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�ملجل�س �لأعلى لل�ضحة 
 قر�ر  رقم )11( ل�ضنة 2017

 باإن�ضاء وت�ضكيل جلنة �ملخترب�ت �ل�ضحية و�ل�ضالمة �لبيولوجية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة :
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 
املعاونة، 

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته، 
وبناًء على عْر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

قـرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة املختربات ال�شحية وال�شالمة البيولوجية( تتبع املجل�س الأعلى لل�شحة، 
اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(، برئا�شة العميد طبيب عبداهلل ح�شن دروي�س )امل�شاعد  وُي�شار 

الفني لقائد اخلدمات الطبية امللكية(  وع�شوية كٍل من:
نائبًا للرئي�س 1- الدكتورة اأمجاد غانم زايد - رئي�س مختبرات ال�شحة العامة 

ع�شوًا 2- رئي�س مختبرات مجمع ال�شلمانية الطبي - وزارة ال�شحـة  
ع�شوًا 3- رئي�س مختبرات الرعاية ال�شحية الأولية - وزارة ال�شحة   
ع�شوًا 4- رئي�س مختبرات - م�شت�شفى الملك حمد    
ع�شوًا 5- رئي�س ق�شم المن�شاآت - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ال�شحية 
ع�شوًا 6- م�شئول مراقبة العدوى - م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي  
ع�شوًا 7- مدير مختبر - م�شت�شفى ابن النفي�س    
ع�شوًا 8- رئي�س مختبرات - وزارة الداخلية     
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9- رئي�س ق�شم مراقبة الأغذية والمختبرات -
ع�شوًا   وزارة الأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراني    
ع�شوًا 10- ممثل عن المختبرات الخا�شة - مختبر اإيفاد لفح�س الأغذية و الأدوية  
ع�شوًا 11- ممثل عن كلية العلوم ال�شحية - جامعة البحرين    

12- �شابط الأمن وال�شالمة البيولوجية في المختبرات ال�شحية -
        وزارة ال�شحـة                                                                                                ع�شوًا
ع�شوًا 13- رئي�س تقني الأطعمة - وزارة ال�شحة     
ع�شوًا 14- تقني طبي اأول - وزارة ال�شحـة      

�ملادة �لثانية
تكون مدة ع�شوية اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد. ويف حالة ُخُلو مكان اأيِّ ع�شو من الأع�شاء 
لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حمله ممثل عن ذات اجلهة بناًء على تر�شيحها. ويكمل الع�شو اجلديد 

مدة �شلفه. 
والتنفيذية  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتولى  لأعمالها  مقررًا  لها  اجتماع  اأول  يف  اللجنة  وتختار 

للجنة . 

�ملادة �لثالثة
تخت�س اللجنة بالمهام الآتية: 

1- اإعـــداد ال�شيا�شـــات واللوائح والأنظمـــة الالزمة لتنظيم وتطويـــر المختبرات ال�شـــحية وخدماتها      
بالمملكة.

2- و�شع ا�شتراتيجية وطنية م�شتركة و�شاملة لعمل المختبرات ال�شحية.
قات التي ت�شـــادف العمـــل بها، واقتراح  3- درا�شـــة الو�شـــع الحالي للمختبـــرات، والوقوف على المعوِّ
الحلول المنا�شـــبة لها، وتقديم التو�شـــيات ب�شـــاأن الحتياجات الالزمة للمختبرات ال�شحية على 

الم�شتوى الوطني.
4- اإعداد وتقديم مقترح حول المعايير الوطنية الواجب توافرها في المختبرات ال�شحية بما في ذلك 

لوازم الفح�س الِمخبري والأجهزة الطبية.
5- اإعـــداد وتقديـــم مقترح حول المعاييـــر الوطنية لل�شـــالمة والأمن البيولوجي في كل من�شـــاأة طبية، 
وتاأ�شـــي�س ثقافـــة اإيجابيـــة ومتناميـــة لإدارة المخاطـــر البيولوجيـــة، وتحقيق الأمـــن بالمختبرات 

ال�شحية.
6- اإعداد وتقديم مقترح حول اآلية �شمان متابعة تطبيق اأ�ش�س الجودة وال�شالمة البيولوجية في العمل 
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المختبري الحكومي والخا�س.
7- و�شـــع اآلية للتعاون والتن�شـــيق بين المختبرات الحكومية والخا�شـــة؛ لتنفيذ الخطة ال�شـــتراتيجية 

الوطنية الخا�شة بالمختبرات ال�شحية.

�ملادة �لر�بعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بوزارة ال�شحة مرة كل �شهر على الأقل اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك 
بدعوة من رئي�شها اأو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من 

بينهم الرئي�س اأو نائبه.  
وت�شدر اللجنة قراراتها وتو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات 

ح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع.  ُيرجَّ

�ملادة �خلام�ضة
تدعوهم حل�شور  واأْن  والخت�شا�س،  ذوي اخلربة  من  منا�شبًا  تراه  ال�شتعانة مبن  للجنة  يجوز 
ملبا�شرة  �شرورية  تراها  التي  باملعلومات  لتزويدها  اأو  لآرائهم،  وال�شتماع  ملناق�شتهم  اجتماعاتها 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت.
وترفع اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج اأعمالها وتو�شياتها اإلى املجل�س الأعلى لل�شحة لتقرير ما يراه 

ب�شاأنه.

�ملادة �ل�ضاد�ضة
على اجلهات املعنية - كل فيما يخ�شه -  تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية0 

                                                 
 رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�ضحة

 �لفريق طبيب/ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة 
                                            

 �شدر في : 9 رجب 1438هـ
المــوافـــق : 6 اأبريل 2017م


