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153المعدلة بمانون  ) : 1مادة  فً تطبٌك أحكام هذا المانون تعتبر منشؤة طبٌة كل مكان  " ( 
أعد للكشف علً المرضً أو عالجهم أو تمرٌضهم أو إلامة النالهٌن أو إجراء الفحوصات الطبٌة 
 : ، وٌشمل ما ٌؤتً
 
العٌادة الطبٌة الخاصة (أ  )  : 
 

هً كل منشؤة ٌملكها أو ٌستؤجرها أو ٌنتمل إلٌها الحك فً استعمالها لانونا وٌدٌرها طبٌب أو 
طبٌب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فً مزاولتها وال تمنعه أي لواعد أخري عن هذه 
المزاولة ومعدة الستمبال المرضً ورعاٌتهم طبٌا وٌجوز أن ٌكون بها أسرة للمالحظة ولٌست 
لإللامة علً أال ٌجاوز عددها ثالثة أسرة وٌجوز أن ٌساعده أو أن ٌموم ممامه فً حالة غٌابه 
  طبٌب أو طبٌب أسنان أو أكثر مرخص له فً مزاولة المهنة من ذات التخصص
  وٌعتبر فً حكم العٌادة الطبٌة الخاصة عٌادة األشعة والمعمل التً ٌمتلكها أو ٌدٌرها طبٌب
 
العٌادة التخصصٌة (ب  )  : 
 

هً كل منشؤة ٌملكها أو ٌستؤجرها أو ٌنتمل إلٌه الحك فً استعمالها لانونا طبٌب أو أكثر مرخص 
له فً مزاولة المهنة وتكون معدة الستمبال المرضً ورعاٌتهم طبٌا ، وٌجوز أن ٌكون بها أسرة 
ال ٌجاوز عددها خمسة أسرة وٌعمل بالعٌادات التخصصٌة أكثر من طبٌب من تخصصات مختلفة 
  تجمعهم إدارة مشتركة ٌكون أحدهم هو المدٌر الفنً المسئول عن العٌادات
  وٌجوز إجراء عملٌات صغري فمط فً غرفة عملٌات مجهزة طبما للوائح المنظمة لذلن

كما ٌجوز الترخٌص بإنشاء العٌادات التخصصٌة لجمعٌة ممٌدة بوزارة الشئون االجتماعٌة أو 
لهٌئة عامة ٌكون من أغراضها إنشاء وإدارة هذه العٌادات التخصصٌة أو شركة لعالج العاملٌن 
  بها أو الممٌمٌن فً منشآتها ، وتخضع هذه العٌادات ألحكام الفمرتٌن السابمتٌن من هذا البند
 
المركز الطبً المتخصص (ج  )  : 
 

هو كل منشؤة ٌملكها أو ٌنتمل إلٌه الحك فً استعمالها لانونا طبٌب أو أكثر مرخص له فً مزاولة 
المهنة وٌكون معدا الستمبال المرضً ورعاٌتهم طبٌا ، وٌمتصر العمل بالمركز علً تخصص 
واحد بفروعه الدلٌمة وماٌرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة ٌكون أحدهم 
المدٌر الفنً المسئول ، وٌجوز أن ٌكون بها أسرة ال ٌجاوز عددها خمسة وعشرٌن سرٌرا ، كما 
 ٌجوز إجراء عملٌات جراحٌة به فً غرفة عملٌات كبري مجهزة طبما للوائح المنظمة لذلن
 
المستشفً الخاص (د  )  : 
 

هو كل منشؤة أعدت الستمبال المرضً والكشف علٌهم وٌوجد بها علً األلل خمسة عشر سرٌرا 



، كما ٌلزم أن ٌوجد بها غرفتان للعملٌات علً األلل وغرفة إفالة وأخري رعاٌة مركزة ، وٌكون 
مجهزا طبما للوائح المنظمة لذلن وحسب التخصصات الموجود بالمستشفً ، وعلً أن ٌدٌر 
المستشفً وٌشرف علٌه طبٌب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما ٌلزم أن ٌكون للمستشفً الذي 
ٌرخص له ألول مرة طبما ألحكام هذا المانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجً للعمار 
  الموجود به

وال ٌتم الترخٌص للمستشفً إال بعد متابعة استكمال تجهٌزاته وكفاءة العاملٌن به بما ٌضمن 
توفٌر الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظٌر مبلغ ألف جنٌه 
ٌورد لحساب صندوق تحسٌن أداء العمل فً اإلدارة المشرفة علً تنفٌذ هذا المانون بوزارة 
  الصحة وٌصدر بإنشائه لرار من رئٌس الجمهورٌة ٌحدد فٌه موارده ونظام العمل به
 
دار النماهة (هـ  )  : 
 
هً كل منشؤة أعدت إللامة المرضً ورعاٌتهم طبٌا أثناء فترة النماهة من األمراض ، علً أن  "
  ٌكون ذلن تحت إشراف وإدارة طبٌب مرخص له بمزاولة المهنة
  " كما ٌعتبر صاحب المنشؤة هو من صدر باسمه ترخٌص بمزاولة نشاط المنشؤة
 

153المعدلة بمانون  ) : 2مادة  ال ٌجوز لمنشؤة طبٌة مزاولة نشاطها إال بترخٌص من  " ( 
المحافظ المختص بعد تسجٌلها فً النمابة الطبٌة المختصة ممابل رسم تسجٌل ٌإدي للنمابة ، 
  وٌحدد علً النحو التالً
مائة جنٌه للعٌادة الطبٌة الخاصة ( 100 )ـ  1   
مائتٌن وخمسٌن جنٌها للعٌادات التخصصٌة ( 250 )ـ  2   
مائة جنٌه عن كل سرٌر بالمستشفً الخاص أو دار النماهة أو المركز الطبً  ( 100 )ـ  3
  المتخصص

منها لصالح صندوق تحسٌن أداء العمل فً اإلدارة المشرفة علً  ( % 30 )علً أن ٌخصص 
  تنفٌذ المانون بوزارة الصحة وإدارات العالج الحر بالمحافظات
  وٌجوز بمرار من وزٌر الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النمابة المختصة
وتموم المحافظة المختصة عن الترخٌص للمنشؤة الطبٌة بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة 
  " بالبٌانات الالزمة لتسجٌلها فً سجل مركزي ٌنشؤ لهذا الغرض

153المعدلة بمانون  ) : 3مادة  ٌجب أن تكون إدارة المنشؤة الطبٌة مرخص له فً مزاولة  " ( 
المهنة علً أن تكون إدارة المنشؤة الطبٌة المخصص لطب وجراحة األسنان لطبٌب مرخص له 
  فً مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان
وإذا تغٌر مدٌر المنشؤة وجب علً صاحب المنشؤة إخطار الجهة الصحٌة بالمختصة بالمحافظة 
والنمابة الطبٌة الفرعٌة المختصة بالمدٌر الجدٌد خالل أسبوعٌن بخطاب موصً علٌه بعلم 
الوصول وعلٌه أن ٌعٌن لها مدٌرا جدٌدا خالل أسبوعٌن من تارٌخ اإلخطار ، علً أن ٌخطر 
الجهة الصحٌة المختصة باسمه و إال وجب علٌه التولف عن ممارسة نشاط المنشؤة فإذا لم ٌتم 
  " ذلن لامت الجهة المختصة بإغاللها إدارٌا لحٌن تعٌٌن المدٌر

51لانون  ) : 4مادة  إذا توفً صاحب المنشؤة جاز إبماء الرخصة لصالح الورثة مدة  " ( 
عشرٌن عاما تبدأ من تارٌخ الوفاة علً أن ٌتمدموا بطلب ذلن خالل ستة أشهر من تارٌخ الوفاة 
وٌشترط فً هذه الحالة تعٌٌن مدٌر للمنشؤة ٌكون طبٌبا مرخص له بمزاولة المهنة وعلٌه إخطار 
  الجهة اإلدارٌة ونمابة األطباء المختصة بذلن

فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من احدي كلٌات الطب خالل هذه الفترة نمل ترخٌص المنشؤة باسمه 
فإذا كان الٌزال بإحدى سنوات الدراسة بالكلٌة عند انتهاء المدة منح المهلة الالزمة لحٌن تخرجه 
لتنمل إلٌه الرخصة أما إذا انمضت المدة دون أن ٌكون من بٌن أبناء صاحب المنشؤة طبٌب أو 
طالب بإحدى كلٌات الطب وجب علً الورثة التصرف فٌها لطبٌب مرخص له بمزاولة المهنة لبل 



  انتهاء المدة و إال تم التصرف فٌها بمعرفة الجهة اإلدارٌة المختصة بمنح الترخٌص
51لانون  ) : 5مادة  ال ٌنتهً عمد إٌجار المنشؤة الطبٌة بوفاة المستؤجر أو تركه العٌن  " ( 

وسٌستمر لصالح الورثة وشركائه فً استعمال العٌن بحسب األحوال وٌجوز له ولورثته من بعده 
التنازل عنها لطبٌب مرخص له و لورثته من بعده التنازل عنها لطبٌب مرخص بمزاولة المهنة و 
  فً جمٌع األحوال ٌلتزم المإجر بتحرٌر عمد إٌجار لمن لهم الحك فً االستمرار شغل العٌن

153المعدلة بمانون  ) : 6مادة  ٌجوز للطبٌب أن ٌمتلن أكثر من عٌادة طبٌة خاصة ، وإنما  " ( 
  " ال ٌجوز له أن ٌدٌر أكثر من منشؤة طبٌة واحدة بخالف العٌادات الطبٌة الخاصة

153المعدلة بمانون  ) : 7مادة  ٌجب أن ٌتوافر فً المنشؤة الطبٌة االشتراطات الصحٌة  " ( 
والطبٌة التً ٌصدر بها لرار من وزٌر الصحة ، وتشمل كل ما ٌتعلك بالتجهٌزات وكٌفٌة أداء 
الخدمة الطبٌة ، مع مراعاة استٌفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العملٌات فً حالة 

 فً شؤن تنظٌم العمل 196 لسنة 59إجراء جراحات ، وذلن مع عدم اإلخالل بؤحكام المانون رلم 
  باإلشعاعات المإٌنة والولاٌة من أخطارها ، وفً حالة وجود جهاز أشعة

 فً شؤن تنظٌم مهنة الكٌمٌاء الطبٌة والبكترٌولوجٌا 1954 لسنة 367وكذلن المانون رلم 
والباثولوجٌا وتنظٌم معامل التشخٌص الطبً ومعامل األبحاث العلمٌة ومعامل المستحضرات 
  " الحٌوٌة
 

51لانون  ) : 8مادة   ) " ً  ٌشترط فً الطبٌب الذي ٌعمل فً احدي المنشآت الطبٌة ما ٌؤت
  ـ أن ٌكون مصرٌا 1
  ـ أن ٌكون اسمه ممٌدا فً سجالت نمابة األطباء 2
 : ومع ذلن ٌجوز لغٌر المصرٌٌن العمل فً المنشؤة المذكورة فً الحالتٌن اآلتٌٌن

أ ـ األطباء الغٌر مصرٌٌن الذٌن ٌجٌز لانون نمابة المهن الطبٌة تسجٌلهم فً سجالتها وٌشترط 
  المعاملة بالمثل وموافمة السلطات المختصة
ب ـ الترخٌص للخبراء األجانب الذٌن ال ٌتوافر نوع خبراهم فً مصر أو الخبرة التً تحتاجها 
طبٌعة ممارسة المهنة ، وفً هذه الحالة ٌجب الحصول علً موافمة مسبمة من وزٌر الدولة 
للصحة ومن مجلس نمابة األطباء ، وأن ٌكون الترخٌص بمزاولة المهنة لمدة ال تجاوز ثالثة 
  أشهر ، وٌسجل فً سجل خاص بنمابة األطباء بعد تسدٌد الرسوم الممررة
وفً جمٌع األحوال ٌجب أال تمل المرتبات واألجور واالمتٌازات التً تتمرر لألطباء المصرٌٌن عما 
  ٌتمرر لنظائرهم من األطباء األجانب العاملٌن فً المنشؤة

153المعدلة بمانون  ) : 9مادة  تحدد بمرار من وزٌر الصحة نسبة عدد األطباء الممٌمٌن  " ( 
وأعضاء هٌئة التمرٌض والفنٌٌن الواجب توافرهم فً كل منشؤة طبٌة بالنسبة إلً عدد األسرة 
  " المخصصة للعالج الداخلً بها علً أن ٌكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة

153المعدلة بمانون  ) : 10مادة  تلتزم كل منشؤة طبٌة بالئحة آداب المهن الطبٌة فً جمٌع  " ( 
تصرفاتها وخاصة فً وسائل الدعاٌة و اإلعالن بحٌث ال ٌتم اإلعالن عن المنشؤة بعد الحصول 
علً موافمة وزارة الصحة وعلً أال ٌتضمن اإلعالن طرق التشخٌص أو العالج وٌلزم الحصول 
  " علً موافمة النمابة إذا ما أراد الطبٌب أن ٌعلن عن نفسه أو عن نشاطه

ٌجب التفتٌش علً المنشؤة الطبٌة مرة علً األلل سنوٌا للتثبت من  " ( 51لانون  ) : 11مادة 
توافر االشتراطات الممررة فً هذا المانون والمرارات المنفذه له ، فإذا كشف التفتٌش عن أي 
مخالفة ٌعلن مدٌر المنشؤة بها إلزالتها فً مهلة ألصاها ثالثون ٌوما وفً حالة المخالفات 
الجسٌمة ٌجوز للمحافظ المختص بناء علً عرض من السلطات المختصة بؤن ٌؤمر بإغالق 
  المنشؤة التً ٌراها و ال ٌجوز العودة إلً إزالتها إال بعد التثبت من زوال أسباب اإلغالق

51لانون  ) : 12مادة  تشكل بمرار من وزٌر الدولة للصحة لجنة تمثل فٌها رئاسة األطباء  " ( 
  ووزارة الصحة و ممثل ألصحابها المنشآت الطبٌة

وتختص اللجنة المنصوص علٌها فً الفمرة السابمة بتحدٌد أجور االلامة والخدمات التً تمدمها 
المنشؤة وٌصدر بهذا التحدٌد لرار من المحافظ المختص ، علً أن ٌإخذ فً االعتبار عناصر 



  التكلفة التً تمت الموافمة عند الترخٌص
وتلتزم المنشؤة الطبٌة بإعالن لائمة أسعارها فً مكان ظاهر بها ، و بإخطار النمابة العامة 
  لألطباء ، ومدٌرٌة الشئون الصحٌة المختصة بهذه األسعار لتسجٌلها لدٌها

153المعدلة بمانون  ) : 13مادة   : ٌلغً الترخٌص بالمنشؤة الطبٌة فً األحوال اآلتٌة ( 
ـ إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أولف العمل بالمنشؤة مدة تزٌد علً عام وفً حالة  1

العٌادات الطبٌة الخاصة ٌولف الترخٌص فً حالة تغٌب المرخص له بها أكثر من عام وٌتم إعادة 
سرٌانه بعد عودته وعلٌه إخطار النمابة الفرعٌة واإلدارة المختصة بمدٌرٌة الشئون الصحٌة فً 
  الحالتٌن
  ـ إذا نملت المنشؤة من مكانها إلً مكان آخر أو أعٌد بناإها 2

إذا أجري تعدٌل فً المنشؤة ٌخالف أحكام هذا المانون أو المرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلً 
  ما كانت علٌه لبل التعدٌل فً المدة التً تحددها السلطة المختصة
  ـ إذا أدٌرت المنشؤة لغرض آخر غٌر الغرض الذي منح من أجله الترخٌص 4
  ـ إذا صدر حكم بإغالق المنشؤة نهائٌا أو بإزالتها 5
ـ إذا تكررت المخالفة من المنشؤة رغم تولٌع العموبات الممررة بالمانون ولم ترتدع المنشؤة  6
  عن المخالفة
ـ إذا زاول بالمنشؤة الطبٌة أشخاص غٌر حاصلٌن علً ترخٌص بمزاولة مهنة الطب وكذا  7
  " المهن الطبٌة األخرى

153المعدلة بمانون  ) : 14مادة  ٌعالب بالحبس مدة ال تزٌد علً سنة وبغرامة ال تمل عن  " ( 
عشرة آالف جنٌه و التزٌد عن عشرٌن ألف أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن كل من أدار منشؤة طبٌة 
  "سبك أن صدر حكم بإغاللها أو صدر لرار إداري بإغاللها لبل زوال أسباب اإلغالق

153المعدلة بمانون  ) : 15مادة  ٌعالب بالحبس مدة ال تجاوز سنتٌن وبغرامة ال تمل عن  " ( 
عشرٌن ألف جنٌه أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن كل من حصل علً ترخٌص بفتح منشؤة طبٌة 
خاصة بطرٌك التحاٌل أو باستعارة اسم طبٌب لهذا الغرض ، وٌعالب بذات العموبة الطبٌب الذي 
أعار اسمه للحصول علً الترخٌص فضال عن الحكم بإغالق المنشؤة موضوع المخالفة وإلغاء 
الترخٌص الممنوح لها ، وللماضً أن ٌؤمر بتنفٌذ حكم اإلغالق فورا و لو مع المعارضة فٌه أو 
  استئنافه

وفً جمٌع األحوال ٌنفذ الحكم الصادر باإلغالق و ال ٌإثر استشكال صاحب المنشؤة أو الغٌر فً 
  " التنفٌذ ، وكل ذلن مع عدم اإلخالل بتطبٌك أٌة عموبة أشد ٌنص علٌها لانون آخر

153المعدلة بمانون  ) : 16مادة  كل مخالفة أخري ألحكام هذا المانون ٌعالب مرتكبها  " ( 
بغرامة ال تمل عن ألفً جنٌه و ال تزٌد علً عشرٌن ألف جنٌه ، و فً حالة عدم إزالة المخالفة 
خالل المهلة الممنوحة لذلن ٌجوز للماضً أن ٌحكم بناء علً طلب السلطة الصحٌة المختصة 
بإغالق المنشؤة نهائٌا أو للمدة التً ٌحددها الحكم وٌنفذ الحكم فورا و لو مع المعارضة فٌه أو 
استئنافه ، وٌنفذ حكم اإلغالق دون االعتداد بما لد ٌزاول فٌها من أنشطة أخري متً كانت حالة 
  المنشؤة ال تسمح بمصر اإلغالق علً الجزء الذي ولعت فٌه المخالفة

51أضٌفت بالمانون  ):  مكرر 16مادة  من هذا المانون إذا  ( 14 )مع مراعاة حكم المادة  " ( 
زاولت المنشؤة نشاطها لبل الحصول علً الترخٌص ، ٌتم غلمها بمرار من السلطة الصحٌة 
المختصة مباشرة ، وٌجوز للماضً أن ٌحكم بناء علً طلبها بتولٌع غرامة ال تمل عن ألف جنٌه 
و ال تزٌد علً خمسٌن ألف جنٌه علً المنشؤة المخالفة و الٌتم مزاولة النشاط إال بعد الحصول 
  " علً الترخٌص
 " وفً حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنٌة ٌجوز وضع المستشفً تحت إشراف الوزارة مباشرة

ٌكون لألطباء العاملٌن باإلدارة المركزٌة للمإسسات  " ( 153المعدلة بمانون  ) : 17مادة 
العالجٌة غٌر الحكومٌة والتراخٌص و كذا مدٌرٌات الشئون الصحٌة بالمحافظات و اإلدارات 
الصحٌة والعالج الحر بها وكذا مدٌري إدارات طب األسنان ومن ٌنتدبهم وزٌر الصحة باالتفاق 
مع وزٌر العدل بٌن األطباء المتفرغٌن ، صفة مؤموري الضبط المضائً إلثبات الجرائم التً تمع 



بالمخالفة ألحكام هذا المانون أو المرارات المنفذة له ، ولهم فً سبٌل ذلن حك دخول المنشؤة 
  " الطبٌة هم و مرافموهم والتفتٌش علٌها فً أي ولت

153المعدلة بمانون  ) : 18مادة  ٌستمر العمل بالتراخٌص السابك إصدارها للمنشآت الطبٌة  " ( 
لبل العمل بهذا المانون علً أن ٌتم توفٌك أوضاعها وفما ألحكام هذا المانون خالل سنتٌن من 
  " تارٌخ العمل به
 
 

1982 لسنة 216لرار وزٌر الصحة رلم   
 
 

1981 لسنة 51بالالئحة التنفٌذٌة للمانون رلم   
 
 
  : وزٌر الدولة للصحة
 
0 بشؤن تنظٌم المنشآت الطبٌة 1981 لسنة 51بعد اإلطالع علً المانون رلم  -   
 بتنظٌم مسئولٌات و اختصاصات وزٌر 1975 لسنة 268وعلً لرار رئٌس الجمهورٌة رلم  -
 الصحة
 لــرر
 

بشؤن االشتراطات الالزمة للترخٌص بتشغٌل منشؤة طبٌة: أوالً   
 

ٌتعٌن للترخٌص بتشغٌل منشؤة طبٌة توافر االشتراطات اآلتٌة : (1)مادة   :  
  أ ـ أن تكون حجرات المنشؤة الطبٌة جٌدة التهوٌة واإلضاءة
  ب ـ أن تكون المنشؤة مزودة بوسائل تغذٌتها بالمٌاه النمٌة بصفة مستمرة
  ج ـ أن تكون المنشؤة مزودة بوسائل الصرف الصحً المناسبة
  د ـ أن تزود المنشؤة بالوسائل واألدوات الصحٌة الالزمة للتخلص من الممامة والفضالت
  هـ ـ أن تزود المنشؤة باألجهزة الالزمة إلطفاء الحرائك
  و ـ أن تكون المنشؤة مجهزة بوسائل اإلسعاف األولٌة

 المشار إلٌه 1981 لسنة 51 من المانون رلم 12تموم اللجنة المشكلة طبماً للمادة  : (2)مادة 
 ً   بوضع مستوٌات للمستشفٌات الخاصة طبما
  لتكامل الخدمات الصحٌة والخدمات الفندلٌة التً تموم بها
 

تنمسم غرف ألامه المرضً فً المنشآت الطبٌة التً بها أسرة للعالج إلً المستوٌات  : (3)مادة 
  : اآلتٌة
  جناح وٌشمل غرفة نوم بها سرٌر واحد وملحك بها صالون ودورة مٌاه مستملة-أ 

الدرجة األولً الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرٌر واحد ولها دورة مٌاه مستملة- ب   
 

الدرجة األولً وتتكون من غرفة واحدة بها سرٌر واحد ولها دورة مٌاه مشتركة- ج   
 

الدرجة الثانٌة وتتكون من غرفة واحدة بها سرٌران ولها دورة مٌاه مستملة أو مشتركة- د   
الدرجة الثالثة وال ٌزٌد عدد األسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مٌاه خاصة - هـ

  بها أو مشتركة
تزود كل غرفة من غرف المرضً بالمنشؤة بؤثاث سهل التنظٌف ال ٌعوق التهوٌة  : (4)مادة 



 متر ، علً أن تنشؤ دورة مٌاه وحمام 8واإلضاءة وال تمل المساحة المخصصة لكل سرٌر عن 
  لكل عشرة أسرة علً األكثر فً حالة عدم تزوٌد الغرفة بدورة مٌاه مستملة

ٌجب علً المنشؤة تخصٌص محطــة تمرٌض مجهــزة لكل أربعٌن سرٌراً علً أن تمد  : (5)مادة 
هذه المحطة بؤثاثات خاصة بحفظ الملفات والسجالت وأخري لحفظ األدوٌة والمهمات واآلالت 
  الطبٌة الالزمة للعمل التمرٌضً وكذلن بجهاز استدعاء

ٌشترط توافر االشتراطات اآلتٌة فً حجرة العملٌات بالمنشؤة : (6)مادة   :-  
 علً أال ٌمل 2م12أال تمل مساحـة الحجرة التً تجري بها العملٌات الصغرى والمتوسطة عن -أ

 متراً ، أما الحجرة التً تجري بها عملٌات كبٌرة فال تمل مساحتها عن 3طول أحد األضالع عن 
2م20  

أن تكون األبواب والنوافذ جٌدة الصنع ومحكمة وأن ٌكون زجاجها سلٌماً دائماً وفً حالة - ب
  استعمال جهاز التكٌف ٌفضل استعمال نظام التكٌف المركزي المزود بالمرشحات

أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعً كاف فوق منضدة العملٌات وأن تكون هنان أجهزة - ج
  إضاءة احتٌاطٌة للعمل فً حالة انمطاع التٌار الكهربائً

تزود الحجرة بالحد األدنى على األلل من اآلالت الجراحٌة و أجهزة التخدٌر و اإلفالة و وسائل - د
  اإلسعاف التً تتناسب مع نوع العملٌات التً تجرى بها

ٌلحك بالحجرة فً حاله إجراء عملٌات جراحٌة كبرى غرفة أو مكان لإلفالة ٌكون مجهزا - هـ
 بالتجهٌزات المناسبة

فً حالة عدم وجود لسم للتعمٌم المركزي بالمنشؤة الطبٌة التً بها جناح للعملٌات ٌلحك – و 
بحجرة العملٌات غرفة للتعمٌم تكون مزودة على األلل بؤتوكالف ٌعمل بالبخار و فرن تعمٌم 
  بالهواء الساخ عدد مناسب من علب التعمٌم

ٌلحك بالحجرة مكان لتغٌٌر المالبس و غسل األٌدي للجراحٌن و هٌئة التمرٌض- ز   
ٌجب أن تتوافر بكل منشؤة طبٌة بها مائة سرٌر فؤكثر صٌدلٌة ٌطبك علٌها  : (7)مادة 

بشؤن مزاولة مهنة الصٌدلة1955 لسنه 127االشتراطات الواردة بالمانون رلم    
 1962 لسنه 630ٌجب على المنشؤة الطبٌة مراعاة أحكام لرار وزٌر الصحة رلم  : (8)مادة 

 فً حالة وجود أجهزة للتشخٌص أو 1960 لسنه 59بإصدار الالئحة التنفٌذٌة للمانون رلم 
  العالج باإلشعاعات المإٌنة

فً حالة وجود عٌادة خارجٌة بالمنشآت ٌجب أن تتوافر بها االشتراطات اآلتٌة : (9)مادة   : 
  أن ٌكون لها مدخل خاص.1
أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بـؤثاث جٌد و ملحك بها عدد كاف من دورات .2
  المٌاه
  أن ٌكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخٌص المناسبة.3

 1980 لسنه 291ٌجب على المنشؤة الطبٌة مراعاة أحكام لرار وزٌر الصحة رلم  : (10)مادة 
و المرارات المعدلة له بشؤن جمع و تخزٌن و توزٌع الدم ـ فً حالة وجود مركز بها لهذا 
  الغرض

 فً شؤن مزاولة مهن الكٌمٌاء الطبٌة 1954 لسنه 367تسرى أحكام المانون رلم  : (11)مادة 
و البكترٌولوجٌا و الباثولوجٌا و تنظٌم معامل التشخٌص الطـبً و معـامل األبحاث العلـمٌة و 
معامل المستحـضرات الحــٌوٌة و الموانٌن المعدلة له و اللـوائح و المرارات المنفذة على معامل 

0الفحوص البكترٌولوجٌة و الباثولوجٌة الموجودة بالمنشآت الطبٌة   
ٌجب أن ٌزود المطبخ بتغذٌة مٌاه نمٌة و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من  : (12)مادة 

0الفضالت و أن تكون التهوٌة و اإلضاءة جٌدة و أن تزود األبواب و الشبابٌن بسلن ناموسٌة   
ٌجب أال ٌمل مستوى التجهٌزات الطبٌة بالمنشؤة عن مستوى التجهٌزات الطبٌة  : (13)مادة 

0بمستشفى وزارة الصحة المماثلة   
ٌجب أن ٌتوفر بكل منشؤة طبٌة بها عشرون سرٌرا فؤكثر عدد مناسب من األطباء  : (14)مادة 

0الممٌمٌن على أال ٌمل عددهم عن طبٌب ممٌم لكل عشرٌن سرٌرا   



ٌجب أن ٌتوفر بكل منشؤة طبٌة بها أسرة للعالج العدد المناسب من الممرضات  : (15)مادة 
المرخص لهن بمزاولة المهنة على أال ٌمل عددهن عن ممرضة للعٌادة الخاصة بؤسرة و ممرضة 

   ساعة24على األلل لكل خمسة أسرة بالعٌادة المشتركة و المستشفٌات و ذلن خالل ال 
ال ٌجوز لصاحب المنشؤة الطبٌة تدوٌن أٌة بٌانات على الالفتة أو الروشتة تخالف أو  : (16)مادة 

0تجاوز البٌانات الواردة بالترخٌص   
فً شؤن إجراءات تسجٌل و ترخٌص المنشآت الطبٌة: ثانٌا   

 
ٌمدم طلب الترخٌص للمنشؤة الطبٌة إلى مدٌر الشئون الصحٌة المختصة موضحا به  : (17)مادة 

 : البٌانات اآلتٌة طبما لنوع المنشؤة
 

العٌادة الخاصة- أ   : 
 

اسم العٌادة و اسم مالن ممر العٌادة و عنوان العٌادة و رلم التلٌفون و اسم صاحب العٌادة 
المطلوب أن ٌصدر باسمه ترخٌص مزاولة نشاط العٌادة و رلم ترخٌصه لمزاولة المهنة و 

و أسماء األطباء المساعدٌن و عدد هٌئة  (ال ٌتجاوز ثالثة أسرة  )تخصصه و عدد األسرة 
 التمرٌض و نوعٌتها و بٌان ما إذا كان ٌوجد طبٌب آخر ٌشغل جزء من العٌادة و رلم ترخٌصه
 

العٌادة المشتركة– ب   : 
اسم العٌادة و اسم مالن ممر العٌادة و عنوان العٌادة و رلم التلٌفون و اسم صاحب العٌادة 
المطلوب أن ٌصدر باسمه الترخٌص لمزاولة نشاط العٌادة و رلم ترخٌصه لمزاولة المهنة و عدد 

و اسم المدٌر الفنً المسئول عن العٌادة و رلم ترخٌص  (ال ٌتجاوز عددها خمسة أسره  )االسره 
مزاولة المهنة له و تخصصه و أسماء األطباء العاملٌن بالعٌادة و تخصصاتهم و أرلام ترخٌص 

االسم ـ رلم الترخٌص ـ التخصص و عدد هٌئة التمرٌض و نوعٌتها و  )مزاولة المهنة لهم 
معمل تحالٌل ـ صٌدلٌة خاصة ـ أجهزة أشعة ـ أو  )الخدمات المكملة بالعٌادة و أرلام ترخٌصها 

 ( مصنع أو معمل أسنان
 

المستشفٌات الخاصة– ج   : 
 

اسم المستشفى و اسم مالن ممر المستشفى و عنوان المستشفى و رلم التلٌفون و اسم مدٌر 
المستشفى المطلوب أن ٌصدر باسمه ترخٌص مزاولة نشاط المستشفى و رلم ترخٌصه لمزاولة 

أكثر من خمسه أسره )المهنة و عدد األسرة   ) 
و التخصصات الموجودة بالمستشفى و اسم المدٌر الفنً المسئول عن المستشفى و رلم ترخٌص 
مزاولة المهنة و عدد األطباء الممٌمٌن بها و عدد هٌئة التمرٌض و نوعٌتها و الخدمات الطبٌة 

معمل تحالٌل طبٌة ـ صٌدلٌة خاصة أجهزة أشعة ـ مصنع  )المكملة بالمستشفى و أرلام تراخٌصها 
  ( أو معمل أسنان
 

اسم الدار واسم ممر الدار وعنوان الدار ورلم التلٌفون واسم صاحب الدار : دور النماهة – د 
المطلوب أن ٌصدر باسمه ترخٌص مزاولة نشاط الدار وعدد األسرة واسم المدٌر الفنً المسئول 
عن نشاط الدار ورلم ترخٌص مزاولة المهنة له وعدد األطباء الممٌمٌن وأرلام مزاولة المهنة 

معمل تحالٌل  )لهم وعدد هٌئة التمرٌض ونوعٌتها والخدمات المكملة بالدار وأرلام ترخٌصهم 
بنن دم– مصنع أو معمل أسنان - صٌدلٌة خاصة – طبٌة   )  

  -: وٌرفك مع طلب الترخٌص المستندات اآلتٌة
 
  شهادة تسجٌل النمابة للمنشؤة.أ 



.ب   سم ٌبٌن المولع 150:رسم هندسً مولع علٌه من مهندس نمابً للمنشاة بممٌاس رسم ا
  وتفاصٌل محتوٌات كل دور علً حدة

بٌان بالتجهٌزات الطبٌة. ج   
تموم لجنة مشكلة من: (18)مادة   :- 

  مدٌر العالج الحر بمدٌرٌة الشئون الصحٌة المختصة.1
  مدٌر اإلدارة الصحٌة المختصة.2
مهندس من مدٌرٌة الشئون الصحٌة وإذا لم ٌتٌسر ذلن ٌندب مهندس من مدٌرٌة اإلسكان .3

وذلن لمعاٌنة المكان الذي أعد كمنشؤة طبٌة للتثبت من استٌفاء الشروط والمواصفات المنصوص 
والمرارات الوزارٌة المنفذة له علً أن تثبت هذه  ( 1981 لسنة 51)علٌها فً المانون رلم 

البٌانات بنموذج معاٌنة خاص بذلن فً مدة ألصاها شهر من تارٌخ تمدٌم الطلب والمستندات 
المطلوبة فإذا تبٌن من المعاٌنة أن االشتراطات غٌر مستوفاة تحدد للطالب مهلة ألصاها ستة 
أشهر الستٌفائها علً أن تتم المعاٌنة فً نهاٌتها فإذا لم ٌكن الطالب لد أتم االشتراطات جاز منحه 
مهله أخري مساوٌة لنصف المدة األولً فإذا انمضت المدة األخٌرة دون أن تستوفً االشتراطات 
رفض طلب الترخٌص أما إذا كانت االشتراطات مستوفاة ترفع األوراق لمدٌر مدٌرٌة الشئون 
الصحٌة لألمر بمٌد المنشؤة فً السجل المعد لذلن بالمدٌرٌة وٌصدر المرار الخاص بمنح 
الترخٌص من المحافظ المختص وٌسلم صاحب المنشؤة الترخٌص وتموم مدٌرٌة الشئون الصحٌة 
بإخطار اإلدارة العامة للمإسسات العالجٌة غٌر الحكومٌة بوزارة الصحة والسكان بالبٌانات 

لكل منشؤة صدر الترخٌص فٌها لمٌدها بسجل  (16)المطلوبة طبماً للبٌانات الموضحة بالمادة 
  مركزي لكل محافظة بهذه اإلدارة

علً كل صاحب منشؤة طبٌة أن ٌتمدم بطلب لتسجٌل المنشؤة فً النمابة الفرعٌة  : (19)مادة 
باسم رئٌس النمابة العامة لألطباء أو ألطباء األسنان حسب نوع  (أسنان – بشري  )المختصة 

  المنشؤة و ذلن طبما لنموذج تعده النمابة المختصة
ٌإدي طالب التسجٌل إلى النمابة الفرعٌة المختصة رسم تسجٌل باسم النمابة العامة  : (20)مادة 

  : المختصة نظٌر إٌصال كاآلتً
  جنٌها لتسجٌل العٌادة الخاصة20 (أ  )
  جنٌها لتسجٌل العٌادة المشتركة50 (ب  )
   جنٌها عن كل سرٌر بالمستشفى الخاص أو دور النماهة20 (ج  )

تموم النمابات الفرعٌة المختصة بإرسال الطلب للنمابة العامة بعد التؤكد من صحة  : (21)مادة 
و تموم النمابة العامة  ( 2) و أداء الرسوم طبما للمادة ( 1 )البٌانات المدونه به طبما للمادة 

بإرسال شهادة تسجٌل المنشؤة الطبٌة فً مدة ألصاها شهرٌن من تارٌخ تمدٌم األوراق للنمابة 
  الفرعٌة

من هذا المرار  (22)ٌمدم صاحب المنشؤة طلباً الى اللجنة المشار إلٌها فً المادة  : (22)مادة 
فً خالل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ الحصول على الترخٌص لتمدٌر أجور اإللامة و الخدمات 
التً تمدمها المنشاة و مرفك بها المستندات المطلوبة على أن تنتهً هذه اللجنة من أعمالها 
  خالل شهر من تمدٌم الطلب ثم ترسل توصٌاتها للسٌد المحافظ المختص الصدار المرار الالزم

تتولى لجنة تحدٌد أجور اإللامة و الخدمات التً تمدمها المنشآت الطبٌة الصادر  : (23)مادة 
 لبل إرسال توصٌتها الى المحافظٌن إلصدار المرارات 1981 لسنه 51بشؤنها المانون رلم 

  : الالزمة ، والتً تشكل على النحو التالً
1. رئٌسا )أحد وكالء وزارة الصحة ٌختاره وزٌر الدولة للصحة   ) 

أو من ٌنٌبه )السٌد األستاذ الدكتور ـ نمٌب األطباء   )  
3. أو من ٌنٌبه )السٌد الدكتور وكٌل وزارة الصحة لمطاع طب األسنان   )  
  السٌد الدكتور مدٌر اإلدارة العامة للطب العالجً.4
  ثنان من أعضاء مجلس النمابة العامة لألطباء
  السٌد الدكتور مدٌر عام اإلدارة العامة للمإسسات العالجٌة غٌر الحكومٌة



  ممثل الصحاب المنشآت الطبٌة ٌختاره نمٌب األطباء
و للجنة أن تستعٌن بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار اللجنة من بٌن أعضائها ممررا لها و 
ٌكون لها حك تشكٌل لجان فرعٌـــة بالمحافظات و تختص هــذه اللجنـة بتلمً طلبات أصحاب 
المنشآت الطبٌة بتحدٌد أجور اإللامة و الخدمات التً تمدمها المنشؤة مرفما بهــا مستندات 
  عنـــاصر التكلفة التً تمت الموافمة علٌها عند الترخٌص و لهذه اللجنة منالشة صاحب المنشؤة

على الجهات المختصة تنفٌذ هذا المرار : (24)مادة    
ٌنشر هذا المرار فً الولائع المصرٌة ـ و ٌعمل به من تارٌخ صدوره فً  : (25)مادة 

28/4/1982   
 وزٌر الدولة للصحة
 

دمحم صبري زكً/ د   
 

1985لسنه  ( 284 )لرار وزٌر الصحةرلم   
 

1982 لسنه 216بتعدٌل بعض أحكام المرار الوزاري رلم   
 

1981 لسنه 51الصادر بالالئحة التنفٌذٌة للمانون رلم    
 
 بشؤن تنظٌم المنشآت الطبٌة
 
 
  وزٌر الصحة

   بشؤن تنظٌم المنشآت الطبٌة1981 لسنه 51بعد االطالع على المانون رلم 
وزارة   بتنظٌم مسئولٌات و اختصاصات1975 لسنه 268و على لرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

  الصحة
 51 الصادر بالالئحة التنفٌذٌة للمانون رلم 1982 لسنه 256و على المرار الوزاري رلم 

المشار إلٌه1981لسنه   
 سالف الذكر 1982 لسنه 216و على محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تعدٌل المرار 

4/4/1985جلسة    
  وعلى ما عرضه السٌد الدكتور وكٌل أول الوزارة

 " لـــرر "
 

 لسنه 216من المرار الوزاري رلم  ( 6) من المادة ( أ ) ٌستبدل بنص البند  : ( 1 )مادة 

 :  المشار إلٌه النص التال1981ً لسنه 51 بالالئحة التنفٌذٌة للمانون رلم 1982

 متر مربع على 12أال تمل مساحة الحجرة التً تجرى بها العملٌات الصغرى و المتوسطة عن -

 متر أما الحجرة التً تجرى بها عملٌات كبرى فال تمل 3األلل على أال ٌمل طول أحد األضالع عن 

بالنسبة % 10 متر مربع و ٌجوز التجاوز عن األبعاد الموضحة بنسبة 20مساحتها عن 

  للمنشآت المائمة فعال ولت العمل بهذا المرار

 المشار 1982 لسنه 216من المرار الوزاري رلم  ( 18) ٌستبدل بنص المادة  : ( 2 )مادة 

 " تموم لجنة مشكلة من:" إلٌه النص التالً 

  مدٌر العالج الحر بمدٌرٌة الشئون الصحٌة المختصة.1

  مدٌر اإلدارة الصحٌة المختصة.2

و ذلن لمعاٌنة المكان الذي أعد كمنشؤة طبٌة للتثبت من استٌفاء الشروط و المواصفات 



 المشار إلٌه ، على أن ٌضم إلى هذه اللجنة 1981 لسنه 51المنصوص علٌها فً المانون رلم 

مهندس من مدٌرٌة الشئون الصحٌة أو من مدٌرٌة اإلسكان المختصة و ذلن فً حالة معاٌنة 

  المستشفٌات و دور النماهة

  ٌنشر هذا المرار فً الولائع المصرٌة و ٌعمل به من تارٌخ نشره : ( 3 )مادة 

  16/6/1985فً 


