اجلريدة الر�سمية العدد ()1272

وزارة ال�صحــــــــة
قــرار وزاري
رقـــم 2018/239
ب�ش�أن حتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــــرر
املـــادة الأولــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة وفق اجلدول املرفق .
املـــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ,أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به اعتبارا من الأول من �شهر فرباير 2019م .
�صدر فـي 1440 / 3 /25 :هـ
املوافــــق 2018 /12/ 3 :م

د�.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
قيمة الر�سم
اخلدمـــة
بالريال العماين
30
الفح�ص الطبي ال�ستخراج بطاقة �إقامة للوافدين
10
الفح�ص الطبي ال�ستخراج رخ�صة �صحية للوافدين
الفح�ص الطبي ال�ستخراج
15
ت�أ�شرية م�ؤقتة للفرق الفنية �أو عبور البحارة
الفح�ص الطبي للزواج من اخلارج
20
20
الفح�ص الطبي للح�صول �أو ا�سرتداد اجلن�سية
امل�صادقة على �شهادات الك�شف الطبي
2
والإجازات املر�ضية ال�صادرة من اخلارج
�إ�صدار �أو جتديد �شهادة �إعفاء ال�سفـينة
100
من املراقبة الإ�صحاحية �أو �شهادة مراقبة �إ�صحاح ال�سفن
طلب متديد �شهادة �إعفاء ال�سفـينة
20
من املراقبة الإ�صحاحية �أو �شهادة مراقبة �إ�صحاح ال�سفن
الت�صريح بنقل احلاالت املر�ضية
10
على منت ال�سفن �إلى امل�ؤ�س�سات ال�صحية
طلب ت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل �شركة �أدوية
2000
طلب ت�سجيل �أو �إعادة ت�سجيل
500
دواء لغر�ض الت�سويق داخل ال�سلطنة
10
الت�صريح ب�إعادة الأدوية �إلى م�صدرها الأ�صلي
200
الرتخي�ص بت�سجيل تركيز �إ�ضافـي لدواء م�سجل
100
الت�صريح ب�أي تغيري يطر�أ على دواء م�سجل
الت�صريح بت�سجيل عبوة مثيلة لدواء م�سجل
200
300
الرتخي�ص بت�سويق م�ستح�ضر �صحي
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

17
18
19

الت�صريح بعبوة مثيلة مل�ستح�ضر �صحي
الت�صريح ب�أي تغيري يطر أ� على م�ستح�ضر �صحي
ت�صنيف امل�ستح�ضرات (لكل م�ستح�ضر)
�إ�صدار �شهادة م�ستح�ضر �صيدالين  ,ع�شبي � ,صحي ,
مادة �أولية فعالة مل�صانع الأدوية املحلية ()CPP
�إ�صدار �شهادة للت�صنيع الدوائي املحلي ()GMP
للم�صانع الدوائية املحلية
املوافقة على تغيري ا�سم �شركات الأدوية
�أو اندماج �شركتني �أو �أكرث
الرتخي�ص بت�صنيع �أدوية يدخل
فـي تركيبها �أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الت�صريح بالإفراج عن دواء
م�ستورد لغر�ض جتاري (لكل ت�شغيلة)
الرتخي�ص بالتعامل ب�أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص باالجتار ب�أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص با�سترياد �أو ت�صدير �أدوية خمدرة
�أو م�ؤثرات عقلية
الرتخي�ص با�سترياد �أو ت�صدير �أدوية
ال تندرج �ضمن جداول الأدوية املخدرة وامل�ؤثرات العقلية
الرتخي�ص بنقل �أدوية خمدرة �أو م�ؤثرات عقلية
ترخي�ص الت�سويق لرتكيبة حليب الأطفال
(فرتة �صالحية �سنة واحدة)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-3-

قيمة الر�سم
بالريال العماين
150
50
20
10
100
100
100
10
10
10
15
10
5
300
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

اخلدمـــة
ترخي�ص الت�سويق لأغذية الأطفال
(فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق لأغذية الأطفال
ذات اال�ستخدامات الطبية (فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق مل�شروبات الطاقة
( فرتة �صالحية �سنة واحدة)
ترخي�ص الت�سويق للمكمالت الغذائية
(فرتة �صالحية ثالث �سنوات)
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة
البيانات اخلا�صة مبنتجات تركيبة حليب الأطفال
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة
البيانات اخلا�صة مبنتجات تركيبة �أغذية الأطفال
امل�صادقة على تغيري �أي مكون
فـي املنتج �أو تعديل فـي بطاقة البيانات اخلا�صة
مبنتجات تركيبة الأغذية ذات اال�ستخدامات الطبية
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل
فـي بطاقة البيانات اخلا�صة مبنتجات م�شروبات الطاقة
امل�صادقة على تغيري �أي مكون فـي املنتج �أو تعديل
فـي بطاقة البيانات اخلا�صة مبنتجات املكمالت الغذائية
اعتماد دفرت الو�صفات الطبية
للأدوية املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية
ت�سجيل �شركات �أدوية الطب البديل
ت�سجيل �أدوية الطب البديل
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
250
250
300
50
200
150
150
300
50
5
2000
400
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين
250

�إ�ضافة خط �إنتـاج مل�صنع دوائي م�سجل
اعتماد امل�ستندات وال�صور طبق الأ�صل اخلا�صة مب�صانع
5
و�شركات الأدوية واملنتجات امل�سجلة (�شهادات الت�سجيل ,
�شهادات الأ�سعار  ,الن�شرات الداخلية � ,شهادة حتليل ت�شغيلة  ,عن كل م�ستند
�شهادات �أ�س�س الت�صنيع الدوائي اجليد  ,ترخي�ص م�صنع دوائي)
حتليل �أدوية امل�صانع املحلية لغر�ض تقدمي
100
�شهادات التحليل للت�سجيل خارج ال�سلطنة (لكل دواء)
الت�صريح بتعديل �سعر الدواء
50
(طلب �إعادة تعديل �سعر الدواء)
الت�صريح بتعديل بيانات ترخي�ص مزاولة املهنة
20
للوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
ت�سجيل التحاق �إكلينيكي (م�ؤقت)
300
ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر لغري العمانيني
Limited Clinical Attachment

�إ�صدار �شهادة خربة للفئات الطبية
والطبية امل�ساعدة للعمانيني
�إ�صدار �شهادة خربة للفئات الطبية
والطبية امل�ساعدة لغري العمانيني
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف لرتخي�ص مزاولة املهن الطبية
�أو املهن الطبية امل�ساعدة �أو ال�صيدالنية
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف للرتاخي�ص ال�صحية وال�صيدالنية
ترخي�ص م�صنع �أدوية
ترخي�ص خمترب حتليل �أدوية
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5
20
20
20
2000
800
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

55
56
57
58
59
60

ترخي�ص مكتب ا�ست�شارات �صيدالنية
ترخي�ص مكتب علمي
ترخي�ص م�ستودع �أدوية فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص م�ستودع �أدوية خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص �صيدلية فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص �صيدلية خارج حمافظة م�سقط

61

ترخي�ص نقل م�ؤ�س�سة �صحية �أو �صيدالنية من موقع لآخر
الت�صريح بنقل ملكية م�ؤ�س�سة �صحية
�أو �صيدالنية �أو التنازل عن الرتخي�ص
الت�صريح بتعديل بيانات ترخي�ص
م�ؤ�س�سة �صحية �أو �صيدالنية
�إ�صدار �شهادات تقدير ال�سن
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف �أو ترجمة ل�شهادات تقدير ال�سن
�إ�صدار �أو جتديد �أو بدل فاقد �أو تالف لبطاقة
العالج املجاين ملوظفـي احلكومة غري العمانيني
ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص م�ست�شفى خا�ص خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص جممع �صحي فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص جممع �صحي خارج حمافظة م�سقط
الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ب�إجراء فحو�صات اللياقة الطبية

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
400
400
500
300
300
200
200
200
100
10
5
10
5000
2500
2000
1000
3000
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

72
73
74
75

ترخي�ص مركز �صحي فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص مركز �صحي خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة خارج حمافظة م�سقط
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة فـي حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فـي عيادة خارج حمافظة م�سقط (لكل تخ�ص�ص)
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق فـي حمافظة م�سقط
الرتخي�ص ب�إ�ضافة تخ�ص�ص
فرعي دقيق خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة فـي حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة طبية للكليات اخلا�صة
�أو املدار�س اخلا�صة خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة الطب البديل
الت�صريح حلفظ الأدوية فـي العيادات اخلا�صة
ترخي�ص مزاولة ن�شاط التح�صني

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

الرتخي�ص بتوفـري �سيارة �إ�سعاف
ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية فـي حمافظة م�سقط
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
1000
500
500
300
100
75
200
100
500
250
1000
100
150
300
2000
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

اخلدمـــة
ترخي�ص وحدة غ�سيل الكلى
�أو وحدة الرعاية اليومية خارج حمافظة م�سقط
ترخي�ص عيادة خا�صة بال�شركة
ترخي�ص الطبيب الزائر من خارج ال�سلطنة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة (لكل زيارة)
اختبار مزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان
اختبار مزاولة املهن الطبية امل�ساعدة
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
اختبار ال�صيادلة بغر�ض احل�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة
اختبار م�ساعدي ال�صيادلة بغر�ض احل�صول
على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيدلة
الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب وطب الأ�سنان للعمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة الطب
وطب الأ�سنان لغري العمانيني
الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة للعمانيني
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
الرتخي�ص مبزاولة املهن الطبية امل�ساعدة لغري العمانيني
(ما عدا مهنة ال�صيدلة)
الرتخي�ص مبزاولة مهنة �صيديل للعمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة �صيديل لغري العمانيني
الرتخي�ص مبزاولة مهنة مندوب طبي للعمانيني
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قيمة الر�سم
بالريال العماين
1000
1000
150
100
50
30
20
100
200
50
100
50
100
75
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

قيمة الر�سم
اخلدمـــة
بالريال العماين
150
الرتخي�ص مبزاولة مهنة مندوب طبي لغري العمانيني
30
الرتخي�ص مبزاولة مهنة م�ساعد �صيديل للعمانيني
60
الرتخي�ص مبزاولة مهنة م�ساعد �صيديل لغري العمانيني
200
الرتخي�ص مبزاولة اخلتان
200
الرتخي�ص مبزاولة ال�سونار
400
الرتخي�ص مبزاولة احلقن املف�صلية
الرتخي�ص بتخ�ص�ص �إ�ضافـي لتخ�ص�ص طبي
300
()privilege

الرتخي�ص للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة باال�ستعانة ب�أطباء
من القطاع احلكومي بدوام جزئي
الرتخي�ص للطبيب من القطاع احلكومي للعمل
بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بدوام جزئي
اعتماد �شهادة اخلربة مبزاولة املهن الطبية
اعتماد الإجازات املر�ضية ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة داخل ال�سلطنة والتي تزيد مدتها على يومني
�إخطار الوالدة �أو الوفاة لغري العمانيني
الت�صريح بن�شر مادة �إعالنية �صحية
�أو �صيدالنية ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر
اعتماد التقارير الطبية �أو �شهادات اخللو
من الأمرا�ض ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
الت�صريح ل�شركات الأدوية للم�شاركة فـي مناق�صات الوزارة
اعتماد بيع قوائم امل�ستلزمات الطبية
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500
100
5
2
5
150
5
300
200
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

اعتماد قوائم �أ�سعار (الأدوية واملواد اجلراحية
117
واملواد املختربية واملن�سوجات الطبية )
فح�ص عدد اخلاليا الليمفاوية  CD4/CD8لغري العمانيني
118
ABSOLUTE COUNT CD4 / CD8

قيمة الر�سم
بالريال العماين
20
20

119

فح�ص الأج�سام امل�ضادة
لفـريو�س احل�صبة نوع  IGgلغري العمانيني

10

120

فح�ص الأج�سام امل�ضادة
لفـريو�س احل�صبة نوع  IGMلغري العمانيني

10

121

الفح�ص النوعي لتفاعل البوليمرييز امل�سل�سل لفـريو�س
نق�ص املناعة الب�شري لغري العمانيني

100

122

فح�ص النوع اجليني لفـريو�س
االلتهاب الكبدي (�سي) لغري العمانيني

50

123

فح�ص وي�سرتن بلوت لفـريو�س
االلتهاب الكبدي (�سي) لغري العمانيني

20

124

فح�ص وي�سرتن بلوت لفـريو�س
نق�ص املناعة الب�شري (لطخة وي�سرتن) لغري العمانيني

20

MEASLES Igg

MEASLES IGM

QUALITIVE PCR

HCV GENOTYPING

WESTERN BLOT HCV

WESTERN BLOT HIV

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س احلمى الغدية بوا�سطة
 125مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
ELISA Adenovirus IgM antibody assay
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
قيمة الر�سم
بالريال العماين

م

اخلدمـــة

126

فح�ص فـريو�س الت�شكونغونيا بوا�سطة
تفاعالت �سل�سلة البلمرة لغري العمانيني

75

127

الفح�ص الكمي للفـريو�سات بوا�سطة
تقنيات �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

128

Chikungunya PCR

Quantitative (viral load) Real Time PCR

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mجلرثومة
الكوك�سيلية البورنيتية بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

ELISA Coxiella burnetti IgM antibody detection tests

129

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س حمى القرم
الكونغو النزفـية بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

ELISA Crimean Congo Haemorrhagic Fever Virus
– IgM antibody capture detection test

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س حمى ال�ضنك بوا�سطة
 130مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
Anti Dengue Virus IgM antibody ELISA test

5

5

131

الفح�ص الكمي لفـريو�س حمى ال�ضنك بوا�سطة
تفاعالت �سل�سلة البلمرة لغري العمانيني

75

132

فح�ص فـريو�س �إيبي�شتاين بار بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

Dengue Qualitative PCR

Epstein Barr Virus ( EBV) Real Time PCR
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Gلفـريو�س االلتهاب الكبدي
الوبائي (هـ) بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
133
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5

)Anti – HEV antibody detection ELISA test (IgG

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س االلتهاب الكبدي
الوبائي (هـ) بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط
134
بالإنزمي لغري العمانيني

5

)Anti – HEV antibody detection ELISA test (IgM

الفح�ص الكمي لفـريو�س االلتهاب الوبائي (ج) بوا�سطة
 135تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
HCV Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

136

الفح�ص الكمي لفـريو�س االلتهاب الكبدي الوبائي (ب)
بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين
لغري العمانيني

80

80

HBV Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

137
138
139

فحو�صات اجل�سم امل�ضادة  Mبوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
ELISA IgM antibody

فح�ص الت�ألق املناعي لغري العمانيني
Immunofluorescence tests

الفح�ص الكمي للفـريو�سات بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

Quantitative( Viral Load) Real Time PCR

-12-
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1272

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

فح�ص املقاي�سة املناعية اخلطية للأج�سام امل�ضادة لفـريو�س
العوز املناعي  1و  2لغري العمانيني
140

15

الفح�ص الكمي لفـريو�س العوز املناعي  1 -بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
141

80

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س الإنفلونزا (�أ) بوا�سطة
 142مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س الإنفلونزا (ب) بوا�سطة
 143مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Line Immuno assay for HIV-1 & 2 antibodies

HIV-1 Quantitative (Viral Load) Real Time PCR

Influenza Virus A IgM antibody ELISA test

Influenza Virus B IgM antibody ELISA test

فح�ص الإنفلونزا املو�سمية (�أ) بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة (االعتيادية) لغري العمانيني

45

فح�ص الإنفلونزا املو�سمية (ب) بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة (االعتيادية) لغري العمانيني
145

45

فح�ص الإنفلونزا بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي
الزمن الآين لغري العمانيني

80

144

Seasonal Influenza A conventional PCR

Seasonal Influenza B conventional PCR

146

147

Influenza Real Time PCR

العزل والتعريف والتفريق الداخلي لفـريو�س الإنفلونزا
لغري العمانيني
DifferentiationInfluenza Virus Isolation,
Identification & Intratypic
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

الك�شف عن رعيل الفـريو�سات امل�سببة للأمرا�ض التنف�سية
بوا�سطة الت�ألق املناعي املبا�شر لغري العمانيني
148
Respiratory panel DFA for SARI

149
150
151

152

الفح�ص الكمي للجرثومة الفـيلقية بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

Legionella species quantitative Real Time PCR

ك�شف اجلرثومة الفـيلقية لغري العمانيني
Legionella culture

العزل والتعريف والتفريق الداخلي لفـريو�س احل�صبة
لغري العمانيني
Differentiation Measles Virus Isolation,
Identification & Intratypic

الك�شف عن فـريو�س احل�صبة بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة
البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
Measles RT-PCR

الك�شف عن النوع اجليني لفـريو�س احل�صبة لغري العمانيني

153

Measles genotyping & sequencing

154

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س النكاف بوا�سطة
مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

155

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س نظري
الإنفلونزا الأنواع  3 ، 2 ، 1بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

pMumps ELISA IgM antibody detection ELISA test

Parainfluenza virus Type 1 , 2 & 3 IgM antibody
ELISA per test
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بالريال العماين
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

فح�ص الك�شف عن الأج�سام امل�ضادة  Mللفـريو�س
امل�ست�صغر (ب  )19بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط
156
بالإنزمي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5

Parvo B19 IgM detection ELISA test
فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mللفـريو�س

157

املخلوي التنف�سي بوا�سطة مقاي�سة املمتز املناعي
املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

158

حمى الوادي املت�صدع لغري العمانيني

159

فح�ص اجل�سم امل�ست�ضد للفـريو�س العجلي بوا�سطة
مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

Anti Respiratory Syncycium Virus IgM ELISA test
فح�ص التقاط الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س
Rift Valley Fever IgM antibody capture detection test

Rotavirus Ag detection ELISA test

الك�شف عن الفـريو�س العجلي بوا�سطة التفاعالت االعتيادية
ل�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين وحتديد النوع اجليني
160
للفـريو�س لغري العمانيني

5

5
5

70

Rotavirus conventional RT- PCR & Genotyping

161

عزل وتعريف وتفريق النوع
لفـريو�س احل�صبة الأملانية لغري العمانيني

Rubella Virus Isolation, Identification & Intratypic
Differentiation

الك�شف عن فـريو�س احل�صبة الأملانية بوا�سطة التفاعالت
االعتيادية ل�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين وحتديد النوع
162
اجليني للفـريو�س لغري العمانيني
Rubella conventional RT-PCR & genotyping
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
163
164

اخلدمـــة
فح�ص الرتا�ص الدموي للولبية ال�شاحبة لغري العمانيني
TPHA by agglutination

فحو�صات الأج�سام امل�ضادة  Gبوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
IgG antibody ELISA test

فح�ص الأج�سام امل�ضادة  Mلفـريو�س غرب النيل بوا�سطة
 165مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني
West Nile IgM antibody detection ELISA test

166
167
168

فح�ص �شرائح الع�صيات �صامدة احلم�ض لغري العمانيني

Smear examination for Acid Fast Bacilli ( AFB)   

ت�شخي�ص اجلرثومة املتفطرة لغري العمانيني
Identification of Mycobacteria

فح�ص اال�ستعداد الدوائي للجرثومة
امل�سببة لل�سل الرئوي لغري العمانيني

TB – drug Susceptibility Tests with First and

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5
5
5
3
15
15

Second line drugs

169

فح�ص مزرعة بكترييا عامة للعينات ال�سريرية
وفح�ص اال�ستعداد للم�ضادات احليوية لغري العمانيني

General Bacterial Cultures of clinical specimens

10

and antimicrobial susceptibility tests

170

عزل وتعريف اجلراثيم
عالية اخلطورة لغري العمانيني

Isolation and identification of High – Risk pathogens

-16-
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة
الك�شف عن النمط امل�صلي للبكترييا لغري العمانيني

171

Serotyping of bacterial isolates

172

الك�شف عن النمط اجليني لعوامل البكترييا
املنقولة بالغذاء لغري العمانيني

173

فح�ص مقاي�سة املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي
(للبكترييا �أو الطفـيليات �أو الفطريات) لغري العمانيني

)Genotyping of food-borne bacterial agents (PFGE

ELISA (Bacteria/Parasites/Fungus) per test

قيمة الر�سم
بالريال العماين
5
50
5

فحو�صات علم الطفـيليات امليكرو�سكوبية للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 174اخلا�صة  ,ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

2

فحو�صات علم الفطريات امليكرو�سكوبية للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 175اخلا�صة  ,ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

2

الك�شف عن اجلراثيم املعوية للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
176

10

Parasitology

Mycology

Feacal coliforms

177

الفحو�صات الت�أكيدية وتعريف وتفريق البكترييا
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة  ,ولغري العمانيني
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

Confirmation tests for identification and typing
the organisms

الك�شف عن ال�سموم البكتريية للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
178
Detection of bacterial toxins
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

الفح�ص الكيميائي للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

179

180

Chemical examination (Total Dissolved solids,
Conductivity, pH, Alkalinity, Total Hardness,
Residual Chlorine, Chloride, Fluoride, Nitrite,
Nitrate, Magnesium, Calcium, Ammonia and
) Total Iron

العد البكتريي الكلي للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ,
ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
Total Bacterial count

فحو�صات الت�سمم الغذائي  ,وف�ساد الأغذية  ,واجلراثيم
امل�سببة للأمرا�ض واملنقولة غذائيا للم�ؤ�س�سات ال�صحية
 181اخلا�صة ولغري العمانيني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
Food Poisoning, Food Spoilage and Pathogenic
Bacteria

الفحو�صات امل�صلية لت�أكيد وحتديد نوع ومنط اجلراثيم
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ولغري العمانيني
فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
182

Serological tests: To confirm the identity and for
typing the organism

183
184

فح�ص التعقيم

Sterility tests

فح�ص مياه �أحوا�ض ال�سباحة
Swimming pool water

-18-
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م
185

اخلدمـــة
فح�ص مياه املجاري
Wastewater effluent

قيمة الر�سم
بالريال العماين
10

فح�ص فـيتامني (�أ) وفـيتامني (هـ) لغري العمانيني
186

Vitamin A (Serum Retinol) and Vitamin E

50

)(α-Tocopherol

187

فح�ص فـيتامني (د) بوا�سطة
اال�ست�شراب عايل ال�ضغط لغري العمانيني

40

Vitamin D (25-hydroxyvitamin D2 and D3)by HPLC

188
189

فح�ص اليود فـي البول لغري العمانيني
Urinary Iodine

فح�ص امليالمني بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

2
5

)Melamine (ELISA test

190

فح�ص ال�سموم الفطرية بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

30

)Mycotoxins (ELISA test

فح�ص فـريو�س كورونا متالزمة ال�شرق الأو�سط بوا�سطة
 191تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

MersCOV Real-Time RT-PCR

192

فح�ص فـريو�س زيكا بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين
Zika Virus Real Time RT-PCR
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

193

فح�ص فـريو�س الهرب�س الب�سيط بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
80

Herpese Simplex Virus Real-Time PCR

194

فح�ص الفـريو�س امل�ضخم للخاليا بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني

80

Cytomegalovirus Quantitative Real-Time PCR

195

فح�ص فـريو�س الهرب�س الب�سيط بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Herpese Simplex Virus ELISA

196

فح�ص فـريو�س �إيبي�شتاين بار بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Epestin Barr Virus ELISA

197

فح�ص الفـريو�س امل�ضخم للخاليا بوا�سطة مقاي�سة
املمتز املناعي املرتبط بالإنزمي لغري العمانيني

5

Cytomegalovirus ELISA

فح�ص فـريو�س التورام بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة
فـي الزمن الآين لغري العمانيني
198

80

BK virus Quantitative Real-Time PCR

فح�ص الفـريو�سات امل�سببة اللتهاب املعدة والأمعاء بوا�سطة
 199تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني
Gastroenteritis Real-Time PCR
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

فح�ص الفـريو�سات امل�سببة اللتهاب التنف�س بوا�سطة
 200تفاعالت �سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
100

Respiratory viruses Real-Time PCR

201

فح�ص ال�سل الكامن بوا�سطة الكوانتافـريون
لغري العمانيني

15

Quantiferon-Realease Assay

202

فح�ص ال�سل وح�سا�سية امل�ضادات
بوا�سطة اجليناك�سربت لغري العمانيني

45

Genxpert assay

فح�ص جرثومة ال�سل وح�سا�سية امل�ضادات بوا�سطة تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن احلقيقي لغري العمانيني
203

80

MTB Real-Time PCR

فح�ص البكترييا بوا�سطة تفاعالت �سل�سلة البلمرة وحتديد
ال�سل�سلة اجلينية للجرثومة لغري العمانيني
204

100

16S rRNA PCR and Sequencing

205
206

حتديد املجموعة امل�صلية للبكترييا لغري العمانيني
Molecular serogrouping

حتديد املجموعة امل�صلية للبكترييا وفح�ص تفاعالت
�سل�سلة البلمرة فـي الزمن الآين لغري العمانيني
Molecular serogrouping with Real time PCR for ID
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75
100

اجلريدة الر�سمية العدد ()1272

تابع  :جدول ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�صحة
م

اخلدمـــة

207

الك�شف عن �سموم جرثومة املطثية الع�سرية
لغري العمانيني

قيمة الر�سم
بالريال العماين
7

Clostridium difficle toxin detection

208

الك�شف عن اجل�سم امل�ست�ضد جلرثومة
امللوية البوابية املعوية لغري العمانيني

5

Helicobacter pylori antigen detection

209
210

211

زراعة الفطريات لغري العمانيني
Fungal c/s

فح�ص مر�ض الزهري لغري العمانيني
RPR

حتديد النمط النوعي للأمعائيات
املقاومة للكاربابينم لغري العمانيني
Carbapenem Resistant Enetrobacteriaceae

2
5

45

Molecular Typing

212

اختبار الراجنة البالزمية ال�سريعة
لغري العمانيني
RPR test
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