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 كـراس شروط يتعلق بضبط قواعد
 نقل مخبر خاص لتحاليل البيولوجيا الطبية

 
 

 العنوان األول
 أحكام عامة

 
وجيا     يضبط هذا الكراس قواعد نقل مخبر خاص لتحاليل البيول  –. الفصل األول 

 . الطبية
فصال   ) 12(عناوين واثني عشر  ) 06( يحتوي هذا الكراس على ست   – .2الفصل 

 .صفحات) 04(وأربع 
 يسلم هذا الكراس في نظيرين يتم إرجاع أحدهما معرفا بإمضاء المعني      – .3الفصل 

 . باألمر ومصحوبا بالوثائق المبينة بالعنوان الموالي   
 

 العنوان الثاني
  مخبر خاص لتحاليل البيولوجيا الطبيةالشروط العامة لنقل

 
 يتعين على كل راغب في نقل مخبر خاص لتحاليل البيولوجيا الطبية      – .4الفصل 

إرسال ملف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ـ قبل شهر على األقل من التاريخ المحدد       
المذكور على  يحتوي الملف . لنقل المخبرـ إلى المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية

 :الوثائق التالية   
 

 , مكتوب يتضمن العنوان الجديد للمخبر والتاريخ المحدد للنقل    –أ  
في دفع االشتراك   ,  شهادة من الهيئة المهنية التي يرجع إليها الترسيم بجدولها   -ب  

 للسنة الجارية،
  رسم مفصل للمحل الذي سيأوي المخبر،–ت 
   قائمة معدات المخبر،–ث 
 ئمة التحاليل المزمع القيام بها مع بيان الطرق التابعة لها والتي يقع استخدامها،  قا-ج  
نسخة من عقد الكراء أو وعـد بالكراء يتضمن أحد   ,  في صورة كراء المحل-ح  

 .بنوده التنصيص على تخصيص المحل الستغالل مخبر خاص لتحاليل البيولوجيا الطبية    
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 العنوان الثالث
  المـحـالتمقــــاييـس
 

 يجب أن يحتل المخبر الخاص لتحاليل البيولوجيا الطبية مساحة موحدة ال      –. 5الفصل 
 :ويحتوي على  2 م100تقل عن 
 

 ,قاعة مخصصة الستقبال المرضى * 
 ,قاعة أخذ العينات  * 
 ,كتابة وخزينة الوثائق * 
 قاعة مخصصة إليواء التجهيزات المادية الدقيقة،  * 
 ,ليل تعد إحداهما خصيصا للبكتريولوجيا  قاعتان للتحا * 
 ,مغسل* 
 ,مرحاض* 
 .جهاز حماية من الحرائق* 
 

 يجب أن يحتل كل مخبر مختص في التشريح وعلم الخاليا المرضيين   – .6الفصل 
 و يحتوي على قاعــة مخصصة للنشاط الفني      2 م60البشريين مساحة موحدة ال تقـل عن 

 .ومغسل
 

 شركة مهنية ذات اسم مشترك تستغل مخبرا خاصا لتحاليل    إذا ما أجرت– .7الفصل 
عمليات التشريح وعلم الخاليا المرضيين البشريين يجب   , البيولوجيا الطبية إضافة  ألنشطتها   

 5 على األقل وأن يحتوي زيادة على القاعات المعددة بالفصل   2 م130أن يمسح المخبر 
 .يعلى قاعة مخصصة لنشاط التشريح المرض, أعاله 

 
 العنوان الرابع

 مقــايــيس المـــعدات
 

 يتحتم على المخبر الخاص لتحاليل البيولوجيا الطبية أن  تتوفر لديه   -.8الفصل 
المعدات المطابقة للتقنيات المستعملة بالمخبر إلجراء التحاليل المناطة بعهدته وال تقل عن    

 :القائمة التالية  
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 ,نفيذ العمليات المجراة من قبل المخبر   مجهر مزود بالتوابع الضرورية لت *
 ,آلة صالحة للتحصيل على الماء المقطر   *
 ,معدات بلورية  *
 ,مجففة محكمة الحرارة  *
 ,ثالجة *
 ,مجمد *
 ,تجهيزات تعقيم *
 ,نابذ *
 ,منضج بالتحميم محكم الحرارة  *
 , مغ 1/10ميزان ذو دقة *
 ,ت عن المائع الدموي معدات وأجهزة تمكن من التحصيل على فصل الكويرا *
 ,آلة لترسب الدم *
 ,مقياس دموي ومجموعة من األنابيب المخبرية لقيس الدم  *
 ,مقياس الضوء لتعيير خضاب الدم  *
 ," كالين"مزاجة من نوع *
 ,جهاز من اللوحات المسخنة مزودة بمزاج لتحديد عامل البندر   *
 ,مجمد مالئم لالختبارات المجراة  *
 ,سي الحرارة والضغط معقام مزود بمقيا*
 ,معدات لزرع الجراثيم الالهوائية *
 .معدات لزرع الجراثيم تحت تأثير الغاز الكربوني*
 ,ج 1000  و 500نابذ يوفر تسارعا  يتراوح  بين *
 , نانومتر700 و 340مقياس الضوء الطيفي ذو سلم طيفي يتراوح بين *
 ,جهاز لتعيير القلويات المخزونة *
 ,األلسنة النارية أو آلة أخرى تمكن من تعيير الصوديوم والبوتاسيوم  مقياس الضوء ب*
 ,جهاز لالسترشاد الكهربائي *
 ,مقياس ضوء طيفي *
 

 في التشريح وعلم الخاليا  المرضيين ص يتحتم  على المخبر المخت– .9الفصل 
 :البشريين أن تتوفر لديه على األقل المعدات التالية   

 
 ,ضرورية لتنفيذ العمليات المجراة من قبل المخبر   مجهر مزود بالتوابع ال *
 ,جهاز يمكن من التحصيل على الماء المقطر أو المصفى  *
 ,معدات بلورية *
 ,مجففة محكمة الحرارة *
 ,ثالجة *
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 , سنتيغرام 1ميزان ذو دقة *
 ,مقطاع مجهري بالبرافين *
 ,معدات لالختبارات النووية  *
 ,معدات إدماج في البرافين *
 .از الترصيف والحفاظ على آتل البارافين والقطاعات الملونة  جه*
 
 

 العنوان الخامس 
 مراقبة المخبر الخاص لتحاليل البيولوجيا الطبية

 
 يخضع المخبر الخاص لتحاليل البيولوجيا الطبية لمراقبة دورية و فجئية   –. 10الفصل 

 .يقوم بها متفقد من المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية 
 

  يجب على صاحب المخبر الخاص لتحاليل البيولوجيا الطبية أن يكون        - .11الفصل 
على ذمة متفقدي المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية وأن يمكنهم من الدخول لكل     
محالت المخبر ومن حضور آل التحاليل  التي هي بصدد اإلنجاز إن اقـتضى األمر ذلك و أن 

 .هم بكل السبل ييسروا لهم القيام بمهام
 

 العــــنوان  الســــــــادس
 العــقـــوبـــــات

 
يمكن أن تؤدي آل مخالفة ألحكام هذا الكراس  تمت معاينتها من قبل المصالح     –. 12الفصل 

المختصة بوزارة الصحة العمومية إلى  تسليط عقوبات إدارية تصل إلى حد الغلق النهائي  
ديبية  والجزائية المنصوص عليها بالتشـاريع  والتراتيب للمخبر زيادة على العقوبات  التأ

 . الجاري بها العمل
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