اجلريدة الر�سمية العدد ()1231

وزارة ال�صحــــــة
قـــرار وزاري
رقـم 2018/29
ب�إ�صـدار الئحــة �ضوابــط الت�صريــح
للأطبــاء العاملــني بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميـة املدنيـة
للعمـل فـي امل�ؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�صـة فــي غيـر �أوقـات العمـل الر�سميـة
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 96/22
و�إىل الالئحة التنظيمية لل�ش�ؤون الوظيفـية ل�شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية
امل�ساعــدة بامل�ؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميــة (املدنيــة والع�سكري ــة) ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري
رقم ، 2014/16
و�إىل القرار الوزاري رقم  2012/26ب�ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية احلكومية املدنية بالعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــــــرر
املــادة الأولــى
يعمــل فـي �ش�أن �ضوابط الت�صريح للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية
للعم ــل فـي امل�ؤ�س�س ــات الطبيــة اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية  ،ب�أحكام الالئحة
املرفقة .
املــادة الثانيــة
ي�ستمر العمل بالت�صاريح ال�صادرة قبل العمل ب�أحكام الالئحة املرفقــة �إلــى حيــن انتــهاء
مدتها  ،ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة الثالثــة
يلغ ــى الق ــرار ال ــوزاري رق ــم  2012/26امل�شــار �إلي ــه  ،كـمــا يلغــى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار
والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هــذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعــمل بــه مــن الـيوم التال ــي لتاري ــخ ن�شــره .
�صـدر فـي 1439 / 5 / 27 :هـ
املــوافـــق 2018 / 2 / 14 :م
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الئحـة �ضوابـط الت�صريـح
للأطبـاء العاملـني بامل�ؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة املدنيـة
للعمـل فـي امل�ؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�صـة فـي غيـر �أوقات العمـل الر�سميـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها :
 - 1الــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 2الوزيـــر :
وزير ال�صحة .
 - 3املديريــة :
املديرية العامة للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بالوزارة .
 - 4الت�صريــح :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من املديرية للأطباء العاملني بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية
املدنية للعمل فـي امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة فـي غري �أوقات العمل الر�سمية .
 - 5اللجنـة الفنيـة :
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجــوز للأطب ــاء العاملــني بامل�ؤ�س�ســات الطبــية احلكوميــة املدنية العمل فـي امل�ؤ�س�سات
الطبية اخلا�صة �إال بعد احل�صول على الت�صريح .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الت�صريح ما ي�أتي :
� - 1أن يك ــون طالـ ــب الت�صري ــح طبيب ــا عمانيــا ويعمــل ب�أح ــد التخ�ص�ص ــات الطبيــة
التي حتددها اللجنة الفنية  ،و�شاغال لإحدى الوظائف الآتية :
�أ  -طبيب ا�ست�شاري �أول .
ب  -طبيب ا�ست�شاري .
ج  -طبــيب اخت�صا�ص ــي �أول � ،شريط ــة موافــقة الوزير على ذلك  ,بناء على تو�صية
اللجنة الفنية .
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د  -الطبي ــب ال ــذي ا�ستوف ـ ــى ا�شرتاط ــات �شغ ــل وظيف ـ ــة طبي ــب ا�ست ــ�شــاري �أول ،
�أو وظيفة طبيب ا�ست�شاري � ،شريطة موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية
اللجنة الفنية .
وا�ستث ــناء م ــن ذلك  ،يج ــوز الت�صريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي ي�شغــل وظيفــة
طبيب ا�ست�شاري �أول � ،أو وظيفة طبيب ا�ست�ش ــاري �إذا اقت�ض ــت م�صلح ــة العمــل ذلك ،
�شريطة موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية اللجنة الفنية .
� - 2أن يكــون طالــب الت�صريــح قــد �أمــ�ضــى املدد الآتية فـي خدم ــة امل�ؤ�س�س ــة الطبــية
احلكومية املدنية التي يعمل بها :
�أ � -سنة واحدة على الأقل من تاريخ �شغله للوظيفة الطبية .
ب � -أقــل مــن �سن ــة للطب ــيب العمان ــي مــن تاريخ �شغله لوظيفة طبيب ا�ست�شاري
�أول � ،أو وظيفة طبيب ا�ست�شاري � ،شريطة موافقة الوزيــر علــى ذلك  ،بن ــاء
على تو�صية اللجنة الفنية .
� - 3أال يكــون طالــب الت�صريــح قــد ح�صــل عل ــى �إنــذار �أو خطــاب ن�صــح يتعلــق ب�ش�أن
ممار�سته املهنية � ،أو تــم توقيع �أي من العقوبات الت�أديبــية الأخ ــرى املن�ص ــو�ص
عليهــا فـي قان ــون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان عليه خالل ال�سنة
ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلــب الت�صريح  ،و�أال يكون قد �سبق �أن ارتكب خمالفة لأي
من �أحكام هذه الالئحة � ،أو �أي خمالفات �أخرى ت�ؤثر على جودة الرعاية الطبية
خالل ( )6ال�ستة الأ�شهر ال�سابقة على تاريخ تقدمي الطلب .
� - 4أن تك ــون امل�ؤ�س�س ــة الطبي ــة اخلا�ص ــة املطل ــوب الت�صري ــح للعم ــل به ــا مرخ�صــة
من الوزارة  ،ومرخ�صا لها العمل فـي التخ�ص�ص املطلوب الت�صريح له .
� - 5أن يقدم طالب الت�صريح ما ي�أتي :
�أ  -موافقة جهة عمله على طلب الت�صريح .
ب  -موافقة امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة التي يرغب فـي العمل بها .
ج  -ما يفـيد الت�أمني ل�صالح الغري �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية من �إحدى
�شركات الت�أمني املرخ�ص لها مبمار�سة هذا الن�شاط فـي ال�سلطنة .
� - 6أن يقوم طالب الت�صريح ب�سداد الر�سم املقرر قانونا .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ص بالآتي :
 - 1حتديد التخ�ص�صات الطبية التي مينح فـيها الت�صريح .
 - 2النظر فـي احلاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي البندي ــن ( )1و( /2ب) م ــن املــادة ()3
من هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل الوزير .
 - 3البت فـي طلبات الت�صريح للعمل بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة الإ�ضافـية التي تقع
خارج املحافظة التي يعمل بها امل�صرح له .
 - 4النظر فـي املخالفات املرتكبة لأحكام هذه الالئحة  ،وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة
على مرتكبيها وفقا لأحكامها .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب الت�صريح �إىل املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،ويج ــب عليه ــا البت
فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه � ،أو من تاريخ ا�ستيفاء طالــب الت�صريح
للبيانات �أو امل�ستندات التي تطلبها منه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البــت ف ــي الط ــلب
مبثابة رف�ضه .
ويجب على املديرية عر�ض احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )1و( /2ب) من املادة
( )3مــن ه ــذه الالئحــة علــى اللجنــة الفنيــة للنظر فـيها  ،وفـي حال �أو�صت اللجنة مبنح
الت�صريح يرفع الطلب �إىل الوزير للموافقة عليــه م�شفوعــا بالأ�سبــاب التي على �ضوئها
متت التو�صية .
املــادة ( ) 6
تكون مدة الت�صريح (� )1سنة واحدة  ،ويجــوز جتديــده وفقا لأحكام هذه الالئحة قبل
انتهائه مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوما .
وي�شمل الت�صريح تقدمي امل�شورة الطبية والعالج و�إجراء العمليات اجلراحية والفحو�صات
الطبية الالزمة والزيارة املنزلية للمري�ض الذي ي�شرف الطبيب على عالجه بامل�ؤ�س�سة
الطبية اخلا�صة التي يعمل بها .
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املــادة ( ) 7
يك ــون الت�صري ــح للعم ــل فـ ــي م�ؤ�س�س ــة طب ــية خا�ص ــة واح ــدة  ،ووفقا للأوقــات املحــددة
فـي الت�صريح  ،ويجوز الت�صريح بالعمل فـي م�ؤ�س�سة طبية خا�صة �إ�ضافـية  ،وفقا لل�شروط
الآتية :
� - 1أن يكون الت�صريح فـي التخ�ص�صات التي حتددها اللجنة الفنية .
� - 2أن يكون الت�صريح فـي م�ؤ�س�سة طبية خا�صة تقع خارج املحافظة التي يعمل بها
الطبيب .
� - 3أن يكون الت�صريح فـي �أيام العطلة الأ�سبوعية  ،والإجازات امل�صرح بها .
 - 4موافقة الوزير على ذلك  ،بناء على تو�صية اللجنة الفنية .
املــادة ( ) 8
يلتزم الطبيب امل�صرح له بالآتي :
�أ  -التقــيد ب�أيام و�ساعات العمل امل�صرح له العمل بها وفــقا للت�صري ــح  ،وال يج ــوز
تعديلها �إال مبوافقة امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها  ،واعتماد املديرية .
ب � -أن تكون مواعيد عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة فـي الأيام امل�صرح له بالعمل
فـيها فـي غي ــر �أوقات عمله الر�سمي  ،مبا فـي ذلك �أيام �أو �ساعات املناوبة املكلف
بها �أو الأوقات الت ــي ت�ستدعي ظروف العمل وجوده فـي عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية
احلكومية التي يعمل بهــا .
ج � -أن تبد�أ �ساعات العمل فـي امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�ص ــة بعد م�ض ــي �ساع ــة واح ــدة
علــى الأقــل من انتهاء �ساعات العمل الر�سمية بامل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي
يعمل بها .
د � -أال ي�ؤثر عمله بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة على �أداء واجباته وم�س�ؤولياته العالجية
�أو الإدارية �أو الإ�شرافـية �أو التدريبية �أو ح�ضور اللجان واالجتماعات بامل�ؤ�س�سة
الطبية احلكومية التي يعمل بها .
هـ � -أال ي�ستغل الأجهزة �أو املعدات الطبية �أو الإدارية �أو اخلدمات امل�ساعدة �أو العاملني
�أو �أي ت�سهيالت �أخــرى فــي امل�ؤ�س�ســة الطبية احلكومية التــي يعمل بهــا ل�صالــح
امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح له بالعمل بها .
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و � -أال ي ــروج �أو يدع ــو �أو ي�شجع املر�ضــى املرتددين على امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية
التي يعمل بها ممن ي�شرف على عالجهم �أو غريهم على مراجعته فـي �أثناء عمله
بامل�ؤ�س�سة الطبيــة اخلا�ص ــة امل�ص ــرح ل ــه بالعم ــل به ــا � ،أو حتويلهـ ــم �أو ترغيب ــهم
فـي ا�ستخدام �أي ت�سهيالت طبية موجودة بامل�ؤ�س�ســة الطبيــة اخلا�صــة ما دامــت
متوفرة بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية .
ز � -أال يتدخل لدى �أي م�ؤ�س�سة طبية حكومية لتمكني املر�ضى املحولني �إليها طبقا
للم ــادة ( )10مــن ه ــذه الالئحــة مـ ــن احل�ص ــول عل ــى �أف�ضلي ــة ملواعيـ ــد املقابلـ ــة
�أو احل�صول على اخلدمات الطبية �أو العالجية �أو الدواء  ،ما مل تكن احلالة
الطبية للمري�ض ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 9
تلتزم امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح للعمل بها مبا ي�أتي :
�أ  -عدم ال�سماح للطبيب للعمل �إال بعد �صدور الت�صريح �أو جتديده .
ب  -التقيد ب�أيام و�ساعات العمل امل�صرح بها للطبيب  ،وعدم ال�سماح لــه بالعمــل خ ــارج
نطاق �ساعات و�أيام العمل املحددة فـي الت�صريح .
ج � -أال متــنح ن�سبا مالية للأطباء امل�صرح لهم من ر�سوم الفحو�صات الطبية املختربية
�أو الأ�شعة الت�شخي�صية �أو غري ذلك من اخلدمات التي يطلبها الأطباء للمر�ضى
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
د � -ضمان ا�ستمرارية تقدمي الرعاية الطبية للمري�ض فـي احلاالت الطارئة فـي حـال
عدم وجود الطبيب امل�صرح له واملعالج لتلك احلالة بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة .
املــادة ( ) 10
يج ــوز للطبي ــب امل�صــرح ل ــه �إحال ــة املري�ض الذي ي�شرف على عالجه بامل�ؤ�س�سة الطبية
اخلا�صة �إىل �أي م�ؤ�س�سة طبية خا�ص ــة �أخرى تتوفر بها تلك اخلدمات فـي حــال عــدم قدرة
تلك امل�ؤ�س�سة على توفـري خدمات الت�شخي�ص �أو العالج املنا�سبة له  ،و�إذا تعذر ذلك يجوز
له �إحالة املري�ض �إىل �أي م�ؤ�س�سة حكومية تتوفر بها تلك اخلدمات .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1231

املــادة ( ) 11
يجب على امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب �إبالغ املديرية ب�أي خمالفة
لأحكام هذه الالئحة تقع من الطبيب  ،وتتوىل املديرية عر�ض املخالفة على اللجنة الفنية
للنظر فـيها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها  ،وذلك دون الإخالل بامل�ساءلة الإدارية املقررة
فـي النظام الوظيفـي الذي يخ�ضع له الطبيب .
املــادة ( ) 12
يلغى الت�صريح فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ  -طلب امل�ؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب امل�صرح له .
ب  -طلب امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة امل�صرح للطبيب بالعمل بها .
املــادة ( ) 13
تقوم املديرية ب�إعالن الطبيب امل�صرح له العمل بامل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة  ،باحل�ضور �أمام
اللجنة الفنية ملواجهته باملخالفة  ،و�سماع �أقواله  ،وحتقيق دفاعه ب�ش�أنها  ،وللجنة الفنيــة
 فـي حال ثبوت املخالفة � -أن توقع عليه �أيا من اجلزاءات الت�أديبية الآتية :�أ  -الإنذار .
ب  -غرامة �إدارية مبا ال يزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
ج � -إيقاف الت�صريح ملدة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر .
د � -إلغاء الت�صريح .
وال يحق للطبيب امل�صرح له التقــدم بطل ــب ت�صري ــح جدي ــد �إال بع ــد م�ض ــي (� )2سنتيــن
من تاريخ �إلغاء الت�صريح .
املــادة ( ) 14
تقوم املديرية ب�إعالن �صاحب امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة �أو من ميثلها باحل�ضور �أمام اللجنة
الفنية ملواجهته باملخالفة  ،و�سماع �أقواله  ،وحتقيق دفاعه ب�ش�أنها  ،وللجنة الفنية  -فـي حال
ثبوت املخالفة � -أن توقع على امل�ؤ�س�سة الطبية اخلا�صة غرامة �إدارية  ،مقدارها ()1000
�ألف ريال عماين  ،مع وقف منح الت�صريح .

