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 1998 لسنت 42 رقن المؤسساث في للعمال والعالجيت الوقائيت الطبيت العنايت نظام

 1/8/1998 بتاريخ 4295 رقن الرسميت الجريدة عدد في نشر

  1998-8-1 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 1998( لسنة 42رقم ) نظام

 المؤسسات في للعمال والعالجية الوقائية الطبية العناية نظام

 :(1المادة )

 بو ويعمل( 1999 لسنة المؤسسات في لمعمال والعالجية الوقائية الطبية العناية نظام) النظام ىذا يسمى
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من ااعتبار 

 :(2المادة )

 غير عمى القرينة تدل لم ما دناهأ ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية لمكممات يكون
 :ذلك

 . العمل وزارة :الوزارة

 . العمل وزير :الوزير

 . الوزارة في والبيئة المينية والصحة السالمة مديرية :المديرية

 . المديرية مدير :المدير

 (:3المادة )

 في عمل صاحب كل عمى ،بيا المعمول الصحية والتشريعات والصناعات الحرف قانون حكامأ مراعاة مع
 وذلك المؤسسة في العمل مباشرتو قبل لمعامل الصحية المياقة من يتاكد نأ فييا المسؤول المدير وأ المؤسسة
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 تجرى ضرورية طبية فحوصات يأ وأ والشعاعي والمخبري السريري الفحص طريق عن عميو الطبي بالكشف
 .الغاية ليذه الوزير يصدرىا التي لمتعميمات وفقاً  لمعامل

 (:4المادة )

 لممحافظة الدوري الطبي الفحص جراءإل الالزمة الترتيبات وضع المسؤول المدير وأ عمل صاحب كل عمى
 وفقاً  ولىاأل مراحميا في مراضأ من يظير قد ما والكتشاف مستمرة بصفة الصحية العاممين لياقة عمى

 .مينة لكل الفحص مدة التعميمات ىذه تتضمن نأ عمى الغاية ليذه الوزير يصدرىا التي لمتعميمات

 (:5المادة )

 بكل الخاص الطبي الممف في وتدوينيا الطبية والفحوصات الكشوفات بنتائج حتفاظاإل المؤسسة مدير عمى
 بشكل الصحي وضعو سالمة من كدلمتأ استخدامو بعد لو الدورية الفحوصات جراءإ عند ليياإ لمرجوع عامل
 .مستمر

 (:6المادة )

 الوقاية ووسائل مينتو لمخاطر استخدامو بداية عند العامل رشادإ المسؤول المدير وأ العمل صاحب عمى
 .اتخاذىا عميو الواجب

 (:7المادة )

 بما طبية وحدة نشاءإ وأ وممرض طبيب بتعيين مؤسسة كل تمتزم المادة من( ب) الفقرة حكامأ مراعاة مع. أ
 :تياآل الجدول في مبين ىو لما ووفقاً  فييا العمال عدد مع يتناسب

 وحدة طبية ممرض طبيب عدد العمال

 متفرغ غير متفرغ

55 - 155 1 1 1 - 
151 - 555 - 1 2 1 
551 - 1555 - 2 3 1 
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عمى أن يكون أحد األطباء  3 - فوقفما  – 1551
 أخصائي طب عمل

4 1 

  

 بينيا فيما تتفق نأ عامالً  خمسين( 55) عن منيا كل في العمال عدد يقل متجاورة مؤسسات لعدة يجوز. ب
 لتزاماتاإل تفاقاإل ىذا ويحدد الحال مقتضى حسب طبية وحدة نشاءوا   وممرض طبيب بتعيين شتراكاإل عمى

  .المديرية مدير عميو ويصادق منيا كل عمى المترتبة المالية

 في عمييا المنصوص والعالجية الوقائية الطبية العناية توفير عمى المترتبة المالية الكمفة المؤسسة تتحمل. ج
  فييا. العاممين لجميع النظام ىذا

 عند الطبية الوحدات وأ المؤسسة في العاممين والممرضين طباءاأل سماءبأ المديرية المؤسسة مدير يبمغ. د
 .عضائياأ حدأ تغيير وأ تشكيميا

 (:8المادة )

 المدير وأ العمل صاحب عالمإ لممؤسسة التابعة الطبية الوحدة في طبيب يأ وأ المؤسسة طبيب عمى
 المختصة والمديرية المديرية من كل تبميغ عميو ويترتب بيا شتباهاإل وأ مينية امراض يأ عن خطياً  المسؤول

 .الغاية ليذه الوزير يقرره الذي نموذجلأل وفقاً  مراضاأل بيذه الصحة وزارة في

 (:9المادة )

 عمى الصحية حالتو مع يتناسب عمل لىإ نقمو تطمبت ذاإ لمعامل الصحية الحالة مراعاة المؤسسة مدير عمى
  .بذلك المديرية شعارإ يتم نأ

 (:11المادة )

 .النظام ىذا احكام لتنفيذ الالزمة التعميمات اصدار العمل لوزير

26- 5- 1999 


