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1ـ

اسم القانون .

يسمى ىذا القانون " قانون الصحة المدرسية لسنة  ، " 1974عمى أن يمغى فى الوالية المعنية من تاريخ صدور
()1

القانون الوالئى البديل لو .
تفسير .
2ـ

فى ىذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر )2(:

" التالميذ والطالب" يقصد بيم التالميذ والطالب الذين يتمقون العمم تحت إشراف و ازرة التعمـيم
العام ،
يقصد بو المجمس القومي لمصحة المدرسية المنشأ بموجب أحكام المادة ، 3

" المجمس "

" مجمــس الواليــة " يقصــد بــو مجمــس الصــحة المدرســية فــى الواليــة المعنيــة المنشــأ بموجــب أحكــام
المادة ، )1(7
" الم ـ ـدارس "

والمدارس الصناعية (الفنية) ،

" النقابة "

يقصد بيا نقابة المين التعميمية ،

" الوالى "

يقصد بو والى الوالية المعنى ،

" الوحدة "

يقصد بيا أى وحدة لمصحة المدرسية داخل الوالية ،

" الو ازرة "

3ـ

يقصـ ــد بيـ ــا مـ ــدارس األسـ ــاس واليـ ــانوى ومعاىـ ــد تـ ــدريب المعممـ ــين والمعممـ ــات

يقصد بيا و ازرة الصحة ،

" الوزير "

يقصد بو وزير الصحة ،

" الوكيل "

يقصد بو وكيل و ازرة الصحة .

المجمس القومى لمصحة المدرسية)3( .

لتنفيذ أغراض ىذا القانون ينشأ مجمس يسمى " المجمس القومى لمصحة المدرسية " ويكون مقره فى والية
الخرطوم ويشكل عمى الوجو اآلتى :
( أ)

الوكيل أو من ينوب عنو،

(ب)

(ج )

وكيل و ازرة التعميم العام أو من ينوب عنو،
مدير إدارة الصحة المدرسية بالو ازرة ،

عضوا

(د )

مميل لو ازرة التعميم العام ،

عضوا

(ىـ)
(و )

(ز )

أحد أطباء األمراض العصبية ينتدبو الوزير،
مميل النقابة ،

رئيسا
مقر ار
عضوا
عضوا

مميالن لمجالس األباء والمعممين عمى أن يكون أحدىما طبيبا متى كان ذلك ممكنا

ويعينيما الوزير .اعضاء

4ـ

()1

أهداف القانون واختصاصات المجمس .

ييدف ىذا القانون الى وضع أحكـام لوقايـة التالميـذ والطـالب مـن خطـر االمـراض المعديـة والمسـتوطنة والـى
إجراء فحوص منتظمة عمييم .

()2

يعمــل المجم ــس عمــى تحقي ــق األى ــداف ال ـواردة ف ــى البن ــد ( )1ودون إخــالل بعم ــوم تمــك األىــداف يخ ــتص

المجمس بما يأتى )4(:
( أ)

تحديد المستويات الدنيا من الخدمات الطبية فى الوحدات فى جميع أنحاء القطر ،

دراسة أى تقارير دورية تصمو من مجالس الواليات واعداد أى تقارير دورية مأخوذة من

(ب)

واقع تمك التقارير بغرض رفعيا لموزير ووزير التعميم العام ،
(ج )

إعداد وتنظيم البحوث والدراسات التى تتناول الحالة الصحية لمتالميذ أو الطمبة من

وقت آلخر باإلشتراك مع الييئات العممية ميل جامعة الخرطوم والمركز القومى لمبحوث
وغيرىا من الييئات العممية ،

(د )
(ىـ)

تنسيق الخدمات الطبية التى تقدم لمطالب أو التالميذ بين مختمف األجيزة الطبية
المتخصصة ،

متابعة تنفيذ أى مشروعات صحية تتمق بالصحة المدرسية لمتأكد من أن مستوى

المنشآت والخدمات واألجيزة وعدد العاممين ومستواىم فى تمك المنشآت تضمن تقديم
خدمات طبية فى مستوى مرض ،
(و )

وضع السياسة العامة التى تضمن تقديم الخدمات الضرورية لمطالب أو التالميذ فى

مجال الصحة المدرسية ميل األطراف الصناعية وأجيزة الشمل والنظارات الطبية
واألسنان اإلصطناعية والسماعات الصناعية ،

تحديد المستويات الصحية لممارسة الرياضة البدنية بالمدارس أو األندية الرياضية أو

(ز )

معسكرات التدريب المدرسية ،
(ح )

وضع األسس إلختبارات الذكاء التى تستعمل فى توجيو الطالب أو التالميذ الى أقسام

(ط )

وضع أسس لحفظ السجل الطبى لكل تمميذ أو طالب من بداية السمم التعميمى الى نيايتو

التخصص الدارسى التى تالئم ميوليم الذىنية ،
،

(ى )

5ـ

وضع أسس التامين الصحى لمتالميذ والطالب بالتعاون بين الو ازرة وو ازرة التعميم العام .
سمطات المجمس .

فى سبيل مباشرة المجمس إلختصاصاتو المبينة فى ىذا القانون يمارس المجمس السمطات اآلتية )5(:
(أ )

إنشاء جياز قومي لتنفيذ ق اررات المجمس عند مباشرتو إلختصاصاتو وذلك فى حدود
المنحة المالية السنوية التى يقرىا الوزير ووزير التعميم العام خصما عمى ميزانيتى الو ازرة
وو ازرة التعميم العام ،

(ب)

اإلشراف عمى مجالس الواليات المنشأة بموجب أحكام ىذا القانون ،

(ج )

إصدار أى توجييات أو إرشادات من وقت آلخر ألى من مجالس الواليات ،

(د )

تنظيم الكشف الطبى السنوى عمى الطالب فى بداية كل مرحمة دراسية .
إجتماعات المجمس .

6ـ

تعقد إجتماعات المجمس مرة كل يالية أشير بدعوة من الرئيس وينعقد اإلجتماع صحيحا إذا حضره نصف
أعضاء المجمس وتجاز الق اررات باألغمبية المطمقة لألعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصوات يكون لمرئيس صوت
مرجح .

7ـ

()1

تكوين مجمس الوالية .

ينشأ بكل والية مجمس يسمى " مجمس الوالية " ويقوم بالواجبات ويمارس السمطات المنصوص عمييا فى
ىذا القانون .

()2

()6

يشكل مجمس الوالية عمى الوجو اآلتى :
(أ )

(ب)

مدير الخدمات الصحية فى الوالية

رئيسا تنفيذيا

(ج )

مدير عام التعميم العام فى الوالية

عضوا

(د )

رئيس قسم الصحة المدرسية فى الوالية

(ىـ)
(و )

(ز )

8ـ

()1

الوالى

رئيسا فخريا

مميل النقابة
يالية من أعضاء مجالس اآلباء يعينيم الوالى

عضوا
عضوا
أعضاء

عضوان يعينيما المجمس المحمى المعنى أعضاء من بين أعضائو

(ح )

أحد أطباء األمراض العصبية بالوالية يعينو الوالى

عضوا

(ط )

أحد أطباء الصحة المدرسية بالوالية يعينو الوالى .

عضوا

واجبات مجمس الوالية .

يقوم مجمس الوالية بأداء الواجبات اآلتية )7(:
(أ )

تحديد المناطق التى تنشأ فييا فروع يابتة لمصحة المدرسية لتوفير الخدمات الطبية

(ب)

تحديد عدد العاممين من األطباء أو الفنيين أو الممرضين أوالممرضات أو الباحييين

والعالجية لمطالب أو التالميذ ،

اإلجتماعيين فى كل وحدة أو منطقة عالجية عمى أال يقل ذلك عن الحد األدنى الذى
(ج )

يقرره المجمس ،

الرقابة الفنية عمى جميع الوحدات والمناطق وفقا لمقواعد واألحكام التى يضعيا المجمس

،
(د )

وضع برامج إلجراء الكشف الطبى واجراء كشف كامل عمى جميع الطالب والتالميذ فى
بداية كل مرحمة دراسية وتدوين جميع النتائج وحفظيا بالسجل الخاص بكل طالب أو

(ىـ)

تمميذ،

إعداد تقارير دورية وأخرى سنوية عن صحة الطالب أو التالميذ ونتائج الفحوص والكشف
الطبى ،

(و )

حماية الطالب أو التالميذ من األمراض المعدية بالتحصين وأى من اإلجراءات التى
تحول دون إنتشار األمراض ،

(ز )

اإلشراف الصحى عمى الطالب أو التالميذ بالوالية عموما وفى فترة اإلمتحانات بوجو

(ح )

اإلشراف عمى التغذية فى المدارس والداخميات ومكافحة أمراض سوء التغذية ،

(ط )

الرعاية الصحية والعالجية لجميع الطالب أو التالميذ فى معسكرات أو األندية المدرسية

(ى )

خاص ،

،

إجراء الكشف الطبى الدورى عمى جميع العاممين بالمدارس لمتأكد من سالمتيم الصحية

وخموىم من األمراض ،
(ك )

التأكد من حسن مستوى صحة البيئة التى يعيش فييا الطالب أو التالميذ سواء فى
الداخميات أو الفصول أو مناطق الدراسة أو التدريب ،

(ل )

تدريب الطالب أو التالميذ عمى اإلسعافات األولية ،

(م )

التأكد من وجود ظروف مالئمة لمسالمة الصحية ضد أخطار الكيرباء أو اآلبار أو
األلعاب الرياضية أو األخطار السكنية ،

(ن )
()2

9ـ

تعميم اليقافة الصحية ونشرىا بين الطالب .

يعد المجمس سجال خاصا لكل طالب أو تمميذ تدون فيو كل المعمومات المتعمقة بالصحة وتحفظ ىذه

السجالت بالمدارس تحت إشراف مجمس الوالية .

سمطات مجمس الوالية .

فى سبيل مباشرة اإلختصاصات المبينة فى ىذا القانون يمارس مجمس الوالية السمطات اآلتية )8(:
(أ )

إنشاء جياز إدارى فنى فى الوالية لتنفيذ الواجبات الواردة فى ىذا القانون ،

(ب)

اإلشراف عمى جميع وحدات الصحة المدرسية فى الوالية ،

(ج )

تطبيق أحكام الئحة التأمين الصحى التى يضعيا المجمس بموافقة الوزير ووزير التعميم

العام .

11ـ

()1

إجتماعات مجمس الوالية

يجتمع مجمس الوالية كل يالية أشير لدراسة أى تقارير أومقترحات يتقدم بيا الجياز اإلدارى الفنى لمتصديق
عمييا أو رفضيا أو تعديميا .

()2

ينعقد إجتماع مجمس الوالية صحيحا إذا حضره نصف أعضاء المجمس  ،وتجاز الق اررات باألغمبية
البسيطة لألعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصوات يكون لمرئيس صوت مرجح )9(.
موازنة مجمس الوالية .

11ـ

يضع مجمس الوالية الموازنة السنوية التى تغطى جميع مصروفات خدمات الصحة المدرسية فى الوالية حسب
المستويات التى يضعيا المجمس ويجب عرضيا عمى الوالى إلقرارىا )11(.

12ـ

()1

صندوق التأمين الصحى )44(.

ينشأ صندوق لمتأمين الصحى يمول من الرسوم التى تفرضعمى الطالب والتالميذ التى تحددىا الموائح

التى تصدر بموجب أحكام ىذا القانون كما يمول من أى إعانات أو أوقاف أو غيرىا يمنحيا أو يوقفيا أى
شخص أو جية لمصندوق عمى أن يوافق عمييا الوالى .

()2

تنشأ بموجب الموائح التى تصدر بموجب أحكام ىذا القانون لجنة تكون ليا شخصية إعتبارية وتكون
مسئولة لدى الوزير وتحدد الموائح سمطاتيا واختصاصاتيا وكيفية إدارتيا لمصندوق .

13ـ

إصدار المـوائح أوالقواعد أو األوامر .

لتنفيذ أحكام ىذا القانون ودون المساس بعموم ىذا النص يجوز لموزير بالتشاور مع المجمس إصـدار أى لوائح أو
قواعد أو أوامر يراىا الزمة سواء كانت توجييية أو لتحديد الحد األدنى لمعاممين من األطباء أو الفنيين أو

الممرضيين أو الباحيين اإلجتماعيين الالزم توافرىم لخدمة كل مجموعة من الطالب أو التالميذ وأيضا المعدات
واألجيزة واآلالت الالزمة حسب المستويات التى يقررىا الوزير .
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