مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 96/22
ب�إ�صدار قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  73/9ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  92/47باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام القانون املرافق فـي �ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان .
املــادة الثانية
ي�صدر وزير ال�صحة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون .
املــادة الثالثة
يلغى القانون رقم  73/9ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان كما يلغى كل ما
يخالف القانون املرافق �أو يتعار�ض مع �أحكامة .
املــادة الرابعة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  14 :من ذي القعدة �سنة 1416هـ
املـوافــــق  3 :من ابريـــــــــــل �سنة 1996م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل
منها ما مل ين�ص على خالفه �أو يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزارة :
وزارة ال�صحة .
الوزيـر :
وزير ال�صحة .
مهنة الطب :
مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان .
مزاولة مهنة الطب :
�إبداء م�شورة طبية �أو الك�شف على مري�ض �أو �إجراء عملية جراحية �أو و�صف �أدوية �أو و�صف
�أية �أجهزة تعوي�ضية كالنظارات الطبية وغريها �أو الك�شف على فم مري�ض �أو عالجه ب�أية
طريقة كانت وذلك كله ب�أية �صفة عامة كانت �أو خا�صة .
الأعمال املالزمة ملهنة الطب :
الأعمال ذات االرتباط مبهنة الطب كالت�صوير بالأ�شعة والتمري�ض والتدليك الطبيعي
وغريها من الأعمال التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 2
ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة مهنة الطب ما مل يكن حائزا على ترخي�ص م�سبق من الوزارة ،
وفقا لل�شروط التي ي�صدر بها قرار من الوزير .
وال يجوز الرتخي�ص مبزاولة املهنة �أو جتديده �إال �إذا قام طالب الرتخي�ص بالت�أمني ل�صالح
الغري �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء الطبية وفقا للتنظيم الذي ي�صدر به قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 3
ي�صدر قرار من الوزير بتحديد الأعمال املالزمة ملهنة الطب والتي ال يجوز مزاولتها �إال
برتخي�ص  ،ويحدد القرار �شروط و�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص والقواعد املنظمة
لتلك الأعمال .
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املـــادة ( ) 4
ين�ش�أ فـي الوزارة جدوالن لقيد الأطباء الذين وافقت اللجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي
املادة (  ) 21على الرتخي�ص لهم مبزاولة مهنة الطب � ،أحدهما خا�ص بالأطباء الب�شريني
والآخر خا�ص ب�أطباء الأ�سنان  .ويجب �أن ي�شتمل القيد على البيانات التالية :
�أ  -ا�سم الطبيب .
ب  -رقم وتاريخ القيد .
ج  -بيان ال�شهادة العلمية احلا�صل عليها الطبيب وتاريخها واجلهة ال�صادرة منها .
د  -عنوان وحمل �إقامة ومكان عمل الطبيب .
وتقوم الوزارة بن�شر �أ�سماء الذين يتم قيدهم وذلك فـي اجلريدة الر�سمية خالل �شهر من
تاريخ القيد .
املـــادة ( ) 5
متنح الوزارة الطبيب بعد قيد ا�سمه فـي اجلدول ترخي�صا مكتوبا مبزاولة املهنة يدرج به
ا�سم الطبيب وحمل �إقامته وعنوان مكان مزاولته املهنة ورقم قيده فـي اجلدول وتاريخ
القيد فيه واملنطقة �أو املناطق امل�صرح له بالعمل فيها .
املـــادة ( ) 6
ال يجوز مزاولة مهنة الطب �أو �أي من الأعمال املالزمة لها �إال فـي عيادة طبية �أو م�ست�شفـى
�أو مكان عمل منا�سب مرخ�ص به .
املـــادة ( ) 7
على الطبي ــب �أن ي ــزاول مهنت ــه ب�شك ــل يحاف ــظ على كرامته ــا وال يف�س ــد نوعي ــة العناي ــة
والإجراءات الطبية من الناحية الفنية واملعنوية  .وعلى الطبيب معاجلة مر�ضاه بروح
�إن�سانية ب�صرف النظر عن �أحوالهم املادية �أو االجتماعية �أو جن�سياتهم �أو معتقداتهم .
املـــادة ( ) 8
ال يجوز للأطباء �أن يجمعوا بني مهنتهم ومهنة ال�صيدلة �أو الطب البيطري  ،ومينع
منعا باتا كل اقت�سام مايل بني الأطباء وال�صيادلة �أو �أي �شخ�ص �آخر  .ويحظر على الطبيب
املعاينة فـي املتاجر وتوابعها حيث تعر�ض الأدوية والآالت الطبية وكذا فـي ال�صيدليات عدا
احلاالت التي ت�ستدعي �سرعة معاجلة جريح �أو مري�ض .
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املـــادة ( ) 9
ي�صدر بتنظيم العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة وحتديد �شروط و�إجراءات الرتخي�ص بها
قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 10
ال يجوز للطبيب �أن ميتنع عن عالج مري�ض �أو �إ�سعاف م�صاب ما مل تكن حالته خارجة
عن اخت�صا�صه  ،وفـي هذه احلالة يجب عليه �أن يجري له ما يراه من الإ�سعافات الأولية
ثم �إحالته �إىل �أقرب م�ست�شفى ومعه تقرير عن النتائج الأولية للفح�ص والعالج والإ�سعاف
الذي ح�صل عليه املري�ض قبل ذهابه �إىل امل�ست�شفى .
املـــادة ( ) 11
ال يجوز للطبيب اتخاذ �أي �إجراء ي�ؤدي �إىل �إجها�ض امر�أة حامل  ،كما ال يجوز له �إجراء
الإجها�ض �إال عندما تكون هناك �أ�سباب طبية ت�ستوجب ذلك وتقررها جلنة طبية
متخ�ص�صة  ،وفـي هذه احلالة يتعني �أن يقوم ب�إجراء العملية �أخ�صائي فـي �أمرا�ض الن�ساء
والوالدة كلما كان ذلك ممكنا .
املـــادة ( ) 12
ال يجوز لأي طبيب لأي �سبب كان �أن ي�ضع تقريرا �أو يعطي �شهادة مغايرة للحقيقة .
املـــادة ( ) 13
ال يجوز للطبيب �إف�شاء الأ�سرار اخلا�صة التي ت�صل �إىل علمه عن طريق مزاولته للمهنة ما
مل يوافق �صاحب ال�سر على ذلك  .ويجوز �إف�شاء ال�سر لأحد �أفراد عائلة املري�ض املقربني
كالزوج �أو الزوجة �أو الأب �أو الأم �أو �أحد الأوالد البالغني  ،وذلك �إما ب�سبب خطورة حالة
املري�ض �أو لأ�سباب �أخرى كافية  .كما يحق للطبيب �إف�شاء ال�سر بق�صد منع حدوث جرمية
�أو للك�شف عن جرمية �أو �إذا ا�شتبه فـي �إ�صابة املري�ض ب�أحد الأمرا�ض املعدية املحددة قانونا
وذلك للجهة الر�سمية املخت�صة �سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلبها  .و�إذا كان الطبيب
مكلفا من قبل �إحدى �شركات الت�أمني على احلياة بالك�شف على عمالء ال�شركة فيكون له
احلق فـي الك�شف عن ال�سر لل�شركة فقط .
املـــادة ( ) 14
مع مراعاة احلفاظ على �آداب مزاولة مهنة الطب  ،ال يجوز للطبيب القيام بالدعاية
لنف�سه  ،ويجوز له و�ضع الفتة على العيادة  ،كما له �أن ين�شر فـي حالة فتح �أو تغيري حمل
العيادة �أو مواعيد العمل بها .
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املـــادة ( ) 15
حتدد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب االحتفاظ بها فـي عيادته اخلا�صة ل�صرفها �إىل
مر�ضاه بقرار من الوزير  .ويجوز له �أي�ضا االحتفاظ بعقاقري طبية خمدرة فـي العيادة
ب�شرط الإم�ساك ب�سجل خا�ص لهذه العقاقري يت�ضمن الكميات امل�شرتاة وتاريخ ال�شراء
والكميات امل�ستعملة منها وتاريخ ا�ستعمالها وا�سم املري�ض املن�صرفة له وت�شخي�ص حالته
ومقدار املخدر الذي �أعطي له وعنوانه بالكامل .
املـــادة ( ) 16
يتعني على الطبيب �أن يحتفظ فـي عيادته ب�سجل تثبت فيه البيانات اخلا�صة باملري�ض
املرتدد على العيادة ويت�ضمن اال�سم وال�سن والعنوان وتاريخ الزيارة والت�شخي�ص والعالج .
املـــادة ( ) 17
يجوز للوزارة فـي �أي وقت وبدون �سابق علم �أن تندب �أطباء من قبلها للتفتي�ش على
العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة ويقوم ه�ؤالء الأطباء برفع تقارير عن عملهم �إىل الوزارة .
املـــادة ( ) 18
ال يكون الطبيب املعالج م�س�ؤوال عن نتيجة العالج ب�شرط �أن يكون قد بذل العناية الالزمة
وا�ستعمل جميع الو�سائل املهي�أة له لت�شخي�ص حالة املري�ض و�إعطائه العالج ال�صحيح .
املـــادة ( ) 19
يتحمل الطبيب م�س�ؤولية عمله والأ�ضرار الناجتة عنه فـي احلاالت الآتية :
�أ �	-إذا ارتكب خط�أ ب�سبب اجلهل ب�أمور علمية �أو فنية يفرت�ض فـي كل طبيب الإملام
بها .
ب �	-إذا وقع منه �إهمال �أو تق�صري �أو مل يبذل العناية الالزمة .
ج �	-إذا �أجرى على املري�ض جتارب �أو �أبحاثا علمية غري معتمدة من قبل الوزارة .
د �	-إذا �أجرى فـي عيادته اخلا�صة نوعا من العالج �أو العمليات مما متنع الوزارة
�إجراءه خارج امل�ست�شفيات .
املـــادة ( ) 20
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال جتاوز
�سنة وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من زاول
مهنة الطب على وجه يخالف �أحكام هذا القانون .
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وفـي جميع الأحوال يجوز �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر مبزاولة املهنة نهائيا �أو لفرتة معينة ،
كما يجوز �إغالق املكان الذي ميار�س فيه املخالف العمل مع نزع اللوحات والالفتات
وم�صادرة الأ�شياء املتعلقة به  .وين�شر احلكم فـي اجلريدة الر�سمية على نفقة املحكوم عليه .
ويكون لكل من حلقه �ضرر من املخالفة احلق فـي الرجوع على املخالف بالتعوي�ض �أمام
املحكمة املخت�صة .
املـــادة (  20مكررا )
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية والت�أديبية  ،يكون التعوي�ض عن الأخطاء الطبية
الثابتة فـي حاالت الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز اجلزئي واجلروح والإ�صابات وفقا
لأحكام مر�سوم تقدير الديات والأرو�ش  ،على �أن يكون التعوي�ض فـي حالة العجز الكلي
الدائم بذات قيمة تعوي�ض الوفاة .
ويكون التعوي�ض عن الأخطاء الطبية التي ترتتب عليها �أ�ضرار معنوية فقط مبا ال يجاوز
دية النف�س املن�صو�ص عليها فـي مر�سوم تقدير الديات والأرو�ش .
املـــادة ( ) 21
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية �أو �أكرث تخت�ص مبا ي�أتي :
�أ  -البت فـي طلبات الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب املقدمة �إىل الوزارة .
ب  -متابعة تطبيق �أحكام هذا القانون .
ج  -احلفاظ على م�ستوى مهنة الطب فـي ال�سلطنة وااللتزام مببادئ املهنة .
املـــادة ( ) 22
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو �أي قانون �آخر �أو باخت�صا�ص
الق�ضاء اجلزائي  ،يكون للجنة الفنية املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة النظر فـي
املخالفات التي تقع من الأطباء  ،والقائمني بالأعمال املالزمة ملهنة الطب  ،و�أ�صحاب
العيادات وامل�ست�شفيات اخلا�صة  ،لأحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات الوزارية
ال�صادرة تنفيذا له  ،ويجب �إعالن املخالف للح�ضور �شخ�صيا �أمام اللجنة ومواجهته
باملخالفة و�سماع �أقواله ب�ش�أنها وحتقيق دفاعه  ،وللجنة فـي حالة ثبوت املخالفة �أن توقع
على املخالف �إحدى اجلزاءات الت�أديبية الآتية :
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أ�  -الإنذار .
ب  -جزاء مايل ال يزيد على ( ) 500ريال عماين .
ج  -الإيقاف عن مزاولة املهنة مدة ال جتاوز �سنة واحدة .
د � -إلغاء الرتخي�ص و�شطب القيد من اجلدول .
ويعلن املخالف بقرار اللجنة خالل �شهر من تاريخ �صدوره  ،ويجوز له التظلم من القرار
للوزير خالل �شهر من تاريخ �إعالنه به .
وللوزير �أن ي�صدر قرارا �إما برف�ض التظلم �أو �إعادة العر�ض على اللجنة .
وفـي احلالة الأخرية ال يكون قرار اللجنة نهائيا �إال بعد اعتماده من الوزير .
ويتم ن�شر القرار النهائي ب�إلغاء الرتخي�ص و�شطب القيد فـي اجلريدة الر�سمية على نفقة
املخالف .
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