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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
قرارات

- قرار اإداري رقم )14( ل�سنة 2017 باعتماد لئحة الإيفاد لتلقي العالج خارج الدولة.
- قرار اإداري رقم )30( ل�سنة 2017 باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية 

عن بعد.

٥
1٦
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قرار اإداري رقم )14( ل�سنة 201٧ 
باعتماد لئحة الإيفاد لتلقي العالج خارج الدولة

__________

دبي   حلكومة  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )27( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )13( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإن�ساء هيئة ال�سحة يف دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم )16( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي،

بالقيام مبهام  الهيئة يف دبي  اإدارة  رئي�س جمل�س  بتكليف  ل�سنة 2015  املر�سوم رقم )21(  وعلى 
مدير عام الهيئة،

العالج خارج  تلقي  واأحكام  �شروط  باعتماد الئحة  ل�سنة 2009  الإداري رقم)178(  القرار  وعلى 
الدولة،

وبناء على ما تتطلبه م�سلحة العمل،

قررنا ما يلي:
الت�سمية

املادة )1(
ت�سمى هذه الالئحة » لئحة الإيفاد لتلقي العالج خارج الدولة«.

التعريفات
املادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة قرين كل منها ما مل 
يق�س �سياق الن�س على خالف ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: هيئة ال�سحة يف دبي. الهيئة 
: مدير عام الهيئة. املدير العام 
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: اإدارة العالقات اخلارجية العامة والإعالم.  الإدارة 
: جلنة الإيفاد لتلقي العالج خارج الدولة. اللجنة 

: كل �شخ�ص متت املوافقة عليه من قبل الهيئة الإيفاده لتلقي العالج خارج الدولة. املري�ص املوفد 
: كل �شخ�ص متت املوافقة عليه من قبل الهيئة ملرافقة املري�ص املوفد فرتة من  املرافق 

الزمن اأثناء تلقيه العالج خارج الدولة.
: اجلهة املعنية مبتابعة املري�س املوفد واملرافقني يف بلد الإيفاد لتلقي العالج. املكتب ال�سحي 

: هو العالج املو�سى به من قبل اللجنة خارج الدولة. العالج باخلارج 

نطاق ال�سريان
املادة )3(

متت  الذين  ومرافقيه  باخلارج  العالج  لتلقي  يوفد  مري�س  كل  على  الالئحة  هذه  اأحكام  ت�سري 
املوافقة على اإيفادهم من قبل الهيئة.

املهام والخت�سا�سات
املادة )4(

يناط باالإدارة مهمة االإ�شراف على عمليات اإيفاد املر�شى اإلى امل�شت�شفيات واملراكز الطبية املخت�شة 
خارج الدولة لتلقي العالج الالزم، وذلك من خالل:

اأ.  تنظيم اإجراءات عر�س تقارير املر�سى املتقدمني للعالج خارج الدولة على اللجنة من خالل 
اآلية �سل�سة ومرنة ت�سرع القرار وت�سهل الإجراء.

التن�شيق والتنظيم واالإ�شراف على �شفر املر�شى واملرافقني لتلقي العالج باخلارج وا�شتقبالهم  ب.  
ببلد العالج بعد احل�سول على املوافقات الالزمة.   

اإدارة عالقات املر�سى املوفدين لتلقي العالج باخلارج وتوفري كافة الت�سهيالت واخلدمات  ت.  
مبا يلبي حاجات وتطلعات املر�سى وذويهم وفئات املتعاملني الأخرى. 

اإدارة  وتنظيم  تن�شيق  بغر�ص  باخلارج  العالج  بعمليات  املعنية  اجلهات  كل  مع  التوا�شل  ث.  
اإجراءات عملية اإيفاد املر�سى لتلقي العالج باخلارج. 

متابعة حالت العالج باخلارج بعد انتهاء العالج والتاأكد من تلقي املر�سى للعناية واملتابعة  ج.  
الطبية الالزمة الإكمال عملية العالج باملرافق ال�شحية التابعة لهيئة ال�شحة بح�شب التقارير 

الطبية املعتمدة وتقرير اإغالق احلالة بعد انتهاء عملية العالج باخلارج. 
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االإ�شراف على اأداء املكاتب ال�شحية املتواجدة خارج الدولة التابعة للهيئة فيما يتعلق بخدمات  ح.  
املر�سى املوفدين من قبل الهيئة واخلدمات امل�ساندة الأخرى ببلد العالج. 

واالإدارية  املالية  االإجراءات  تنفيذ  بالهيئة بخ�شو�ص  املعنية  االإدارات  والتن�شيق مع  التعاون  خ.  
اخلا�سة باإيفاد املر�سى واملرافقني للعالج باخلارج. 

�شروط واإجراءات تقدمي طلب الإيفاد للعالج خارج الدولة
املادة )٥(

اأواًل:- ي�شرتط الإيفاد املري�ص لتلقي العالج خارج الدولة تقدمي اأ�شل و�شور عن امل�شتندات التالية:
جواز ال�شفر �شاري املفعول �شادر من اإمارة دبي باالإ�شافة خلال�شة القيد اأو �شهادة �شارية  اأ.  

املفعول ب�سدور مر�سوم �سامي مبنحه جن�سية الدولة.
تقرير طبي يبني احلالة املر�شية ملقدم الطلب �شادر ومعتمد من اإحدى امل�شت�شفيات احلكومية   ب.  
طبية  لظروف  ال�سحية  حالته  متابعة  اأو  بعالجه  يو�سي  املعتمدة،  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اأو 
اأف�سل خارج الدولة، على اأن ل يتعدى تاريخ التقرير عند تقدميه اأكرث من )30( يومًا، يف 
بع�ص احلاالت احلرجة يتطلب االأمر اإر�شال تقرير حديث جدًا )ال يتعدى االأ�شبوعني(، ما مل 

ترتاأي اللجنة خالف ذلك.
بطاقة الهوية �سارية املفعول. ت.  

بطاقة التاأمني ال�شحي �شارية املفعول. ث.  
ثانيًا:- يعتمد قرار االإيفاد لتلقي العالج خارج الدولة على النحو التايل:

مدير االإدارة ب�شاأن املوفدين عن طريق املكاتب اخلا�شة. اأ.  
املدير العام بالن�شبة لبقية الطلبات االأخرى بناًء على تو�شية اللجنة. ب.  

حقوق املري�س املوفد
املادة )٦(

احل�سول على اخلدمة العالجية يف اخلارج بح�سب احلالة ال�سحية وتو�سيات اللجنة. اأ.  
ا�شتالم اأ�شل التقرير الطبي النهائي ال�شادر عن جهة العالج واملعتمد من املكتب ال�شحي  ب.  

املخت�ص وذلك بعد ترجمته اإذا تطلب االأمر، مع تزويد االإدارة بن�شخة منها.
احل�شول على املعدات واالأجهزة الطبية خالل فرتة العالج ح�شب احلاجة الفعلية، وبناًء على  ت.  

تقرير الطبيب املعالج.
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احل�شول على االأدوية املرتبطة بالعالج بحد اأق�شى )4( اأ�شابيع عند مغادرة بلد العالج بناًء  ث.  
على تقرير الطبيب املعالج.

احل�سول على خدمات الرتجمة الفورية عند تلقي العالج يف اخلارج. ج.  
�شمان ت�شديد جميع التكاليف املالية املرتتبة على العالج يف اخلارج وفق اخلطة العالجية  ح.   

املعتمدة.
احل�شول على متديد �شالحية مدة تذاكر ال�شفر للمري�ص واملرافقني لبع�ص احلاالت اخلا�شة  خ.  
التي متتد فرتة العالج اإلى مدة اأطول من فرتة �سالحية التذكرة اأو ب�سبب تاأخر اإجراءات 
اإنهاء  على  املرتتبة  التكاليف  مع حتمل  العالج،  ببلد  املخت�شة  اجلهات  التاأ�شرية من  اإنهاء 

اجراءات التاأ�شرية.
احل�سول على املوا�سالت لنقل املري�س املوفد واملرافقني من واإلى املطار واملوعد الطبي الأول  د.  

فقط.
يف حالة وفاة املري�ص املوفد اأو املرافق تتكفل الهيئة بتكاليف نقل اجلثمان اإلى الدولة ودفع  ذ.  

املخ�س�سات اليومية حتى تاريخ العودة اإلى الدولة.
على  احل�سول  بعد  املعالج  الطبيب  تو�سيات  ح�سب  اجلوي  الإ�سعاف  خدمة  توفري  �سمان  ر.  

اعتماد مدير الإدارة.

واجبات املري�س املوفد
املادة )٧(

ا�ستكمال النماذج والطلبات اخلا�سة بالإيفاد للعالج يف اخلارج. اأ-  
توفري التقارير الطبية املعتمدة ح�شب النظام املعمول به يف الهيئة. ب-  

بلد  يف  ال�شحي  املكتب  اإلى  منها  ن�شخة  واإر�شال  الدولة،  خارج  العالج  وثيقة  على  التوقيع  ت-  
العالج.

ث-  القيام باإجراءات ا�شت�شدار التاأ�شريات وجتديدها مع حتمل الر�شوم اخلا�شة بذلك.
اللتزام بتو�سيات الطبيب املعالج وخطة العالج املعتمدة من قبل املكتب ال�سحي. ج-  

عدم االنتقال اإلى طبيب اآخر بدون تو�شية من الطبيب املعالج وموافقة املكتب ال�شحي وذلك  ح-  
فيما عدا احلالت الطارئة. 

عدم االنتقال اإلى اأي بلد اآخر اأثناء الفرتة املحددة لتلقى العالج. خ-  
اللتزام بتلقي العالج الذي من اأجله مت اإيفاده، وح�سور املواعيد يف اأوقاتها املحددة. د-  
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اإخطار املكتب ال�سحي قبل )14( يومًا من تاريخ انتهاء مدة التاأ�شرية. ذ-  
مغادرة بلد العالج بعد االنتهاء من العالج خالل يوم واحد فقط كحد اأق�شى من اآخر موعد  ر-  
تعذر  حال  اأطول  مدة  بقاوؤه  ي�ستدعي  مل  ما  يومني  وكندا  اأمريكا  با�ستثناء  للعالج؛  ر�سمي 
حجوزات ال�سفر، وت�سند املهمة للمكتب ال�سحي اأو امللحقية ال�سحية يف الرتتيبات املطلوبة 

للعودة. 
التوا�شل مع االإدارة بعد العودة من العالج، بناًء على تعليمات املكتب ال�شحي. ز-  

اإجراء فحو�شات للمتربع قبل مغادرته مع املري�ص. �ص-  

املرافق
املادة )٨(

ي�شرتط اأن تتوافر يف املرافق ال�شروط التالية: اأ.  
اأن ال يقل �شن املرافق عن 18 �شنة ميالدية، ويجوز اال�شتثناء من هذا ال�شرط يف ظروف    .1

خا�سة يقدرها ويعتمدها مدير الإدارة.
اأن يكون الئق �شحيًا ولديه القدرة على رعاية املري�ص وتقدمي كافة امل�شاعدات له اأثناء     .2

فرتة تلقيه العالج.
ي�شرتط للمرافقات االإناث اأن ال تكون حاماًل وخا�شة اإذا كانت يف ال�شهور االأخرية وذلك    .3

جتنبًا لتحمل الهيئة نفقات الوالدة والرعاية ما بعد الوالدة لالأم واملولود اجلديد.
يحدد عدد املرافقني تبعًا لعمر املري�ص وحالته ال�شحية كما هو مو�شح اأدناه: ب. 

مرافق واحد اإذا كان املري�ص يبلغ من العمر )18( �سنة ميالدية فما فوق.    .1
ع�شرة  الثامنة  �شن  دون  املر�شى  مع  االأم(   + )االأب  مرافقني  اثنني   )2( عدد     .2

ميالدية.
عدد )2( اثنني مرافقني للمري�س يف بع�س احلالت اخلا�سة على �سبيل املثال:     .3

املري�س امل�سن )65 �سنة( فما فوق والذي يعاين من ال�سيخوخة.  اأ-  
املري�ص امل�شاب بال�شلل الكلي. ب-  

املري�ص الذي يعاين من الغيبوبة ب�شبب جلطة دماغية. ت-  
املر�شى املعاقني. ث-  

االإدارة  مدير  تو�شية  على  بناًء  اأخرى  حاالت  اأية  يف  مرافقني  اثنني   )2( عدد    .4
واعتماد املدير العام.
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بالرغم مما ورد يف هذه املادة، فاإن الهيئة غري م�شوؤولة عن ح�شول/ عدم ح�شول املرافق  ت-  
على اإجازة من اجلهة التي يتبع لها.

واجبات املرافق
املادة )9(

النموذج  وفق  له  مرافقته  املوفد خالل فرتة  للمري�ص  ال�شحية  تعهد مبتابعة احلالة  توقيع  اأ.  
املعد لذلك.

ا�شت�شدار التاأ�شريات الالزمة وجتديدها مع حتمل كافة الر�شوم اخلا�شة بها. ب.  
متابعة املري�ص املوفد بح�شب حالته ال�شحية والتن�شيق مع املكتب ال�شحي ب�شاأن كل ما يتعلق  ت.  

باملري�س وتلقيه العالج ومواعيد الزيارة.
عدم مغادرة بلد العالج اإال بعد انتهاء فرتة العالج اأو لظروف قاهرة �شريطة اإخطار املكتب  ث.  

ال�سحي بذلك، اأو لنتهاء فرتة املرافقة.
ال يجوز تغيري املرافق اإال بعد مرور �شهر على تواجد املرافق ال�شابق امل�شتبدل به. ج.  

املخ�س�سات املالية وتذاكر ال�سفر للمري�س املوفد واملرافقني 
املادة )10(

تعتمد املخ�ش�شات املالية ح�شبما هو مو�شح باملرفق رقم )1( للمري�س املوفد واملرافقني،  اأ.  
قيمة  اأخرى، ما عدا  نفقات  واأية  االنتقال  ال�شراب،  الطعام،  ال�شكن،  ت�شمل مقابل  اأن  على 

املعدات الطبية وم�ساريف العالج مبا فيها اأجرة الطبيب وتكاليف الدواء.
ت�شرف تذاكر ال�شفر للمري�ص املوفد واملرافقني على الدرجة ال�شياحية. ب.  

ال ي�شمح برفع درجة التذكرة اإال يف بع�ص احلاالت اخلا�شة بناًء على راأي اللجنة اأو الطبيب  ت.  
املعالج واعتماد مدير الإدارة.

يعامل املتربع معاملة املري�ص  اإذا اقت�شت احلاجة لوجود متربع - يف املخ�ش�شات اليومية  ث.  
الأع�ساء  نقل  عملية  لإجراء  �سفره  على  الهيئة  موافقة  فرتة  خالل  فقط  العالج  ونفقات 

للمري�س.
على  ال�سحي  املكتب  خالل  من  واملرافقني  املوفد  للمري�س  املالية  املخ�س�سات  �سرف  يتم  ج.  

النحو التايل:
ت�شرف للمري�ص واملرافقني املخ�ش�شات املالية لالأ�شبوع االأول مقدمًا، على اأن ُت�شرف    .1
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�شرف  ال�شحي  املكتب  ملدير  ويحق  اأ�شبوعي،  ب�شكل  ذلك  بعد  املالية  املخ�ش�شات 
املخ�س�سات املالية لفرتة اأطول اذا دعت احلاجة.

يتم ت�شوية القيود بالن�شبة للمخ�ش�شات املالية للمري�ص واملرافقني قبل مغادرتهم بلد    .2
العالج.

ت�شرف للمري�ص واملرافقني امل�شتحقات املالية يف حاالت تعديل الو�شع وانتهاء تاأ�شريات    .3
الزيارة يف بلد العالج وحتى تاريخ العودة اإلى الدولة.

�شقوط احلق يف املخ�ش�شات املالية 
املادة )11(

على الرغم مما ورد يف املادة )10( من هذه الالئحة، ي�شقط احلق يف املخ�ش�شات املالية دون 
عذر مقبول، وذلك يف احلالت التالية:

مغادرة املري�ص اأو املرافق لبلد العالج من دون موافقة االإدارة اأو املكتب ال�شحي. اأ.  
رغبة املري�ص اأو املرافق بالبقاء يف بلد العالج بعد انق�شاء يوم واحد على اآخر موعد ر�شمي  ب.  
ملراجعة املري�س، ما مل ي�ستدعي بقاوؤه يف بلد العالج مدة اأطول لظروف خارجة عن اإرادة 

املري�ص اأو املرافق.
عدم ح�سور مواعيد العالج؛ وذلك للفرتة من اآخر ا�ستالم للمخ�س�سات املالية وحتى تاريخ  ت.  

املوعد اجلديد.
تغيري املري�ص للطبيب املعالج املعتمد من قبل املكتب ال�شحي -يف غري احلاالت الطارئة-  ث.  

لطبيب اآخر دون املوافقة امل�سبقة للمكتب ال�سحي.

الكوادر الطبية املرافقة
املادة )12(

يجوز يف بع�س احلالت مرافقة الكوادر الطبية من داخل وخارج الهيئة للمري�س املوفد خالل رحلة 
ال�شفر بناًء على تو�شية الطبيب املعالج على اأن ت�شرف خم�ش�شاتهم على النحو التايل:

تذاكر ال�شفر ذهابًا واإيابًا. اأ.  
االإقامة املنا�شبة. ب.  

املوا�سالت من والى املطار يف الدولة و بلد العالج. ت.  
اأو جزء من اليوم يق�شيه خارج الدولة على النحو  �شرف املخ�ش�شات اليومية عن كل يوم  ث.  
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الآتي:
الكادر الطبي )800( درهم.   .1

الكادر الطبي امل�ساند )650( درهم.   .2
الكادر التمري�سي )500( درهم.   .3

اإ�سدار ال�سيا�سات والإجراءات والنماذج
املادة )13(

تكلف االإدارة باإعداد ال�شيا�شات واالإجراءات والنماذج املنظمة الأحكام هذه الالئحة بالتن�شيق مع 
اجلهات املعنية يف الهيئة.

الإلغاء
املادة )14(

العالج خارج  تلقي  واأحكام  باعتماد الئحة �شروط  ل�سنة 2009  االإداري رقم )178(  القرار  يلغى 
الدولة، واأية اأحكام تتعار�س واأحكام هذا القرار.

توفيق الأو�ساع
املادة )1٥(

يتم توفيق اأو�شاع كافة املر�شى املوفدين ومرافقيهم وفق اأحكام هذه الالئحة ومرفقاتها.
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ال�سريان
املادة )1٦(

جمال  يف  ُكاًل  التنظيمية  الوحدات  جميع  وتكلف   ،2017/2/1 من  اعتبارًا  القرار  بهذا  يعمل 
اخت�سا�سه بتنفيذ اأحكامه، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حميد القطامي 
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 6 فرباير 2017م
املوافـــــــــــــق 9 جمادى الأولى 1438هـ

Issue 412 Pages.indd   13 3/6/17   10:03 AM



العدد )412( - ال�سنة )٥1( - 10 جمادى الآخرة  143٨هـ - املوافق 9 مار�س 201٧م 14 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املرفق رقم )1(
املخ�س�سات املالية

اأواًل: الدول االأوروبية ما عدا اململكة املتحدة:

ثانيًا: اململكة املتحدة:

ثالثًا: جمهورية الهند:

املخ�س�س اليومي باليورو

املخ�س�س اليومي باجلنيه الإ�سرتليني

املخ�س�س اليومي بالدرهم الإماراتي

الفئـــــــــــة

الفئـــــــــــة

الفئـــــــــــة

150

150

50

120

120

50

300

300

100

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

رابعًا: الواليات املتحدة االأمريكية:

املخ�س�س اليومي بالدولر الأمريكي الفئـــــــــــة

150

150

50

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(
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خام�شًا: مملكة تايالند:

�شاد�شًا: �شنغافورة وكوريا اجلنوبية:

�شابعًا: الدول العربية:

املخ�س�س اليومي بالدرهم الإماراتي

املخ�س�س اليومي بالدولر الأمريكي

املخ�س�س اليومي بالدرهم الإماراتي

الفئـــــــــــة

الفئـــــــــــة

الفئـــــــــــة

300

300

100

130

130

50

300

300

100

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

املري�س

املرافق )1(

املرافق )2(

الطبية  النظارات  لإطار  معتمدة  فاتورة  درهم مبوجب  يزيد عن 1000  ل  مبلغ  يتم �سرف    
تو�سيات  ح�سب  اخلا�سة  النظارات  ذلك  من  وي�ستثنى  العيون،  لعالج  املوفدين  للمر�سى 

الطبيب املعالج.
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قرار اإداري رقم )30( ل�سنة 201٧
 باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية عن بعد

__________

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )7( ل�سنة 1975 يف �شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وفقًا 
لآخر التعديالت،

وعلى القانون الحتادي رقم )28( ل�سنة 1981 يف �شاأن حجز ومعاجلة امل�شابني باأمرا�ص عقلية،
وعلى القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 1983 يف �شاأن مهنة ال�شيدلة واملوؤ�ش�شات ال�شيدالنية،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة 2012 يف �شاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات،

وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن امل�سوؤولية الطبية،
وعلى القانون رقم )27( ل�سنة 2006 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )13( ل�سنة 2007 باإن�ساء هيئة ال�سحة يف دبي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم )16( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي  وعلى املر�سوم رقم )21( ل�سنة 2015 بتكليف رئي�س جمل�س 
مبهام مدير عام الهيئة،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2012 ب�ساأن تنظيم مزاولة املهن ال�سحية،
وبناء على ما تتطلبه م�سلحة العمل،

قــررنـا ما يلي:
الت�سمية

املادة )1(
ت�سمى هذه الالئحة »الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية عن بعد«. 

التعريفات
املادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة اإزاء كل منها ما مل يدل 
�سياق الن�س على خالف ذلك:
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: دولة المارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: هيئة ال�سحة يف دبي. الهيئة 
: جمل�س اإدارة الهيئة. جمل�س الإدارة 

: رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.  رئي�س جمل�س الإدارة 
: مدير عام الهيئة. املدير العام 

: اإدارة التنظيم ال�سحي. الإدارة 
: الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية عن بعد. الالئحة 

: اأية جهة غري الهيئة، �شواء كانت حكومية احتادية / حملية اأو  اجلهة االأخرى 
خا�سة.

: من�شاأة تقدم اخلدمات ال�شحية لالأ�شخا�ص، وت�شمل جماالت  املن�شاأة ال�شحية 
يتولى  اأو  ميلكها  من  كان  �سواء  والنقاهة،  والعالج  الوقاية 

اإدارتها �شخ�ص طبيعي اأو �شخ�ص اعتباري. 
حتددها  التي  بها  املرتبطة  واملهن  ال�شحية  املهن  من  اأيًا   : املهنة 

الت�سريعات الحتادية واملحلية ال�سارية ذات ال�سلة.
اأحد  مبزاولة  الهيئة  قبل  من  له  امل�شرح  الطبيعي  ال�شخ�ص   : املهني 

املهن ال�سحية يف الإمارة.
: الوثيقة ال�سادرة عن الهيئة للمهني اأو املن�ساأة ال�سحية، والتي  الت�سريح 

يرخ�س مبوجبها مزاولة املهنة يف الإمارة.
يكون  اأن  �شريطة  اخلا�شة،  ال�شحية  املن�شاأة  باإدارة  القائم   : املدير الطبي 

طبيبًا مرخ�شًا مبزاولة مهنة الطب يف الدولة.
: ال�سخ�س الذي يتلقى العناية الطبية والرعاية اأو العالج من  املري�س 

قبل املهني.
اأو  اأو عقلي  اأو خلل بدين  : تعني كل �شخ�ص يعاين من ق�شور  ال�شخ�ص ذو االإعاقة 
اأو ح�سي مالزم له ويعيقه من امل�ساركة ب�سورة كاملة  ذهني 

وفاعلة مقارنة باالأخرين من االأفراد اال�شحاء يف املجتمع.
: تقييم وظائف اجل�سم با�ستخدام اليد، او النقر او الطرق على  الك�سف ال�سريري 

املفا�سل با�ستخدام الأدوات املخ�س�سة لذلك.
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املر�س،  تطور  واحتمالت  للمري�س  البدنية  احلالة  تقييم   : التقييم ال�سريري 
وميكن اأن ت�سمل عنا�سر التقييم ال�سريري واحد اأو اأكرث من 
الأ�ساليب التالية: تقييم التاريخ املر�سي، الفح�س ال�سريري 

والفحو�سات الت�سخي�سية.
التقنيات اللكرتونية احلديثة  : وتعني ا�ستخدام جمموعة من  خدمات  الرعاية ال�سحية عن بعد 
التوا�سل  من  للتمكن  املهنيني  اأو  ال�سحية  املن�ساآت  قبل  من 
التقنيات  با�شتخدام  واملهني  املري�ص  بني  واملبا�شر  االآمن 
احلي  والبث  الت�شوير  بغر�ص  االنرتنت  ك�شبكة  احلديثة 
وت�شمل  االلكرتوين.  والربيد  املتحرك  الهاتف  )الفيديو(، 
ل  املثال  �سبيل  )على  بعد  عن  ال�سحية  الرعاية  »خدمات 
احل�شر( اال�شت�شارة عن بعد، اال�شعة عن بعد، علم االمرا�ص 
بعد،  عن  اجلراحة  بعد،  عن  اجللدية  الأمرا�س  بعد،  عن 

الرعاية ال�سحية عن بعد وال�سيدلة الإلكرتونية. 
الى  مكان  وتبادلها من  املري�س  وبيانات  معلومات  ا�ستخدام   : الرعاية ال�سحية عن بعد 
واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تقنيات  خمتلف  عرب  اخر 
املتوفرة كالفيديو املحادثة املبا�شرة ثنائية امل�شار بني املري�ص 
واالأجهزة  الذكية  الهواتف  االلكرتوين،  الربيد  واملهني، 
الال�سلكية وغريها من و�سائل تكنولوجيا الت�سالت احلديثة 
بغر�ص تقييم احلالة ال�شحية وعالج املري�ص. ويعد ا�شتخدام 
تقنيات الفيديو والبث املبا�شر ونقل ال�شور الثابتة واملعلومات 
 ،)e-health( اإلكرتونيا من خالل بوابة املري�س اللكرتونية
ومراقبة املري�ص عن بعد ومراكز االت�شال الطبية جزًء من 
»الرعاية ال�سحية عن بعد«. يف بع�س الأحيان يتم ا�ستخدام 
بالتبادل مع »الرعاية ال�شحية عن بعد«،  »التطبب عن بعد« 
من  جزء  بعد«  عن  »التطبيب  يعترب  الالئحة  هذه  والأغرا�ص 

»الرعاية ال�سحية عن بعد«.
: املكان الذي يقدم فيه املهني الرعاية ال�سحية عن بعد. مكان مزاولة املهنة 

الرعاية  خدمات  فيه  يتلقى  والذي  املري�س  تواجد  مكان   : مكان تلقي الرعاية 
ال�سحية عن بعد.
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العالقة  اأو من�ساأة �سحية ذات  الى مهني  : هو حتويل املري�س  التحويل 
توفر  التحويل  اإجراءات  وتتطلب  املنا�سب.  العالج  لتلقي 
اتفاقيات م�شبقة واآليات معتمدة للتحويل مع املن�شاأة ال�شحية 
املعنية، وحتديد املهام املرتبطة بكل جهة مبا يف ذلك تبادل 
املعلومات ال�سحية والتقييم ال�سريري حلالة املري�س. وت�سمل 
نقل  ال�سحية،  باملن�ساأة  للعالج  املري�س  قبول  التحويل  عملية 
يف  العالج  اكتمال  بعد  املر�سية  احلالة  ومتابعة  املري�س، 

املن�ساأة ال�سحية.
تتمثل  �سحية  معلومات  يت�سمن  غريه  اأو  ملف  اأو  م�ستند  كل   : ال�سجل ال�سحي الإلكرتوين 
العقلية  اأو  اجل�سدية  الفرد  حالة  حول  بيانات  اأو  اآراء  اأية  يف 
للفرد،  امل�ستقبلية  اأو  احلالية  اأو  ال�سابقة  �سواء  النف�سية  اأو 
ال�سحية  املعلومات  حكم  يف  وتعد  اإلكرتوين،  ب�سكل  حمفوظ 
اأية معلومات �شخ�شية اأو اجتماعية تخ�ص الفرد مت جمعها اأو 

احل�شول عليها لغر�ص تقدمي خدمات �شحية.
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  تقنيات  خمتلف  ا�ستخدام   : ال�ست�سارة عن بعد 
للرعاية ال�سحية عن بعد لتعزيز فعالية التوا�سل اللكرتوين 
بعد  عن  اال�شت�شارة  ت�شمح  بحيث  واملري�ص،  املهني  بني 
للمهنيني بامل�ساعدة يف الت�سخي�س، وتقدمي الن�سيحة الطبية 
للعالج او توجيه املري�س للمن�ساآت ال�سحية التي يتوفر فيها 

العالج املنا�سب اأو عند احلاجة لأخذ راأي مهني اآخر.
م�سادر  من  باملري�س  متعلقة  وبيانات  معلومات  ونقل  توفري   : الالتزامن 
خمتلفة والتي يتم ت�شجيلها يف وقت �شابق )كاملعلومات املدونة 

يف ملف املري�ص وال�شور اال�شعاعية(.
: توفري ونقل معلومات وبيانات متعلقة باملري�س يف نف�س الوقت،  متزامن 
ولقطات  وال�شورة  لل�شوت  املبا�شر  الت�شوير  وبا�شتخدام 
تبادل  فيها  يتم  والتي  والطبيب  املري�ص  بني  االجتاه  ثنائية 

املعلومات بني الأطراف املعنية اأثناء تقدمي اخلدمة.
: جتميع البيانات ال�شحية عن املري�ص يف مكان واحد من خالل  مراقبة املري�ص عن بعد 
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و�سائل الت�سال اللكرتونية احلديثة، ونقل هذه البيانات اإلى 
املهني )بعد معاجلة البيانات وعند احلاجة لذلك(.

: ا�ستخدام تكنولوجيا الت�سالت املختلفة لت�سهيل نقل بيانات  علم الأمرا�س عن بعد 
خمتلفة  لأماكن  الأمرا�س  بعلم  متعلقة  اجلودة  عالية  و�سور 

لغر�ص الت�شخي�ص والتعليم والبحوث.
تقنيات  خمتلف  عرب  للمر�شى  ال�شيدلة  خدمات  تقدمي   : ال�شيدلة االإلكرتونية 
فيها النرتنت  املتوفرة مبا  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
اأو اأجهزة البيع االآلية اأو با�شتخدام اأي و�شائل اأخرى بحيث ال 

يتوفر فيها ات�شال مبا�شر مع ال�شيديل.
ال�شلة  ذات  والبيانات  واالإ�شعاعية  الت�شخي�شية  ال�شور  نقل   : االأ�شعة عن بعد 
اأو  و/  والت�شخي�ص  القراءة  الأغرا�ص  اآخر  اإلى  مكان  من 

ال�ست�سارة.
: وت�سمى اأي�سا »اجلراحة بالتحكم عن بعد« والتي يتم تنفيذها  اجلراحة عن بعد 
بوا�شطة الطبيب املخت�ص واملتواجد يف مكان اخر بعيدًا عن 
بوا�شطة  االإجراءات اجلراحية مبا�شرة  تنفيذ  املري�ص، ويتم 

اأجهزة األية يتم التحكم فيها من قبل الطبيب اجلراح.

اأهداف الالئحة
املادة )3(

تهدف هذه الالئحة اإلى تو�سيح املتطلبات الأ�سا�سية لتقدمي »خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد« 
وتوفري اأعلى م�شتويات ال�شالمة واجلودة يف رعاية املر�شى يف جميع االأوقات.

اإجراءات ترخي�س مركز خدمات رعاية �سحية عن بعد
املادة )4(

ال يجوز الأي �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو توفري خدمات الرعاية ال�شحية    -1
عن بعد يف الإمارة اإل بعد احل�سول على ترخي�س ملزاولة املهنة من الهيئة.

يتم تقدمي طلب الرتخي�ص اإلى االإدارة وفقًا للنموذج املعد من قبلها لهذا الغر�ص ومن خالل    -2
برنامج الرتاخي�ص االلكرتوين، م�شفوعًا بامل�شتندات التالية:
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تقدمي و�شف للربنامج الت�شغيلي خلدمة الرعاية ال�شحية عن بعد املراد تقدميها مع  اأ-  
بعد،  عن  االأ�شعة  بعد،  عن  االأمرا�ص  علم  بعد،  عن  اال�شت�شارة  مثال:  نوعها،  حتديد 

ال�سيدلة الإلكرتونية، اجلراحة عن بعد. 
لتقدمي  ا�شتخدامها  املراد  والتقنيات  واالأجهزة  املعدات  عن  تف�شيلي  و�شف  تقدمي  ب-  

اخلدمة.
تقدمي  لدعم  معها  التعاقد  �سيتم  التي  الدولية  اأو  املحلية  ال�سحية  باملن�ساآت  قائمة  ت-  
اأو  تعاون  اتفاقيات  اأو  بعقود  موثقة  تكون  اأن  على  بعد،  ال�سحية عن  الرعاية  خدمات 

مذكرات تفاهم )يف حال كونها �شمن الربنامج الت�شغيلي(.
املر�شى،  ا�شتقبال  متوقعًا  كان  واإذا  املقدمة،  للخدمة  الت�شغيلي  الربنامج  على  بناًء  ث-  
ي�شرتط تقدمي ر�شومات تخطيطية للمن�شاأة ال�شحية على اأن تكون مو�شحة الت�شميم 
الداخلي للمن�ساأة بناء على برنامج AutoCAD مع تو�شيح للغرف واخلدمات العالجية 
املقدمة. عالوة على ن�شخة من �شهادة ت�شجيل خريطة االر�ص وال�شادرة من بلدية دبي 

مو�شحًا بها رقم قطعة االأر�ص وم�شرح ال�شتخدامها باالأن�شطة التجارية.
موقع  )ح�شب  املواطن  لغري  االإقامة  تاأ�شرية  مع  املالك  �شفر  جواز  عن  �شورة  تقدمي  ج-  

املن�ساأة ال�سحية و�سلطة الرتخي�س املخت�سة(.
�شورة عن بطاقة الهوية االإماراتية ملقدم الطلب. ح-  

املوافقة  متت  حال  ويف  عدمه.  من  املبدئية  املوافقة  واإبداء  الطلب  درا�سة  الإدارة  تتولى    -3
املبدئية، �شيتم اإ�شدار خطاب ب�شاأنه مع حتديد االأن�شطة.

يف حال منح املوافقة املبدئية، فاإنه يجب على مقدم الطلب توفري كافة متطلبات مزاولة املهنة    -4
خالل مدة ال تزيد عن �شتة اأ�شهر، تبداأ من تاريخ منحه املوافقة املبدئية.

�سوابط اإ�سدار ت�سريح خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد
املادة )٥(

على  للح�سول  الإلكرتوين  الرتاخي�س  برنامج  خالل  من  طلب  بتقدمي  الطلب  مقدم  يقوم    -1
املوافقة النهائية عند توفري كافة املتطلبات، وتقوم االإدارة بالك�شف والتدقيق امليداين على 

املن�شاأة ال�شحية للتحقق من توفر كافة متطلبات خدمة الرعاية ال�شحية عن بعد.
ل�ستيفاء اإجراءات الت�سريح يجب على مقدم الطلب حتديد مدير طبي للمن�ساأة ال�سحية،    -2
طبيبًا  يكون  اأن  بعد  عن  الرعاية  خدمات  تقدم  �شحية  من�شاأة  اإدارة  يتولى  فيمن  وي�شرتط 
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ال�شحية  الرعاية  خدمات  اإدارة  يتولى  اأن  ويجوز  االإمارة،  يف  املهنة  مبزاولة  له  مرخ�شًا 
املتخ�س�سة عن بعد مهني مرخ�س له مبزاولة املهنة من الهيئة يف جمال تخ�س�س اخلدمات 

املقدمة.
على مقدم الطلب حتديد املهنيني الذين �سيقدمون اخلدمة وا�ستكمال اإجراءات الرتخي�س    -3

املطلوبة عند احل�سول على املوافقة النهائية.
يلتزم مقدم الطلب بو�شع الئحة داخلية لتحديد نظام العمل داخل املن�شاأة ال�شحية قبل بداأ    -4

ن�ساطها، على ان تت�سمن ال�سيا�سات والإجراءات والأ�س�س التالية: -
مبادئ تقييم املري�س وخطط العالج. اأ-  

االأ�ش�ص املتبعة لتوثيق معلومات املر�شى بامللف ال�شحي واأ�شاليب االحتفاظ بها. ب-  
وبيانات  وتبادل معلومات  ال�شحي  امللف  اإلى  املهنيني  �شهولة و�شول  ل�شمان  اإر�شادات  ت-  

املري�س مبا يف ذلك ا�ستخدام امللفات الطبية الإلكرتونية.
اأ�ش�ص اأخذ موافقة املري�ص ال�شتخدام خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد واآليات �شمان  ث-  

خ�سو�سية املري�س.
قواعد �سمان الكفاءة واملهارة يف تقدمي اخلدمة، مبا يف ذلك التدريب امل�ستمر للمهنيني  ج-  

والكادر الإداري املعنيني باخلدمات ال�سحية عن بعد.
اأ�ش�ص نقل وتخزين البيانات واالإر�شادات املتعلقة ب�شبكات االت�شال. ح-  

وتدريب  اخلدمة،  لتقدمي  املطلوبة  والتقنيات  والأجهزة  املعدات  تركيب  الطلب  مقدم  على    -5
املهنيني والكادر االإداري على ا�شتخدامها، مبا يف ذلك االأجهزة االإ�شافية والربامج امل�شاحبة 

لها.
للمن�شاأة ال�شحية(، يجب  الت�شغيلي  ا�شتقبال املر�شى )بناًء على الربنامج  اإذا كان متوقعًا    -6
متطلبات  ح�شب  حريق  من  للوقاية  ال�شرورية  ال�شالمة  معدات  تركيب  الطلب  مقدم  على 

الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي، وخطط الإخالء.
بناًء على الك�شف امليداين ويف حال ا�شتكمال متطلبات و�شروط خدمة الرعاية ال�شحية عن    -7
بعد مينح مقدم الطلب املوافقة النهائية، على اأن ي�سدر ت�سريح خدمة الرعاية ال�سحية عن 

بعد ح�سب الإجراءات املتبعة بالإدارة.
يف حالة عدم ا�ستيفاء متطلبات اخلدمة، فاإنه يتم منح مقدم الطلب مهلة اإ�سافية ل تزيد    -8

على ثالثة اأ�شهر ال�شتيفاء وا�شتكمال ما هو مطلوب منه.
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اإجراءات اإ�شافة ن�شاط خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد للمن�شاآت ال�شحية 
القائمة

املادة )٦(
على املن�شاأة ال�شحية الراغبة باإ�شافة ن�شاط »خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد« تقدمي طلب    -1
اإلى االإدارة وفقًا للنموذج املعد من قبلها للح�شول على املوافقة وتقدمي هذه اخلدمة، على اأن 

يكون الطلب مرفقًا به التايل:
تقدمي و�شف للربنامج الت�شغيلي خلدمة الرعاية ال�شحية عن بعد املراد تقدميها مع  اأ-  

حتديد نوعها.
لتقدمي  ا�شتخدامها  املراد  والتقنيات  واالأجهزة  املعدات  عن  تف�شيلي  و�شف  تقدمي  ب-  

اخلدمة.
»الرعاية  خدمات  تقدمي  لدعم  معها  التعاقد  �سيتم  التي  ال�سحية  باملن�ساآت  قائمة  ت-  
ال�شحية عن بعد« وذلك بناًء على عقد �شراكة اأو اتفاقية تعاون )يف حال توافر ذلك(.

ر�شومات تخطيطية للمن�شاأة ال�شحية على اأن تكون مو�شحة الت�شميم الداخلي للمن�شاأة  ث-  
ح�شب  والعالج  الك�شف  غرف  قيا�شات  تف�شيل  مع   AutoCAD برنامج  على  بناء 

اخلدمات املقدمة يف املن�ساأة.
طلب اإ�شافة الن�شاط موقع من مالك املن�شاأة ال�شحية. ج-  

بعد تقدمي الطلب م�شتوفيًا ال�شروط، تقوم االإدارة بدرا�شة الطلب والتحقق من �شحة البيانات    -2
واملعلومات املقدمة والتاأكد من ا�شتيفائه لكافة �شروط مزاولة املهنة.

تقوم االإدارة بالك�شف والتدقيق امليداين على املن�شاأة ال�شحية للتحقق من توفر كافة متطلبات    -3
خدمة الرعاية ال�سحية عن بعد. ويكون لها على �سوء هذا الك�سف منح مقدم الطلب املوافقة 

على اإ�شافة الن�شاط يف حال ا�شتكمال املتطلبات.
يف حالة عدم ا�شتيفاء متطلبات و�شروط اإ�شافة الن�شاط، فاإنه يتم منح مقدم الطلب مهلة    -4

اإ�شافية ال تزيد على ثالثة اأ�شهر ال�شتيفاء وا�شتكمال ما هو مطلوب منه.

م�سوؤولية املن�ساأة ال�سحية
املادة )٧(

تلتزم املن�شاأة ال�شحية امل�شرح لها مبوجب اأحكام هذه الالئحة عند مزاولة املهنة وتقدمي    -1
خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد بال�شروط وال�شوابط التالية:
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املن�ساأة  داخل  العمل  بنظام  واللتزام  تقدميها  ميكن  التي  اخلدمات  نطاق  حتديد  اأ-  
ال�سحية وال�سيا�سات والإجراءات والأ�س�س املتبعة لتقدمي اخلدمة.

التاأكد من اأن اخلدمات والتقنيات املقدمة من خالل خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد  ب-  
تلبي احتياجات املري�س وت�سمن ا�ستمرارية الرعاية الطبية.

اأال ت�شتخدم خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد كاأ�شلوب لتعوي�ص نق�ص الكوادر الطبية  ت-  
واملهنية املوؤهلة املطلوبة لتقدمي اخلدمات ال�سحية باملن�ساآت ال�سحية. 

بتقدمي  املعنيني  املهنيني  جلميع  الهيئة  من  �شادر  املهنة  ملزاولة  ترخي�ص  على  احل�شول    -2
خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد مبا يف ذلك املهنيني مبكان تلقي الرعاية اأو مبكان مزاولة 

املهنة يف الإمارة.
من  املقدمة  بعد  عن  ال�سحية  الرعاية  خدمات  عن  معلومات  توفري  ال�سحية  املن�ساأة  على    -3
خالل الربامج االلكرتونية اأو اأي و�شائل ات�شال اأخرى، على اأن تكون هذه املعلومات �شحيحة 

وان تو�سح ما يلي:
ا�شم املن�شاأة ال�شحية وتفا�شيل عن اخلدمات املقدمة ومعلومات متعلقة مبوقع املن�شاأة  اأ-  

ال�سحية واأ�ساليب الت�سال بها.
معلومات عن املهنيني الذين يقدمون خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد، على اأن ت�شمل  ب-  

م�شمى الرتخي�ص وجهة الرتخي�ص وال�شهادات واخلربات العملية.
معلومات للتوا�شل مع املهني املعالج. ت-  

ر�شوم اخلدمة املقدمة واأ�شاليب الدفع. ث-  
املنا�شب املطلوب عمله يف  واالإجراء  التي ميكن عالجها عن طريق اخلدمة،  احلاالت  ج-  

احلالت الطارئة.
الوقت امل�شتغرق للرد على اال�شتف�شارات من خالل اخلدمة، مبا فيها الرد على ر�شائل  ح-  
الرعاية  تقنيات  فيها  ت�شتخدم  التي  االأخرى  التوا�شل  واأ�شاليب  االإلكرتونية  الربيد 

ال�سحية عن بعد.
تو�شيح احلاالت امل�شموح بها بتبادل معلومات املري�ص لطرف اآخر واأ�شباب االإف�شاح. خ-  

حقوق املري�ص فيما يتعلق باملعلومات ال�شحية املتعلقة به. د-  
كيفية تقدمي القرتاحات وال�سكاوى عن جودة اخلدمات املقدمة يف املن�ساأة ال�سحية. ذ-  

االإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ص  اخلا�شة  والت�شهيالت  االإمكانات  بتوفري  ال�شحية  املن�شاأة  تلتزم    -4
الت�شغيلي  الربنامج  كان  اإذا  بعد  عن  ال�شحية  الرعاية  خدمات  مع  التعامل  من  متكنهم 
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للمن�ساأة ال�سحية وطبيعة اخلدمة خم�س�سة لهذه الفئة.
على املن�ساأة ال�سحية توفري نظام لتطوير اجلودة ومنهجية لإدارة الداء والتي ت�سمل عملية    -5
�سمان ومراقبة اجلودة ومراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة باخلدمة وتدريب املهنيني 

والكادر الإداري عليها ب�سكل دوري.
على املن�شاأة ال�شحية االلتزام بجميع اللوائح االحتادية واملحلية املتعلقة باالإعالنات ال�شحية.   -6
على املن�شاأة ال�شحية توفري البيئة املنا�شبة وخلق ثقافة لتحفيز املهنيني والكادر االإداري على    -7
االإبالغ عن احلوادث وتوثيقها اأينما حدثت، والعمل على حت�شني اخلدمات من خالل حتليل 

هذه االأحداث كاأ�شا�ص لتح�شني اخلدمات.
يتوجب على املن�شاآت ال�شحية امل�شرح لها تقدمي خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد التاأكد    -8
من وجود منهجية جلمع االإح�شاءات والبيانات املطلوبة من قبل الهيئة وال�شلطات احلكومية 
ال�شحية  واملعلومات  البيانات  حتليل  اإدارة  وتكون  املحلية.  واللوائح  للقوانني  وفقًا  االأخرى 
بالهيئة اجلهة امل�شوؤولة عن جمع وحتليل البيانات يف الهيئة. ويتم جمع املعلومات والبيانات 

االإح�شائية عن طريق مركز دبي لالإح�شاء.
بعد  عن  ال�شحية  الرعاية  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  جميع  توفري  ال�شحية  املن�شاأة  على    -9
ملوظفي الهيئة خالل الزيارات امليدانية الدورية لتقييم اخلدمة اأو عند الطلب بطرق واأ�ساليب 

متكن من التحقق من م�شتوى اخلدمة املقدمة.

خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد بالتعاون مع املن�ساآت ال�سحية الأخرى
املادة )٨(

يف حال قيام املن�شاأة ال�شحية بتوفري خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد بالتعاون مع من�شاآت    -1
�سحية اأخرى داخل الدولة، فيجب اأن تكون عقود اأو اتفاقيات تعاون اأو مذكرات تفاهم بني 

اجلهتني لتحديد اأوجه التعاون بينهما واآليات التطبيق.
يجب اأن تكون املن�ساأة ال�سحية التي يتم التعاون معها لتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية عن    -2
بعد حا�سلة على اعتماد دويل �ساري املفعول من قبل اإحدى املنظمات العاملية املعرتف فيها مثل 
)على �شبيل الذكر ال احل�شر( الكلية االأمريكية للطب االإ�شعاعي )ACR(، جمعية اعتماد 

.)ISQua( واجلمعية الدولية للجودة يف الرعاية ال�سحية ،)ILAC( املختربات الدولية
يجب اأن يكون املهني املعني بتقدمي اال�شت�شارة الطبية و/اأو العالج من خالل خدمات الرعاية    -3
ال�شحية عن بعد حا�شاًل على ترخي�ص �شاري املفعول �شادر من اجلهة ال�شحية املخت�شة 
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الرعاية  تلقي  مكان  يف  ال�سحية  املن�ساأة  وعلى  املهنة،  مزاولة  مكان  فيها  املوجود  بالدولة 
االحتفاظ بالوثائق وامل�شتندات التي تثبت ذلك.

معرفة  على  تكونا  اأن  بعد  عن  ال�سحية  الرعاية  خلدمات  واملتلقية  املقدمة  اجلهتني  على    -4
ذات  والتقنيات  ال�سريرية  واملتطلبات  جهة  بكل  بها  املعمول  التنظيمية  واللوائح  بالقوانني 

ال�سلة مبزاولة املهنة، و�سمان التزام املهنيني بها.

م�سوؤولية املهني
املادة )9(

دون الإخالل باللتزامات املقررة بالت�سريعات ال�سارية بالدولة، يجب على املهني املرخ�س له    -1
بتقدمي خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد اأن يلتزم مبا ياأتي:

املهنة  تفت�شيه  مبا  وعملهم  واجباتهم  وتاأدية  اهتماماته،  اولى  املري�ص  م�شلحة  و�شع  اأ-  
من الدقة واالأمانة ووفقًا لالأ�شول العلمية املتعارف عليها واأخالقيات املهنة ومبا يحقق 
العناية الالزمة للمري�ص مع عدم ا�شتغالل حاجته لغر�ص حتقيق منفعة غري م�شروعة 

لنف�شه اأو لغريه.
امل�شمى الرتخي�شي  املهنة ح�شب  واالإجراءات اخلا�شة مبزاولة  والنظم  القواعد  اإتباع  ب-  

وجمال تخ�س�سه.
اأن يكون حا�شاًل على ترخي�ص مزاولة املهنة �شاري املفعول و�شادر من الهيئة. ت-  

ت�شجيل احلالة ال�شحية للمري�ص بامللف ال�شحي ح�شب اللوائح والنظم ال�شادرة عن  ث-  
الهيئة لتوثيق معلومات املر�شى واأ�شاليب االحتفاظ بها.

ا�شتخدام و�شائل الت�شخي�ص والعالج املتاحة عرب خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد بكل  ج-  
يقظة وانتباه مبا ي�سمن الو�سول للت�سخي�س ال�سحيح.

اأ�شاليب  اإلى  باالنتقال  الرغبة  حال  يف  ذويه  و/اأو  املري�ص  طلب  احرتام  املهني  على  يجب    -2
العالج العتيادية. 

و�شف الدواء عرب تقنيات خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد وفقًا ملجال التخ�ش�ص وللقوانني    -3
الحتادية املعمول بها واللوائح والنظم ال�سادرة عن الهيئة. 

يطلع  التي  املري�ص  اأ�شرار  على  واحلفاظ  املري�ص  بحماية خ�شو�شية  يلتزم  اأن  املهني  على    -4
عليها اأثناء مزاولة املهنة اأو ب�سببها وعدم اإف�سائها اإل ح�سب الت�سريعات ال�سارية بالدولة.

اأو �شاعات تعليم طبي م�شتمر  ينبغي على املهني احل�شول على دورات تدريبية متخ�ش�شة    -5
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ملزاولة املهنة عرب خدمات رعاية �شحية عن بعد ل�شمان توفر الكفاءة املهنية الالزمة لتقدمي 
اخلدمة ب�سكل اآمن ومعايري عالية اجلودة.

توثيق خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد
املادة )10(

خدمات  تدوين  دقة  ل�سمان  موثقة  واإجراءات  �سيا�سات  توفري  ال�سحية  املن�ساأة  على  يجب    -1
الرعاية ال�شحية عن بعد، والذي يت�شمن منهجية لتوثيق كامل املعلومات والبيانات املتعلقة 
باملري�ص واالإر�شادات الطبية والعالج املو�شى به يف امللف ال�شحي وفقًا للقوانني االحتادية 

واللوائح التنظيمية املعمول بها يف الهيئة.
ال�شحية  احلالة  توثيق  بعد  عن  ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  عن  امل�شوؤول  املهني  على    -2
للمري�ص وحتديثها يف ال�شجل ال�شحي الورقي اأو االإلكرتوين للمري�ص، على اأن ي�شمل التوثيق 

بامللف ال�سحي البيانات واملعلومات التالية.
نوع تقنيات خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد امل�ستخدمة يف ال�ست�سارة. اأ-  

مربرات اختيار خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد كاأ�شلوب لال�شت�شارة والعالج. ب-  
مكان مزاولة املهنة وتلقي الرعاية. ت-  
هوية املري�ص املقدم له اخلدمات.  ث-  

املالحظات املتعلقة بالتقييم ال�سريري. ج-  
االإر�شادات الطبية و/اأو العالج املو�شى به من قبل املهني يف مكان مزاولة املهنة. ح-  

وقت وتاريخ تقدمي خدمة الرعاية ال�شحية عن بعد. خ-  
ا�شم ورقم ترخي�ص املهني امل�شارك يف تقدمي خدمة الرعاية ال�شحية عن بعد. د-  

يف حال احل�شول على راأي طبي اآخر عرب خدمات الرعاية ال�شحية عن بعد، يتوجب على    -3
املهني املوجود يف مكان تلقي الرعاية فهم اال�شت�شارة و/اأو نوع العالج املو�شي به للمري�ص من 
املهني يف مكان مزاولة املهنة، وينبغي يف هذه احلالة اأن يقوم املوجود يف مكان تلقي الرعاية 
بتدوين اال�شت�شارة و/اأو نوع العالج املو�شي به واإعادة قراءتها مرة اأخرى للتاأكيد من �شحة 

املعلومة املوثقة.
على املهني توفري تدابري كافية ل�شمان �شرية و�شالمة معلومات املري�ص على اأن يتم توثيق    -4

النقا�ص ال�شفوي، ما عدا احلاالت االآتية:
ت�سجيلها  مت  والتي  خمتلفة،  م�سادر  من  باملري�س  متعلقة  وبيانات  معلومات  نقل  عند  اأ-  
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ال�شور  وا�شتعرا�ص  الطبية،  ال�شجالت  يف  املكتوبة  املعلومات  )مثل  �شابق.  وقت  يف 
االإ�شعاعية(.

احلاالت الطارئة والتي يتعذر فيها اأخذ موافقة م�شبقة من املري�ص اأو املمثل القانوين. ب-  
احلالة  عن  تقرير  كتابة  بهدف  اآخر  مهني  اإلى  الت�سخي�سية  وال�سور  التحاليل  نقل  ت-  

املر�سية.
على املن�ساأة ال�سحية العمل على ا�ستخدام امللف ال�سحي الإلكرتوين، والتي ت�سمح للمهنيني    -5
اإدخال البيانات مبا�شرة على ال�شجالت ال�شحية للمر�شى خالل تقدمي اال�شت�شارة الطبية 

و/اأو العالج.
على املن�ساأة ال�سحية التي تقدم »خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد« توفري التقارير الطبية    -6
ت�سليم  حال  يف  بالعالج  املعنيني  الآخرين  للمهنيني  باملري�س  املتعلقة  الالزمة  واملعلومات 
املري�س اأو نقله اأو حتويله، وذلك ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الالزمة 

للمري�س.

حقوق املري�س وم�سوؤولياته
املادة )11(

باحلقوق  ذويه  اأو   / و  املري�ص  تعريف  ل�شمان  وا�شحة  اآلية  بو�شع  ال�شحية  املن�شاأة  تلتزم    -1
وامل�شوؤوليات املرتتبة عليهم وفقًا للوائح التنظيمية املعمول بها يف الهيئة.

على املهني التاأكد من اأن مكان مزاولة املهنة اآمن وي�سمن توفري اخل�سو�سية وعازل لل�سوت    -2
وذلك للحفاظ على �سرية معلومات املري�س.

على املهني احل�سول على موافقة املري�س اأو ذويه ل�ستخدام خدمات الرعاية ال�سحية عن    -3
بعد وتوثيقها يف امللف ال�سحي للمري�س، على اأن ت�سمل املعلومات التالية:

التاأكد من هوية املري�س. اأ-  
حتديد املهنيني املعنيني بتقدمي »خدمة الرعاية ال�شحية عن بعد«. ب-  

عن  ال�شحية  الرعاية  »خدمات  تقنيات  خالل  من  با�شتخدامها  امل�شموح  اخلدمات  ت-  
بعد«، مثل: اإعادة تعبئة الو�سفات الطبية عند احلاجة، حتديد مواعيد ملراجعة الطبيب 

وتثقيف املر�سى، ...الخ.
تو�شيح احلاالت امل�شموح بها بتحويل معلومات املري�ص لطرف ثالث )عند ال�شرورة(. ث-  

اأعطال  نتيجة  املعلومات  امل�شوؤولية حال فقدان  باإخالء  تتعلق  التي  تو�شيح االحتماالت  ج-  
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فنية.
وتثقيف  بتوعية  املهني  يقوم  اأن  يجب  بعد  عن  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  بداية  قبل    -4
واأ�شاليب  باخلدمة،  ال�شلة  ذات  املعلومات  جميع  عن  اال�شت�شارة  خالل  ذويه  و/اأو  املري�ص 
�سمان خ�سو�سية املري�س و�سرية معلوماته، واأ�س�س حفظ امللفات ال�سحية وال�سلبيات املتعلقة 

بتقدمي اخلدمة، واأ�شاليب االت�شال ومتابعة العالج الحقًا. 
بلغة  تكون  اأن  امل�شتخدم على  والعالج  ال�شرورية عن حالته  باملعلومات  املري�ص  اإبالغ  يجب    -5

�شهلة ميكن فهمها من قبل املري�ص و/اأو ذويه.
ينبغي اإعطاء املر�شى و/اأو ذويهم فر�شة للم�شاركة يف خطة العالج.   -6

خدمات ال�ست�سارة عن بعد
املادة )12(

مع عدم االإخالل باملادة رقم )5( من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن امل�سوؤولية    -1
الطبية والتي تن�س على اأنه »يحظر على الطبيب و�سف اأي عالج قبل اإجراء الك�سف ال�سريري 

على املري�ص«، ي�شرتط ا�شتيفاء التايل لتقدمي خدمات اال�شت�شارة عن بعد: 
وحتديد  املر�شية  احلالة  من  للتاأكد  وذلك  للمري�ص،  �شامل  �شريري  تقييم  اإجراء  اأ-  
مدى  وحتديد  للمري�س،  ال�سحي  بال�سجل  وتوثيقها  وامل�ستقبلية  احلالية  الحتياجات 

مالءمة خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد للمري�س.
اإجراء ك�شف �شريري للمري�ص اإذا كان التقييم ال�شريري غري كاف لتحديد مدى مالءمة  ب-  
له مبزاولة  التعاون مع مهني مرخ�ص  اأو  للمري�ص  بعد  ال�شحية عن  الرعاية  خدمات 

املهنة من قبل الهيئة للقيام بالك�سف ال�سريري الالزم.
الرعاية  خدمات  بتقدمي  القيام  يجوز  ال  اأعاله،  املذكور  اال�شرتاط  ا�شتيفاء  عدم  حال  يف    -2

ال�سحية عن بعد.
اإذا كانت حالة املري�س ت�سمح بتقدمي خدمات ال�ست�سارة عن بعد، فاإنه ميكن تقدمي اخلدمة    -3

�سمن نطاق اخلدمات التالية:
ال�ست�سارة عن بعد.  اأ-  

التقييم ال�شريري، واإعادة تقييم خطة العالج. ب-  
متابعة حالة املري�س عن بعد. ت-  

طلب فحو�شات طبية. ث-  
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حتويل املري�س. ج-  
حتديد جدول مراجعة الطبيب. ح-  

تثقيف املري�ص. خ-  
اإعادة الو�سفات الطبية. د-  

احل�سول على راأي طبي اآخر.  ذ-  
يتوجب  بعد،  عن  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقنيات  خالل  من  العالج  تقدمي  اختيار  عند    -4
�شمان ح�شول املري�ص على العالج واملتابعة الطبية املطلوبة مع �شهولة الو�شول للمعلومات 

ال�سحية من املهني امل�سوؤول عن خطة العالج.
للمر�شى  وخا�شة  الطارئة،  احلاالت  يف  عمله  املطلوب  االإجراء  تو�شيح  املهني  على  يجب    -5
القاطنني يف اأماكن ل تتوافر بها خدمات �سحية قريبة. ويتوجب على املن�ساأة ال�سحية التي 
تقدم خدمات الرعاية ال�سحية عن بعد اأن يكون لديها �سيا�سات وبروتوكولت موثقة للتعامل 

مع احلاالت الطارئة تتوافق مع طبيعة اخلدمة املقدمة.
على املهني تعريف املري�س بتكلفة العالج، وال�ستف�سار منه عن باقة التاأمني ال�سحي التي    -6

بحوزته وذلك ملعرفة التبعات املالية للعالج.
بال�شروط  االلتزام  بعد  عن  اال�شت�شارات  خدمات  بتقدمي  الراغبة  ال�شحية  املن�شاآت  على    -7

التالية:
توفري معدات الفيديو املنا�سبة والأجهزة الالزمة لت�سهيل التوا�سل بني املري�س واملهني،  اأ-  
والو�سل للت�سخي�س من خالل خدمات ال�ست�سارة عن بعد على اأن توفر املعدات و�سعني 

للتوا�سل )الالتزامن والتزامن(.
اأن تكون االأجهزة امل�شتخدمة لغر�ص التقييم ال�شريري معدة لال�شتخدام الطبي، ويتم  ب-  

ا�ستخدامها ب�سكل اآمن و�سحيح على نحو ي�سمن �سالمة املري�س.
اأن يكون هناك برنامج �شيانة دوري لالأجهزة وفقًا ملوا�شفات ال�شركة امل�شنعة. ت-  

توفري طاقة كهربائية احتياطية ل�شمان اأمن وحماية امللفات ال�شحية من الفقدان. ث-  
البيانات  لنقل  التقني  التوا�سل  ت�سمن  الطرفني  بني  امل�ستخدمة  الأجهزة  تكون  اأن  ج-  

واملعلومات ب�شكل اآمن ومتوافقة مع املعايري املتعارف عليها يف هذا املجال.
توفري نظام كاف لتاأمني �شبكة ات�شال يف االأوقات الطارئة. ح-  

يف حال ا�شتخدام الربيد االإلكرتوين كاأحد و�شائل االت�شال يجب اأن يكون ذلك ب�شكل  خ-  
اآمن ي�سمن خ�سو�سية املري�س و�سرية معلوماته.
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ال�شحي  ال�شجل  يف  باملري�ص  ال�شلة  ذات  االإلكرتونية  الر�شائل  جميع  تخزين  يجب  د-  
امللفات  حفظ  واإجراءات  �شيا�شات  مع  يتوافق  وباأ�شلوب  للمري�ص،  التابع  االإلكرتوين 

ال�شحية املتبع باملن�شاأة ال�شحية.

خدمات ال�سيدلة الإلكرتونية
املادة )13(

يجب اأن تتوافق جميع خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية مع القوانني واللوائح والنظم االحتادية    -1
واملحلية املعمول بها. 

ال يجوز الأي �شخ�ص طبيعي اأو اعتباري اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو توفري خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية    -2
اأو م�شادر طبيعية يف  اأو م�شتح�شر م�شتمد من م�شدر  اأو م�شتح�شر �شيدالين  اأو بيع دواء 

الإمارة اإل بعد احل�سول على ترخي�س ملزاولة املهنة من الهيئة.
لتقدمي خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية ي�شرتط توفري قنوات للتوا�شل على مدار 24 �ساعة.   -3

�شريري  �شيديل  اأو  �شيديل  االإلكرتونية  ال�شيدلة  خدمات  عن  امل�شوؤول  يكون  اأن  ي�شرتط    -4
مرخ�شًا من الهيئة.

يجب على ال�شيديل املرخ�ص مقدم خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية اأن يوؤدي عمله وفق اأ�شول    -5
املهنة وتقاليدها. وعليه التاأكد من مالءمة اخلدمة للمري�س قبل تقدمي خدمات ال�سيدلة 

الإلكرتونية.
الأ�سناف الدوائية التي ميكن اأن تندرج يف ال�سيدلية الإلكرتونية هي:   -6

.)OTC( الأدوية التي ل حتتاج اإلى و�سفة طبية   -
االأدوية التي تو�شف بناًء على و�شفة طبية )POM( على اأن حت�سل املن�ساأة ال�سحية    -

على ن�سخة من الو�سفة الطبية والحتفاظ بها ح�سب اللوائح والنظم املعمول بها.
امل�شتح�شرات الع�شبية واملكمالت الغذائية.   -

منتجات العناية بالب�سرة والتجميلية.   -
االأدوات الطبية ذات البيع العام املخ�ش�شة لال�شتخدام ال�شخ�ص.   -

املنتجات غري الطبية.   -
ال يجوز �شرف االأدوية املخدرة واالأدوية املراقبة اإال وفقًا لالأنظمة االإلكرتونية املعتمدة من    -7

ال�سلطات الحتادية واملحلية يف الدولة.
على ال�سيديل اأخذ احليطة واحلذر ب�سكل عام عند �سرف الدواء، وخا�سة عند �سرف بع�س    -8
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الأدوية ب�سكل مكرر والتي لها خا�سية الرتاكم يف اجل�سم اأو يوؤدي العتياد على ا�ستعمالها اإلى 
الإدمان عليها اأو �سرف جرعات دوائية غري اعتيادية.

على ال�شيديل التوا�شل مع الطبيب الذي اأ�شدر الو�شفة الطبية يف حال تغيري جرعة الدواء    -9
اأو معدل ال�ستخدام.

يجب اأن توفر خدمات ال�سيدلة الإلكرتونية لل�سيديل اإمكانية القيام مبا يلي:   -10
الطالع على الو�سفة الطبيبة. اأ-  

يلبي  الدواء  اأن  من  للتاأكد  ذويه  و/اأو  املري�ص  مع  والتوا�شل  املري�ص  هوية  من  التاأكد  ب-  
احتياجاته ومالئم للحالة املر�سية.

وحتويل  الدواء.  ال�شتخدام  املطلوبة  االإر�شادات  وتو�شيح  ذويه  اأو   / و  املري�ص  تثقيف  ت-  
املطلوب  الدواء  كان  اإذا  منا�شبة  من�شاأة �شحية  اأي  اأو  القائمة  ال�شيدلية  اإلى  املري�ص 

ي�ستدعي وجود املري�س اأو اإن كانت العوار�س تتطلب ا�ست�سارة طبية متخ�س�سة.
التوا�شل مع �شركات التاأمني املوؤمن لديها للح�شول على املوافقات املطلوبة. ث-  

التوا�شل مع الطبيب الذي اأ�شدر الو�شفة لتجلية بع�ص بياناتها اأو طلب تعديلها. ج-  
باال�شتخدام  املتعلقة  االإر�شادات  وكتابة  الطبية  الو�شفة  ح�شب  الدواء  و�شرف  اإعداد  ح-  
ب�شكل وا�شح، على اأن تكون هذه االإر�شادات مدونة على العبوة اخلارجية مع ذكر ا�شم 

ال�سيديل الذي قام ب�سرف الدواء.
االحتفاظ بن�شخ من الو�شفات الطبية وت�شجيل االأدوية التي مت �شرفها ح�شب القوانني  خ-  

واللوائح والنظم املعمول بها واإعداد التقارير الدورية املطلوبة لذلك.
الإلكرتونية  بال�ست�سارات  اخلا�سة  ال�سجالت  حفظ  من  التاأكد  امل�سوؤول  ال�سيديل  على    -11
واالأدوية التي مت تزويدها للمري�ص ح�شب اللوائح املعتمدة لكل �شنف، وذلك ابتداًء من تاريخ 

�سرف الدواء.
على كل من�شاأة �شحية تقدم خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية و�شع الئحة داخلية لتحديد نظام    -12
ال�سيا�سات والإجراءات والأ�س�س املنظمة لعمليات  اأن تت�سمن  العمل قبل بداأ ن�ساطها، على 

و�شف االأدوية و�شرفها عرب خدمات ال�شيدلة االإلكرتونية.
يجب توفري الالئحة الداخلية واإجراءات العمل يف موقع ال�شيدلية لالطالع والتدقيق عليها    -13
من قبل الكادر املهني، كما يجب توفريها عند الطلب ملوظفي الهيئة املعنيني للقيام بالتدقيق 

املطلوب.
على املن�ساأة ال�سحية مقدمة خدمات ال�سيدلة الإلكرتونية حماية خيارات امل�ستهلك وعدم    -14
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تقييد املري�س يف اختيار �سيدلية معينة اأو جمموعة �سيدليات للح�سول على الدواء والتاأكد 
خدمات  له  تقدم  �سوف  التي  املرخ�سة  ال�سيدلية  لفروع  امل�ستهلك  اأو  املري�س  معرفة  من 

ال�سيدلة الإلكرتونية.
للوائح  وفقًا  به، ذلك  واملعلومات اخلا�شة  املري�ص  ال�شحية حماية خ�شو�شية  املن�شاأة  على    -15
باملر�سى  اخلا�سة  املعلومات  وحماية  اخل�سو�سية  واحرتام  بالدولة،  بها  املعمول  واملعايري 
وامل�ستهلكني عند تقدمي خدمات ال�سيدلة الإلكرتونية، وت�سفري هذه املعلومات لتجنب ت�سربها 

عمدًا اأو دون ق�شد، اإلى اأي جهة غري خمّولة باحل�شول عليها.
يجب تخزين جميع االأدوية وفقًا للموا�شفات ومتطلبات ال�شركة امل�شنعة.   -16

ميكن �شرف االأدوية التي ال حتتاج اإلى و�شفة طبية عن طريق اأجهزة البيع االآلية، على اأن    -17
ت�شتويف ال�شروط التالية:

اأن يكون اجلهاز موجودًا بالقرب من ال�شيدلية امل�شوؤولة عنه. اأ-  
اأن يكون الدواء املوجود باجلهاز حتت اإ�شراف ال�شيديل امل�شوؤول بال�شيدلية. ب-  

ملوا�شفات  ووفقًا  الدواء باجلهاز يف درجات حرارة وظروف منا�شبة  يكون تخزين  اأن  ت-  
وا�شرتاطات ال�شركة امل�شنعة للدواء.

يف حال الرغبة ب�شرف االأدوية التي ت�شرف بو�شفة طبية من خالل جهاز البيع االآيل، يجب    -18
على ال�سيدلية الإلكرتونية اأن توفر اخلدمة تقنيات ات�سال معينة لدعم اأخذ التوا�سل بني 
املري�س وال�سيديل املرخ�س واإمكانية اأخذ الن�سخة الأ�سلية من الو�سفة الطبية لالحتفاظ 

بها.
اإذا رغبت املن�شاأة ال�شحية بتقدمي خدمة نقل وتو�شيل الدواء للمري�ص، فاإنه يقع على عاتق    -19
ال�سوابط  اآمن و�سمن  اأو ذويه ب�سكل  اإلى املري�س  الأدوية  ت�سليم  امل�سوؤول �سمان  ال�سيديل 

التالية:
اأو الفعالية  اأي �سرر �سواء كان من ناحية النوعية  اإلى  عدم تعر�س الأدوية واملنتجات  اأ-  
مناخية  درجة حرارة وظروف  النقل احلفاظ على  ي�سمن  واأن  التو�سيل،  اأثناء عملية 

منا�شبة وفقًا ملوا�شفات ال�شركة امل�شنعة للدواء. 
اأن يكون تو�شيل االأدوية ال�شائلة اأو ذات التغليف الدقيق اإلى املري�ص ب�شكل �شليم. ب-  

توفري �سندوق خا�س خم�س�س لأغرا�س طبية لنقل الدواء الذي يحتاج لدرجة حرارة  ت-  
معينة )يف نطاق 2 اإلى 8 درجة �سيليزية(.

احرتام خ�شو�شية املري�ص اأو امل�شتهلك وما يحتاجه من اأدوية اأو منتجات اأثناء عملية  ث-  
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التو�سيل. 
على ال�شيديل التوا�شل مع املري�ص والتاأكد من تو�شيل االأدوية واملنتجات الطبية اإلى  ج-  

املري�ص اأو امل�شتهلك عرب الهاتف اأو الربيد االإلكرتوين اأو اأي و�شيلة اأخرى منا�شبة.
يف حال توفري معلومات عن اخلدمة من خالل املوقع االلكرتوين اخلا�ص باملن�شاأة ال�شحية،    -20
يجب التاأكد اأن املعلومات التي يتم توفريها عن خدمات ال�سيدلة الإلكرتونية تو�سح ما يلي:

املن�شاأة  مبوقع  متعلقة  ومعلومات  املقدمة  اخلدمات  عن  وتفا�شيل  ال�شيدلية  ا�شم  اأ-  
ال�سحية واأ�ساليب الت�سال بها.

امل�شوؤول  وال�شيديل  االإلكرتونية  ال�شيدلية  لرتخي�ص  املانحة  اجلهة  عن  معلومات  ب-  
عن  �سورة  ت�سمل  اأن  على  الإلكرتونية،  ال�سيدلة  خدمات  يقدمون  الذين  وال�سيادلة 

الرتخي�ص املهني مو�شحًا م�شمى الرتخي�ص وجهة الرتخي�ص.
معلومات للتوا�شل مع ال�شيديل. ت-  

املوقع  عرب  املتاحة  االإلكرتونية  اخلدمات  حول  �شكوى  تقدمي  كيفية  عن  تفا�شيل  ث-  
الإلكرتوين.

التي مت حتريرها من طبيب خارج  الطبية  الو�شفات  مع  التعامل  معلومات بخ�شو�ص  ج-  
الدولة. 

اأ�شعار الدواء ح�شب اللوائح االحتادية. ح-  
اأو القيام بالدفع  يف حال توفري خدمة اإدخال معلومات �شخ�شية يف املوقع االإلكرتوين  خ- 
حماية  �شمان  توؤكد  للم�شتخدمني  �شهادة  توفري  ال�شحية  املن�شاأة  على  االإلكرتوين، 

املعلومات املعطاة، واأن املوقع اآمن وم�شّفر. 
معلومات عن الو�سفات التي ل ميكن �سرفها �سمن خدمة ال�سيدلة الإلكرتونية. د-  

يف حال تقدمي خدمة ال�شيدلة االإلكرتونية عرب طرف اآخر اإلكرتوين، يجب اأن يكون ذلك عرب    -21
اتفاقية خطية مكتوبة بني الطرفني، مع حتديد م�شوؤولية املن�شاأة ال�شحية وال�شيديل القائم 
على عمليات ال�شيدلة االإلكرتونية، والتاأكد من ا�شتيفاء اخلدمة لل�شروط املطلوبة ح�شب هذه 

الالئحة. 
اآخر التحقق من  اأو طرف  البيع االإلكرتونية عرب موّرد  على ال�شيديل امل�شوؤول عن عمليات    -22
م�شدر الطلب والتاأكد من معرفة املري�ص و/اأو ذويه باأن بيع االأدوية اإلكرتونيًا �شوف تتم عرب 

طرف اآخر.
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اأحكام عامة
املادة )14(

لالإجراءات  وفقًا  الالئحة  لهذه  املنظمة  والنماذج  واالإجراءات  ال�شيا�شات  باإعداد  االإدارة  تكلف 
املتبعة بالهيئة، على اأن يتم العمل مبوجبها بعد اعتمادها من قبل رئي�س جمل�س الإدارة اأو املدير 

العام بح�سب الأحوال.

الإلغاء
املادة )1٥(

ُيلغى كل قرار اأو حكم اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذه الالئحة. 

ال�سريان
املادة )1٦(

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.

حميد القطامي 
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 21 فرباير 2017م
املوافــــــــــــق 24 جمادى الأولى 1438هـ
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