة التهوية .

يجــــب اأن حتفــــظ ا�سطوانــــات الغــــازات امل�ستخدمـــــة  3 - غرفة غازات العـــــالج : 

الطبيعيــــة  التهويــــة  فـي غرفـــة جيدة  العـــالج  فـي 

اأن حتتـــوي على طفايــــات  ، ويجـــب  وبدون تكييــف 

حريق منا�سبة للتعامل مع حرائق الأوك�سجني .
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العيادة على غرفة لتغيري املالب�س  اأن حتتوي  4 - غرفـــــة تغييــــر املالبـــــ�س : يجب 

خا�سة بالرجال واأخرى خا�سة بالن�ساء .

5 - غرفـــــــــــــــــة ال�ستقبـــــــــــــــــال : يجب اأن حتتوي الغرفة على مكتب ل�ستقبال املر�سى 

املر�سى وجهاز  بيانات  لت�سجيل  اآيل  وجهاز حا�سب 

واأن تكون مزودة بكرا�سي مريحة لنتظار   ، فاك�س 

املر�سى ، على اأن يف�سل بني اأماكن انتظار الرجال 

بدورات  مزودة  تكون  واأن   ، الن�ساء  انتظار  واأماكن 

مياه للجن�سني .

يجــب اأن تكـــون الغرفـــــة مهيـــاأة ومنا�سبــــة لنوعيـــــة  6 - غرفة ال�ست�سارة الطبية : 

اخلدمات التي تقدمها العيادة .

7 - غرفـــة الفحـــ�س الطبـــي

يجـــب اأن تكــــون م�ساحــــة الغرفـــة منا�سبــــة ويراعــــى        )الت�سميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد( : 

يخ�س�س  واأن   ، املري�س  خ�سو�سية  ت�سميمها  فـي 

بهـــا مكتــب للتوثيـــق والكتابـــة ، واأن حتتـــوي علـــى 

جهاز لقيا�س �سغط الدم ، وجهاز لفح�س ال�سكر ، 

و�سماعة طبيب ، وم�سباح يدوي ، وطاولة اأو �سرير 

للفح�س ، وجهاز لفح�س الطول والوزن ، وجميع 

م�ستلزمــات الت�سمـــيد ، ومغ�سلــة ومراآة ، ويف�ســــل 

 )Audiometer( ال�ســـمع  لفحـــ�س  غرفـــــة  وجـــــود 

. )Spirometer( وفح�س كفاءة الرئة

الأدوية  لتخزين  منا�سبة  م�ساحتها  تكون  اأن  يجب   : الأدويــــة  �ســـرف  غرفـــة   -  8

وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية امل�سموح بها .

ثانيا : اأجهزة طب الأعماق : 

اأن تتوافق الأجهزة امل�ستخدمة مع املوا�سفات العاملية املعتمدة ويحدد  يجب   - 1

املالك نوع الأجهزة التي ت�ستخدم فـي العالج وذلك على النحو الآتي :
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 : )Multiplace Chamber( اأ - الأجهزة متعددة املر�سى

الوقت  ذات  فـي  مري�س  من  اأكرث  عالج  فـي  ت�ستخدم  ثابتة  اأجهزة  هي 

وبنف�س اجلدول العالجي وحتتاج اإىل طاقم طبي وفني .

: )Monoplace Chamber( ب - الأجهزة اأحادية املر�سى

 ، كل جل�سة عالجية  فـي  واحد  فـي عالج مري�س  ت�ستخدم  اأجهزة  هي 

وحتتاج اإىل طاقم طبي اأقل عددا من الأجهزة الأخرى .

جلميع  ال�سغط  حتمل  وموا�سفات  الرتكيب  �سهادات  تربز  اأن  ويجب 

التو�سيالت .

2 - العاملني مبراكز ووحدات طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني :

يجب اأن يتوافر فـي مراكــز طب الأعماق والعـــالج بالأوك�سجــني طاقـــم طبــي 

وفني موؤهل ل يقل عن طبيب ممار�س فـي طب الأعماق والعالج بالأوك�سجني 

وممــر�س اأو فني طــب الأعمـــاق والعــالج بالأوك�سجــني وفنــي معــــدات طــــب 

الأعماق والعالج بالأوك�سجني ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية :

�أ - �الأطباء :

�صروط �صغل �لـوظيفـة�لـوظيفـة

طبيب اأول الأعماق

 والعالج بالأوك�سجني

بكالوريو�س الطب واجلراحة + �سنتان خربة + 

ماج�ستري اأو �سهادة متخ�س�سة فـي طب الأعماق 

والعالج بالأوك�سجني لتقل مدتها عن �سنتني

طبيب عام طب 

الأعماق

 والعالج بالأوك�سجني

بكالوريو�س الطب واجلراحة + �سنتان خربة + 

الدبلوم اأو �سهادة متخ�س�سة فـي طب الأعماق 

والعالج بالأوك�سجني ل تقل مدتها عن �سنة
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ب - �ملمر�صون وفنيو طب �الأعماق و�لعالج باالأوك�صجني : 

ج - فنيو معد�ت :

�صروط �صغل �لـوظيفـة�لـوظيفـة

ممر�س - مرافق 

مري�س فـي غرفة 

معادلة ال�سغط

دبلوم متري�س + �سهادة ممر�س طب 

الأعماق والعالج بالأوك�سجني ل تقل مدتها 

عن �ستة اأ�سهر

معالج خارجي فـي 

طب الأعماق والعالج 

بالأوك�سجني

�سهادة دبلوم التعليم العام + �سهادة فـي طب 

الأعماق والعالج بالأوك�سجني ل تقل مدتها 

عن �ستة اأ�سهر

فني طب الأعماق 

والعالج بالأوك�سجني

�سهادة دبلوم التعليم العام + �سهادة فني طب 

اأعماق والعالج بالأوك�سجني ل تقل مدتها 

عن �ستة اأ�سهر

�صروط �صغل �لـوظيفـة�لـوظيفـة

م�سرف معدات طب 

الأعماق

 والعالج بالأوك�سجني

�سهادة ت�سغيل والإ�سراف على غرف معادلة 

ال�سغط + خربة لتقل مدتها عن �سنتني

فني معدات طب الأعماق

 والعالج بالأوك�سجني 

�سهادة ت�سغيل غرفة معادلة ال�سغط + �سهادة 

الإ�سعافات الأولية + خربة لتقل مدتها

 عن �سنتني


