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و كذلك دور النقاهة  (  النوعية -املتخصصة  ) بإقامة املستشفياتالرتخيض

 مديرية الشئون الصحية المختصة –ادارة العالج الحر   :  جهة الترخيص

التعريفات  

 
: المستشفى الخاص ***

خمسة عشر وىى كل منشأة اعدت الستقبال المرضى و الكشف عمييم وعالجيم و يوجد بيا عمى االقل 
سريرا كما يمزم ان يوجد بيا غرفتان لمعمميات عمى االقل و غرفة افاقة و اخرى رعاية مركزية ويكون مجيزا 
طبقا لموائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفى ، وعمى ان يدير المستشفى و يشرف 

عمييا طبيب مرخص لو بمزاولة المينة ، كما يمزم ان يكون لممستشفى الذى يرخص لو الول مرة طبقا 
. الحكام ىذا القانون مدخل خاص بو منفصل عن المدخل الخارجى لمعقار الموجود بو

وال يتم الترخيص لممستشفى اال بعد متابعة استكمال تجييزاتيا وكفاءة العاممين بو بما يضمن توفير الجودة 
الشاممة بصدور شيادة من الجية الختصو بوزارة الصحو والسكان نظير مبمغ الف جنيو يورد لحساب 

صندوق تحسين اداء العمل فى االدارة المشرفة عمى تنفيذ ىذا القانون بوزارة الصحة و السكان و يصدر 
  0بأنشائة قرار من رئيس الجميورية يحدد فيو موارد و نظام العمل بو

 :دار النقاىو ***
ىى كل منشأه اعدت القامة المرضى و رعايتيم طبيا اثناء فترة النقاىو من االمراض عمى ان يكون ذلك 
تحت إشراف و ادارة طبيب مرخص لو بمزاولة المينو كما يعتبر صاحب المنشأه ىو من صدر بأسمو 

 0ترخيص بمزاولو نشاط المنشأه
 

:  المستندات المطلوبة /1

 مستند  او عقد ايجار موثق او مثبت من الشير العقارى او اى/صوره من عقد ممكيو المنشأه  .1
. رسمي اخر يعتد بو 

  .(مستوفاة الدمغة )شيادة تسجيل النقابة لممنشاة بالنقابة الطبية المختصة  .2

 
                                                 

 . بتنظين الونشآت الطبية 1981 لسنة 51بشأى تعديل بعض احكام القانوى رقن 2004 لسنة 153قانوى رقن - 
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  يبين الموقع وتفاصيل 1/150رسم ىندسي معتمد من ميندس نقابي لممستشفي بمقياس رسم  .3
، ويشترط بالنسبة لممستشفى الخاص ان يكون  (مستوفيا الدمغو )محتويات كل دور عمي حده 

. الرسم موقع عميو من ميندس نقابى 

. بيان بالتجييزات الطبية  .4

صوره معتمدة من العقد المبرم بين طالب الترخيص بتشغيل منشاة طبية وبين المدير الفني لممنشاة  .5
 .، عمى ان يمتزم بتقديم صورة العقد كمما تغير مدير المنشاة 

 .إيصال تسديد رسوم تسجيل المستشفى أو دار النقاىة من النقابة المختصة  .6

 . بيان تجييزات العمميات–بيان التجييزات  .7

 قسم العالج – معمل االسنان – صيدلية – االشعة –معمل التحاليل  )تراخيص الخدمات المكممة  .8
 (الطبيعى 

طمب الترخيص لممنشاة الطبية إلي مدير الشئون الصحيو المختصو موضحا بو البيانات طبقا لنوع  .9
( 1)مرفق رقم :             المنشأه التالية 

: المستشفى الخاص  

اسم المستشفى واسم مالك مقر المستشفى وعنوان المستشفى ورقم التميفون واسم صاحب المستشفى 
المطموب ان يصدر باسم ترخيص مزاولة نشاط المستشفى واسم مدير المستشفى ورقم ترخيصو 

والتخصصات الموجودة بالمستشفى واسم المدير  ( أسرة 5اكثر من  )لمزاولة المينة وعدد االسرة 
الفنى المسئول عن المستشفى ورقم ترخيص مزاولة المينة وعدد االطباء المقيمين بيا وعدد ىيئة 

 –معمل تحاليل طبية  )التمريض ونوعيتيا والخدمات الطبية المكممة بالمستشفى وارقام تراخيصيا 
.   ( مصنع او معمل اسنان – اجيزة اشعة –صيدلية خاصة 

: دور النقاىة 

اسم الدار واسم مقر الدار ورقم تميفون واسم صاحب الدار المطموب ان يصدر باسمو ترخيص مزاولة 
نشاط الدار وعدد االسرة واسم المدير الفنى المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المينة لو 

وعدد االطباء المقيمين وارقام مزاولة المينة ليم وعدد ىيئات التمريض ونوعيتيا ونوعيتيا  
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مصنع او -  بنك دم – صيدلية خاصة –معمل تحاليل طبية  )والخدمات المكممة بالدار وارقام تراخيصيم 
                                                          (معمل اسنان 

  0ترخيص تداول المواد والنفايات الخطره  .10

.  من قيمة المنشاة لصالح اتحاد المين الطبيو 1/1000ايصال سداد نقابو .11

. لممرضي  الشيادات الصحية لمعاممين باألغذية بالمطابخ او القائمين بتقديم الوجبات الجاىزه .12

. اقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق  .13

. صور تراخيص مزاولة الميبو لالطباء العاممين و المنتديات و ىيئة التمريض و المدير الفني  .14

 .ما يفيد االشتراك او التعاقد مع محرقة لمنفايات اذا لم يكن بالمستشفي محرقو  .15
  :-في حالة استيراد اجيزة و معدات من الخارج لالستخدام داخل المستشفي يتم تقديم االتي  .16

. صحيفة االستثمار الصادره بيذا الشان -             أ

 تقدير معاين مبدئيو بمعرفة الساده ممثمى وزارة الصحو و السكان بمجمع خدمات -            ب
.                 االستثمار يفيد جدية المشروع 

 . اقرار صاحب الشأن بعدم التصرف في االجيزة و المعدات المفرج عنيا لغير المشروع-           ج
   

:- اإلجراءات / 3

 
التقدم بطمب الى مدير العالج الحر بالمديرية التابع ليا المستشفي و السكان لمحصول عمى       .1

  0الموافقة المبدئية النشاء مشروع المستشفى 

 

او مصانع االدوية  (مستشفيات  )تشكل لجنة دائمة لدراسة الطمبات المقدمة النشاء منشات طبية  .2
  : الجديدة من كل من

 وكيل اول الوزارة      رئيسا  -

                                                 
 .1981 لسنة 216 بقزار وسيز الصحة رقن 1981 لسنة 51 بشاى تعديل الالئحة التنفيذية للقانوى رقن 1982 لسنة 545قزار وسيز الصحة رقن -   

 . بتنظين الونشأت الطبية 1981 لسنة 51 بشأى تعديل بعض احكام القانوى رقن 2004 لسنة 153قانوى رقن  - 
 

 1998 لسنة 4248قزار رئيس هجلس الوسراء رقن  

 2004 لسنة 47قزار وسيز الصحة والسكاى رقن -  
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 المستشار القانونى      عضوا  -

 وكيل الوزارة لمطب العالجى     عضوا -

 مدير عام المؤسسات العالجية غير الحكومية   عضوا  -

 مدير عام التراخيص الطبية     مقررا -

 رئيس مركز السياسات الدوائية     عضوا -

 مدير ادارة الصيدلة بالمؤسسات العالجية غير الحكومية عضوا -

وتختص ىذه المجنة بدراسة الطمبات المقدمة من المستشفيات المزمع انشاؤىا او التصرف فييا 
سواء بالبيع او غيره او تغيير نشاطيا او نقل ادارتيا واعطائيا الموافقة المبدئية عمى االنشاء 
او تغيير النشاط ومتابعة استكمال تجييزاتيا وكفاءة العاممين بيا من اطباء وممرضات وفنيين 

 1981 لسنة 51بما يضمن توفير الجودة الشاممة حتى يتم ترخيصيا طبقا لمقانون رقم 
    .1955 لسنة 127والقانون رقم 

   

:-  تقوم لجنو مشكمو من  .3
.  مدير االداره الصحيو او المنطقو الطبيو المختصو –          أ
. مدير ادارة العالج الحر المختص -  ب        
ميندس من مديريو الشئون الصحيو و اذا لم يتيسر ذلك يندبب ميندس من مديريو االسكان                 -          ج

               وذلك لمعاينة المكان الذي اعد كمنشأه طبيو لمتثبت من استيفاء الشروط و المواصفات  النصوص     
 ، عمى ان يضم الى ىذه المجنة ميندس من مديرية  1998 لسنو 51              عمييا فى القانون رقم 

 .    الشئون الصحية او من مديرية االسكان المختصة وذلك فى حالة معاينة المستشفيات ودور النقاىة 
 

التعيد بعدم اجراء أي تغيير في االدارة الفنيو او ممكيو المشروع او االستعانو بعمالو غير مصريو اال بعد    .4
 .الحصول موافقة صريحة و كتابيو من المجنو الدائمو و فى حالو المخالفو يتم سحب الرخصو 

 
ال يتم ترخيص المستشفى اال بعد متابعو استكمال تجييزاتيا و كفاءة العاممين بيا من اطباء و ممرضات و  .5

 0فنيين بما يضمن توفير الجوده الشاممو 

 

                                                 
 .2001 لسنة 60قزار وسيز الصحة والسكاى رقن -  

 .1985 لسنة 284قزار وسيز الصحة رقن -  
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تقوم النقابات الفرعية المختصة بارسال الطمب لمنقابة العامة بعد التاكد من صحة البيانات المدونة بو وتقوم  .6
النقابة بارسال شيادة تسجيل المنشاة الطبية فى مدة اقصاىا شيرين من تاريخ تقديم االوراق لمنقابة 

 .الفرعية

 

 لتقديم –يقدم صاحب المنشاة طمبا لمجنة فى خالل اسبوعين عمى االكثر من تاريخ الحصول عمى الترخيص .7
اجور االقامة والخدمات التى تقدميا المنشاة ومرفق بو المستندات المطموبة عمى ان تنتيى ىذه المجنة من 

  .عمميا خالل شير من تقديم الطمب ثم ترسل توصيتيا لممحافظ المختص الصدار القرار الالزم 

 
 لسنو 51يتولى تحديد اجور االقامو و الخدمات التي تقدميا المنشات الطبيو الصادر بشأنيا القانون رقم  .8

 و كذلك المستشفيات الخاضعو لقانون االستثمار قبل ارسال توصياتيا الى المحافظين الصدار 1981
 :-القرارات الالزمو لجنو تشكل عمى النحو التالي 

رئيسا  ---------------------- رئيس االداره المركزيو لمرعايو العالجيو  -1
 عضوا ----------- -مدير عام االداره العامو لممؤسسات العالجيو غير الحكومية -2

 عضوا ----------------------مدير عام االداره العامو لمتراخيص الطبيو  -3

 عضوا --------------------------- ----نقيب االطباء او من ينيبو -4

 عضوا -------------------------رئيس االدارة المركزية لطب االسنان  -5

 عضوا ---------------------- -- ممثل لممنشات الطبيو الخاصو 2عدد  -6

ولمجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبره ، و ان تختار من بين اعضائيا مقررا ليا ، و يكون ليا حق          
      تشكيل لجان فرعيو بالمحافظات ، وتختص ىذه المجنو بتمقى طمبات اصحاب المنشات الطبيو بتحديد اجور    
      االقامو و الخدمات التي تقدميا المنشاه مرفقا بيا مستندات عناصر التكمفو التي تمت الموافقو عمييا عند   

.       الترخيص ، و لمجنو مناقشو صاحب المنشاه 
  وتمتزم المنشاة الطبية باعالن قائمة اسعارىا فى مكان ظاىر بيا ، وباخطار النقابة العامة لالطباء ومديرية    

 .الشئون الصحية المختصة بيذه االسعار لتسجيميا لدييا 
 

يحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد االطباء المقيمين واعضاء ىيئة التمريض والفنيين الواجب توافرىم  .9
فى كل منشاة طبية بالنسبة الى عدد االسرة المخصصة لمعالج الداخمى بيا عمى ان يكونوا من المرخص 

  .ليم بمزاولة المينة 

 
                                                 

. 1981 لسنة 216قزار وسيز الصحة رقن -  

  .2002 لسنة 13تعديل بقزار وسيز الصحة رقن  

 . بتنظين الونشات الطبية 1981 لسنة 51القانوى رقن -  

 .2004 لسنة 153القانوى رقن -  
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:- يمغي الترخيص بالمنشاة الطبية في االحوال االتيو  .10
اذا طمب المرخص لو الغاءه ، او اذا اوقف العمل بالمنشاه مده تذيد عمي عام وعميو اخطار النفابو      -  1

 0       الفرعيو و االداره الفرعيو و االداره المختصو بمديريو الشئون الصحيو
. اذا نقمت المنشاه من مكانيا الي مكان اخر او اعيد بناؤىا -  2
 اذا اجرى تعديل فى المنشأه يخالف لحكام ىذا القانون او القرارات المنفذه لو ولم تعد الحالو            -  3

 .       الي ما كانت عميو قبل التعديل في المده التي تحددىا السمطو المختصو 
. اذا اديرت المنشأه لغرض اخر غير الغرض الذي منح من اجمو الترخيص -  4
. اذا صدر حكم بغغالق المنشأه نيائيا او ازالتيا -  5
اذا تكررت المخالفو من المنشأه رغم توقيع العقوبات المقرره بالقانون ولم ترتدع المنشاه عن   -  6

.        المخالفو 
اذا زاول بالمنشاه الطبيو اشخاص غير حاصمين عمي ترخيص بمزاولو مينو الطب و كذا المين الطبيو    -  7

  .       االخري
 

:-  الضوابظ و االشتراطات  / 4

 
 .يجب ان تكون اداره المنشأه الطبيو لطبيب مرخص لو فى مزاولو المينو "  .1

 

ويجوز لمطبيب ان يمتمك اكثر من عيادة طبية خاصة ، وال يجوز لمطبيب ان يدير اكثر من منشاه طبيو  .2
 .واحده بخالف العيادات الطبية الخاصة 

تمتزم كل منشأه طبيو بالئحو اداب المين الطبيو فى جميع تصرفاتيا و خاصو فى وسائل الدعايو  .3
واالعالن بحيث ال يتم االعالن عن المنشأه اال بعد الحصول عمي موافقو وزارة الصحو و عمي اال يتضمن 
االعالن طرق التشخيص او العالج و يمزم الحصول عمي موافقة النقابو اذا ما اراد الطبيب ان يعمن عن 

  0نفسو او عن نشاطو 

 

اذا تغير مدير المنشاة وجب عمى صاحب المنشاة اخطار الجية الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة  .4
الطبية الفرعية المختصة بذلك خالل اسبوعين بخطاب موصى عميو بعمم الوصول وعميو ان يعين ليا 

مديرا جديدا خالل اسبوعين من تاريخ االخطار ، عمى ان يخطر الجية الصحية المختصة باغالقيا اداريا 
 .لحين تعيين المدير 

 

                                                 

 . بتنظين  الونشأت الطبية 1981 لسنة 51 بشأى تعديل بعض احكام القانوى رقن 2004 لسنة 153قانوى رقن - 
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يجب ان يتوافر فى المنشاة الطبية االشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بيا قرار من وزير الصحة ،  .5
وتشمل كل ما يتعمق بالتجييزات وكيفية اداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات 

 لسنة 59الخاصة بغرفة العمميات فى حالة اجراء الجراحات ، مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 
 . فى شان تنظيم العمل باالشعاعات المؤينة والوقاية من اخطارىا ، فى حالة وجود جياز اشعة 1960

 فى شان تنظيم مينة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثوجيا 1954 لسنة 367وكذلك القانون رقم 
 . " وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل االبحاث العممية ومعامل المستحضرات الحيوية 

 
 يتعين لمترخيص بتشغيل منشأه طبية  توافر 0بشأن االشتراطات الالزمة لمترخيص بتشغيل منشأه طبيو  .6

:-  االشتراطات االتية 
. ان تكون حجرات المنشاه الطبيو جيده التيويو و االضاءه -       أ 
 .ان تكون المنشأه مزوده بوسائل تغذيتيا بالمياه النقيو بصفو مستمره -       ب 

.  ان تكون المنشأه مزوده بوسائل الصرف الصحى المناسبو –      ج 
. ان تزود المنشأه بالوسائل و االدوات الصحيو الالزمو لمتخمص من القمامو و الفضالت -        د 
. ان تزود المنشاه باالجيزه االزمو الطفاء الحرائق -       ىـ

 . ان تكون المنشأه مجيز بوسائل االسعاف االوليو-         و 
 

تقوم المجنة المشكمة بوضع مستويات لممستشفيات الخاصو طبقا لتكامل الخدمات الصحيو و الخدمات     .7
  0الفندقية التي تقوم بيا

 

:- تنقسم  غرف اقامة المرضي في المنشأت الطبيو التي بيا اسرة لمعالج الي المستويات االتيو  .8
 0جناح و يشمل غرفو نوم بيا سرير واحد و ممحق بيا صالون ودورة مياه مستقمو -    أ
 .الدرجو االولي الممتازه و تتكون من غرفو واحده بيا سرير واحد و ليا دوره مياه مستقمو -    ب

.  الدرجو االولي و تتكون من غرفو واحده بيا سرير واحد و ليا دوره مياه مشتركو –  ج 
. الدرجو الثانيو و تتكون من غرفو واحده بيا سريران و ليا دوره مياه مستقمو او مشتركو -    د
الدرجو الثالثو و ال يزيد عدد االسره بالغرفو الواحده عن الواحده عن اربعة اسره وليا دوره مياه -   ىـ

. خاصة او مشتركو 
 

                                                 
  .2004لسنة 153القانوى رقن -  

 .1982 لسنة 216قزار وسيز الصحة رقن  
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تزود كل غرفو من غرف المرضي بالمنشاه باثاث سيل التنظيف ال يعوق التيويو و االضاءه و ال تقل      .9
 متر صافي ،عمي ان تنشأ دوره مياه و حمام لكل عشره اسره    8المساحة المخصصة لكل سرير عن 

 .عمي االكثر في حالو عدم تزويد الغرفو بدوره مياه مستقمو 

 
يجب عمي المنشاة تخصيص محطة تمريض مجيزه لكل اربعين سريرا عمي ان تمد ىذه المحطو اثاثات  .10

خاصة بحفظ الممفات و السجالت و اخري لحفظ االدويو و الميمات و االالت الطبيو الالزمو لمعمل 
 0التمريضي و كذلك بجياز استدعاء 

 

 :- يشترط توافر االشتراطات االتيو فى حجرة العمميات بالمنشأه .11
 متر مربع              12اال تقل مساحو الحجره التي تجرى بيا العمميات الصغرى والمتوسطو عن -   أ

 متر اما الحجره التي بيا عمميات كبري فال تقل     3      صافى عمي اال يقل طول احد االضالع عن 
بالنسبة لممنشات % 10ويجوز التجاوز عن األبعاد الموضحة بنسبة .  متر مربع 20     مساحتيا عن 

 . القائمة فعال وقت العمل بيذا القرار 
ان تكون االبواب و النوافذ جيده الصنع و محكمو و ان يكون زجاجيا سميما دائما و في -    ب

 0 حالو استعمال جياز التكييف يفضل استعمال نظام التكيف المركزي المزود بالمرشحات 
ان تكون الحجرة مزوده بضوء صناعي كاف فوق منضده العمميات و ان تكون ىناك اجيزه اضاءه -  ج

 0احتياطية لمعمل في حالو انقطاع التيار الكيربائي 
  تذود الحجرة بالحد الدني عمي االقل من االالت الجراحيو و اجيزه التخدير واالفاقو و وسائل       –  د 

 0        االسعاف التي تتناسب مع نوع العمميات التي تجري بيا 
 يمحق بالحجرة فى حالة إجراء عمميات جراحيو كبري غرفو او مكان لالفاقو يكون مجيزا -    ىـ

  0          بالتجييزات المناسبة 
  وجود قسم لمتعقيم المركزي بالمنشاه الطبيو التي بيا جناح لمعمميات يمحق بحجره العمميات    –        و 

     غرفو لمتعقيم تكون مزوده عمي االقل باتوكالف يعمل بالبخار وفرن تعقيم باليواء الساخن  
.        وعدد مناسب من عمب التعقيم 

 .يمحق بالحجرة مكان لتغيير المالبس و غسل االيدي لمجراحين وىيئة التمريض -        ز

 
يجب ان تتوافر بكل منشأه طبيو بيا مائو سرير فاكثر صيدليو يطبق عمييا االشتراطات الوارده   .12

 0 بشأن مزاولو مينو الصيدلية 1955 لسنو 127 بالقانون رقم 

 

                                                 
. 1985 لسنة 284قزار وسيز الصحة رقن -  

 1985 لسنة 284قزار وسيز الصحة رقن  
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تكون المعايير والمواصفات الواجب توافرىا فى المياه المستخدمة فى وحدات غسيل الكمى فى جميع  .13
العيادات والمستشفيات سواء الخاصة او العامة فى الحدود الموضحة بالجدول المرفق والموقع من وكيل 

( 2)     مرفق رقم .الوزارة لمشئون الوقائية 
 

 بإصدار الالئحو 1962 لسنو 630يجب عمي المنشأه الطبيو مراعاه احكام قرار وزير الصحو رقم  .14
 0 فى حالو وجود اجيزه لمتشخيص او العالج باالشعاعات المؤينو1960 لسنو 59التنفيذيو لمقانون رقم 

 
:- في حالو وجود عياده خارجيو بالمنشات يجب ان تتوافر بيا االشتراطات االتيو  .15

. ان يكون ليا مدخل خاص - 1
 .ان تكون بيا اماكن انتظار مناسبو و مزوده باثاث جيد و ممحق بيا عدد كاف من دورات المياه - 2

 .ان يكون بيا عدد كاف من غرف الكشف المزوده بوسائل التشخيص المناسبو - 3

 
 و القرارات المعدلو 1980 لسنو 291يجب عمي المنشاة الطبية مراعاة احكام قرار وزير الصحو رقم   .16

 .بشان جمع و تخزين و توزيع الدم في حالة وجود مركز بيا ليذا الغرض  لو 

 0يجب وجود رعاية مركزه بالمستشفى التي تجري بيا عمميات  .17

 
 فيشأن مزاولو مين الكيمياء الطبيو والبكتريولوجيا و 1954 لسنو 367تسري احكام ىذا القانون رقم  .18

الباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي و معامل االبحاث العمميو و معامل  المستحضرات الحيويو 
والقوانين المعدلة لو و الموائح و القرارات المنفذة عمي معامل الفحوص البكترولوجية الموجودة بالمنشات 

 .الطبية

 
يجب ان يزود المطبخ بتغذية مياه نقيو و الوسائل المناسبو لمصرف و لمتخمص من الفضالت و ان  .19

 0تكون التيوية واالضاءة جيده ان تزود االبواب و الشبابيك بسك ناموسية 

 
يجب اال يقل مستوي التجييزات الطبيو بالمنشاه عن مستوي التجييزات الطبيو بمستشفى وزاره الصحو  .20

 0المماثمو

 
يجب ان يتوفر بكل منشاه طبيو بيا عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من االطباء المقيمين عمي اال  .21

 0يقل عددىم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا 

                                                 
. 1996 لسنة 63قزار وسيز الصحة رقن -  
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يجب ان يتوفر بكل منشأه طبيو بيا اسره لمعالج العدد المناسب من الممرضات المرخص لين بمزاولو  .22

المينو عمي اال يقل عددىن عن ممرضو لمعياده الخاصو باسره و ممرضو لمعياده الخاصو  بأسره و 
 .  ساعو24ممرضو عمي االقل لكل خمسو اسة بالعياده المشتركو و النستشفيات و ذلك خالل 

 
ال يجوز صاحب المنشأه الطبيو تدوين ايو بيانات عمي الالفتو او الروشتو تخالف او تجاوز البيانات  .23

 0الوارده بالترخيص 

 
يجب التفتيش عمي المنشأة الطبية مره عمي االقل سنويا لمتثبت من توافر االشتراطات المقررة  في "  .24

ىذا القانون و القرارات المنفذة لو فاذا كشف التفتيش عن أي مخالفو يعمن مدير المنشأة بيا الزالتيا فى 
ثالثين يوما و فى حالو المخالفات الجسيمة يجوز لممحافظ المختص بناء عمي عوض من  ميمو اقصاىا

السمطو الصحية المختصة ان يأمر بإغالق المنشأة اداريا لممدة التي يراىا و ال يجوز العودة الى ادارتيا 
  0اال بعد التثبت من زوال اسباب االغالق 

 
ال ينتيى عقد االيجار المنشاه الطبيو بوفاه المستاجر او تركو العين و يستمر لصالح ورثتو وشركائو  .25

استعمال العين بحسب االحوال و يجوز لو و لورثتو من بعد التنازل عنيا لطبيب مرخص بمزاولو  في
في جميع االحوال يمتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن ليم حق إيجار لمن ليم حق فى  المينو  و

. االستمرار في شغل العين
 

اذا توفى صاحب المنشأه جاز ابقاء الرخصو لصالح الورثو مده عشرين عاما تبدا من تاريخ الوفاه  .26
عمى ان  يتقدموابطمب ذلك خالل ستة اشير من تاريخ الوفاه و يشترط فى ىذه الحالو تعيين مدير 

لممنشأه يكون طبيبا مرخصا لو بمزاولو المينو و عميو إخطار الجيو االداريو و نقابة االطباء المختصو 
  .بذلك 

 
واذا تغير مدير المنشاه وجب عمى صاحب المنشاه إخطار الجيو الصحيو المختصو بالمحافظو و  .27

النقابو  الطبيو الفرعيو المختصو بالمدير الجديد خالل اسبوعين بخطاب موصي عميو بعمم الوصول و 
عميو ان يعين ليا مديرا جديدا  خالل اسبوعين من تاريخ االخطار ، عمي ان يخطر الجيو الصحو 
المختصو باسمو ، وال وجب عميو التوقف عن ممارسو نشاط المنشأه فغذا لم يتم ذلك قامت الجيو 

 .المختصو بإغالقيا إداريا لحين تعيين المدير

 
 :يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى احدى المنشات الطبية ما يمى  .28
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 .ان يكون مصريا  -

 .ان يكون اسمو مقيدا فى سجالت نقابة االطباء  -

: ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشات المذكورة فى الحالتين االتيين 
االطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المين الطبية تسجيميم فى سجالتيا ويشترط  -

 .المعاممة بالمثل وموافقة السمطات المختصة 

الترخيص لمخبراء االجانب الذين اليتوافر نوع خبرتيم فى مصر او الخبرة التى تحتاجيا طبيعة  -
ممارسة المينة ، وفى ىذه الحالة يجب الحصول عمى موافقة مسبقة من وزير الدولة لمصحة 

 شيور ، 3ومن مجمس نقابة االطباء ، وان يكون الترخيص بمزاولة المينة لمدة ال تجاوز 
 .ويسجل فى سجل خاص بنقابة االطباء بعد تسديد الرسوم المقررة 

 وفى جميع االحوال يجب اال تقل المرتبات واالجور واالمتيازات التى تتقرر لالطباء المصريين عما 
 . " يتقرر لنظرائيم من االطباء االجانب العاممين فى المنشاة 

 
وبالنسبة لممستشفيات الخاصة فإنو يتعين ان يتوافر باالضافو الي ما سبق غرفو افاقو تحتوي عمي     .29

:-   ما ياتي 
جياز رسم قمب كيربائي و جياز عالج ارتجاف البطين   -
  جياز لقياس نسبو تشبع االكسجين بالدم  -

 جياز قياس غاز ثاني اكسيد الكربون فى الدم  -

 جياز تنفس صناعي  -

وفي حالو وجود اكثر من غرفو عمميات بالمنشأه الطبيو يجب ان يكون لكل غرفو عمميات   -
  طبيب تخدير و ال يجوز ان يستند الي طبيب التخدير مسئوليو العمل فى اكثر من غرفو عمميات 

 .  فى ان واحد 

 

: يشترط فى المكان المخصص لمتعقيم ما ياتي  .30
ان تكون الشبابيك و االبوب محكمو الغمق و في حالو استخدام اجيزه تكييف يفضل ان تعمل  -1

 عمي مرشحات او تكون تابعو لمتكييف المركزي  
 .ان يمحق بغرفو العمميات مكان لغسيل االيدي و تعقيميا و تغيير مالبس العمميات  -2

 : - تعقيم مركزي لممستشفي عمي النحو التالي  -3

.  لترا عمي االقل 50 سرير ان يوجد فرن تعقيم سعة 50بالنسبو لممستشفيات اقل من - 
.  لترا عمي االقل 100 سرير ان يوجد فرن تعقيم سعو 50بالنسبو لممستشفيات اكثر من - 

                                                 
 1981 لسنة 51القانوى رقن -  
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 تحتفظ المنشاة الطبية التي تجري بيا الجراحات بكافو التقارير الخاصة بكل مريض شاممو تقرير من  .31

الجراح المسئول عن العمميو الجراحيو و اياه مضاعفات بيا مع بيان وصف و طريقو التخدير واألدوية 
المستعممة وتسجيل تغيرات النبض والضغط و كيفيو التغمب عمي االضطرابات التي تحدث لممريض وتعتبر 

  .ىذه التقارير مرجعا في حالو المساءلو القانونيو عن االخطاء التي قد تحدث لممريض

 

تمزم جميع المنشات الطبية بتقديم تقرير طبى لممريض فور خروجو من المنشاة كمرجع طبى مع  .32
 :احتفاظ المنشاة بصورة من ىذا التقرير ، وفى حاالت الجراحة يجب ان يكون التقرير متضمنا االتى 

 التشخيص قبل الجراحة  -

 التشخيص بعد الجراحة  -

 خطوات اجراء الجراحة  -

 نوع التخدير واالدوية المستخدمة  -

 وصف الخطوات العممية الجراحية  -

 بيان اى اجزاء مستاصمة  -

 المضاعفات فى حالة حدوثيا  -

 .مالحظات  -

 
اليجوز اجراء ايو عمميات جراحية او استكشافية بالمناظير او اجراء جراحات ذات ميارة خاصة  .33

 :بالعيادات او المستشفيات الخاصة اال بتوافر الشروط االتية فى الطبيب الذى يقوم باجرائيا 

 ان يكون حاصال عمى درجة التخصص فى الفرع الذى تجرى فيو الجراحة  -

ان يكون امضى فترة تدريب وحصل عمى شيادة تدريب فى ذات التخصص وكذلك دورتين عمى  -
 .االقل معترفا بيما فى ذات التخصص 

ان تكون المنشاة التى تجرى بيا الجراحة معدة الى حالة طوارىء تستمزم عناية فائقة او تدخل  -
 .جراحى من مستوى اعمى 

 .ويتم انشاء سجل خاص تقيد بو اسماء االطباء الذين تتوافر فييم ىذه الشروط 
 

 153عدم السماح باجراء عمميات جراحية اال فى اماكن مجيزة ومرخص ليا طبقا الحكام القانون رقم  .34
 :  مع وجود حد ادنى من التجييزات الطبية االتية 2004لسنة 

                                                 
 2000 لسنة 34قزار وسيز الصحة و السكاى رقن  

 .2001 لسنة 254قزار وسيز الصحة رقن -  

 .2001 لسنة 244قزار وسيز الصحة رقن -  
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 جياز تخدير يعمل بكفاءة ومزود بجياز تنفس صناعى مناسب  -

وجود امبوباج بصفة احتياطية وتوافر اسطوانات االكسجين واجيزة اعطائو مع توافر اكثر من  -
 مصدر لالكسجين 

 جياز مراقبة القمب الكيربائى  -

 جياز لقياس نسبة تشبع االكسجين فى الدم  -

 جياز لقياس ضغط ثانى اكسيد الكربون فى ىواء الزفير  -

 . دقائق 5جياز لقياس ضغط الدم غير االختراقى بصفة منتظمة كل  -

 جياز عالج ارتجاف البطين عمى شاشة مونيتور واالدوية الالزمة لعمل انعاش قمبى  رئوى  -

 .جياز شفط  -

 
ال يمنح الترخيص المكاني لممستشفيات الخاصو او مراكز الغسيل الكموي اال اذا كانت فى مبني مستقل  .35

عن العمارات السكنية و اذا تعذر ذلك فيشترط لمنح الترخيص لممستشفي او المركز ان يكون لو مدخل 
 .خاص بو 

 
يعاقب بالحبس مده ال تذيد عمي سنو و بغرامو ال تقل عن عشره االف جنيو و ال تذيد عن عشرين الف  .36

جنية او باحدي ىاتين العقوبتين كل من ادار منشأه طبيو سبق ان صدر حكم باغالقيا او صدر قرار 
 .اداري باحداىما قبل زوال االغالق  

 

اذا زاولت المنشاة نشاطيا قبل الحصول عمى الترخيص ، يتم غمقيا بقرار من السمطة الصحية  .37
 50المختصة مباشرة ، ويجوز لمقاضى ان يحكم بتوقيع غرامة التقل عن الف جنيو مصرى وال تزيد عن 

 .الف جنيو مصرى وال يتم مزاولة النشاط اال بعد الحصول عمى الترخيص 

 
يعاقب بالحبس مده ال تجاوز سنتين و بغرامو ال تقل عن عشرين الف جنيو او بإحدي ىاتين العقوبتين  .38

كل من حصل عمي ترخيص بفتح منشأه طبيو خاصو بطريق التحايل او باستعاره اسم طبيب ليذا الغرض 
و يعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمو لمحصول عمي الترخيص فضال عن الحكم بإغالق 

لغاء الترخيص الممنوح ليا و لمقاضي ان يأمر بتنفيذ حكم االغالق فورا ولو  المنشاه موضوع المخالفة وا 
 وفى جميع االحوال ينفذ الحكم الصادر باالغالق و ال يؤثر استشكال 0مع المعارضة فيو او استثنائو 

                                                 
 .2004 لسنة 236قزار وسيز الصحة والسكاى رقن -  

 2002 لسنة 167قزار وسيز الصحة و السكاى رقن  

 .2004 لسنة 153القانوى رقن -  
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صاحب المنشأة او الغير في  التنفيذ وكل ذلك مع عدم   االخالل بتطبيق ايو عقوبو اشد بنص عمييا 
 0 قانون اخر

 
كل مخالفو اخري الحكام ىذا القانون يعافب مرتكبيا بغرامو ال تقل عن الفي جنيو و ال تذيد عمي  .39

عشرين الف جنيو و في حالو عدم ازالو المخالفو خالل الميمو الممنوحو لذلك يجوز لمقاضي ان يحكم 
بناء عمي طمب السمطة الصحية المختصة بإغالق المنشاة نيائيا او لممده التي يحددىا   الحكم و ينفذ 

الحكم فورا ولو مع  المعروضة فيو او استئنافو و ينفذ حكم االغالق دون االعتداد بما  قد يزاول فييا من 
انشطو اخري متي كانت حالو المنشاه ال تسمح بقصر االغالق عمي الجزء الذي وقعت فيو المخالفو وفي 

 0حالو تكرار ارتكابيا لمخالفات مينيو يجوز وضع المستشفى تحت اشراف  الوزاره مبتشره

 

                                                 
 . بتنظين  الونشأت الطبية 1981 لسنة 51 بشأى تعديل بعض احكام القانوى رقن 2004 لسنة 153قانوى رقن  
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( 1)مزفق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 

طلب تزخيض مستشفي خاص 
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    محافظة
    مديرية الشئون الصحية

 
 

                                              ايصال

ستلمت انا                                          الطلب المقدم من السيد ا  
 بشأن                                                مستوفيا متطابات الحصول على الخدمة 

/      / وقيد الطلب برقم                      بتاريخ     (الرسوم/المستندات )  
/     /    التاريخ المحدد النجاز الخدمة        

                                                                            توقيع الموظف المختص  
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                                                                    )                             (         
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( 2)مزفق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعايري الواجب توافزها يف املياه املستخذمة يف وحذات غسيل الكلي
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