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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/36
بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  92/47باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2002/38بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
حتدد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة وفقا للملحق رقم ( )2املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما  92/47و  2002/38امل�شار �إليهما  ،كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  21 :من رم�ضــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  19 :من يوليــــــــو �سنة 2014م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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ملحــق رقـــم ()1
اخت�صا�صـــات وزارة ال�صحـــــة
�	- 1إعداد ال�سيا�سات ال�صحية فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة  ،ومتابعة تنفيذها بعد
�إقرارها من جمل�س الوزراء .
 - 2التخطيط اال�سرتاتيجي لإدارة وتوجيه تقدمي اخلدمات ال�صحية فـي �إطـار اخلطــط
الوطنية للتنمية  ،مبا فيهــا امل�شروعات الإمنائية والربام ــج ال�صحية وغريها ومتابعة
تنفيذها وتقييمها .
 - 3تقدمي اخلدم ــات ال�صحية بجمي ــع �أوجههـ ــا الوقائي ـ ــة والعالجية لكافـ ــة املواطــنني
و�أ�سرهم  ،واملقيمــني عل ــى �أر�ض ال�سلطن ــة وذلك وفقا للقوانني واللوائـ ــح والقرارات
املنظمة لذلك .
 - 4اتخــاذ م ــا يل ــزم بالو�سائــل العلميـ ــة احلديثــة للوقاي ـ ــة مـ ــن الأمــرا�ض �سـ ـ ــواء �أكان ــت
الأمرا�ض املعدية �أم غري املعدية .
 - 5منح تراخي�ص مزاولة املهـن الطبية والطبية امل�ساع ــدة وال�صيدلـة  ،وتنظيــم ومراقبة
�أدائها  ،وذلك وفقا لأحكام القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بذلك .
 - 6التخطيط لتنمية املوارد الب�شرية فـي املجال ال�صحي فـي �إطار �سيا�سة التنمية الب�شرية
فـي الدولة  ،مبا فـي ذلك و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم ال�صحي بهدف حتقيق
االكتفاء الذاتي من الفئات الطبية امل�ساعدة العامة والتخ�ص�صية فـي خمتلف املجاالت
ال�صحية .
 - 7توفيــر املعلوم ــات والإح�صاءات ال�صحي ــة  ،والقيام بالدرا�سات والبحوث فـي املجاالت
ال�صحية املختلفة مبا يخدم عمليات اتخاذ القرارات والتخطيط واملتابعة والتقييم .
�	- 8إع ــداد برامج التدريب والت�أهي ــل للفئ ــات الطبية والطبية امل�ساعدة و�سائ ــر املوظف ــني
العمانيني العاملني فـي الوزارة للنهو�ض مب�ستواهم علميا ومهنيا .
 - 9التع ـ ــاون م ـ ــع امل�ؤ�س�س ـ ـ ــات التعليميـ ـ ـ ــة ال�صحي ـ ـ ــة بال�سلطنـ ـ ـ ــة ف ــي تدريـ ــب خريجيهـ ــا
بامل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة .
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 - 10العمل على توفري الأدوية واتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان جودتها .
 - 11مراقبة ت�صنيع وا�سترياد وتــداول الأدوية و�إ�صـدار الرتاخي ــ�ص  ،وذلك وفق ــا لأحكام
القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك .
 - 12ت�شجيــع القط ــاع اخلا�ص علــى امل�ساهم ــة فـي دع ــم اخلدم ــات ال�صحي ــة  ،و�إ�ص ــدار
الرتاخيـ ــ�ص لإن�شـ ــاء امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صحي ــة اخلا�صـ ـ ــة  ،وذلك وفقـ ــا لأحكـ ــام القوان ــني
واللوائح والقرارات املنظمة لذلك .
 - 13ن�شــر الوعي ال�صحي فـي املجتم ــع  ،وت�شجيع �أفراده على امل�شارك ــة فـي تعزيــز و�صــون
�صحتهم .
 - 14التعاون مع الوزارات واجلهات املعنية فـي الأمور ذات العالقة بال�صح ــة  ،وخا�صة
املتعلقة بالبيئة واملوا�صفات الغذائية و�سالمتها وغريها .
 - 15العــمل على تنمية العالق ــات مع ال ــدول الأخ ــرى اخلليجي ــة والعربي ــة والأجنبي ــة ،
وكذلك املنظمات الدولية فـي املجاالت ال�صحية املختلفة  ،والتعاون معها بالتن�سيق
مع وزارة اخلارجية لتح�سني احلالة ال�صحية حمليا و�إقليميا وعامليا .
 - 16تنظيم عقد امل�ؤمترات ال�صحية داخل ال�سلطنة  ،ومتثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات
واملنا�سبات املتعلقة بال�صحة  ،وح�ضور اجتماعات املنظمات ال�صحية فـي اخلارج .
 - 17تنظي ــم فعالي ــات التعليم والتطوي ــر املهن ــي امل�ستمر من خ ــالل الن ــدوات وحلقـ ــات
العمل واللقـ ــاءات العلمي ــة والأي ــام ال�صحي ــة وغريه ــا مـن الفعاليـ ــات ذات الطاب ــع
التطويري  ،وتعزيز قدرات الكوادر العاملة فـي الوزارة .
 - 18متابعة التطورات والإجنازات ال�صحية  ،وما ي�ستجد من وقائع فـي البيئة ال�صحية
الدولية  ،واتخاذ التدابري املنا�سبة ملواكبة التطور �أو مواجهة االحتماالت .
 - 19تعزيز االلتزام ب�أخالقيات املهنة  ،وذلك طبقا للقوانني املنظمة للعمل ال�صحي .
�	- 20إعداد م�شروعات القوانني واللوائح الالزمة لتنفيذ هذه االخت�صا�صات .

مكتب
الأمن

مكتب الوزير

الوزيــــــــــــــــــــر

املديرية العامة
للم�ست�شفــى ال�سلطان ــي

امللحــق رقـــم ( : )2الهيكـــــل التنظيمــــي لــــوزارة ال�صحـــــة

املديرية العامة
للتدقي ــق الداخلـ ــي

دائرة
دائرة
دائرة
دائرة
دائرة
العالقات دائرة العالقات املجال�س خدمات الطوارئ
الوثائق
العامة
اخلارجية
املر�ضى
واملراجعني والأزمات
ؤمترات واللجان
والإعالم
وامل�

املديرية العامة
للأعم ــال القانوني ــة

وكيـــل الـــوزارة
ل�شــ�ؤون التخطيــط

مكتـ ــب الوكي ـ ــل

املديرية العامة
للتخطيط والدرا�سات
املديرية العامة
لتنمية املوارد الب�شرية
املديرية العامة
لتقنية املعلومات

املديرية العامة
ل�شـ ـ�ؤون التمري ــ�ض
املديرية العامة
مل�ست�شفـ ــى خولـ ـ ــة
املديرية العامة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
املديرية العامة
لل�صيدلة والرقابة الدوائية

وكيـــل الـــوزارة
لل�شــ�ؤون ال�صحيــة
مكتـ ـ ــب الوكيـ ـ ـ ــل
املديرية العامة
للرعاية الطبية التخ�ص�صية
املديرية العامة
للرعاية ال�صحية الأولية
املديرية العامة
ملراقبة ومكافحة الأمرا�ض

املديريات العامة للخدمات ال�صحية باملحافظات
(م�سقط  /ظفار � /شمال الباطنة  /جنوب الباطنة
 /الداخلية  /الظاهرة  /جنوب ال�شرقية � /شمال
ال�شرقية  /الربميي  /م�سندم  /الو�سطى)
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امل�ست�شارون واخلرباء

املديرية العامة
ملرك ــز �ضم ــان اجل ــودة
وكيــــل الــــوزارة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
مكتـ ـ ــب الوكيـ ـ ـ ــل
املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية
املديرية العامة لل�ش�ؤون املالية
املديرية العامة للتموين الطبي
املديرية العامة للم�شاريع
وال�ش�ؤون الهند�سية

