د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

مقررۀ امتیاز کار کنان صحی مواجه به خطر

تاریخ نشر )۵۱( :ثور سال  ۵۱۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۵۵۱۱( :

مصوبه
کابینۀ جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد انفاذ
مقررۀ امتیاز کارکنان صحی موجه به خطر
شماره)۱( :
تاریخ۵۱۳۱/۵/۱۲ :
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مادۀ اول:

مقررۀ امتیاز کار کنان صحی مواجه به خطر را که در جلسۀ مؤرخ  ۱۹۳۱/۱/۰۲کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
به داخل ( )۱فصل و ( )۱۰ماده تصویب گردیده  ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:

این مصوبه همراه با مقررۀ مذکور از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.

محمد اشرف " غنی"

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

فهرست مندرجات
مقررۀ امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر
فصل اول
احکام عمومی

صفحه

ماده اول:

مبنی۵..........................................................................

مادۀ دوم:

هدف۵..........................................................................

مادۀ سوم:

اصطالحات۵...................................................................

مادۀ چهارم:

ساحۀ تطبیق۱.................................................................
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مواد

عنوان

فصل دوم

کار کنان صحی و حقوق و امتیازات آنها

مادۀ پنجم:

کارکنان صحی۱...............................................................

مادۀ ششم:

امتیازات مالی۱...............................................................

مادۀ هفتم:

وقایۀ صحی۱..................................................................

فصل سوم
مکلفیت ها
مادۀ هشتم:

ساحۀ کاری کارکنان۱.........................................................

مادۀ نهم:

ارتقای ظرفین کارکننان۱....................................................

فصل چهارم
احکام نهایی
مادۀ دهم:

کارکنان صحی قرار دادی۶................................................

مادۀ یازدهم:

تطبیق احکام باالی کار کننان صحی غیر دولتی ۶...................

مادۀ دوازدهم:

انفاذ۶.....................................................................
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مقررۀ امتیاز کار کنان صحی
مواجه به خطر
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:

اهداف
مادۀ دوم:
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این مقرره به تأسی از حکم مندرج فقرۀ ( )۰مادۀ شصت و ششم قانون کار ،وضع گردیده است.

اهداف این مقرره عبارت اند از:
 -۱عرضۀ خدماتی صحی بهتر.

 -۰تأمین محیط مناسب و مصون کار.
 -۹تشویق کارکنان صحی.

 -۱تعیین اندازۀ امتیاز کارکنان صحی.

اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
 -۱کار کنان صحی :شامل طبیبان  ،کار کنان مسلکی ،فنی و خدماتی اند ،که در معرض خطر شعاعی ( ایکس،
کوبالت و گاما)  ،تسمم ناشی از ادویه ضد آفات وامراض نباتی ،تسمم با مواد کیمیاوی و امراض ساری قرار دارند.
( )۰خطر شعاعی :اشعۀ است که کار کنان رادیولوژی ( تصویر برداری طبی) بطور دوامدار معروض به اشعۀ
مستقیم و در بعضی موارد به اشعۀ ثانوی مواجه می گردند.
1

 -۹تسمم با مواد کیمیاوی :حالت تهدید کنندۀ حیات است که از تعامل مواد کیمیاوی به علت دارابودن میل ترکیبی
باعث عوارض جانبی مختلف و سرطان های طرق تنفس توسط انشاق ،التهاب چشم و غشای مخاطی ،سرطان جگر ،
مسمومیت های عمومی و حساسیت ها در اشخاص می گردد.
 -۱امراض ساری :امراض باکتریایی ،پرازیتی ،ویروسی و فنگسی است که کار کنان صحی در جریان انجام وظایف
به صورت مستقیم به آن مواجه می گردند.

ساحۀ تطبیق
مادۀ چهارم:
احکام این مقرره باالی کارکنان صحی وزارت های صحت عامه  ،دفاع ملی ،امور داخله ،تحصیالت عالی ،ریاست
عمومی امنیت ملی و سایر ادارات دولتی ایکه بر اساس ساحۀ وظیفه به چنین خطرات مواجه باشند تطبیق می گردد.
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فصل دوم
کار کنان صحی و حقوق و امتیازات آنها

کارکنان صحی
مادۀ پنجم:
کار کنان صحی ایکه بالفعل به وظایف ذیل مشغول باشند نظر به خصوصیت وظیفوی از حقوق و امتیازات مندرج این
مقرره مستفید می گردند:
 -۱طبیب و معاون رادیولوژی.
 -۰البرانت اتاق تاریک.
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 -۹ماشینکار بخش شعاع مجهول ( میخانیک اکسریز).

 -۱طبیب مالریا ( مالریا لوژست) و حشره شناس ( انتمولوگ).
 -۵مفتش مالریا و لشمانیا.

 -۶کار کن فنی ( تکنیشن) مالریا و لشمانیا.
 -۷مستحضر مالریا و لشمانیا.

 -۸طبیب انستیزی و احیای مجدد.

 -۳معاون انستیزی و احیای مجدد ( تکنیشن و نرس).
 -۱۲طبیب و کار کن مسلکی و فنی بخش توبر کلوز.
 -۱۱کار کن مسلکی البراتوار.

امتیازات مالی
مادۀ ششم:
به منظور جذب اشخاص مسلکی و فنی در رشته های صحی مواجه به خطر مندرج مادۀ ( )۵این مقرره صد ()۱۲۲
فیصد مزد ،برای کار کنان خدماتی ساحۀ مذکور و کارکنان اداری بخش های رادیولوژی و توبرکلوز پنجاه ()۵۲
فیصد مزد ،به حیث ضمیمۀ مزد ،پرداخته می شود.
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وقایۀ صحی
مادۀ هفتم:
( )۱ادارات ذیربط مکلف اند ،به منظور وقایۀ کار کنان مندرج مادۀ پنجم این مقرره از خطرات شعاعی ،سمی و
امراض ساری ،کار کنان مذکور را در هر ماه یکمرتبه تحت معاینات صحی قرار دهند و در صورت تثبیت اثرات
ناگوار شعاعی ،تسمم یا موجودیت امراض ساری  ،آنها را بصورت مجانی تحت تداوی قرار دهند.
( )۰هرگاه تداوی کارکنان صحی مذکور در داخل کشور میسر شده نتواند ،زمینۀ تداوی آنها را به خارج از کشور
فراهم و مصارف آنها را بپردازند.
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فصل سوم
مکلفیت ها

ساحۀ کاری کنان
مادۀ هشتم:
ادارات ذیربط مکلف اند ،در محالت کاری معروض به خطرات صحی تدابیر وقایوی و محافظوی را با نظر داشت
معیارهای صحی عیار و زمینۀ نگهداشت  ،تعقیم  ،خشک کردن ،پوشیدن لباس مخصوص و استفاده از تجهیزات و
وسایل حفاظتی را فراهم نمایند.

ارتقای ظرفیت کار کنان
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مادۀ نهم:

وزارت های صحت عامه ،دفاع ملی ،امور داخله ،تحصیالت عالی ،ریاست عمومی امنیت ملی و سایر ادارات دولتی
مکلف اند  ،به منظور ارتقای ظرفیت کار کنان مسلکی خویش سیمینار ها و ورکشاپ ها را دایر و زمینۀ اشتراک آنها
را در سیمینار ها و ورکشاپ های داخلی و خارجی فراهم نمایند.
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فصل چهارم
احکام نهایی

کار کنان صحی قرار دادی
مادۀ دهم:
حقوق و امتیازات مندرج این مقرره برای کار کنان خدماتی که بر اساس قرار داد استخدام و درعین ساحه و تحت عین
شرایط ایفای وظیفه می نمایند در قرار داد آنها تعیین و توضیح می می گردد.

تطبیق احکام باالی کار کنان صحی غیر دولتی
مادۀ یازدهم:
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احکام این مقرره در مورد کار کنان صحی ادارات غیر دولتی که مصروف عرضۀ خدمات صحی مندرج این مقرره
اند ،نیز قابل تطبیق می باشد.

انفاذ
مادۀ دوازدهم:

این مقرره از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ و با انفاذ آن مقررۀ ستاف اکسری ( رادیولوژی) و مقررۀ امتیازات کار
کنان فنی مؤسسۀ ( انستیتوت) ملی مجادلۀ مالریا و لشمانیا ،نافذ شده توسط فرمان توسط ( )۵۸۰مؤرخ ۱۱۰۰/۶/۱۱
هـ .ق و احکام مغایر آن ملغی شمرده می شود.
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