د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

مقررۀ کلینیک های اکسریز 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 کلینیکهای
اکسریز شخصی.
مقرر ٔه کلینیک های اکسریز شخصی.
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مصوب ٔه
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان ،در مورد مقرر ٔه کلینیک های اکسریز شخصی

شماره)۳۹( :
تاریخ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ :
مقرره کلینیک های اکسریز شخصی که بداخل ( )۳فصل و ( )۲۱ماده 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
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مقرر ٔه کلینیک های اکسریز شخصی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این مقرره به تأسی از حکم مندرج مادۀ چهاردهم قانون صحت عامه بمنظور تنظیم خدمات اکسریزهاي شخصی،
وضع گردیده است.
عرض ٔه خدمات اکسریزی
مادۀ دوم:
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شخص حقیقی یا حکمی واجد شرایط ذیل میتواند ،خدمات اکسریزی را عرضه نماید:
 -۱شخص حقیقی سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد.
 -۲از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
 -۳مرتکب جرم جنایت نگردیده باشد.
فعالیت اکسریزهای شخصی
مادۀ سوم:

اکسریزهاي شخصی صرف در موجودیت اشخاص ذیل فعالیت نموده میتوانند:

 -۱دوکتور رادیولوژی (رادیولوژیست) یا داکتر طب داراي مهارت تشخیصی کلیشه رادیوگرافی.
 -۲البرانت اکسریز.
 -۳کارکن زنانه.
جواز فعالیت
مادۀ چهارم:

( )۱جواز فعالیت عرضه خدمات اکسریزی شخصی برای اشخاص داخلی مبلغ پنجاه هزار ( )۵۰۰۰۰افغانی و برای
اتباع خارجی مبلغ پنجصد هزار ( )۵۰۰۰۰۰افغانی میباشد.
( )۲مبالغ مندرج فقره ( )۱این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.
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رعایت معیارها
مادۀ پنجم:
( )۱عرضه خدمات اکسریزی به اساس هدایت اطباء و رعایت معیارهاي علمی قبول شده که از طرف وزارت صحت
عامه تنظیم میگردد ،اجراء می شود.
( )۲در کلینیک اکسریز سایر خدمات طبی عرضه شده نمیتواند.
اعطای جواز فعالیت
مادۀ ششم:
جواز فعالیت خدمات اکسریزهای شخصی تحت شرایط ذیل اعطأ میگردد:
 -۱نظر مساعد اداره عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه.
 -۲موافقه اداره بررسی از تطبیق قوانین صحی.
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 -۳تعیین موقعیت محل کلینیک اکسریز و ارایه کروکی آن به اداره عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه.
 -۴حصول احکام مقام وزارت صحت عامه.

فصل دوم

طرز ایجاد و فعالیت کلینیک اکسریز و مکلفیت های مالک
مشخصات اتاق اکسریز
مادۀ هفتم:

( )۱ساختمان اتاق دستگاه اکسریز دارای مشخصات ذیل میباشد:

 -۱ضخامت دیوارها ،دروازه دخولی و حایل ها مطابق نورم تحفظ شعاعی باشد.
 -۲مساحت اتاق اکسریز از چهار متر مربع و ارتفاع آن از سه متر کمتر نباشد.
 -۳غرفه تطبیق شعاع اکسریز به مریض دارای دیوارهای حاوی دو ملی متر سرب و شیشه کلکین کنترولی آن که
دارای سی سانتی متر مربع مساحت بوده نیز دارای دو ملی متر سرب باشد.
 -۴اتاق اکسریز و فلم شوئی دارای هواکش الزم باشد.
 -۵دروازه دخولی اتاق اکسریز همراه به تخته سرب دارای ضخامت دو ملی متر یا رابر سرب دار معادل سرب ذکر
شده پوشش و به شکل روک دار از آن استفاده گردد.
 -۶در صورت موجودیت کلکین در اتاق اکسریز ،تخت (کرسی) کلکین از فروش اتاق دو متر بلند باشد.
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 -۷مساحت اتاق فلم شوئی از یک و نیم در دو متر کمتر نباشد.
 -۸دروازه دخولی اتاق دستگاه اکسریز دارای چراغ برنگ سرخ باشد که با روشن شدن دستگاه دروازه قفل و چراغ
روشن شود.
( )۲مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،برعالوه اتاق دستگاه اکسریز مندرج فقره ( )۱این ماده ،دفاتر اداری و اتاق
های جداگانه جهت تبدیل لباس ،انتظار ،کارکنان مسلکی و تشخیص و تشناب مناسب را نیز در ساختمان کلینیک
اکسریز در نظر داشته باشد.
( )۳مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،اتاق های مندرج فقره ( )۱این ماده را در تهکاوی (زیر زمینی) اعمار نماید.
در صورتیکه اعمار اتاق ها در تهکاوی میسر نگردد ،مالک میتواند آنرا در منزل اول ساختمان تدارک نماید.
( )۴ساختمان کلینیک اکسریزهای شخصی عالوه بر معیارهای مندرج فقره ( )۱این ماده دارای آب پاک جاری ،آله
ضد حریق ،الماری ادویه عاجل و چپن های رنگه برای مریضان میباشد.
رونما شدن نواقص در دستگاه اکسریز
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مادۀ هشتم:

در صورتیکه ساختمان کلینیک اکسریز باالثر حوادث به خاطر مواجه یا در دستگاه اکسریز نواقص رونما گردد،
مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،از موضوع به ادارات عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه و بررسی از تطبیق
قوانین صحی اطالع داده و الی اطمینان ترمیم و رفع نواقص آن فعالیت های خویشرا متوقف نماید.
افتتاح دستگاه اکسریز
مادۀ نهم:

( )۱مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،بعد از حصول امتیاز ،دستگاه اکسریز ،ادویه و سایر سامان آالت را در خالل
مدت شش ماه مطابق لست مرتبه وزارت صحت عامه تکمیل نماید.

( )۲هرگاه مالک کلینیک اکسریز ،دستگاه ،ادویه و سایر سامان آالت مندرج فقره ( )۱این را الی مدت شش ماه تکمیل
ننماید ،جواز فعالیت وی سلب میگردد.
مالک کلینیک اکسریز میتواند بعد از تکمیل دستگاه اکسریز ،ادویه و سایر سامان آالت با تادیه تکس مجدد مندرج این
مقرره ،جواز فعالیت اکسریز را بدست آورد.
( )۳مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،بعد از رعایت احکام مندرج فقره های ( ۱و  )۲این ماده و ابراز نظر تائیدی
هیئت مندرج این مقرره ،ساختمان و دستگاه کلینیک اکسریز را افتتاح نماید.
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توسع ٔه خدمات رادیولوژی
مادۀ دهم:
مالک کلینیک اکسریز میتواند ،بعد از موافقه ادارات عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه و بررسی از تطبیق قوانین
صحی و استیذان مقام وزارت صحت عامه عرضه خدمات رادیولوژی مربوط را توسعه دهد.
مکلفیت های مالک
مادۀ یازدهم:
مالک کلینیک اکسریز برعالوه مکلفیت های مندرج این مقرره ،دارای مکلفیت های ذیل نیز میباشد:
 -۱فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش مسلکی کارکنان مربوط مطابق انکشافات جدید در عرصه رادیولوژی.
 -۲ارایه شهرت مکمله کارکنان فنی و غیر فنی با اسناد تحصیلی و معرفی آنها با ادارات ذیربط وزارت صحت عامه.
 -۳ثبت اسم کلینیک اکسریز در اداره مربوطه وزارت صحت عامه.
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 -۴نصب لوحه باالی ساختمان کلینیک اکسریز.

 -۵تهیه مهر که در آن اسم کلینیک درج و در اداره مربوط صحت عامه ثبت گردیده باشد.
 -۶مهر نمودن هر کلیشه رادیوگرافی حین توزیع به مریضان.

 -۷تهیه تقسیم اوقات کار و جدول اندازه حق االجرت اجرای معاینات رادیولوژی بعد از منظوری وزارت صحت
عامه و نصب آن جهت آگاهی در اتاق انتظار مریضان.

 -۸تهیه کتاب ثبت و رسید (بل) بعد از تائید اداره بررسی از تطبیق قوانین صحی و سایر اسناد مورد ضرورت.
 -۹تعیین شخص فنی دیگر حین مریضی ،رخصتی و غیابت کارکنان فنی.
تهی ٔه کلیش ٔه خوانا و مناسب
مادۀ دوازدهم:
مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،کلیشه رادیوگرافی را به شکل مناسب و خوانا تهیه نماید که مورد تائید داکتر
معالج باشد .در صورتیکه کلیشه رادیوگرافی مورد تائید داکتر معالج قرار نگیرد ،مالک کلینیک اکسریز مکلف است،
کلیشه را بدون اخذ اجرت بطور مناسب مجدداً تهیه نماید.
مطالعه و تشخیص کلیشه
مادۀ سیزدهم:
کلیه رادیوگرافی از طرف دوکتور رادیولوژی مربوط کلینک اکسریز مطالعه و تشخیص گردیده و بعد از اظهار نظر
وی بر دوکتور معالج فرستاده میشود.
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هرگاه اشتباه از تشخیص صورت میگیرد ،مسؤولیت بدوش دوکتور مربوط میباشد.

فصل سوم
احکام متفرقه
بررسی و نظارت
مادۀ چهاردهم:
امور مربوط به عرضه خدمات کلینیک اکسریز 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 اداره صحت عامه وقتا ً فوقتا ً بررسی و
نظارت می گردد.
تخلف از احکام مقرره
مادۀ پانزدهم:
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( )۱شخصیکه از احکام این مقرره تخلف ورزد ،با وی ذیالً برخورد صورت می گیرد:
 -۱مرتبه اول ،اخطار کتبی.

 -۲مرتبه دوم ،تحصیل مبلغ ده هزار ( )۱۰۰۰۰افغانی.

 -۳مرتبه سوم ،تعلیق جواز فعالیت حسب احوال الی مدت یکسال.

( )۲اشخاصیکه جواز فعالیت شان تعلیق میگردد ،میتوانند بعد از انقضای مدت تعلیق و پرداخت مبلغ ده هزار
( )۱۰۰۰۰افغانی ،اجازه عرضه خدمات رادیولوژی را مجدداً مطابق احکام این مقرره بدست آورند.
( )۳مبالغ مندرج فقره هاي ( ۱و  )۲این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.
تأسیس دستگاه
مادۀ شانزدهم:
دوکتوران دندان میتوانند ،در کلینیک های شخصی خویش ،دستگاه اکسریز را به منظور رادیوگرافی های ساده دندان
ایجاد نمایند ،مشروط براینکه محل مربوطه ،دارای نیم ملی متر سرب یا معادل آن باشد.
مجازو بودن فروش
مادۀ هفدهم:
( )۱فروش کلینیک اکسریز به شخص واجد شرایط مندرج احکام مواد دوم و ششم این مقرره مجاز میباشد.
مالک جدید مکلف است ،جواز فعالیت را تجدید و حق االمتیاز مندرج مادۀ چهارم این مقرره را تحویل بانک نماید.
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( ) ۲تملیک مرکز کلینیک اکسریز بارعایت احکام قانون ،در احوال ذیل به شخص واجد احکام این مقرره صورت
گرفته میتواند:
 -۱در صورت وفات مالک.
 -۲در صورت مصاب شدن مالک به مریضی صعب العالجی که مانع اجرای وظیفه وی می گردد.
( )۳در حاالت مندرج فقره ( )۲این ماده ،جواز فعالیت (بدون پرداخت مجدد حق االمتیاز) به اسم وارث یا تملیک
شونده تعدیل می گردد.
حفظ اسرار
مادۀ هجدهم:
مالک یا سایر کارکنان کلینیک اکسریز نمي توانند ،معلوماتی را که در اثر عرضه خدمات اکسریز کسب نموده ،بدون
حکم قانون به اختیار سایر اشخاص قرار داده یا آنرا تکثیر نمایند.

مادۀ نزدهم:

AC
KU

بدست آورد ن جواز مجدد

کلینیک هاي اکسریز که قبل از انفاذ این مقرره ایجاد گردیده اند ،مالکین آن مکلف اند ،کلینیک های مربوط را مطابق
شرایط مندرج این مقرره عیار و جواز فعالیت مجدد را بدست آورند.
پرداخت مالیه
مادۀ بیستم:

مالک کلینیک اکسریز مکلف است ،از عواید خویش طبق احکام قانون مالیه بپردازد.
انفاذ
مادۀ بیست و یکم:
این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

