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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/75
ب�إ�صـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
�سلطـان عمـان
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى قانــون مزاولــة مهنــة الطـب الب�شــري وطــب الأ�سنــان ال�صــادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم ، 96/22
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل بقانــون تنظيــم مــزاولة مهــنة الطـب واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة  ،املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير ال�صحة الالئحة التنفيذية للقانون املرفق خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة
من تاريخ �صدوره  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر
العمل باللوائح والقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلــغى قانــون مزاولــة مهنــة الطــب الب�شــري وطـب الأ�ســنان ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  ، 96/22كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  9 :مـن ربيــع الأول �سنــة 1441هـ
املـوافـــــق  6 :مـن نوفمبــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـوزارة :
وزارة ال�صحة .
الوزيـــر :
وزير ال�صحة .
الالئحـــة :
الالئحــة التنفيذيــة لهـذا القانـون .
امل�ؤ�س�ســة ال�صحيــة :
�أي م�ؤ�س�سة �صحية تـعنى بتقدمي خدمة وقائية �أو ت�شخي�صية �أو عالجية �أو ت�أهيلية .
مهنــة الطــب :
مهنـة الطـب الب�شـري  ،وطـب الأ�سنـان .
املهـن الطبيـة امل�ساعـدة :
املهـن املرتبطـة مبهـنة الطـب مثـل  :التمريـ�ض  ،والقبالـة  ،والت�صويـر بالأ�شعة  ،والعالج
الطبيـعي والت�أهيلـي  ،ومهنـة فنـي مختبـر  ،ومهنـة فنـي �أ�سنـان  ،وغريهـا مـن املهـن التـي
ي�صـدر بتحديدهـا قـرار مـن الوزيـر .
مزاولـة مهنـة الطـب :
�أي �إجراء وقائــي �أو ت�شخي�صــي �أو عالج ــي �أو ت�أهيلي ك�إبداء امل�شورة الطبية � ،أو الك�شف
على املريــ�ض � ،أو أ�خ ــذ عينــة من ج�سمــه بغ ـ ــر�ض إ�جــراء فحو�صــات للت�شخي ــ�ص الطب ــي
املعملي � ،أو و�صف �أدوية � ،أو �إجراء عملية جراحية � ،أو و�صف �أي �أجهزة تعوي�ضية � ،أو ت�شريح
اجلثة  ،ونحوها مما له عالقة بها .
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الرتخيــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الوزارة على مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة .
مـزاول مهنـة الطـب واملهـن الطبيـة امل�ساعـدة :
كـل �شخـ�ص م�سجـل  ،ومرخـ�ص لـه من الـوزارة مبزاولـة مهنـة الطـب � ،أو املهـن الطبيـة
امل�ساعــدة .
الأ�صـول العلمية والفنيـة :
القواعد والأعراف املتفق عليها  ،واملتوافقة مع املعايري العلمية املقررة فـي جمال مزاولة
مهنة الطب � ،أو املهن الطبية امل�ساعدة .
امل�ضاعفات الطبية :
تفاقـم حالـة املريـ�ض بالرغـم من االحتياطـات التي يتخذهـا مزاولـو مهنـة الطـب � ،أو املهن
الطبيـة امل�ساعـدة .
اخلطــ�أ الطبــي :
�أي �إجراء طبي  ،بالفعل � ،أو بالرتك ال يتفق مع الأ�صول العلمية والفنية  ،ويحدث �ضررا
باملري�ض  ،وال عالقة له بامل�ضاعفات الطبية .
اللجنـة الفنيـة:
اللجنة امل�شكلة وفقا حلكم املــادة (  )4من هذا القانون .
اللجنة الطبية العليا:
اللجنة امل�شكلة وفقا حلكم املــادة (  )46من هذا القانون .
املــادة ( ) 2
يكون تنظيـم امل�ؤ�س�سـات ال�صحيـة اخلا�صة  ،وحتديد �شروط  ،و�إجراءات ترخي�صها على
النحو الذي تبينه الالئحة .
ويجـوز للـوزارة �أن ت�ستعـني مب�ؤ�س�سـة متخ�ص�صـة �أو �أكرث فـي جمــال التقييــم واالعتمــاد ،
تتولى تقييم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ،والتحقق من توفر كافة ال�شروط املقررة قانونا .
املــادة ( ) 3
حتدد ر�سوم اخلدمات التـي تقدمهـا الـوزارة وفقـا لأحكـام هـذا القانـون بقـرار من الوزيـر ،
بعد موافقة وزارة املاليـة .
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املــادة ( ) 4
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية �أو �أكرث تهدف �إلى احلفاظ على م�ستوى مهنة الطب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وااللتزام مببادئها  ،والنظر فـي املخالفات التي تقع من امل�ؤ�س�سات
ال�صحيــة  ،ومزاولـي مهنـة الطـب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة لأحكام هذا القانون والالئحة
والقـرارات ال�صـادرة تنفيــذا لــه .
املــادة ( ) 5
يكــون ملوظفـي الــوزارة الذيــن ي�صــدر بتحديدهــم قــرار من ال�سلطــة املخت�ص ــة باالتف ــاق
مع الوزيــر �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي تطبيــق �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفيذا له .
الف�صل الثاين
تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة
املــادة ( ) 6
ين� أش� فـي الوزارة �سجل لقيد مزاويل مهنة الطب  ،و�آخر لقيد مزاويل املهن الطبية امل�ساعدة ،
ويت�ضمن كل �سجل اال�سم  ،وبيان ال�شهادات العلمية احلا�صل عليها  ،وتاريخها  ،واجلهة
ال�صادرة عنها  ،ورقم وتاريخ القيد فـي ال�سجل  ،ومقر الإقامة  ،ومحل العمل .
املــادة ( ) 7
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون  ،و�أن يكون م�سددا ال�شرتاكه ال�سنوي
فـي �صندوق التعوي�ضات عن الأخطاء الطبية �إذا كان يعمل فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية (املدنية والع�سكرية) � ،أو م�ؤمنا عليه ل�صالح الغري لدى �شركات الت�أمني فـي
ال�سلطنـة �ضـد امل�س�ؤوليـة الناجمـة عن عملــه �إذا كــان يعمــل فـي �إحـدى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة .
املــادة ( ) 8
تنظم الالئحة مدة الرتخي�ص  ،وال�شروط والإجراءات الالزمة للح�صول عليه  ،و�شروط
و�إجــراءات جتديــده  ،والبيانــات الأ�سا�سيــة الواجــب ت�ضمينهــا فـي الرتخيــ�ص  ،وقواعــد
و�شروط ا�ستقدام مزاويل مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة الزائرين  ،وت�سجيلهم
والرتخي�ص لهم .
املــادة ( ) 9
ال يجوز مزاولة مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة خارج امل�ؤ�س�سات ال�صحية  ،وت�ستثنى
من ذلك احلاالت التي حتددها الالئحة .
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الف�صل الثالث
واجبات وحقوق مزاويل مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة
املــادة ( ) 10
يجب على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة االلتزام بالآتي :
 - 1ت�أدية واجبات عملهم مبا تقت�ضيه املهنة من الدقة والأمانة  ،ووفقا للأ�صول
العلمية والفنية .
 - 2معاجلة مر�ضاهم بروح �إن�سانية  ،ب�صرف النظر عن �أحوالهم املادية � ،أو االجتماعية ،
�أو جن�سياتهم � ،أو معتقداتهم � ،أو �أجنا�سهم .
 - 3التقيد بالقواعــد واللوائح والنظم والإجــراءات اخلا�صــة مبمار�سة مهنــة الطـب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة .
 - 4التقيد ب�آداب و�أخالقيات املهنة فـي عالقتهم باملر�ضـى  ،ومزاويل مهنة الطب ،
واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وغريهم .
 - 5توثيق احلالة ال�صحية للمري�ض  ،والت�شخي�ص  ،والعالج املقرر له فـي ال�سجل
املخ�ص�ص لذلك .
 - 6و�صــف العــالج  ،وحتديــد كميتــه  ،ومدتــه  ،وطريقة اال�ستعمـال كتابـة وبو�ضـوح ،
مع بيان اال�سم  ،والتوقيع  ،والتاريخ فـي الو�صفة الطبية .
 - 7تنبيه املري�ض �أو مرافقه  -بح�سب الأحوال � -إلى �ضرورة التقيد ب�أ�سلوب العالج ،
والآثار اجلانبية اخلطرية  ،واملتوقعة منه .
 - 8التعاون مع مزاويل مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الآخرين الذين لهم
�صلة بعالج املري�ض  ،واال�ستفادة مما لديهم من معلومات عن حالته ال�صحية ،
وطريقة عالجه �إذا اقت�ضت م�صلحة املري�ض ذلك .
 - 9ر�صـد امل�ضاعفــات الطبيــة الناجمــة عــن العــالج الطبـي عنـد ظهورهــا  ،واملبــادرة
�إلـى عالجهـا .
 - 10التقيد بقواعد و�إجراءات مكافحة العدوى املعتمدة من اجلهات املعنية .
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املــادة ( ) 11
يلتزم مزاول مهنة الطب بالت�صريح بخروج املري�ض الذي يعاجله من امل�ؤ�س�سة ال�صحية
متى �سمحت حالته ال�صحية بذلك � ،أو بناء على رغبة املري�ض � ،أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة
الثانية �إن كان فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها  ،بعد تب�صريه بعواقب اخلروج � -إن اقت�ضى الأمر ، -
على �أن ي�ؤخذ �إقرار كتابي من طالب اخلروج  ،ويثبت ذلك فـي ال�سجل الطبي للمري�ض .
املــادة ( ) 12
يجب على مزاول مهنة الطب �إبالغ املري�ض بطبيعة مر�ضه  ،ودرجة خطورته بالقدر الذي
يتنا�سب مع حالته ال�صحية  ،ما مل تقت�ض م�صلحته غري ذلك  ،ويتعني �إبالغ �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الثانية فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان املري�ض فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها .
� - 2إذا كانت حالة املري�ض ال�صحية ال ت�سمح ب�إبالغه �شخ�صيا  ،وفـي جميع الأحوال
يتعني توثيق ذلك فـي ال�سجل الطبي للمري�ض .
املــادة ( ) 13
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة ا�ستغالل حاجة املري�ض لتحقيق
منفعة لنف�سه �أو لغريه .
املــادة ( ) 14
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة اجلمع بني املهنة �أو �أي مهنة طبية
�أخرى تتعار�ض معها �إال بقرار من الوزير .
املــادة ( ) 15
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الإ�ضراب �أو االمتناع عن مزاولة
العمل ب�أي �شكل � ،أو التجمهر فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يعملون بها .
املــادة ( ) 16
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة االمتناع عن عالج املري�ض ما مل
تكن حالته خارجة عن اخت�صا�ص �أي منهما  ،وفـي هذه احلالة يجب عليه �إجراء ما يلزم له
من الإ�سعافات الأولية  ،و�إحالته �إلى �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية  ،مرفقا معه تقرير عن النتائج
الأولية للفح�ص والإ�سعاف  ،والعالج الذي ح�صل عليه املري�ض قبل �إحالته .
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املــادة ( )17
يحظ ــر على مــزاول مه ـنــة الطــب  ،واملهـ ــن الطبيـ ــة امل�ساع ــدة ا�ستعمــال و�سائــل �أو طــرق
غري مرخ�ص بها فـي ت�شخي�ص �أو عالج �أو ت�أهيل املري�ض .
املــادة ( ) 18
يحظر على مـزاول مهنــة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة و�صف �أي عالج قبل �إجراء الك�شف
على املري�ض  ،وت�ستثنى من ذلك حالة ال�ضرورة .
املــادة ( ) 19
يحظر على مزاول مهنة الطب �إ�صدار تقارير �أو �شهادات طبية مغايرة للحقيقة � ،أو منح
�إجازات مر�ضية فـي غري احلاالت التي تقت�ضي ذلك .
املــادة ( ) 20
يحــظر علــى مــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبي ــة امل�ساعـ ــدة الدعايـ ــة لنف�س ــه �أو لغيــره
مبا يخالف اال�شرتاطات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 21
يحظــر على مــزاول مهــنة الطـب  ،واملهـن الطبيـة امل�ساعدة الرتويـج ملنتجات �أو م�ؤ�س�سات
�صحية حمددة بدافع حتقيق م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة � ،أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 22
يحظــر على م ــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة �إجــراء الأبح ــاث �أو التجــارب
�أو التطبيقات �أو العمليات بق�صد ا�ستن�ساخ الكائن الب�شري � ،أو �أع�ضائه و�أن�سجته التنا�سلية ،
كما يحظر عليه كل ما ي�ؤدي �إلى ذلك .
املــادة ( ) 23
يحظر على مزاول مهنة الطـب  ،واملهـن الطبيــة امل�ساعــدة التـ�صرف فـي اجلينـات الب�شريـة
مبقابل � ،أو بدون مقابل .
املــادة ( ) 24
يحظر على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام بفعل � ،أو االمتناع عن فعل
ب�شكل يخالف الأ�صول العلمية والفنية املتعارف عليها فـي املهن الطبية املرخ�ص بها  ،يكون
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �إنهاء حياة املري�ض .
كمــا يح ـظــر �إنهـاء حيــاة املري ــ�ض أ�ي ــا كـ ــان ال�سبــب  ،ولو بنـاء علـى طلبـه � ،أو طلـب وليـه ،
�أو الو�صي عليه .
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املــادة ( ) 25
يجب على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة اتخاذ جميع التدابري والإجراءات
الالزمة فـي �ش�أن �إنعا�ش املر�ضى وفقا للقواعد وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير ،
ومبا ال يتعار�ض مع الأ�صول ال�شرعية املتعارف عليها .
املــادة ( ) 26
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة معاجلــة املريــ�ض دون موافقتـه ،
�أو موافقة مرافقه �إذا كان املري�ض فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها  ،وت�ستثنى من ذلك ما ي�أتي :
 -1احلاالت التي تتطلب تدخال طبيا طارئا  ،ويتعذر فيها احل�صول على موافقته
امل�سبقة لأي �سبب من الأ�سباب .
 -2حاالت الإ�صابة مبر�ض معد �أو مهدد لل�صحة � ،أو ال�سالمة العامة .
املــادة ( ) 27
ال يجــوز ملــزاول مهــنة الطــب � ،أو املهــن الطبيــة امل�ساعــدة �إجراء عمليــات نقــل الأع�ضــاء
والأن�سجة الب�شرية وزراعتها باملخالفة لل�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 28
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبية امل�ساعــدة إ�جــراء �أبحــاث �أو جتــارب طبيــة
على الإن�ســان �إال بعــد احل�صــول على موافقتــه الكتابية  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابـط التي
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 29
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إجراء �أي تقنيات ت�ساعد على الإجناب ،
�إال بني الزوجني  ،وبعد موافقتهما على ذلك كتابـة  ،و�شريطـة �أن يكون الــزواج مـا يـزال
قائما �شرعا  ،ووفقا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 30
ال يجـوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام ب�أي عمل بق�صد تنظيم التنا�سل
�إال بناء على موافقة من �صاحب ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 31
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة القيام ب�أي عمل بق�صد قطع التنا�سل
للمر�أة �إال بناء على ر�أي جلنة طبية تتكون من ( )3ثالثة �أطباء متخ�ص�صني  ،يفيد ب�أن
فـي احلمل �أو الوالدة خطرا محققا على حياة الأم  ،وبعد موافقة كتابية منها � ،أو قريب لها
من الدرجة الأولى �إذا تعذر احل�صول على موافقتها  ،وت�شرتط املوافقة الكتابية من الزوج
والزوجة فـي حالة ما �إذا ر�أت اللجنة الطبية �أن احلمل �أو الوالدة �سبب محقق لأمرا�ض
وراثية خطرية ت�صيب الن�سل ال يرجى بر�ؤها  ،ما مل تقت�ض حالة ال�ضرورة الق�صوى ذلك ،
وحتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط املتعلقة بذلك .
املــادة ( ) 32
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهـن الطبـية امل�ساعـدة �إجـراء �أي عمـل ي�ؤدي �إلى حتويل
الذكـر �إلى �أنثـى � ،أو العكـ�س  ،مع اكتمال �أع�ضاء الذكورة �أو الأنوثة .
وت�ستثنى من ذلك احلاالت التي ي�صدر بها قرار من جلنة ت�شكل لهذا الغر�ض من قبل
الوزير  ،مكونة من ( )3ثالثة �أطباء  ،على �أن يكون �أحدهم متخ�ص�صا فـي �أمرا�ض الغدد
ال�صماء .
املــادة ( ) 33
ال يجــوز ملــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبــية امل�ساعدة �إف�شــاء �أ�سرار املري�ض التي ت�صل
�إلى علمه عن طريق مزاولة مهنة الطب � ،أو ب�سببها بدون موافقته الكتابية على ذلك ،
وي�ستثنى من ذلك الإف�صاح عن احلالة ال�صحية للمري�ض فـي احلاالت الآتية :
 - 1للجهات املخت�صة بهدف منع حدوث جرمية � ،أو الك�شف عنها .
 - 2للجهات املخت�صة ولأقارب املري�ض وملرافقيه فـي حالة �إ�صابته ب�أحد الأمرا�ض
املهددة لل�سالمة وال�صحة العامة .
 - 3للجهات املخت�صة ولأقارب املري�ض من الدرجة الأولى فـي حالة �إ�صابته ب�أحد
الأمرا�ض الوراثية .
� - 4إذا كان الإف�صاح مل�صلحة الزوج �أو الزوجة على �أن يكون الإبالغ �شخ�صيا لأي
منهما .
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� - 5إذا كان الطبيب مكلفا من قبل �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة حتقيق ر�سمية فـي الدولة
بو�صفه خبريا � ،أو مت ا�ستدعا�ؤه ك�شاهد فـي حتقيق �أو دعوى جزائية .
� - 6إذا كــان الطبيـب مكلفــا ب إ�جــراء الك�شــف الطـبي من قبل �إحدى �شركات الت�أمني ،
�أو من �أي جهة �أخرى حتدد بقرار من الوزير  ،ومبا ال يجاوز الغر�ض من التكليف .
 - 7لغـر�ض دفــاع الطبيــب عن نف�ســه �أمــام جهــة حتقيــق �أوليــة �أو �أي جهة ق�ضائية ،
وبح�سب ما تقت�ضيه حاجة الدفاع .
املــادة ( ) 34
ال يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الك�شف على املري�ض بدون ح�ضور
�شخ�ص ثالث �إذا كان الطبيب ذكرا  ،واملري�ضة �أنثى � ،أو العك�س  ،وت�ستثنى من ذلك حاالت
ال�ضرورة .
املــادة ( ) 35
ال يجوز ملزاول مهنة الطــب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �إجــراء الفحــ�ص اخلــا�ص بالب�صمة
الوراثيــة �إال بطلـب مـن املحكمــة املخت�صــة  ،ووفقــا للقواعــد والإجــراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 36
ال يجــوز مل ــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعدة القيام بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إلى �إجها�ض امر�أة حامل  ،وت�ستثنى من ذلك احلالتان الآتيتان :
� - 1إذا كان فـي ا�ستمرار احلــمل خطر ج�سيــم يهــدد حيــاة الأم � ،أو ي�صيبــها مب�شقــة
مر�ضية بالغة ال تقدر على حتملها  ،وذلك بال�شروط وال�ضوابط الآتية :
�أ � -أن يحـرر مح�ضــر مو�ضــح بــه مربرات الإجها�ض مبعرفة جلنة طبية تتكون
من ( )3ثالثــة �أطبــاء متخ�ص�صــني  )2( ،اثنــان منهــم فـي تخ�صــ�ص أ�مــرا�ض
الن�ساء والوالدة  ،والثالث فـي تخ�ص�ص طب �أطفال .
ب  -موافقة احلامل �أو وليها  -فـي حال تعذر احل�صول على موافقتها  -والزوج
كتابــة على ذلــك  ،وت�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئــة التـي تتطلــب تدخــال
جراحيــا فوريــا .
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� -2إذا ثبت ت�شوه اجلنني ت�شوها خطريا غري قابل للعالج بناء على تقرير من جلنة
طبية تتكون من ( )3ثالثة �أطباء متخ�ص�صني  )2( ،اثنان منهم فـي تخ�ص�ص
�أمــرا�ض الن�ســاء والـ ــوالدة  ،والثالــث فـي تخ�صـ ــ�ص طــب �أطف ــال  ،وذلـ ــك بتواف ـ ــر
ال�شرطيــن الآتييــن :
�أ � -أن يكون الإجها�ض قبل �إكمال ( )120مائة وع�شرين يوما من بداية احلمل .
ب � -أن يكون الإجها�ض بناء على طلب كتابي من الزوجني بعد تب�صريهما بنتائج
تقرير اللجنة الطبية .
املــادة ( ) 37
ال يجوز ملزاول مهنة الطب �إجراء العمليات اجلراحية �إال مبراعاة ال�شروط الآتية :
� - 1أن يكون م�ؤهال لإجرائها بح�سب تخ�ص�صه العلمي  ،وبح�سب االمتيازات ال�سريرية
املمنوحة له من قبل اجلهة املعنية .
� - 2أن جتــرى العمليــة اجلراحيــة فـي م�ؤ�س�ســة �صحية م�ؤهلــة ومرخــ�صة لإجــراء
اجلراحة املق�صودة .
 - 3التحقق من �أن الك�شف ال�سريري والفحو�صات والتحاليل املختربية ت�ؤكد �ضرورة
التدخل اجلراحي  ،و�أن احلالة ال�صحية للمري�ض ت�سمح ب�إجرائها .
 - 4تو�ضيح مخاطر العملية اجلراحية وم�ضاعفاتها للمري�ض �أو زوجه �أو �أحد �أقاربه
حتى الدرجة الثانية �إن كان فاقد الأهلية �أو ناق�صها �أو تعذر تو�ضيح ذلك له .
 - 5احل�صول على موافقة كتابية من املري�ض � ،أو من زوجه �أو من �أحد �أقاربه حتى
الدرجة الثانية �إن كان فاقد الأهلية � ،أو ناق�صها � ،أو تعذر احل�صول على موافقته ،
وذلك وفق النمــوذج الــذي تعده الــوزارة لهــذا الغر�ض  ،على �أن يت�ضمــن مخاطــر
العملية اجلراحية وم�ضاعفاتها .
وت�ستثنى من ذلك احلاالت الطارئة التي ت�ستلزم التدخل اجلراحي الفوري لإنقاذ حياة
املري�ض � ،أو اجلنني .
املــادة ( ) 38
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية بالت�أمني على مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة �ضد
املخاطر الناجمة عن مزاولته للمهنة � ،أو ب�سببها  ،والتي ال ت�شملها �أحكام �إ�صابات العمل
الواردة فـي النظم الوظيفية اخلا�ضع لها  ،وذلك على نفقتها اخلا�صة .
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املــادة ( ) 39
ا�ستثناء من قانون الإجراءات اجلزائية  ،ال يجــوز التحقيــق �أو القبــ�ض علــى مــزاول مهنــة
الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة � ،أو حب�سه احتياطيا نتيجة �شكوى �ضده فـي الوقائع املتعلقة
بالأخطاء الطبية �إال بناء على �أمر من املدعي العام  ،وذلك بعد ت�سلمه التقرير النهائي
من اللجنة الطبية العليا بثبوت اخلط أ� الطبي  ،ويتم �إبالغ الوزارة  ،وجهة عمله بذلك .
املــادة ( ) 40
يكــون إ�عــالن مــزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة باحل�ضــور للتحقيــق معــه
فـي الوقائع املت�صلة بعمله من قبل �شرطة عمان ال�سلطانية � ،أو االدعاء العام � ،أو املحكمة
املخت�صة  ،فـي جهة عمله .
املــادة ( ) 41
يجوز للم�ؤ�س�سات ال�صحية تفوي�ض القانونيني العاملني لديها � ،أو �أي من املحامني  ،حل�ضور
جل�سات التحقيق واملحاكمة عن مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة والدفاع عنه ،
دون احلاجة �إلى �سند وكالة خا�ص لذلك .
الف�صل الرابع
امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية واملخالفات املهنية
املــادة ( ) 42
ي�س�أل مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة عن الأخطاء الطبية التي تقع منه ،
وت�سبب �ضررا للمري�ض .
املــادة ( ) 43
ال تقــوم امل�س�ؤوليــة عــن الأخطــاء الطبيــة ملزاول مهنــة الطــب  ،واملهــن الطبيــة امل�ساعــدة
فـي احلاالت الآتيـة :
� - 1إذا بــذل العنايــة الالزمـة  ،وا�ستخدم جميع الو�سائــل املهي ـ�أة لــه لت�شخيــ�ص حالــة
املري�ض وحتديد العالج املنا�سب .
� - 2إذا وقع ال�ضرر ب�سبب يرجع �إلى املري�ض � ،أو ب�سبب خارجي .
� - 3إذا اتبع الأ�صول العلمية والفنية .
� - 4إذا وقع ال�ضرر ب�سبب حدوث م�ضاعفات طبية للمري�ض .
� - 5إذا وقع ال�ضرر بق�صد تالفـي �ضرر �أ�شد محقق الوقوع .
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املــادة ( ) 44
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية والت�أديبية  ،يكون التعوي�ض عن الأخطاء الطبية
الثابتة فـي حاالت الوفاة  ،والعجز الكلي الدائم  ،والعجز اجلزئي  ،واجلروح  ،والإ�صابات ،
وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين ب�ش�أن تقدير الديات والأرو�ش .
وفـي جميع الأحوال ال يخل ذلك بحق امل�ضرور فـي اقت�ضاء التعوي�ض عن ال�ضرر املعنوي
�إن كان لذلك مقت�ض .
املــادة ( ) 45
تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي ت�ستقبل مزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الزائر
بالت�أمني �ضد امل�س�ؤولية الطبية التي ي�س�أل عنها .
املــادة ( ) 46
ت�شكل بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء جلنة طبية عليا ت�ضم فـي ع�ضويتها
ممثلني عن امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية (املدنية والع�سكرية) واخلا�صة  ،ال تقل وظيفة
�أي منهم عن م�ستوى ا�ست�شاري .
وي�صدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
املــادة ( ) 47
تخت�ص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت اخلط�أ الطبي من عدمه فـي احلاالت التي
تعر�ض عليها من االدعاء العام � ،أو املحكمة املخت�صة � ،أو الوزير .
كما يجوز للجنة �أن ت�شكل جلانا فرعية تخ�ص�صية من بني �أع�ضائها ومن غريهم  ،لإبداء
الر�أي الفني فـي م�سائل معينة .
املــادة ( ) 48
يجوز للجنة الطبية العليا �أن تو�صي ب�إيقاف من �شارك فـي عالج احلالة املعرو�ضة عليها
من مزاولــي مهنــة الطــب �أو املهن الطبية امل�ساعــدة  ،عن ممار�سة املهنــة م�ؤقتا  ،مع بيان
�أ�سباب ذلك .
املــادة ( )49
يجوز للجنــة الطبـية العليــا �أن تدعــو للح�ضــور من تــرى �ضرورة مناق�شتــه فـي مو�ضــوع
احلالة املعرو�ضة عليها  ،ولها تكليف من يلزم ب�أن يقدم �إليها ما ترى �ضرورة االطالع عليه
من الوثائق وامل�ستندات .
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املــادة ( ) 50
يجب على ع�ضو اللجنة الطبية العليا التنحي عن اال�شرتاك فـي نظر احلالة املعرو�ضة
عليـه �إذا كــان قد �شـارك فـي عالجهــا � ،أو كــان زوجــا لأي من ذوي ال�ش�أن � ،أو قريبا حتى
الدرجة الثانية .
املــادة ( ) 51
ترفع اللجنة الطبية العليا تقريرها عن احلالة املعرو�ضة عليها �إلى اجلهة التي عر�ضتها
خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ الإحالة  ،ويجوز لها متديد امليعاد امل�شار �إليه ملرتني
بقرار م�سبب من رئي�سها فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك .
املــادة ( ) 52
يجب على اللجنة الفنية  -عند نظر املخالفات التي تقع من مزاول مهنة الطب �أو املهن
الطبيــة امل�ساعــدة �أو مــن امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة اخلا�صــة لأحكــام هــذا القانــون �أو الالئح ــة
�أو القرارات ال�صادرة تنفيذا له � -إعالن املخالف للح�ضور �أمام اللجنة  ،ومواجهته باملخالفات ،
و�سماع �أقواله ب�ش�أنها  ،وحتقيق دفاعه .
وعلى اللجنة فـي حال ثبوت املخالفة توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
�أوال :املرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على ()500
خم�سمائة ريال عماين .
 - 3الإيقاف عن مزاولة املهنة مدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
ثانيا :امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامــة �إدارية ال تقــل عــن ( )500خم�سمائــة ريــال عمانــي  ،وال تزيــد علــى
( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
� - 3إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي وقعت فيها املخالفة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
-14-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1317

وفـي جميع الأحوال  ،يجوز ملن �صدر �ضده قرار ب�إلغاء الرتخي�ص �أن يتقدم بطلب ترخي�ص
جديــد ملزاولــة مهنــة الطـب واملهن الطبية امل�ساعدة �أو فتح امل�ؤ�س�سة ال�صحية بعد م�ضي
(� )2سنتني من �صدور هذا القرار .
وفـي حال تكرار املخالفة يلغى الرتخي�ص نهائيا .
املــادة ( ) 53
يتم �إعالن املخالف بقرار اللجنة الفنية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �صدوره ،
ويجوز له التظلم من القرار للوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إعالنه  ،ويجب البت
فـي التظلــم خالل ( )30ثالثيــن يومـا من تاريــخ تقديـمه  ،ويعتــرب م�ضــي ( )30الثالثني
يوما املذكورة دون البت فيه مبثابة قرار بالرف�ض .
ويتــم ن�شــر الق ــرار النهائــي بالإيقــاف عن مزاول ــة مهنــة الطـب واملهن الطبيــة امل�ساعــدة ،
�أو ب�إلغــاء الرتخيــ�ص فـي �صحيفت ــني يوميتيــن وا�سعت ــي االنت�ش ــار علــى نفق ــة املخال ــف ،
وفـي املوقع الإلكرتوين الر�سمي للوزارة .
املــادة ( ) 54
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )52من هذا القانون  ،يلغى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة
بقرار من اللجنة الفنية  ،فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا لــم يتـم ت�شغــيل امل�ؤ�س�ســة ال�صحيــة خالل �سنــة واحدة من �صدور الرتخي�ص ،
دون عذر تقبله اللجنة .
 - 2نقل ملكية امل�ؤ�س�سة ال�صحية � ،أو نقل مقرها � ،أو التنازل عن الرتخي�ص للغري ،
دون احل�صول على موافقة الوزارة .
 - 3غلق امل�ؤ�س�سة ال�صحية بدون عذر تقبله اللجنة ملدة (� )6ستة �أ�شهر مت�صلة � ،أو ()9
ت�سعة �أ�شهر غري مت�صلة خالل عام واحد .
 - 4ا�ستغالل �أو ا�ستخدام امل�ؤ�س�سة ال�صحية فـي غري الغر�ض املرخ�ص من �أجله .
� - 5إذا �صدر حكم ب�إدانة مالك امل�ؤ�س�سة ال�صحية �أو امل�س�ؤول عن �إدارتها با�ستعمال املواد
املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية باملخالفة لأحكام قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلي ــة  ،وقان ــون تنظي ــم مزاول ــة مهن ــة ال�صيدلـ ــة  ،وامل�ؤ�س�ســات ال�صيدالني ــة ،
�أو �إ�ساءة الت�صرف فيها باملخالفة لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 55
يجوز ملزاول مهنة الطب  ،واملهن الطبية امل�ساعدة الذي كان يعمل فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة  ،التي �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صها  ،نقل ترخي�ص عمله �إلى م�ؤ�س�سة �صحية �أخرى
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �صدور قرار الإلغاء .
الف�صــل اخلامــ�س
العقوبــات
املــادة ( ) 56
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه .
املــادة ( ) 57
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل عــن ( )1000أ�لــف ريــال عمانــي  ،وال تزيــد علــى ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
 -1تعامل ب�أدوية �أو مواد �أو م�ستح�ضرات �صيدالنية غري م�سجلة فـي الوزارة  ،ما مل
يكن حا�صال على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
 -2قدم بيانات �أو م�ستندات غري �صحيحة � ،أو ا�ستخدم طرقا غري م�شروعة للح�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة الطب �أو �أي من املهن الطبية امل�ساعدة � ،أو غريها من
الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها فـي هـذا القانــون �أو الالئحــة �أو القـرارات ال�صـادرة
تنفيذا له .
املــادة ( ) 58
يعاقب كل من خالف �أحكام املواد �أرقام ، )26( )19( ، )17( ، )16( ، )15( ، )14( ، )13( ، )7( :
( )37( ، )33( ، )30من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على
�سنة واحدة  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 59
يعاقب كل من خالف �أحكام املــواد �أرقــام ، )29( ، )28( ، )27( ، )25( ، )24( ، )23( ، )22( :
( )36( ، )35( ، )32( ، )31من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة واحدة  ،وال تزيد
على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )3000ثالثة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 60
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادتني رقمي  )52( :و( )54من هذا القانون  ،يجوز للمحكمة
املخت�صة �أن حتكم ب�إلغاء الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب � ،أو املهن الطبية امل�ساعدة لفرتة
م�ؤقتة �أو نهائية  ،كما يجوز لها الأمر ب�إغالق امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة التي وقعت فيها
املخالفة  ،وم�صادرة املواد مو�ضوع املخالفة  ،ون�شر ملخ�ص احلكم فـي �صحيفتني يوميتني
وا�سعتي االنت�شار  ،على نفقة املحكوم عليه .
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