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وزارة ال�صحة

قرار رقم ( )٢٩ل�سنة 2014
ب�ش�أن تحديد وتنظيم الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال المن�ش�آت

وزير ال�صحة:
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحية،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012املعدل بالقانون
رقم ( )31ل�سنة  ،2014وعلى الأخ�ص املادة ( )172منه،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  1977بتحديد وتنظيم الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال املن�ش�آت
التي يزيد عدد عمالها عن خم�سني عام ًال ،وتعديالته،
وبنا ًء على ما مت االتفاق عليه مع وزير العمل،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة ال�صحة،
قرر الآتي:
املادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال املن�ش�آت ما يلي:
 -1الك�شف الطبي على عمال المن�ش�أة.
�	-2إجراء التحاليل المخبرية و�صور الأ�شعة.
 -3تقديم الأدوي��ة الالزمة للعالج خارج المركز ال�صحي بح�سب قائمة الأدوي��ة في الرعاية
الأولية.
 -4رعاية الأمومة للعامالت �أثناء الحمل وت�شمل الرعاية �أثناء الحمل وبعد الوالدة في الرعاية
الأولية.
 -5تح�صين عمال المن�ش�آت �ضد الأمرا�ض ال�سارية طبق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة
ال�صحة في هذا الخ�صو�ص.
 -6العمليات الجراحية الب�سيطة التي تجرى في المراكز ال�صحية بالرعاية الأولية.
 -7عالجات الأ�سنان الب�سيطة وت�شمل الحاالت الطارئة والخلع والح�شوات.
املادة ()2
يلتزم �صاحب العمل بتوفري الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال من�ش�آته طبق ًا لل�سجل التجاري
اخلا�ص به �أي ًا كان عدد العمال باملن�ش�آت ،وذلك عن طريق اال�شرتاك يف نظام الرعاية ال�صحية
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الأ�سا�سية لعمال املن�ش�آت بوزارة ال�صحة طبق ًا لأحكام هذا القرار.
ويجوز بالن�سبة للمن�ش�آت التي يزيد عدد عمالها على خم�سني عام ًال وبعد موافقة اللجنة
امل�شار �إليها يف املادة ( )7من هذا القرار توفري الرعاية ال�صحية ب�إحدى الو�سيلتني الآتيتني:
 -1التعاقد مع �إحدى �شركات الت�أمين ال�صحي المرخ�ص لها بالعمل في المملكة.
�	-2إن�شاء وحدة طبية متكاملة بالمن�ش�أة مرخ�ص لها بممار�سة الن�شاط الطبي من قبل الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
وذلك كله وفق ًا لل�شروط واملوا�صفات املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )4،3من هذا القرار
وللتعليمات التي ت�صدرها وزارة ال�صحة يف هذا اخل�صو�ص.
املادة ()3
تقدم الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية وفق ًا للموا�صفات وال�شروط واملبادئ الأ�سا�سية الآتية:
 -1يجب �أن تتوفر الرعاية ال�صحية نهار ًا ولي ًال وخالل �أيام العطل والإجازات الر�سمية.
 -2يجب �أن ت�شمل الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية جميع العاملين في المن�ش�أة دون تمييز.
املادة ()4
يلتزم �صاحب العمل يف حالة التعاقد مع �إحدى �شركات الت�أمني ال�صحي املرخ�ص لها بالعمل
يف اململكة ،بالآتي:
�	-1أن ت�شمل المظلة ال�صحية الت�أمينية:
�أ -عالج الأمرا�ض الحادة والمزمنة.
ب-المعاينة والت�شخي�ص والفح�ص الإكلينيكي والمخبري والأ�شعة عند الحاجة وكذلك
الأدوية المو�صوفة من قبل الطبيب المعالج والعالج الطبيعي ،وما �شابه على مدى �أربع
وع�شرين �ساعة في اليوم.
� -2أن ي�شمل عقد الت�أمين ال�صحي التكلفة المادية للرعاية ال�صحية الثانوية في حالة �إدخال
الم�ؤمن عليه الم�شفى للعالج.
املادة ()5
مع مراعاة حكم املادة ( )2من هذا القرار ،تقوم وزارة ال�صحة بتوفري الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية لعمال جميع املن�ش�آت ،ويلتزم �صاحب املن�ش�أة ب�أن ي�ؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية
واملحددة على النحو التايل:
أ�  )72( -دينار ًا �سنوي ًا عن كل عامل غير بحريني.
ب  )22.5( -دينار ًا �سنوي ًا عن كل عامل بحريني.
وت�ؤدى املبالغ امل�ستحقة لوزارة ال�صحة على النحو املتقدم عن طريق حت�صيلها من قبل هيئة
تنظيم �سوق العمل عند �إ�صدار تراخي�ص العمل وجتديدها وذلك بالن�سبة للعمال غري البحرينيني،
والهيئة العامة للت�أمني االجتماعي بالن�سبة للعمال البحرينيني ،وذلك طبق ًا للتعليمات واللوائح
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املنظمة لعمل الهيئتني ،وتعترب هذه املبالغ واجبة الأداء وتلتزم املن�ش�أة ب�سدادها فور مطالبتها
طبق ًا للوائح والتعليمات.
املادة ()6
للمن�ش�آت التي تقوم بتوفري الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمالها بو�سائلها اخلا�صة خالل
فرتة حمددة من اليوم� ،أن تطلب من وزارة ال�صحة القيام نيابة عنها بتقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية يف الأوقات التي ال توفر فيها خدماتها ،وذلك مقابل تخفي�ض قيمة تكاليف
الرعاية املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة بن�سبة مئوية تقدر بـ .%50
املادة ()7
ُت�شكل جلنة بوزارة ال�صحة تخت�ص بالتحقق من قيام �صاحب العمل بتوفري الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية من عدمه وفق ًا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي ت�صدرها وزارة ال�صحة يف هذا
اخل�صو�ص ،والنظر يف كل ما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القرار.
املادة ()8
ُيعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )192من
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012
املادة ()9
ُيلغى القرار رقم ( )1ل�سنة  1977بتحديد وتنظيم الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية لعمال املن�ش�آت
التي يزيد عدد عمالها عن خم�سني عام ًال ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.
املادة ()10
على وكيل وزارة ال�صحة واجلهات املعنية – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
وزير ال�صحة
							
�صدر بتاريخ 7 :ربيع الأول 1436هـ
المـ ـ ــواف ـ ــق 29 :دي�ســمب ـ ــر 2014م

�صادق بن عبدالكرمي ال�شهابي

