
 

 

15/4 رقم املادة  37 رقم املرفق  4 رقم اإلصدار 

 مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية عنوان املرفق

 

                  مركز االطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية

 

 اصطناعية وأجهزة تقويمية فئة "أ"مركز أطراف 

 :ويشترط فيه ما يلي 

 يكون املركز في املستوى األرض ي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة. .1

 تكون املمرات واألبواب واألرضية مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة .2

نتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة اال  .3

 للنساء" كحد أدنى.

 استقبال ومكتب مواعيد مالئم الستقبال ذوي اإلعاقة. .4

دورات مياه للمرض ى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء"  .5

 " كحد أدنى.2عدد "

دورة مياه مجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال  .6

 وأخرى للنساء" 

 غرفة للموظفين. .7

 دورات مياه للموظفين. .8

 مستودع. .9

 

 :الغرف العالجية 

 2م 12غرفة الكشف واخذ املقاسات بمساحة ال تقل عن .1

 غرفة التمارين لتدريب املرض ى على املش ي  .2

 مع تهوية جيدة  2م 16غرفة تشكيل الجبس بمساحه  .3

 الستيعاب مكائن واجهزة التصنيع  2م 40ورشة عامة بمساحة ال تقل عن  .4

 2م 16غرفة لعمل الجبائر بمساحة ال تقل عن  .5

 مع تهوية جيدة 2م 10صب البالستيك وبمساحة ال تقل عن غرفة  .6

 مستودع  .7



 

 

 

 : الطاقم الوظيفي كحد أدنى 

 

 أخصائي اطراف صناعية واجهزة تقويمية  .1

 ".  2فني اطراف صناعية واجهزة تقويمية "عدد  .2

 فقط. 1بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد للعيادة في املجمع الطبي أومركز التأهيل يكتفى  .3

 

 : االجهزة املستخدمة للتصنيع 

 

-Finishing and trimming machine -Heating cabinet with viewing windows 

-Zigzag swing machine -Parallel bars 

-Floor-model drill press -Test platform with ramp and stairs  

-Band saw -Examination chair  

-Double grinder -Examination table  

-Dust collector -Casting table  

-Belt sander  -Water pan  

-Air compressor  -Bench – top cabinet with fan unit  

-Vacuum machine - Cast cutter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصطناعية وأجهزة تقويمية فئة "ب"مركز أطراف 

 :ويشترط فيه ما يلي 

 يكون املركز في املستوى األرض ي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة. .1

 املمرات واألبواب واألرضية مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقةتكون  .2

غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة االنتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى  .3

 للنساء" كحد أدنى.

 استقبال ومكتب مواعيد مالئم الستقبال ذوي اإلعاقة. .4

للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء" عدد دورات مياه للمرض ى " في حال تقديم الخدمة  .5

 " كحد أدنى.2"

دورة مياه مجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال  .6

 وأخرى للنساء" 

 غرفة للموظفين. .7

 دورات مياه للموظفين. .8

 مستودع. .9

 

 :الغرف العالجية 

 

 مع تهوية جيدة.  2م 12س بمساحه غرفة تشكيل الجب .1

 .الستيعاب مكائن واجهزة التصنيع  2م 30ورشة عامه بمساحة ال تقل عن  .2

 . 2م 10غرفة لعمل الجبائر بمساحة ال تقل عن  .3

 . مع تهوية جيدة 2م 10غرفة صب البالستيك وبمساحة ال تقل عن .4

 

 : الطاقم الوظيفي كحد أدنى 

 

 تعويضية.أخصائي اطراف صناعية واجهزة  .1

 فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية  .2

 فقط. 1بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد للعيادة في املجمع الطبي أومركز التأهيل يكتفى  .3



 

 

 

 : االجهزة املستخدمة للتصنيع 

 

-Finishing and trimming machine  -Parallel bars  

-Zigzag swing machine  -Examination chair  

-Band saw  -Examination table  

-Double grinder  -Casting table  

-Dust collector  -Water pan  

-Air compressor  -Bench – top cabinet  

-Vacuum machine -Cast cutter  

-Heating cabinet with viewing windows  

  

 

 وأجهزة تقويمية فئة "ج"اصطناعية مركز أطراف 

 :ويشترط فيه ما يلي 

 يكون املركز في املستوى األرض ي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة. .1

 تكون املمرات واألبواب واألرضية مناسبة الستخدام ذوي اإلعاقة .2

يث تكون غرفة للرجال وأخرى غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة االنتظار بح .3

 للنساء" كحد أدنى.

 استقبال ومكتب مواعيد مالئم الستقبال ذوي اإلعاقة. .4

دورات مياه للمرض ى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء" عدد  .5

 " كحد أدنى.2"

خدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال دورة مياه مجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة " في حال تقديم ال .6

 وأخرى للنساء" 

 غرفة للموظفين. .7

 دورات مياه للموظفين. .8

 مستودع. .9

 



 

 :الغرف العالجية 

 2م 10غرفة الكشف واخذ املقاسات بمساحة ال تقل عن .1

 غرفة انتظار للمرض ى .2

 غرفة التمارين لتدريب املرض ي على املش ي  .3

 مع تهوية جيدة. 2م 6غرفة تشكيل الجبس بمساحه  .4

 الستيعاب مكائن واجهزة التصنيع. 2م 20ورشة عامة بمساحة ال تقل عن  .5

 2م 10غرفة لعمل الجبائر بمساحة ال تقل عن  .6

 

 

 :الطاقم الوظيفي كحد أدنى 

 ".2فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية  "عدد  -1

 فقط. 1وأجهزة تقويمية عدد بأخصائي أطراف صناعية للعيادة في املجمع الطبي أومركز التأهيل يكتفى  -2

 

 : االجهزة املستخدمة للتصنيع 

 

-Finishing and trimming machine  -Zigzag swing machine  

-Dust collector  -Air compressor  

-Vacuum machine -Heating cabinet  

-Parallel bars -Examination chair  

-Examination table  -Casting table  

-Water pan  -Cast cutter  

-Bench   

  

 

 

 

 فني. 2مالحظة : في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى باخصائي واحد فقط مقابل عدد 

 

 


