د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

مقررۀ معاینه خانه ها

تاریخ نشر )۴۲( :سنبله سال  ۳۵۳۵هـ.ش نمبر مسلسل)۳۳۱۸( :

مصوبۀ
شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ معاینه خانه ها
شماره)۳۳( :
تاریخ۳۵۳۵/۵/۴۲ :
مادۀ اول:
مقررۀ معاینه خانه ها را که در جلسۀ مؤرخ  ۳۵۹۵/۵/۴۲شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان به داخل ()۴
فصل و ( )۳۹ماده تصویب گردیده ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
این مصوبه همراه با مقررۀ مذکور از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقررۀ معاینه خانه ها
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

مادۀ اول:

مبنی۳ ..............................................................................................

مادۀ دوم:

اهداف۳.............................................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۳........................................................................................

مادۀ چهارم:

اوقات فعالیت۴.....................................................................................

مادۀ پنجم:

منع معاینات تشخیصیه ۴.........................................................................

مادۀ ششم:

عرضۀ خدمات۴....................................................................................
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ماده

عنوان

فصل دوم

ایجاد معاینه خانه ها

مادۀ هفتم:

شرایط ایجاد۵......................................................................................

مادۀ هشتم:

حق االمتیاز۵.......................................................................................

مادۀ نهم:

اندازۀ فیس۱........................................................................................

فصل سوم
مکلفیت ها
مادۀ دهم:

مکلفیت کار کنان طبی۵...........................................................................

مادۀ یازدهم:

محتوای لوحه۵.....................................................................................

مادۀ دوازدهم:

معرفی مریض به مرکز صحی۵..................................................................

مادۀ سیزدهم:

اطالع واقعات۵.....................................................................................

مادۀ چهاردم :

منع فعالیت۵........................................................................................

مادۀ پانزدهم:

پرداخت مالیه۵.....................................................................................

فصل چهارم
احکام متفرقه
مادۀ شانزدهم:

تأدیب۲..............................................................................................

مادۀ هفدهم:

نظارت و بررسی۲.................................................................................

مادۀ هجدهم:

وضع لوایح و طرزالعمل ها۲.....................................................................

مادۀ نزدهم :

انفاذ۲...............................................................................................
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مقررۀ معاینه خانه ها
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
این مقرره به تأسی از حکم مندرج مادۀ چهاردهم قانون صحت عامه وضع گردیده است.

اهداف
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مادۀ دوم:

اهداف این مقرره عبارت اند از:

 -۳تنظیم امور مربوط به فعالیت های طبی در معاینه خانه ها.
 -۴فراهم آوری زمینۀ عرضه خدمات صحی بهتر.

 -۵تعمیم فعالیت های طبی با کیفیت و قانونمند در معاینه خانه ها.

اصطالحات
مادۀ سوم:

اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 -۳طبیب  :شخصی است که دارای (دیپلوم) سند فراغت تحصیلی در رشتۀ طب از مؤسسات تحصیالت عالی داخلی یا
خارجی باشد.
 -۴متخصص :شخصی است که در رشتۀ اختصاصی دارای سند معتبر علمی از مؤسسات تحصیالت عالی داخلی یا
خارجی باشد.
 -۵طبیب دندان  :شخصی است که دارای (دیپلوم) سند تحصیلی در رشتۀ طب دندان از مؤسسات تحصیلی داخلی یا
خارجی باشد.
 – ۴فلشر معالجوی  :کار کن طبی است که حداقل مدت ( )۵سال آموزش طب وقایوی را مؤفقانه سپری نموده باشد.
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 – ۵تکنیشن دندان  :شخصی است که حداقل مدت ( )۴سال آموزش طب دندان را مؤفقانه سپری نموده باشد.
 -۶نرس :کارکن طبی است که حداقل مدت ( )۴سال آموزش نرسنگ را مؤفقانه سپری نموده باشد.
 -۷قابله  :کار کن طبی زن است که حداقل مدت ( )۴سال آموزش قابلگی را در یکی از شفاخانه های والدی ،نسایی،
مرکز یا مکتب قابلگی مؤفقانه سپردی نموده باشد.
 -۸کار کنان طبی  :شامل طبیب ،متخصص ،طبیب دندان ،فلشر محالجوی ،تکنیشن دندان ،نرس و قابله می باشد.
 -۹جواز فعالیت :سند رسمی است که جهت انجام فعالیت مشخص برای شخص واجد شرایط مندرج این مقرره از
طرف وزارت صحت عامه اعطا می گردد.

اوقات فعالیت
مادۀ چهارم:
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( )۳کارکن طبی در معاینه خانه قبل و بعد از اوقات رسمی فعالیت می نماید.

( )۴کارکن طبی نمی تواند در اوقاتی که به اجرای وظیفۀ رسمی در شفاخانه ها ،کلینیک ها یا ادارۀ مربوط مؤظلف
می باشد ،در معاینه خانه کار نماید.

کار کن طبی که وظیفۀ رسمی ندارد از این امر مستثنی می باشد.

منع معاینات تشخیصیه
مادۀ پنجم:

کارکنان طبی نمی توانند در معاینه خانه ها ،معاینات تشخیصیه را انجام دهد ،مگر اینکه معاینات تشخیصه التراسوند،
ایکوکاردیوگرافی ،دوپلر ،تعیین شنوایی گوش ،تعیین نمره چشم ،ای تی تی و ای سی جی جزء معاینات باشد.

عرضه خدمات
مادۀ ششم:
( )۳کار کنان طبی مکلف اند ،مطابق احکام این مقرره در رشتۀ مربوطۀ شان به عرضۀ خدمات طبی بپردازند.
( )۴انتقال و تطبیق خون در معاینه خانه ها مطابق معیار های وضع شدۀ وزارت صحت عامه جواز دارد.
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فصل دوم
ایجاد معاینه خانه ها
شرایط ایجاد
مادۀ هفتم:
( )۳جواز فعالیت معاینه خانه ها برای کار کنان طبی اعطا می گردد که واجد شرایط و امکانات ذیل باشند:
 -۳داشتن سند تحصیلی مطابق احکام این مقرره.
 -۴داشتن مکان مناسب (اطاق های معاینه و انتظار مریضان).
 -۵داشتن لوازم طبی در رشتۀ مربوط.

AC
KU

 -۴عدم محکومیت به طرد از مسلک به حکم محکمۀ با صالحیت.

( )۴جواز فعالیت معاینه خانه در ختم هر سال در بدل پرداخت نصف مبلغ حق االمتیاز مندرج فقرۀ ( )۳مادۀ هشتم این
مقرره تمدید می گردد.

حق االمتیاز
مادۀ هشتم:

( )۳حق االمتیاز جواز فعالیت معاینه خانه های کارکنان طبی قرار ذیل است:

 -۳برای طبیبان معالج ،طبیبان دارای رتب علمی پوهیالی ،پوهنیار ،طبییان دارای کادر تخصصی طبی رنځوریار،
قابله ها ،نرس ها ،فلشر های معالجوی ،تکنیشن های دندان و روانشناسان مبلغ سه هزار ( )۵۲۲۲افغانی.

 -۴برای متخصصین ،طبیبان دارای رتب علمی پوهنمل و پوهندوی و طبیبان دارای کادر تخصصی طبی رنځورمل
مبلغ شش هزار ( )۶۲۲۲افغانی.
 -۵برای طبیبان دارای سند تحصیلی ماستری و دکتورا ،طبیبان دارای رتب علمی پوهنوال و پوهاندو طبیبان دارای
کادر تخصصی طبی رنځوروال و رنځور پوه مبلغ نه هزار ( )۹۲۲۲افغانی.
( )۴مبالغ مندرج فقرۀ ( )۳این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
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اندازۀ فیس
مادۀ نهم:
اندازه حق االجرت (فیس) کار کنان طبی دارای جواز فعالیت مندرج این مقرره طبق الیحه جداگانه که از طرف
وزارت صحت عامه تعیین می گردد ،تنظیم می شود.

فصل سوم
مکلفیت ها

مکلفیت کار کنان طبی
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مادۀ دهم:

( )۳کار کنان طبی در معاینه خانه ها مکلف به رعایت موارد ذیل می باشند:

 -۳تهیۀ لوحۀ معاینه خانه مطابق رهنمود های وزارت صحت عامه و نصب آن در مکان قابل رویت عام.
 -۴رعایت حفظ الصحۀ معاینه خانه.
 -۵تعقیم نمودن لوازم طبی.

 -۴پوشیدن لباس مخصوص (یونیفورم).

 -۵ذکر اسم ،سن ،جنس مریض و تاریخ مراجعه و تشخیص مرض در نسخه.
 -۶خود داری از نوشتن نسخه های قیدی و شفری.

 – ۷خود داری از تجویز معاینات اضافی غیر مرتبط .
 -۸تجویز دوا جهت تداوی و عدم و ادار ساختن مریض به خرید دوا از محل خاص.
( )۴کار کن طبی مکلف است ،نسخۀ مربوط را که حاوی اسم ،آدرس ،شمارۀ تماس و امضای آن می باشد به شکل
کتابچۀ که دارای شماره مسلسل و کنده بوده ،تهیه و طبع نماید.
( )۵کار کن طبی مکلف است ،کتاب ثبت مریضان را تهیه و بعد از مهرو نشانی شده وزارت مالیه مورد استفاده قرار
دهد.
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محتوای لوحه
مادۀ یازدهم:
کار کنان طبی می توانند در لوحه های معاینه خانه های مربوط کلمات معالج ،متخصص ،رتب علمی ،کادر تخصصی
طبی ورشتۀ تخصص را با نظر داشت اسناد دست داشته تحریر و از نوشتن کلمات اضافی و غیر مستند
اجتناب نمایند.

معرفی مریض به مرکز صحی
مادۀ دوازدهم:
هرگاه کارکن طبی در معاینه خانه تشخیص نماید که مریض به امراض ساری مصاب می باشد مکلف است ،وی را به
نزدیکترین مرکز صحی معرفی نماید.

مادۀ سیزدهم:
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اطالع واقعات

کار کن طبی مکلف است ،در صورت مواجه شدن به واقعات جنایی در معاینه خان ،مریض را معالجه و تداوی نموده
و از موضوع به نزدیک ترین مرجع پولیس یا څارنوالی اطالع دهد.

منع فعالیت
مادۀ چهاردهم:

کار کن طبی نمی تواند در معاینه خانۀ کار کن طبی دیگر تحت عین نام یا به عوض آن فعالیت نماید.

پرداخت مالیه
مادۀ پانزدهم:

از عواید فیس و عرضۀ خدمات طبی کار کنان طبی مندرج این مقرره طبق احکام قانون مالیه اخذ می گردد.
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فصل چهارم
احکام متفرقه
تأدیب
مادۀ شانزدهم:
( )۳کارکن طبی در صورت تخلف از احکام این مقرره حسب ذیل تأدیب می گردد:
 -۳بار اول ،توصیۀ کتبی.
 -۴بار دوم ،اخطار کتبی.
 -۵بار سوم  ،جریمۀ نقدی حسب احوال از پنج هزار ( )۵۲۲۲الی ده هزار ( )۳۲۲۲۲افغانی.
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 -۴بار چهارم مسدود شدن معاینه خانه حسب احوال از یک الی سه ماه.

( )۴در صورت اضافه ستانی فیس ،عالوه بر استرداد مبلغ اضافه ستانی شده کار کن طبی مطابق اجزای(۵و  )۴فقرۀ
( )۳این ماده مورد تأدیب نیز قرار می گیرد.

( )۵جریمۀ نقدی مندرج جزء ( )۵فقرۀ ( )۳این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.

نظارت و بررسی
مادۀ هفدهم:

نظارت و بررسی از تطبیق احکام این مقرره از وظایف وزارت صحت عامه می باشد.

وضع لوایح و طرز العمل ها
مادۀ هجدهم:

وزارت صحت عامه می تواند ،به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح و طرزالعمل هایی را وضع نماید که
مغایر احکام این مقرره نباشد.

انفاذ
مادۀ نزدهم:
این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد و با انفاذ آن مقررۀ طبابت در معاینه خانه های شخصی و
کلینیک های تشخیصیه توشیح شده ذریعۀ فرمان شماره ( )۵۸۴مؤرخ ۳۴۴۴/۶/۳۴هـ .ق ملغی شمرده می شود.
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