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وزارة ال�صحـــــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 2015/151

بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2012/26 

ب�صـاأن �صوابـط الت�صريـح للأطبـاء العامليـن باملوؤ�ص�صـات ال�صحيـة 

احلكوميـة املدنيـة بالعمـل فــي املوؤ�ص�صـات ال�صحيـة اخلا�صـة

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

رقم 96/22 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33 ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة 

باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية )املدنية والع�سكرية( ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي ،

واإىل الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفـية ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية 

امل�ساعـــدة باملوؤ�س�ســـات الطبيـــة احلكوميـــة )املدنــية والع�سكريــة( ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2014/16 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/26 ب�ساأن �سوابط الت�سريح لالأطباء العاملني باملوؤ�س�سات 

ال�سحية احلكومية املدنية بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء بجل�سته رقم 2015/19 املنعقدة بتاريخ 14من �سعبان 1436هـ 

املوافــق 2 مــن يونيـــو 2015م ب�ســاأن �ساعــات العــمل والت�سريح بالعمل باملوؤ�س�سات ال�سحية 

اخلا�سة ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 
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تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على �سوابط الت�سريح لالأطباء العاملني باملوؤ�س�سات ال�سحية 

احلكوميـــة املدنيــــة بالعمـــل فــــي املوؤ�س�ســـات ال�سحيـــة اخلا�ســـة املرفقـــة بالقــرار الــوزاري 

رقم 2012/26 امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة

علـــى املخاطبيــــن باأحكـــام هــذا القــرار توفـيــق اأو�ساعهم فـي مدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر 

مــن تاريــخ العمـــل بــه ، اأو مــن تاريــخ الت�سريح املمنوح لأي منهما ، اأيهما ياأتي اأول .

املــادة الثالثــــة

يلغـــى كـــل مـــا يخالــف هــذا القـــرار والتعديـــالت املرفقـــة ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادةالرابعــة

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

  

�صدر فـي  :   6 / 2 /1437هـ 

املوافــــق  : 2015/11/18م

د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي

                                                                         وزيــــــــــــــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــــــة 
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تعديــلت بعــ�ض اأحكــام �صوابـط 

 الت�صريح للأطباء العاملني باملوؤ�ص�صات ال�صحية 

احلكومية املدنية بالعمل فـي املوؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة

ي�ستبدل بن�سو�س املـواد اأرقام )1( و )3( و )5( مــن �سوابــط الت�سريــح لالأطبــاء العاملني 

باملوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية املدنية بالعمل فــي املوؤ�س�ســات ال�سحيـــة اخلا�ســـة املرفقــــة 

بالقرار الوزاري رقم 2012/26 امل�سار اإليه املـواد الآتية :

املــادة ) 1 (

ي�ستــرط للت�سريح لالأطبـاء العاملني باملوؤ�س�ســـات ال�سحيــة احلكوميـــة املدنيـــة بالعمــل 

فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية ما ياأتي :

 اأ - اأن يكـــون طالب الت�سريح طبيبا عمانيــا ، �ساغـــال لوظيفـــة طبيـــب ا�ست�ســاري 

اأول/ ا�ست�ساري ، وذلك باأي تخ�س�س من التخ�س�سات الطبية .

ب - اأن يكون طالــب الت�سريــح قــد اأم�ســى )1( �سنــة علــى الأقــل مــن تاريــخ �سغلـــه 

لوظيفة طبيــب ا�ست�ســـاري اأول ، و)2( �سنتيــن من تاريخ �سغله لوظيفة طبيب 

ا�ست�ساري باملوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية املدنية التي ينت�سب اإليها .

ج - اأن تكـــون املوؤ�س�ســـة ال�سحيـــة اخلا�ســـة املطلـــوب الت�سريـــح للعمــل بها م�سجلـة 

بـوزارة ال�سحـة .

د - تقديــم مــا يفـيــد موافقــة جهــة عمله علــى العمــــل باملوؤ�س�ســة ال�سحيــة اخلا�ســة 

املطلوب الت�سريح للعمل بها .

هـ - تقدمي ما يفـيد موافقة املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة التي يرغب فـي العمل بها .

و - تقدمي ما يفـيد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية .

ز - �سداد الر�سم املقرر ، ومقداره )25( خم�سة وع�سرون ريال عمانيا .
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املــادة ) 3 (

يتم الت�سريح للطبيــب العمانــي ) ا�ست�ساري اأول / ا�ست�ساري ( بالعمل فــي موؤ�س�ستيــن 

�سحيتيــن - بحــد اأق�ســى - وي�سمل الت�سريح تقدمي امل�سورة الطبية والعالج واإجراء 

العمليات اجلراحية اأو الفحو�سات الطبية الالزمة اأو الزيارة املنزلية للمري�س الــذي 

ي�سرف على عالجه باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة التي يعمل بها .

املــادة ) 5 (

يلتزم الطبيب امل�سرح له بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل 

الر�سمية مبا ياأتي :

اأ - العمـل كحــد اأق�ســى )3( ثالثة اأيام فـي الأ�سبوع اإذا كان �ساغال وظيفة طبيب 

ا�ست�ساري اأول ، و)2( يومان فـي الأ�سبوع اإذا كان �ساغال لوظيفة طبيب ا�ست�ساري .

ب - اأن تكـــون مواعيـــد عملـــه باملوؤ�س�ســـة ال�سحيـــة اخلا�ســة فـــي غيــر اأوقــات عملــه 

باملوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية التي ينت�سب اإليها .

ج - اأن تكون اأيام العمل باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة فـي غري اأيام املناوبة باملوؤ�س�سة 

ال�سحية احلكومية التي ينت�سب اإليها .

د - األ يوؤثر عمله باملوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة على اأداء واجباته وم�سوؤولياته �سواء 

العالجية اأو الإدارية اأو الإ�سرافـية باملوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية التي ينت�سب 

اإليها .

هـ - عدم خمالفة القوانني واللوائح املتعلقة بتنظيم مزاولة مهنة الطب الب�سري 

وطب الأ�سنان واآداب املهنة واأخالقياتها املتعارف عليها . 

و - عـــدم ا�ستغـــالل الأجهـــزة اأو املعـــدات الطبيــــة اأو الإداريــــة اأو اخلدمــات امل�ساعدة 

اأو العاملني اأو اأي ت�سهيالت اأخرى فـي املوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية التي ينت�سب 

اإليها ل�سالح املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة امل�سرح له بالعمل بها .
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ز - عدم دعوة اأو ت�سجيع املر�سى املرتددين على املوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية التي 

اأثناء عمله  اأو غريهم مراجعته فـي  اإليها ممن ي�سرف على عالجهم  ينت�سب 

باملوؤ�س�ســـة ال�سحيــة اخلا�سة املرخ�س له العمل بها ، اأو ترغيبهم فـي ا�ستخدام 

اأي ت�سهيالت طبية موجودة بتلك املوؤ�س�سة ما دامت متوفرة باملوؤ�س�سات ال�سحية 

احلكوميـــة . 

ح - عدم التدخل لدى اأي موؤ�س�سة �سحية حكومية لتمكني املر�سى املحولني اإليها 

طبـــقا للمـــادة )6( مـــن هـــذه ال�سوابـــط مـــن احلــ�سول على اأف�سلية للمقابلة 

اأو احل�سول على اخلدمات الطبية اأو العالجية اأو الدواء .


