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املجل�س الأعلى لل�صحة

قرار رقم ( )11ل�سنة 2017
ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة املختربات ال�صحية وال�سالمة البيولوجية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة :
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن الطبية
املعاونة،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  1997ب�إعادة تنظيم وزارة ال�صحة وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزيرة ال�صحة،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�صحة،

قـرر الآتي:
املادة الأولى

ُتن�ش�أ جلنة ت�سمى (جلنة املختربات ال�صحية وال�سالمة البيولوجية) تتبع املجل�س الأعلى لل�صحة،
و ُي�شار �إليها يف هذا القرار بكلمة (اللجنة) ،برئا�سة العميد طبيب عبداهلل ح�سن دروي�ش (امل�ساعد
الفني لقائد اخلدمات الطبية امللكية) وع�ضوية ٍكل من:
نائب ًا للرئي�س
 -1الدكتورة �أمجاد غانم زايد  -رئي�س مختبرات ال�صحة العامة
ع�ضو ًا
		
 -2رئي�س مختبرات مجمع ال�سلمانية الطبي  -وزارة ال�صحـة
ع�ضو ًا
		
 -3رئي�س مختبرات الرعاية ال�صحية الأولية  -وزارة ال�صحة
ع�ضو ًا
				
 -4رئي�س مختبرات  -م�ست�شفى الملك حمد
 -5رئي�س ق�سم المن�ش�آت  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ال�صحية ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
		
 -6م�سئول مراقبة العدوى  -م�ست�شفى البحرين التخ�ص�صي
ع�ضو ًا
 -7مدير مختبر  -م�ست�شفى ابن النفي�س				
ع�ضو ًا
					
 -8رئي�س مختبرات  -وزارة الداخلية
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 -9رئي�س ق�سم مراقبة الأغذية والمختبرات -
  وزارة الأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراني				
 -10ممثل عن المختبرات الخا�صة  -مختبر �إيفاد لفح�ص الأغذية و الأدوية
				
 -11ممثل عن كلية العلوم ال�صحية  -جامعة البحرين
� -12ضابط الأمن وال�سالمة البيولوجية في المختبرات ال�صحية -
وزارة ال�صحـة
					
 -13رئي�س تقني الأطعمة  -وزارة ال�صحة
						
 -14تقني طبي �أول  -وزارة ال�صحـة

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

املادة الثانية

تكون مدة ع�ضوية اللجنة ثالث �سنوات قابلة للتجديد .ويف حالة ُخ ُلو مكان �أيِّ ع�ضو من الأع�ضاء
لأيِّ �سبب من الأ�سباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة بنا ًء على تر�شيحها .ويكمل الع�ضو اجلديد
مدة �سلفه.
وتختار اللجنة يف �أول اجتماع لها مقرر ًا لأعمالها يتولى جميع الإجراءات الإدارية والتنفيذية
للجنة .

املادة الثالثة

تخت�ص اللجنة بالمهام الآتية:
� -1إع���داد ال�سيا�س���ات واللوائح والأنظم���ة الالزمة لتنظيم وتطوي���ر المختبرات ال�ص���حية وخدماتها
بالمملكة.
 -2و�ضع ا�ستراتيجية وطنية م�شتركة و�شاملة لعمل المختبرات ال�صحية.
 -3درا�س���ة الو�ض���ع الحالي للمختب���رات ،والوقوف على المع ِّوقات التي ت�ص���ادف العم���ل بها ،واقتراح
الحلول المنا�س���بة لها ،وتقديم التو�ص���يات ب�ش����أن االحتياجات الالزمة للمختبرات ال�صحية على
الم�ستوى الوطني.
� -4إعداد وتقديم مقترح حول المعايير الوطنية الواجب توافرها في المختبرات ال�صحية بما في ذلك
المخبري والأجهزة الطبية.
لوازم الفح�ص ِ
� -5إع���داد وتقدي���م مقترح حول المعايي���ر الوطنية لل�س�ل�امة والأمن البيولوجي في كل من�ش����أة طبية،
وت�أ�س���ي�س ثقاف���ة �إيجابي���ة ومتنامي���ة لإدارة المخاط���ر البيولوجي���ة ،وتحقيق الأم���ن بالمختبرات
ال�صحية.
� -6إعداد وتقديم مقترح حول �آلية �ضمان متابعة تطبيق �أ�س�س الجودة وال�سالمة البيولوجية في العمل
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المختبري الحكومي والخا�ص.
 -7و�ض���ع �آلية للتعاون والتن�س���يق بين المختبرات الحكومية والخا�ص���ة؛ لتنفيذ الخطة اال�س���تراتيجية
الوطنية الخا�صة بالمختبرات ال�صحية.

املادة الرابعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بوزارة ال�صحة مرة كل �شهر على الأقل �أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك
بدعوة من رئي�سها �أو نائبه ،ويكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو نائبه.
وت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند َت�ساوي الأ�صوات
رجح اجلانب الذي فيه رئي�س االجتماع.
ُي َّ

املادة اخلام�سة

يجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،و�أنْ تدعوهم حل�ضور
اجتماعاتها ملناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم� ،أو لتزويدها باملعلومات التي تراها �ضرورية ملبا�شرة
اخت�صا�صاتها ،دون �أنْ يكون لهم حق الت�صويت.
وترفع اللجنة تقرير ًا دوري ًا بنتائج �أعمالها وتو�صياتها �إلى املجل�س الأعلى لل�صحة لتقرير ما يراه
ب�ش�أنه.

املادة ال�ساد�سة

على اجلهات املعنية  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية0
رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
الفريق طبيب /حممد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر في  9 :رجب 1438هـ
المــواف ــق � 6 :أبريل 2017م
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