
 

 

 

  املستشفيات الالزمة لتشغيل ةكوادر الصحيللالحد األدنى 

 من الكوادر الصحية ادناه متفرغين تفرغ كامال. يجب أن يكون الحد األدنى 

 

 الكوادر الطبية من فئة األطباء:

 الطواري كحد أدنى.طب في تخصص طبيب نائب يشترط أن يكون رئيس القسم  الطواري: -1

 طبيب نائب.أو طبيب نائب أول باإلضافة إلى توفير توفير طبيب استشاري  في كل تخصص يشترط العيادات الخارجية: -2

 في تخصص العناية املركزة.أو طبيب نائب أول يشترط أن يكون رئيس القسم طبيب استشاري  العناية املركزة: -3

يشترط أن يكون رئيس القسم طبيب  لحديثي الوالدة في املستشفيات التي لديها أجنحة توليد: العناية املركزة -4

 .لحديثي الوالدة في تخصص العناية املركزةنائب اول طبيب أو استشاري 

 اجنحة التنويم: -5

عدد األسرة لكل 

 تخصص
 طبيب استشاري 

عدد األسرة لكل 

 تخصص
 طبيب نائب

عدد األسرة لكل 

 تخصص
 طبيب مقيم

1 - 30 1 1 - 20 1 1 - 25 2 

31 - 60 2 21 - 40 2 26 - 50 4 

61 - 90 3 41 - 60 3 51 - 75 6 

91 - 120 4 61- 80 4 76 - 100 8 

121 - 150 5 81 - 100 5 101 - 125 10 

 150أكثر من 

يضاف طبيب 

 30استشاري لكل 

 اضافي سرير

 100أكثر من 
يضاف طبيب نائب 

 اضافي سرير 20لكل 
 125أكثر من 

 طبيبينيضاف 

 25مقيمين لكل 

 اضافي سرير

 .النائب يمكن أن يحل الطبيب النائب األول محل الطبيب -

 .الطبيب املقيميمكن أن يحل الطبيب النائب محل  -

 يسمح للطبيب العام بالعمل في املستشفى. -

 

 

 

 

  قسم العمليات: -6

 4 رقم اإلصدار 10/1 رقم املادة 14 رقم املرفق

 الحد االدنى للكوادر الصحية في املستشفيات الخاصة عنوان املرفق



 

 

 يشترط أن يكون رئيس القسم طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص الجراحة. .أ

 :أطباء تخدير حسب الجدول التالي غرف العملياتيشترط أن يتوفر في  .ب

 كحد أدنى تخديرطبيب نائب  كحد أدنى طبيب استشاري تخدير عدد غرف العمليات

1 - 4 1  1 

5-8 1 2 

9-12 2 2 

غرف  4يضاف طبيب استشاري لكل  غرفة 12اكثر من 

 عمليات

غرف  4يضاف طبيب نائب لكل 

 عمليات

 

 :قسم االشعة -7

 يشترط أن يكون رئيس القسم طبيب نائب أشعة كحد أدنى. .أ

األطفال(  –النساء والوالدة  –الجراحة العامة  –لتخصصات التالية )الباطنة ااحدى فيها توفر املستشفيات التي ت .ب

 فيجب توفير ما يلي:

 طبيب نائب أشعة طبيب استشاري أشعة عدد األسرة

10 - 99 1  1 

100 - 199 1 2 

200-299 2 2 

 100يضاف طبيب استشاري لكل  300اكثر من 

 اضافي سرير

 سرير 100يضاف طبيب نائب أول لكل 

 اضافي
 

فيجب أن يتم توفير طبيب نائب أشعة كرئيس التخصصات أعاله احدى فيها تتوفر املستشفيات التخصصية والتي ال  .ج

 أعاله. اتتوفير املتطلبأو  اتصاليمركز طب أشعة  للقسم والتعاقد مع

 

 املختبر:قسم  -8

 يشترط أن يكون رئيس القسم طبيب نائب مختبر كحد أدنى.  .أ

استشاري غير طبيب تخصص مختبر كحد أدنى أو  أو طبيب نائب أول مختبر استشاري مختبر توفير طبيب يشترط .ب

 األطفال( –النساء والوالدة  –الجراحة العامة  –وذلك في املستشفيات التي لديها احدى التخصصات التالية )الباطنة 

فيجب أن يتم توفير طبيب نائب مختبر كرئيس للقسم املستشفيات التخصصية والتي ال يوجد فيها التخصصات أعاله  .ج

 أعاله. اتأو توفير املتطلب مختبر مستقلمع والتعاقد 

 األطباء:غير  الفئات الطبية األخرى  -

 حسب الجدول ادناه:املساندة فئات الطبية ال -1



 

 

 100أكثر من  100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 10 عدد األسرة التخصص

 األشعة
 من عدد األسرة %5 3 3 2 2 1 أخصائي

 من عدد األسرة %5 3 3 2 2 2 فني

 املختبر
 اخصائي في كل تخصص موجود في قسم املختبر 1عدد  اخصائي

 فني في كل تخصص موجود في قسم املختبر 1عدد  فني

 التخدير
 اخصائي  2عدد  أخصائي

 فني  2عدد  فني

 التغذية
 األسرةمن عدد  %2 2 2 1 1 1 أخصائي

 من عدد األسرة %2 2 2 1 1 1 فني

 الصيدلة
 من عدد األسرة %5 5 4 3 2 2 صيدلي

 من عدد األسرة %5 5 4 3 2 2 صيدلة فني

 التعقيم
 من عدد األسرة %1 1 1 1 1 1 أخصائي

 من عدد األسرة %2 2 2 2 1 1 فني

 الطوارئ 
أخصائي/ 

 فني
2 2 3 3 3 

 1سرير عدد  50يضاف لكل 

 أخصائي/فني طب طوارئ 
 

 التمريض: -2

من اعداد التمريض املطلوبة عند منح الترخيص النهائي للمستشفى على أن يصبح  %60يجب توفير  أجنحة التنويم: -أ

 ممرض لكل سرير. 2الحد األدنى من التمريض بعد مرور سنة من منح الترخيص النهائي 

منومين في العناية املركزة مع مراعاة بعض الحاالت الحرجة التي يجب توفير ممرض لكل مريضين  قسم العناية املركزة: -ب

تتطلب توفير ممرض لكل مريض مع ضرورة أن يكون الطاقم التمريض ي لقسم العناية املركزة لديه الخبرة والتدريب 

 طفال(لل  PALS – للكبار  ACLSالكافي ألساسيات تقديم خدمة العناية املركزة وحاصلين على شهادات سارية في )

لديه الخبرة يشترط توفر طاقم تمريض ي لحديثي الوالدة في املستشفيات التي لديها أجنحة توليد:  العناية املركزة -ت

 (NRPوالتدريب الكافي ألساسيات وحاصلين على شهادات في برنامج اإلنعاش لحديثي الوالدة. )

  الحد األدنى من الكوادر حسب مرفقات الالئحة لكل بقية الخدمات املساندة في حال توفرها داخل املستشفى يتم توفير

 خدمة.

 فني صيدلة. 2فني كما يكتفى بالصيدلي لكل عدد  2لكل عدد  يكتفى باألخصائي 


