
 بشأن2005) لسنة 16قرار وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان رقم (
2005 / 16تنظيم الرعاية الطبية للعمال باملنشآت 

7عدد املواد: 

فهرس املوضوعات

)7-1املواد (

وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان،
،الدستوربعد االطالع على 

) منه،104)، (102، وبخاصة على املادتني  (2004) لسنة 14 الصادر بالقانون رقم (قانون العملوعلى 
 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها1996) لسنة 29القرار األميري رقم (وعلى 

وإصدارها،

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحة،
، املنعقد بتاريخ2005) لعام 24وعلى اعتماد مجلس الوزراء ملشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (

6/7/2005،

قرر ما يلي:

املواد

1املادة 
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تشمل الرعاية الطبية لعمال املنشأة ما يلي:
- الكشف الطبي على عمال املنشأة.1
- إجراء التحاليل اخملتبرية وصور األشعة.2
- تقدمي  األدوية الالزمة للعالج خارج املستشفى.3
- رعاية األمومة للعامالت أثناء فترة احلمل.4
 في هذا اخلصوص.- حتصني  عمال املنشأة ضد األمراض السارية طبقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة الوطنية للصحة5
بكراً ومتابعة تطويرها وعالجها.- إعداد البرامج اخلاصة لوقاية عمال املنشأة من أخطار اإلصابة بأمراض املهنة بغرض إكتشافها م6
اخلاصة 7 الشخصية  الوقاية  ومهمات  الصحية  املرافق  وعلى  للعمال  تقدم  التي  األغذية  على  اإلشراف  الصحية-  التوعية  وتقدمي   بالعمال 

للعمال.
 العمال.- دراسة ظروف عمل العمال بهدف حتسينها، واالسترشاد بهذه الدراسة عند إجراء الفحص الطبي على8
مهني - إصابات) ومدد االنقطاع عن- إعداد ملف طبي لكل عامل موضحاً فيه نتيجة الفحص الطبي االبتدائي واحلاالت املرضية (عادي - 9

العمل وأطوار العالج.

 

2املادة 

 بهذااجلدول املرفقبالكميات احملددة في يلتزم صاحب العمل، بإعداد صندوق اإلسعافات الطبية األولية مزوداً باألدوية واألدوات واملعدات 
واحد، كما يلتزم صاحب العمل بتدريب أحدالقرار، وتتعدد صناديق اإلسعافات الطبية األولية بتعدد مراكز العمل بالنسبة لصاحب العمل ال

العمال يتراوح بني  خمسة وخمسةالعمال باإلضافة إلى عمله على عمليات اإلسعاف األولية وذلك في املنشآت التي تستخدم عدداً من 
يتراوح  مجموعة  لكل  صندوق  خصص  عامالً،  وعشرين  خمسة  على  العمال  عدد  زاد  فإذا  عامالً.  وخمسةوعشرين  خمسة  بني   عددها 

وعشرين عامالً.

 

3املادة 

 في املنشأة، باإلضافة إلى توفير صناديقيلتزم صاحب العمل في املنشآت التي يزيد عدد العاملني  فيها على مائة عامل بتعيني  ممرض متفرغ
ة يعمل بها طبيب وممرض على األقل،اإلسعافات األولية، فإذا زاد عدد عمال املنشأة على خمسمائة عامل، وجب عليه أن يخصص لهم عياد

وعلى أن يتوفر مبكان العمل غرفة لإلسعافات األولية.
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4املادة 

لية للمصاب حلني  حضور املسعفيجب تدريب عدد مناسب من العاملني  باملنشأة باإلضافة إلى عملهم للقيام بعمليات اإلسعافات األو
األولي أو الطبيب.

 

5املادة 

الراحة وأن يجهز باألدوات واألجهزةيجب أن يتوفر في املكان الذي يخصص لعيادة العمال وعالجهم التهوية واإلضاءة والشروط الصحية و
الالزمة لذلك.

 

6املادة 

ة تنفيذ التعليمات املقررة.تخضع العيادات الطبية في املنشآت للتفتيش من قبل الهيئة الوطنية للصحة وإدارة العمل ملتابع

 

7املادة 

ة الرسمية.على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريد
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وزير شؤون اخلدمة املدنية واإلسكان

فالح بن جاسم بن جبر آل ثاني

الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رسمية
امليزان - البوابة القانونية القطرية
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'"إلسكا) "لمدن0ة "لخدمة شؤ') '&%ر قر"!
"لرعا%ة تنظ0م بشأ) 2005 لسنة) 16 (!قم

بالمنشآE للعماB "لطب0ة
...صند"/ محتو+ا( جد"! - مرفق جد"!

B'جد
Eمحتو%ا K'صند Eأل'ل0ة "لطب0ة "السعافا"

الكميةاسم الصنفالرقم

اثنان من كل مقاس بوصات6،4،3،2أربطة ضاغطة مقاس 1
اثنان من كل مقاس بوصات2،3،4أربطة ضاغطة الصقة مقاس 2
عجلة واحدةمشمع الصق3
مجموعة واحدةكرات قطن معقمة4
مجموعة واحدة بوصات3ضمادات شاش معقم مقاس 5
مجموعتان بوصات6أربطة معقمة 6

مجموعة واحدةضمادات معقمة للعني 7
مجموعة من كل حجمغيارات معقمة صغيرة ومتوسطة وكبيرة احلجم8
أربع مجموعاتأربطة ثالثية9
واحدجهاز ضاغط ملنع النزيف10

واحد من كل صنفمقص وجفت (كالب)11
دستةدبابيس أمان12

 ورق وقلم وبطارية13

اثنان من كل نوع بوصات6،4،3،2رباط عادي 14
 كمادات15

مائة سم مكعباكريفالفني 16
 سم مكعب250سافلون17
 قرص500حبوب ملح18
مائة قرصاقراص اسبرين19
مائة قرصأقراص بنادول20
 مرهم حروق21

جبائر:22
أ- جبائر معدنية أو خشبية كاملة الطول لتجبير األطراف
ب- جبائر هوائية تستخدم حتت الركبة أو لتجبير العظام

 

 فاحت  هوائي وخافض لسان23

 شافط متنقل يعمل بالقدم24
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  حقيبة متنقلة للتنفس–أوكسجني  25

 نقالة26

 سم مكعب250كحول27
 أقراص110حبوب مضادة أللم البطن28
 ملقط29

عدد واحدزجاجة كومرامني  أو ما يعادله30
 ) سم االموتياك50محلول روح النشادر في زجاجة محكمة (31
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