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 �ملجل�ص.�لأعلى.لل�سحة
.قر�ر.رقم.)40(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.مدة.�سالحية.تر�خي�ص.ُمز�ولي.�لمهن.�ل�سحية
و�سروط.تجديدها.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة :
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 

للمهن الطبية املعاونة، وعلى الأخ�س املادة )12( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 

وعلى الأخ�س املادة رقم )11( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18 ( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم 32 ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
وعلى قرار رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة رقم )17( ل�شنة 2016 بتحديد فئات ر�شوم تراخي�س 

وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،
وبناًء على موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى.

اأ(  البند   -1( رقم  باجلدول  الواردة  ال�شحية  املهن  ملزاويل  الرتاخي�س  �شالحية  مدة  د  حتدَّ
تراخي�س  ر�شوم  فئات  بتحديد   2016 ل�شنة   )17( رقم  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  بقرار  املرفق 
وخدمات الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، ب�شنة واحدة، ويجوز جتديدها ملدد اأخرى 
�س له، وذلك بعد �شداد الر�شوم املقررة عن كامل املدة  وبحد اأق�شى خم�س �شنوات ح�شب طلب املرخَّ
التعليم املهني امل�شتمر عن املدة املطلوبة للرتخي�س طبقًا  املطلوبة، وتقدمي ما يفيد اجتياز �شاعات 
للجدول الوارد باملادة الثانية من هذا القرار، وتقدمي ما يفيد ثبوت لياقته �شحيًا طبقًا للمادة الثالثة 

من هذا القرار.

�ملادة.�لثانية.
�س له عند طلب التجديد، بتقدمي ما يثبت اجتيازه لعدد �شاعات من التعليم املهني  يلتزم املرخَّ
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املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  املعتمدة  الربامج  �شمن  املطلوبة،  الرتخي�س  مدة  عن  امل�شتمر 
هذه  اأحد  يكون  اأْن  على  بذلك.  لها  �س  املرخَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اإحدى  لدى  ال�شحية  واخلدمات 
الربامج دورة الإنعا�س القلبي والرئوي الأولية، ا�شرت�شادًا بالالئحة اخلليجية لربامج التعليم املهني 

امل�شتمر، وذلك ح�شب اجلدول الآتي:

�ملدة.لل�سنة.�لو�حدة �ملهن

30  �شاعة الأطباء
20  �شاعة التمري�س

10  �شاعات املهن الطبية املعاونة
25  �شاعة  ال�شيادلة

�ملادة.�لثالثة
�س له كل ثالث �شنوات بتقدمي ك�شف طبي من اإحدى اجلهات املعتَمدة لدى الهيئة  يلتزم املرخَّ
ُيثبت لياقته ال�شحية ملمار�شة املهنة، وذلك ح�شب ال�شرتاطات واملعايري املعمول بها لكل مهنة، كما 
يلتزم باإخطار الهيئة بكل ما من �شاأنه التاأثري يف لياقته ال�شحية الالزمة ملمار�شة املهنة خالل فرتة 

الرتخي�س.

�ملادة.�لر�بعة
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار .

�ملادة.�خلام�سة
القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�ص.�ملجل�ص.�لأعلى.لل�سحة
�لفريق.طبيب..محمد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

                                           
�شدر بتاريخ :21 ربيع الأول 1438هـ

الـمـــــوافــــــــق: 20 ديـ�شـمـبـــر 2016م


