
  2000 نونبر 2
 بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في 1421 شعبان 5 صادر في 1693-00قرار لوزير الصحة رقم 

  ).2001 يناير 4 - 1421 شوال 9بتاريخ . ر. ج(المصحات 
   

م          10-94بناء على القانون رقم      اريخ  1-96-163 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق  بت
   منه ؛ 22 و21والسيما المادتين ) 1996 أغسطس 21 (1417ربيع اآلخر  5

م  وم رق ى المرس ي 2-97-421وعل صادر ف رة 25 ال ادى اآلخ ن جم وبر 28 (1418 م ق ) 1997 أآت لتطبي
   منه ؛ 16 والسيما المادة 10-94القانون المشار إليه أعاله رقم 

  طنية ، وبعد استطالع رأي المجلس الوطني لهيئة األطباء الو
  

  :الفصل األول 
  معايير البناء واإلقامة والسالمة

   
   :  1المادة 

  . يجب أن تقام المصحة ، قدر اإلمكان ، في موقع مستقل يسهل الولوج إليه والخروج منه
وإذا تعذر ذلك ، وجب . آما يجب أن تكون في منأى عن أي مصدر للتلوث والضوضاء وجميع أشكال األضرار

  . حتياطات قصد تفادي األضرار المذآورةاتخاذ جميع اال
   

   :  2المادة 
  . يجب أن تقام المصحة بمعزل عن أي مبنى يتضمن محال مخصصة للسكن أو للمكاتب

   
   :  3المادة 

  . يجب أن تكون المصحة مبنية بكيفية تسمح بالقيام بأعمال الصيانة ضد الرطوبة والتسربات بكل سهولة
  

واد تمكن من                  آما يجب أن تكون األرضية     ة ومغطاة بم واد مقاوم  والجدران والحواجز الفاصلة للمحال مبنية بم
  . القيام بعمليات غسل منتظمة بالماء والمطهرات العادية

   
   :  4المادة 

يجب أن تكون المصحة مرتبطة بالشبكة العامة للتزويد بالماء الصالح للشرب ، وإذا تعذر ذلك ، يجب أن ينص                  
  . صحة على نظام مستقل للتزويد بالماء الصالح للشرب يكون مطابقا للمعايير الصحيةبرنامج إنجاز الم

   
   :  5المادة 

ى نظام                . يجب أن تكون المصحة مرتبطة بالشبكة العامة لصرف المياه         وفر عل ا الت ك ، وجب عليه ذر ذل وإذا تع
  . ها العملخاص لصرف ومعالجة المياه المستعملة يكون مطابقا لمعايير الصحة الجاري ب

   
  
  

   :  6المادة 
ى ضرورة       شير إل يجب أن يكون باإلمكان التعرف على أية مصحة بسرعة بواسطة إشارات مالئمة وعالمات ت

  . االلتزام بالهدوء
   

   :  7المادة 
  : يجب أن تتوفر آل مصحة على وحدات منفصلة تمكن من تلبية الوظائف األربعة األساسية التالية 

  اإليواء ؛ * 
  الجناح الطبي التقني ؛ * 
  المصالح العامة ؛ * 
  . الفحص* 
   

   :  8المادة 
  .  أعاله ، يجب أن تتوفر آل مصحة على بنيات لالستقبال واإلدارة7باإلضافة إلى الوحدات المبينة في المادة 

   
   :  9المادة 

ق                ة بمكافحة الحري ة المتعلق ذا الغرض ، يجب أن          يجب أن تستجيب المصحة للمعايير المحددة في األنظم  ، وله
  : تتوفر على الخصوص على 
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  نقاط مائية سهلة الولوج ؛ * 
  . عدد آاف من مخمدات الحرائق المالئمة توضع في األماآن المخصصة لها وتراقب بصفة منتظمة* 
   

   :  10المادة 
وفر المصحة         9عالوة على تدابير السالمة المنصوص عليها في المادة          اء       أعاله ، يجب أن تت د للكهرب ى مول  عل

ى                  ة  "تكون قوته آافية لتلبية الحاجات من الطاقة في حالة انقطاع التيار ، على األقل بالنسبة إل " : المراآز الحيوي
ة             ي تعمل بالطاق زات العالج الت دات وتجهي ذا مع غرفة أو غرف عمليات الجراحة واإلنعاش والعناية المكثفة وآ

  ). عد المخصص للمرضىالمص(الكهربائية بما فيها المصعد 
   

   :  11المادة 
  : يجب أن تتوفر آل مصحة على المحال التالية 

  غرفة لألموات مع إمكانية حفظ الجثث ؛ * 
ى                     *  سبة إل ق ، سهل التنظيف واالستعمال بالن ة ومغل د التهوي ال يكون جي مكان مخصص لوضع قمامات األزب

  أعوان النظافة ؛ 
  .  ومعدات النظافةمكان مخصص لخزن مواد النظافة* 
   

   :  12المادة 
يمكن بالنسبة إلى الخدمات التي تقوم بها المصالح العامة وعلى الخصوص التغذية وتنظيف المنسوجات وصيانة               

وفي  . ومعالجة النفايات االستشفائية ، أن تلجأ المصحات إلى التعاقد من الباطن مع شرآات الخدمات المختصة                  
  :  المصحة على هذه الحالة ، يجب أن تتوفر

  بالنسبة إلى التغذية ، مكان لتوزيع الوجبات ؛ * 
  بالنسبة إلى الغسيل ، مكان لخزن المنسوجات ؛ * 
  . بالنسبة إلى النفايات االستشفائية ، وسائل مالئمة للتوضيب قصد نقلها* 
   

   :  13المادة 
ادة          ة ، وجب              أعاله إذا آانت ا      11باإلضافة إلى المحال المشار إليها في الم ع خدماتها العام وم بجمي لمصحة تق

  : عليها التوفر على المحال التالية 
ات الواجب                *  دد الوجب سريرية للمصحة ولع درة ال رتبطين بالق ه م ه وأهميت مطبخ يقوم بجميع المهام يكون حجم

  تحضيرها ؛ 
  مستودعات لخزن المنتجات والمعدات ؛ * 
  المنسوجات الواجب غسلها يوميا ؛ مغسل يتناسب حجمه وتجهيزه مع نوع ووزن * 
  . محرق للنفايات* 
   

   :  14المادة 
  : يجب أن يكون المطبخ مجهزا بالوحدات التالية 

  مكان مخصص لتلقي المواد الغذائية ؛ * 
سهل التنظيف  *  ة وت ة تضمن حسن التهوي داده بكيفي ة للتلف يجب إع ر القابل واد غي محل مخصص لخزن الم

  ئية من الحشرات ؛ وتحمي المواد الغذا
ة للتلف              *  ة القابل واد الغذائي ظ الم ويجب أن تكون   . منشأة للتبريد مزودة بنظام مراقبة درجة الحرارة ، قصد حف

  هذه المنشأة مزودة برفوف قصد تفادي تراآم المواد الغذائية وتمكن من تهوية جيدة وتنظيف سهل ؛ 
  محل لتحضير الوجبات ؛ * 
  المواد الغذائية المطبوخة ؛ تجهيزات مناسبة لحفظ * 
  . تجهيزات مناسبة لغسل وتطهير المعدات وأدوات الطبخ* 
   

  الفصل الثاني
  معايير تتعلق بوحدات االستشفاء

   
   :  15المادة 

  . يجب أن يمكن االستشفاء من إيواء المرضى في ظروف راحة مالئمة إلعطائهم عالجات في السرير
   

  . ي محال االستشفاء الشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد بعدهولهذه الغاية ، يجب أن تستوف
   

   :  16المادة 
  . يجب أن يتم إيواء المرضى إما في غرف فردية أو في غرف بسريرين
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   :  17المادة 
أمراض                           يجب أن تتوفر آل مصحة على غرفة فردية لكل عشرة أسرة ، تمكن من عزل المرضى المصابين ب

  . معدية
   

   :  18المادة 
  . يجب أن تصمم الغرف بشكل يمكن من الحصول على إضاءة طبيعية آافية

   
  . يجب أن تضاء بنوافذ تكون مساحتها المفتوحة آافية

   
   :  19المادة 

  : يجب أن تتوفر آل غرفة على الخصائص التالية 
   إزعاجا للمرضى ؛  تهوية دائمة مصممة بكيفية تضمن إشتغالها في جميع الفصول دون أن يسبب-
   تدفئة مرآزية أو عند انعدامها جهاز تدفئة ال يشكل أي خطر على المرضى ؛ -
   إضاءة آهربائية مع إمكانية تخفيف قوة األضواء أثناء الليل ؛ -
ة أو                       - ا في الغرف ه إم تم ترآيب ساخن ، ي ارد وال  مغسل لليدين على األقل مزود بالماء الجاري الصالح للشرب الب

  مرحاض المجاور للغرفة ؛ في ال
  .  نظام دائم إلنذار هيئة التمريض والخدمة انطالقا من آل سرير-
   

   :  20المادة 
ات  ع الواجه الموازاة م رة توضع ب ة لألس دات آامل ى مع ة عل ل غرف وفر آ ى . يجب أن تت سبة إل ا يجب بالن آم

  . دالغرف بسريرين ، أال تقل المساحة الفاصلة بين السريرين عن متر واح
   

   :  21المادة 
والدة ، في الطابق تحت األرضي أو نصف تحت                              شفاء المرضى أو ال ة مخصصة الست يجب أال تقام أية غرف

  . األرضي
   

   :  22المادة 
  . يجب تجهيز المصحة بمصعد يمكن من حمل مريض على سرير آلما تم بناؤها على أآثر من طابق

   
   :  23المادة 

  . يجب أن يسمح عرض الممرات واألبواب بمرور مريض محمول على سرير أو نقالة بعجالت أو محمل
   

   :  24المادة 
  : يجب أن يخصص ، على األقل ، بالنسبة إلى آل عشرة أسرة 

   رشاشة أو حمام ؛ -
  .  قاعة للعالج وغرفة تناول الوجبات ومحل للمهمالت وغرفة للمنسوجات-
   

  الفصل الثالث
  عايير تتعلق بوحدة الفحصم

  
   :25المادة 

سبة             ام وساعات محددة بالن ة وفحوص في أي يعهد إلى وحدة الفحص والعالجات الخارجية بتقديم عالجات متنقل
  . إلى آل تخصص معني وبصورة دورية منتظمة يتم إشهارها

  : ف التالية يجب أن تشتمل وحدة الفحص على األقل على قاعة بالنسبة إلى آل واحدة من الوظائ
   االستقبال ؛ -
   االنتظار ؛ -
  .  الفحص الطبي والعالجات-
   

  ). مراحض ومغاسل لليدين(يجب أن تجهز وحدة الفحص بمحل للنظافة 
سهولة مع الوحدات               سرعة وب شكل واضح ، ويمكن من التواصل ب ى وحدة الفحص ب وج إل ين الول يجب أن يب

  .  التقنية-الطبية 
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  الفصل الرابع

  ير تجهيز الوحدات الطبية التقنيةمعاي
  

   :  26المادة 
ل بقاعة للعالجات والتضميد                         ى األق زة عل ا ، مجه وم به ي تق شطة الت ا آانت األن يجب أن تكون المصحة ، مهم

  . والتثبيت بالجبس
   

   :  27المادة 
دات               ا بمع ات لزوم اح العملي ة المصحة ، يجب أن يجهز جن ا آانت طاق ع الحاالت ومهم ة نبض   في جمي مراقب

  . القلب مزودة بمزيل الرجفان
   

   :  28المادة 
  : يجب أن تشتمل تجهيزات آل قاعة للعمليات على ما يلي 

   طاولة للعمليات ؛ -
   إضاءة بمصباح مضاد للظل وإضاءة احتياطية ؛ -
   تجهيزات للتخدير تشتمل على طاولة للتخدير ومنفاس ومعدات ضرورية للتنفس المسعف ؛ -
  ع آهربائي ؛  مبض-
   معدات لالمتصاص ؛ -
   طاوالت أو عربات حديدية لتوضع عليها أدوات ومعدات الجراحة ؛ -
   مغاسل لليدين خارج قاعة الجراحة مزودة بماء معقم ؛ -
واء  - سجين واله ان لألوآ ع مخرج ث سالمة م ى شروط ال وفر عل شأة تت ن من ا م ة انطالق ازات الطبي د بالغ  تزوي

  . المضغوط
   :  29 المادة

  : يجب أن تجهز قاعة التعقيم بما يلي 
  
م       - ى معق از عل ذا الجه شتمل ه ات واألدوات ، وي سوجات العملي ة ومن دات الجراح يم مع ن تعق ن م از يمك  جه

  بالجاف وموصدة وعلب معدة خصيصا لألدوات المزمع تعقيمها ؛ 
   مصدر للماء ؛ -
   خزانات لحفظ األدوات ولوازم التضميد ؛ -
  . ألدوات وطاولة للعمل ومفرغ مغسل ل-
   

   :  30المادة 
  . يجب أن تتوفر قاعة االستيقاظ على نظام للتزويد باألوآسجين والتفريغ واالمتصاص وبمنظار

   
   :  31المادة 

ة                            ة ، المراقب ة ومتزامن صفة دائم التهم ، ب ذين تتطلب ح ل بالمرضى ال ى التكف ة عل تسهر وحدة اإلنعاش الوظيفي
  : وظيفة حيوية واحدة أو أآثر ، ولهذه الغاية يجب توفير والتناوب على 

   التزويد باألوآسجين واالمتصاص ؛ -
   مقياس لألوآسجين ؛ -
   مخطاط آهربائية القلب أو منظار آهربائية القلب ؛ -
   مزيل الرجفان ؛ -
  ". ذاتية النبض" محقنة آهربائية -
   

   :  32المادة 
  :  ما يلي يجب أن يشتمل جناح العمليات على

   قاعتين للعمليات على األقل مع بهو محكم اإلغالق قبل ولوج آل جناح ؛ -
   قاعة لالستيقاظ ؛ -
  .  وحدة للتعقيم-

  : آل قاعة للعمليات يجب أن 
ة              *  ة لمزاول ا صالحة لالستعمال وآافي ساحة دني سقف وم ار تحت ال ة أمت وق ثالث ساوي أن يف و ي تكون ذات عل

   التخصص المحدد لها ؛
  ال تتوفر على ستائر وجدرانيات ؛ * 
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ل   *  ار أو باللي ات بالنه راء عملي ا إج ن معه صورة يمك ضاء ب اطي   . ت وفير ضوء احتي ضرورة ت ا يجب بال آم
  لمواجهة األعطاب الكهربائية ؛ 

ى                     . تجهز بتهوية مكيفة معقمة ودافئة    *  سرعة عل ة من الحصول ب ة إضافية أو احتياطي ا يجب أن تمكن تدفئ آم
   درجة مائوية على األقل ؛ 22حرارة تصل إلى درجة 

تتوفر على جدران وسقف مطلية بالصباغة ودهانات خاصة أو مواد ملساء وغير منفذة وعلى أرضية مضادة            * 
  . للكهرباء السكونية

   
   :  33المادة 

  : يجب أن تشتمل تجهيزات قاعة العمل في جناح التوليد على األقل على ما يلي 
  كن من جعل المرأة الواضعة في وضعية الوالدة ومائلة ؛ سرير خاص يم* 
  طاولة تمكن من وضع األدوات والمعدات الالزمة ؛ * 
  مغسل لغسل أيدي المولدين ؛ * 
  جهاز يمكن من تزود المرأة باألوآسجين أثناء الوضع ؛ * 
  حاضنة لمواجهة الحاالت المستعجلة ووضع المولود فيها ؛ * 
  . اليد الجددطاولة إلنعاش المو* 
   

   :  34المادة 
اني     ألم العج والدة وال ضرورية لل ى األدوات ال اط ، عل ي االحتي ة ف صفة خاص صحة ب وفر الم ب أن تت يج

  . والعالجات المقدمة لألم والطفل موضوعة في علب فلزية معقمة ، وذلك قصد تلبية حاجات عمليات التوليد
   

   :  35المادة 
  . ام للترتيب يغلق بالمفتاح ويخصص للمواد الصيدليةيجب أن تتوفر آل مصحة على نظ

  . ويجب أن يهيأ جزء من هذا المكان خصيصا للمواد السامة والمخدرات
   

  الفصل الخامس
  معايير تتعلق بالمستخدمين

   
   :  36المادة 

  . وقتيجب على الطبيب مدير المصحة أن يتخذ موطن إقامته المهني داخل المصحة وأن يكون حاضرا طيلة ال
ذا              ة الوقت من ه ل طيل ى األق في حالة القيام بأعمال تتعلق بالتخدير وباإلنعاش ، يعتبر حضور طبيب واحد عل

  . التخصص إجباريا
   

   :  37المادة 
ة العالجات         يحدد عدد الممرضين والقابالت والمستخدمين المساعدين حسب التخصصات وحجم المصحة وطبيع

  . المقدمة
   

وفر آل        شروط واإلجراءات                      يجب أن يت سلم وفق ال ة م ة المهن رخيص لمزاول ى ت ابالت عل من الممرضين والق
  . المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

   
   :  38المادة 

  : يجب على المصحة أن تتوفر على األقل وطيلة الوقت على ما يلي 
  . عن آل عشرة أسرة) ة(مساعد) ة(ن الدولة وممرضم) ة(مجاز) ة(ممرض:  بالنسبة إلى العالجات -
  .  أسرة10قابلة عن آل :  بالنسبة إلى التوليد -
ة     ) ة(مجاز) ة(ممرض:  بالنسبة إلى جناح الجراحة وعن آل قاعة للعمليات          - ) ة(وممرض ) ة(مضمد (من الدول

ة     ) ة(مجاز ساعد (من الدول ة عدم وجود طبيب مخدر ، م             ) في الجراحة   ) ة(م من  ) ة(مجاز ) ة(مرض وفي حال
  )). ة(مخدر(الدولة 

  . من الدولة عن آل أربعة مرضى وعن آل حصة زمنية) ة(مجاز) ة(ممرض:  بالنسبة إلى اإلنعاش -
   

  الفصل السادس
  أحكام متفرقة

  
   :39المادة 

د بأحك         ا التقي ب عليه ة ، وج ا الطبي عاعي أو البيولوجي ب اإلش ق بالط شطة تتعل ال أن صحة إدخ أت م ام إذا ارت
  . النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال
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   :  40المادة 

اريخ                              داء من الت نتين ابت دة الرسمية أجل س رار في الجري ذا الق شر ه اريخ ن يضرب إلى المصحات العاملة في ت
  . المذآور لالمتثال ألحكامه

   
شر            من هذا القرار ال تنطبق إال على مشا        2بيد أن أحكام المادة      اريخ ن داء من ت ا ابت ريع المصحات المرخص له

  . هذا القرار في الجريدة الرسمية
   

   :  41المادة 
  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
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