د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

AC
KU
فوق العاده ګڼه

مقررۀ البراتوارهای طبی شخصی

تاریخ نشر )۵( :حوت سال  ۱۳۸۵هـــــ.ش
نمبر مسلسل ()۹۱۶

مصوبه شماره ( )۳۹مورخ  ۱۳۸۵/۱۱/۳۰شورای وزیران ج.ا.ا در باره انفاذ مقرره البراتوارهای
طبی شخصی.
مقرره البراتورهای طبی شخصی.
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مصوبه
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقرره البراتوارهای طبی شخصی

شماره )۳۹( :
تاریخ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ :
مقرره البراتوارهای طبی شخصی را که بداخل ( )۵فصل و ( )۲۳ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسالمی
افغانستان تصویب گردیده ،منظور میدارم.
این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست
مندرجات مقرره البراتوارهای طبی شخصی
فصل اول
احکام عمومی
ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۱.......................................................

مادۀ دوم:

عرضه خدمات۱.............................................

مادۀ سوم:

ایجاد البراتورها۱...........................................
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طرز فعالیت

مادۀ پنجم:
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حق االمتیاز جواز۲...........................................
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البراتوار درجه دوم۵............................................

مادۀ دوازدهم:
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مادۀ سیزدهم:
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مکلفیت ها۷..................................................

مادۀ پانزدهم:

استخدام اشخاص۷..........................................

فصل پنجم
احکام متفرقه
مادۀ شانزدهم:

موارد تأدیب۸.................................................

مادۀ هفدهم:

تعقیب عدلی۸.................................................

مادۀ هجدهم:

اجرت معاینات۸..............................................

مادۀ نزدهم:

فروش البراتوار۸............................................

مادۀ بیستم:

اخذ جواز مجدد۹.............................................

مادۀ بیست ویکم:

پراخت مالیات۹..............................................

مادۀ بیست ودوم:

مراقبت از تطبیق احکام مقرره۹...........................

مادۀ بیست وسوم:

انفاذ۹.........................................................
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بسم هللا الرحمن الرحیم
مقرره البراتوارهای طبی شخصی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این مقرره به تأسی از حکم مندرج مادۀ چهاردهم قانون صحت عامه به منظور تنظیم امور مربوط به البراتوارهای طبی
شخصی وضع گردیده است.

مادۀ دوم:
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عرضه خدمات

خدمات البراتواری طبی مطابق نیازمندی های اطبأ و مریضان ،حسب درجه بندی البراتوارها عرضه می گردد.
ایجاد البراتوارها
مادۀ سوم:

اشخاص و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی میتوانند بعد از کسب جواز فعالیت از وزارت صحت عامه طبق احکام
مندرج این مقرره ،البراتوارهای طبی شخصی را ایجاد نمایند.
اجرای معاینات
مادۀ چهارم:

( )۱معاینات البراتواری به اساس هدایت اطبأ و موافقه مریض یا معیتی وی طبق معیارهای ) (scopeعلمی قبول شده
وزارت صحت عامه اجرا میگردد.
( )۲صاحب امتیاز البراتوار طبی نمی تواند سایر خدمات طبی را عرضه نماید .مریضانیکه به کمک های اولیه و عاجل
نیازمند باشند ،ازین امر مستثنی اند.
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فصل دوم
طرز فعالیت
جواز فعالیت
مادۀ پنجم:
( )۱جواز فعالیت البراتوار طبی شخصی به شخص حقیقی یا حکمی واجد شرایط ذیل اعطا میگردد:
 -۱شخص حقیقی سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد.
 -۲از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
 -۳مرتکب جرم جنایت نگردیده باشد.
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( )۲پتالوژیست ،دیپلوم ) (BScو یا باالتر از آن را از پوهنتونها و تکنالوژیست سند فراغت تحصیل متوسط حداقل دو
سال از مؤسسات تعلیمی را داشته باشد.

( )۳شخصیکه در رشته پتالوژی یا تکنالوژی حایز سند تحصیلی (دیپلوم یا شهادتنامه) باشد ،در اعطای جواز به وی حق
اولیت داده می شود.

( )۴شخصی می تواند به حیث همکار البراتوار ایفای وظیفه نماید که حایز سند فراغت بکلوریا ،یا معادل آن بوده و حداقل
مدت شش ماه در یکی از کورسها ،آموزش اختصاصی البراتوار را فرا گرفته و سند آن از طرف وزارت صحت عامه
تایید شده باشد.
حق االمتیاز جواز
مادۀ ششم:

( )۱حق االمتیاز ایجاد البراتوارهای طبی شخصی برای اتباع داخلی با نظرداشت درجه بندی آن قرار ذیل میباشد:
 -۱البراتوار درجه اول ،مبلغ پنجاه هزار ( )۵۰۰۰۰افغانی.
 -۲البراتوار درجه دوم ،مبلغ سی و پنج هزار ( )۳۵۰۰۰افغانی.
 -۳البراتوار درجه سوم ،مبلغ ده هزار ( )۱۰۰۰۰افغانی.
( )۲حق االمتیاز البراتوار درجه اول برای اتباع خارجی مبلغ پنجصد هزار ( )۵۰۰۰۰۰افغانی می باشد .اتباع خارجی
حق کسب امتیاز ایجاد البراتوارهای طبی سایر درجه ها را ندارند.
( )۳حق االمتیاز مندرج فقره های ( ۱و  )۲این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
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افتتاح البراتوار
مادۀ هفتم:
البراتوار های طبی شخصی در صورتی افتتاح شده میتواند که سامان آالت و مواد مورد نیاز را مطابق درجه بندی
البراتوار ها از منابع ثبت شده تهیه و در مرکز از طرف ادارات بررسی از تطبیق قوانین صحی و عرضه خدمات
معالجوی و تشخیصیه و در والیات از طرف ادارات صحت عامه تائید گردد.
معیار اتاقها
مادۀ هشتم:
( )۱اتاقهای البراتوارهای طبی شخصی غرض ارایه خدمات البراتواری دارای معیارهای ساختمانی ذیل میباشد:
 -۱نور کافی داشته باشد.
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 -۲دارای سیستم برق مطمئن باشد.

 -۳در منزل اول یا دوم موقعیت داشته باشد .ساختمانهای دارای لفت ازین حکم مستثنی است.
 -۴دارای دستشوی مناسب و آب کافی باشد.

 -۵حدود یک و نیم متر ارتفاع دیوار اتاقهای البراتوار دارای کاشی به رنگ سفید باشد.

( )۲تعداد اتاقها و ساحه کار البراتوارهای طبی با نظرداشت حکم مندرج مادۀ دهم این مقرره تعیین میگردد.
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فصل سوم
درجه بندی البراتوارها
درجه بندی
مادۀ نهم:
البراتوارهای طبی شخصی با نظرداشت شعب و سویه تحصیلی کارکنان حسب ذیل تصنیف میگردد:
 -۱البراتوار درجه اول.
 -۲البراتوار درجه دوم.
 -۳البراتوار درجه سوم.

مادۀ دهم:
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البراتوار درجه اول

( )۱البراتوارهای درجه اول که مجهز با تکنالوژی جدید بوده ،دارای شعب مسلکی و ملحقات ذیل میباشد:
 -۱میکروبیولوژی.
 -۲بیوشیمی.
 -۳هستوپتالوژی.
 -۴سیرولوژی.
 -۵پرازیتولوژی.
 -۶یورولوژی.
 -۷هماتولوژی.
 -۸شعبه معلومات.
 -۹اتاق انتظار.
 -۱۰تشنابهای مناسب با آب جاری.
 -۱۱تعمیر مطابق استندردهای قبول شده وزارت صحت عامه.
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( )۲اشخاصی در البراتوارهای درجه اول ایفای وظیفه نموده می توانند که دارای سویه تحصیلی ذیل باشند:
 -۱دوکتور علوم البراتوار طبی.
 -۲ماستر علوم البراتوار طبی.
 -۳فارغ پوهنځی فارمسی از بخش مربوط.
 -۴فارغ تکنالوژی عالی طب که سویه تحصیلی آن کمتر از صنف چهاردهم نباشد.
البراتوار درجه دوم
مادۀ یازدهم:
( )۱البراتوارهای درجه دوم دارای شعب مسلکی و ملحقات ذیل میباشد:

 -۲هماتولوژی.
 -۳یورولوژی.
 -۴پرازیتولوژی.
 -۵میکروبیولوژی.
 -۶اتاق انتظار.
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 -۱بیوشیمی.

 -۷تشنابها مناسب با آب جاری.

( )۲اشخاصی در البراتوارهای درجه دوم ایفای وظیفه می نمایند که دارای سویه تحصیلی ذیل باشند:
 -۱دوکتور علوم البراتوار طبی.
 -۲ماستر علوم البراتوار طبی.
 -۳فارغ پوهنځی فارمسی از بخش مربوط.
 -۴فارغ تکنالوژی عالی طب.
البراتوار درجه سوم
مادۀ دوازدهم:
( )۱در البراتوارهای درجه سوم معاینات ذیل اجرأ می گردد:

6

 -۱معاینات بیوشیمی.
 -۲معاینات سیرولوژی.
 -۳معاینات هماتولوژی.
 -۴معاینات پرازیتولوژی.
 -۵معاینات یورولوژی.
( )۲اشخاصی در البراتوارهای درجه سوم ایفای وظیفه می نمایند که دارای سویه تحصیلی ذیل باشند:
 -۱دوکتور علوم البراتوار طبی.
 -۲ماستر علوم البراتوار طبی.

 -۴فارغ تکنالوژی عالی طب.
تهیه و تدارک سامان آالت
مادۀ سیزدهم:
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 -۳فارغ پوهنځی فارمسی از بخش مربوط.

البراتوارهای درجه دوم و سوم میتوانند ،بعد از اکمال شرایط مندرج این مقرره ،به درجات بلندتر ارتقا نمایند.
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فصل چهارم
مکلفیت های کارکنان
مکلفیت ها
مادۀ چهاردهم:
کارکنان البراتوارهای طبی شخصی دارای مکلفیت های ذیل میباشند:
 -۱اجرای معاینات طبق درجه بندی البراتوارها.
 -۲رعایت نظافت و حفظ الصحه البراتوار.
 -۳پوشیدن لباس مخصوص مسلکی.
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 -۴سلوک نیک با مریض و معیتی وی.

 -۵داشتن وسایل مورد استفاده با کیفیت.

 -۶اجرای معاینات دقیق به اسرع وقت ممکن.

 -۷ارایه راپور معاینات بصورت واضح و خوانا و امضا و مهر آن بعد از ثبت در کتاب مربوط.
 -۸عدم استفاده مواد البراتواری تاریخ گذشته.
 -۹حفظ محرمیت نتایج معاینات مریض.

 -۱۰نصب الیحه اجرت در محل مناسب و قابل دید.
 -۱۱داشتن لوحه معیاری و مهر مخصوص.
استخدام اشخاص
مادۀ پانزدهم:

صاحب امتیاز میتواند ،در صورت ضرورت اشخاص واجد شرایط مندرج این مقرره را در البراتوار مربوط استخدام
نماید.
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فصل پنجم
احکام متفرقه
موارد تأدیب
مادۀ شانزدهم:
( )۱هرگاه کارکنان البراتوارهای طبی شخصی از حکم مندرج مادۀ چهاردهم این مقرره تخلف نمایند ،حسب احوال ،قرار
ذیل تأدیب میگردند:
 -۱مرتبه اول ،اخطار کتبی.
 -۲مرتبه دوم ،تحصیل مبلغ ده هزار ( )۱۰۰۰۰افغانی.
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 -۳مرتبه سوم ،تعلیق جواز فعالیت حسب احوال الی مدت یکسال.

( )۲اشخاصیکه جواز فعالیت شان تعلیق میگردد ،می توانند بعد از انقضای مدت تعلیق و پرداخت مبلغ ده هزار ()۱۰۰۰۰
افغانی ،اجازه فعالیت البراتوار را مجدداً مطابق احکام این مقرره بدست آورند.

( )۳مبالغ مندرج فقره های ( ۱و  )۲این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.
تعقیب عدلی
مادۀ هفدهم:

هرگاه کارکن البراتوار از انجام وظایف اختصاصی البراتواری مربوط تخلف ورزد ،مطابق احکام قانون مورد تعقیب
عدلی قرار می گیرد.
اجرت معاینات
مادۀ هجدهم:
اجرت معاینات البراتواری طبق الیحه جداگانه ایکه از طرف وزارت صحت عامه وضع میشود ،تعیین و حسب احوال
قابل تجدید نظر می باشد.
فروش البراتوار
مادۀ نزدهم:
( )۱فروش البراتوار طبی به شخص واجد شرایط مندرج مادۀ پنجم این مقرره مجاز میباشد .مالک جدید مکلف است،
جوازنامه را تجدید و حق االمتیاز مندرج مادۀ ششم این مقرره را به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید.
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( ) ۲تملیک البراتوار طبی با رعایت احکام قانون در احوال ذیل به شخص واجد شرایط مندرج این مقرره صورت گرفته
می تواند:
 -۱در صورت وفات مالک.
 -۲در صورت مصاب شدن مالک به مریضی صعب العالجی که مانع اجرای وظیفه وی شود.
( )۳در حاالت مندرج فقره ( )۲این ماده ،امتیاز البراتوار طبی (بدون پرداخت حق االمتیاز مجدد) به اسم وارث یا تملیک
شونده تعدیل میگردد.
اخذ جواز مجدد
مادۀ بیستم:
البراتوارهای طبی شخصی ایکه قبل از انفاذ این مقرره ایجاد گردیده اند ،مالکین آنها مکلف اند ،البراتوارهای مربوط را

پرداخت مالیات
مادۀ بیست و یکم:
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مطابق شرایط مندرج این مقرره عیار و جواز فعالیت مجدد را به دست آورند.

مالکین البراتوارهای طبی شخصی مکلف اند از عواید خویش طبق احکام قانون مالیه بپردازند.
مراقبت از تطبیق احکام مقرره
مادۀ بیست و دوم:

امور مربوط به عرضه خدمات البراتواری و تطبیق احکام این مقرره ،در مرکز از طرف ادارات عرضه خدمات
معالجوی و تشخیصیه و بررسی از تطبیق قوانین صحی و در والیات از طرف ادارات صحت عامه وقتا ً فوقتا ً بررسی و
نظارت می گردد.
انفاذ
مادۀ بیست و سوم:
این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن احکام مغایر ملغی شمرده می شود.

