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مقدمة

يعد إصدار دائرة الصحة  -أبوظبي لموسوعة التشريعات الصحية في
طبعتها الثانية ،ترجمةً لطموحات حكومة أبوظبي في تقديم أفضل
الخدمات للمتعاملين وإتاحة المعرفة التنظيمية والتشريعية ،وأولى
خطوات الدائرة نحو الرقمنة التشريعية في المجال الصحي لتحقيق
معافى» تعزيزًا لرفاهية وسعادة المجتمع.
رؤيتها نحو «أبوظبي مجتمع
ً
ويأتي إصدار «تشريعات الوقاية من األمراض» في هذا الكتاب التاسع
م���ن الموس���وعة ،ألهمية مس���اهمتها في تعزيز صحة اإلنس���ان والمجتمع
والمحافظ���ة عليه���ا ،وحمايتها م���ن المخاط���ر التي تضر وته���دد الصحة
العامة بكل أشكالها.
وتشمل تشريعات الوقاية من األمراض قانون مكافحة األمراض السارية
والئحته التنفيذية ،وقانون حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية ،حيث
ع َّرف القانون تلك األمراض وحدد اإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة،
وضوابط التعامل معها في حالة الكشف عنها وحقوق المصابين بها،
والجهات المعنية المنوطة بذلك.
وستسعى الدائرة لتعزيز منظومة تشريعات الوقاية من األمراض بمزيد
من المساهمات والمبادرات ،لدعم الحفاظ على الصحة العامة باإلمارة،
وضمان سالمة اإلنسان والمجتمع بطرق احترازية استباقية ،وممارسات
ترفع كفاءة الجاهزية وفق أفضل المعايير العلمية والمواصفات التقنية
والفنية العالمية.
ختامًا ،نود أن نعرب عن عميق االمتنان للتوجيهات والثقة الغالية
لمعالي رئيس الدائرة ومتابعة ودعم واهتمام سعادة وكيل الدائرة ،كما
نتقدم بالشكر والتقدير لشركاء الدائرة وكافة الزمالء أعضاء فريق العمل
بالموسوعة ،ومسؤولي الوحدات التنظيمية داخل الدائرة لجهودهم
ومشاركتهم الفاعلة في إنجاز هذا الكتاب ضمن الموسوعة ،متطلعين
إلى العمل سويًا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتعزيز منظومة
التشريعات الصحية في إمارة أبوظبي.
المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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قانون اتحادي رقم ( )28لسنة 1981م
في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 بعد االطالع على الدستور المؤقت ،وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة  1973بنظام وزارة الصحة والقرارات
وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء
المعدلة له،
ً
والمجلس الوطني االتحادي وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

 أصدرنا القانون اآلتي:مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
الواردة قرين كل منها:
1.1الذهان :هو الحالة المرضية التي تصيب الذهن وتؤدي إلى اضطراب فيه
وتفقد شخصية المصاب على أثرها االتصال بالواقع ،ويشمل حاالت االضطراب
العقلي والنقص العقلي واعتالل الشخصية عندما تصاحب الذهان.
2.2سن الرشد :هو بلوغ الشخص الثامنة عشرة ميالدية من عمره.
3.3السلطة :هي دوائر العدل أو النيابة العامة أو الشرطة بحسب األحوال.
4.4ذوي المريض :هم أقرباؤه من الدرجة األولى ومن يلونهم في درجة
القرابة وعند غياب هؤالء رئيس القبيلة أو من يقوم مقامه أو الشرطة.
5.5الطبيب المختص :هو الطبيب الحاصل على شهادة التخصص في
األمراض العصبية والنفسية والذي يمارس اختصاصه في دائرة حكومية
أو مؤسسة مرخص بها.
6.6قسم األمراض العصبية والنفسية :هو القسم المختص بعالج حاالت
قسما
جزءا من مستشفى حكومي عام أو
الذهان سواء كان القسم
ً
ً
مستق ً
ال بذاته.
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7.7مجلس القسم :هو الهيئة الطبية المؤلفة من رئيس قسم األمراض
العصبية والنفسية واثنين على األقل من المختصين فيه ،ويجوز
االستعاضة بالمختصين من خارج القسم عند عدم توفر العدد المطلوب
فيه.
مادة ()2
يكون دخول المريض بالذهان اختيار ًيا أو حجزه إجبار ًيا بقسم األمراض
العصبية والنفسية طبقً ا لألحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة ()3
يكون دخول المريض بالذهان في قسم األمراض العصبية والنفسية
بناء على طلبه وبمحض إرادته إذا كان بالغً ا سن الرشد وفي حالة
اختيار ًيا
ً
تسمح له باإلفصاح عن إرادته فإذا لم يكن قد بلغ سن الرشد فيكون الدخول
بناء على طلب الولي أو الوصي.
االختياري
ً
مادة ()4
يتم الحجز بقسم األمراض العصبية والنفسية إجبار ًيا عند االشتباه في
إصابة المريض بالذهان إذا خشي من صدور فعل عنه يخل باألمن أو النظام
العام أو يخشى منه على سالمة المريض أو الغير ،ويكون الحجز في هذه
بناء على أمر من السلطة.
الحالة
ً
كما يجوز لذوي المريض أن يطلبوا من السلطة اتخاذ إجراءات الحجز.
مادة ()5
على مجلس القسم في حالة الحجز اإلجباري أن يقرر خالل ثمانية وأربعين
ساعة من حجز المريض ما إذا كانت حالته تستوجب حجزه ،ويكون الحجز لمدة
واحدا من تاريخ حجزه فإذا ارتأى مجلس القسم بعد انقضاء
أسبوعا
ال تجاوز
ً
ً
هذه المدة أن حالة المريض ال تسمح له بترك القسم جاز له أن يقرر تمديدها
بما ال يجاوز الشهر الواحد كل مرة.
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وتخطر السلطة عند كل تمديد ولذوي المريض أو الجهة التي طلبت الحجز
االعتراض على هذا التمديد ،وعلى مجلس القسم أن يصدر قراره في االعتراض
خالل ( )72ساعةً من تاريخ وصوله إليها ويكون قراره في ذلك نهائ ًيا.
مادة ()6

يخطر رئيس قسم األمراض العصبية والنفسية السلطة المختصة حسب
ثمان وأربعين ساعة من تاريخ حجزه التخاذ
األحوال بحجز المريض إجبار ًيا خالل
ٍ
وسائل حفظ أمواله.
مادة ()7
إذا كانت الجهة التي طلبت حجز المصاب هي المحكمة وطلبت اإلفراج عنه
أو مثوله أمامها للمحاكمة أو االستماع إلى شهادته ،فعلى مجلس القسم أن
يقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب خالل مدة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ وصول
الطلب إليه ،ويكون قرار المجلس في حالة الرفض مسب ًبا.
مادة ()8
إذا انتهت مدة الحجز دون تجديد جاز للمريض أن يطلب استمراره بالقسم،
ويعامل في هذه الحالة معاملة الدخول االختياري.
مادة ()9
إذا ارتأى مجلس القسم أن حالة المريض المحتجز إجبار ًيا تسمح له بقضاء
فترة تجريبية خارج القسم يقرر السماح له بترك القسم لتلك الفترة بعد أخذ
تعهد من ذويه بالمحافظة عليه ومراقبته وحمايته من الضرر أو اإلضرار بنفسه
أو بغيره.
مادة ()10
إذا تغيب المريض المحتجز إجبار ًيا عن القسم دون إذن وارتأى مجلس القسم
عدم وجود مانع من السماح له بفترة تجريبية ،عومل معاملة من أعطي هذه
الفرصة مسبقً ا وأخطر السلطة بذلك وفي هذه الحالة يجب أخذ تعهد من
ذوي المريض بالمحافظة عليه ومراقبته وحمايته من الضرر أو اإلضرار بنفسه
أو بغيره.
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مادة ()11
يعيد مجلس القسم النظر في حالة المريض إذا قضى الفترة التجريبية
خارج القسم ويقرر ما يراه بشأنه في ضوء تصرفاته خالل مدة التجربة.
مادة ()12
إذا تطلبت بعض حاالت المرضى حراسة خاصة فللقسم االستعانة بالشرطة
لتوفير ذلك.
مادة ()13
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل
مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة ال تقل عن مائتي
درهم وال تزيد على خمسة آالف درهم.
مادة ()14
تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة باالشتراك مع
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
مادة ()15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر بقصر الرئاسة في أبو ظبي،
بتاريخ 10 :محرم 1402هـ.

الموافق1981 /11 /7 :م.

14

موسوعة التشريعات الصحية

قانون اتحادي رقم ( )14لسنة 2014

في شأن مكافحة األمراض السارية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 بعد االطالع على الدستور،وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972بشأن اختصاصات الوزاراتوصالحيات الوزراء ،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  ،1973في شأن دخول وإقامة األجانب،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )7لسنة  ،1975في شأن مزاولة مهنة الطبالبشري ،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  ،1980في شأن تنظيم عالقات العمل،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )27لسنة  ،1981في شأن الوقاية من األمراضالسارية،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  ،1984في شأن مزاولة غير األطباءوالصيادلة لبعض المهن الطبية،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  ،1985بإصدار قانون المعامالت المدنية،وتعديالته،

 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  ،1987بإصدار قانون العقوبات ،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  ،1992بإصدار قانون اإلجراءات المدنية،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  ،1992بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2002في شأن مزاولة مهنة الطبالبيطري ،وتعديالته،
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 -وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  ،2008في شأن المسؤولية الطبية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  ،2008بشأن الموارد البشريةفي الحكومة االتحادية ،وتعديالته،

وعلى القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2013بشأن الوقاية من األمراضالحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
ً
االتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،

 -أصدرنا القانون اآلتي:

الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
ال��������������������دول��������������������ة :

اإلمارات العربية المتحدة.

ال����������������������������������������وزارة :

وزارة الصحة.

ال���������������������وزي���������������������ر :

وزير الصحة.

ال���ج���ه���ة ال��ص��ح��ي��ة :

أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون
الصحية بالدولة.

اإلدارة الـمـعـنــيــــــــة :

إدارة الطب الوقائي بالوزارة أو ما يقابلها في الجهات
الصحية األخرى.

ال����م����رض ال����س����اري :

مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته
السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى
الغير وإصابته بالمرض.
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ال��ع��ام��ل ال��م��م��رض :

العامل المسبب للمرض الساري.

ح�����ام�����ل ال���ع���ام���ل :

الشخص الذي يكمن في جسمه العامل الممرض دون

ال�����������م�����������م�����������رض

أن تظهر عليه عالمات وأعراض المرض.
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ال���������������������وب���������������������اء :

طارئة صحية تتمثل في ظهور حاالت من مرض سار
بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة
خالل فترة زمنية محددة ،بزيادة واضحة عن المتوقع
الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في
ذات البقعة والزمن لذات المنطقة ،وتسبب قلقً ا على
المستوى الوطني.

ال�������������ت�������������ل�������������وث :

وجود عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة
للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة.

ال�������ت�������ط�������ه�������ي�������ر :

استخدام الوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها
من الطرق المعتمدة ،للقضاء على أكبر نسبة من
العوامل المسببة للمرض الساري.

ال��م��رض المتوطن :

مرض موجود بشكل مستمر ضمن منطقة جغرافية
أو مجموعة بشرية محددة.

ال������������م������������ص������������اب :

كل شخص أصيب بالعامل الممرض أو منتجاته السمية
أو إفرازاته سواء ظهرت عليه عالمات وأعراض المرض أم
لم تظهر.

ال�����������ش�����������خ�����������ص :

هو الذي يستدل من تاريخه المرضي أو العالمات التي

المشتبه بإصابته

تظهر عليه بأنه قد يحمل العامل الممرض.

ال���������م���������خ���������ال���������ط :

كل من كان على اتصال بمصاب ،أو حامل للعامل
الممرض ،اتصاالً يحتمل معه انتقال العدوى إليه خالل
فترة انتشار المرض.

ال�����ع�����زل ال���ص���ح���ي :

فصل المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من
األصحاء طواعية أو قس ًرا مدة عدوى المرض في أماكن
وظروف صحية مالئمة ،وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى
من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيره.

ال����ح����ج����ر ال���ص���ح���ي :

تقييد أنشطة األصحاء من األشخاص أو الحيوانات
الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار
المرض ،وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.
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االستشفاء اإللزامي :

إخضاع المريض قس ًرا لإلقامة في مؤسسة استشفائية
لفترة محددة لتلقي العالج المقرر له.

ال������������ت������������رص������������د :

التفحص المستمر لجميع أوجه حدوث المرض الساري
وانتشاره ،وذلك عن طريق جمع ومضاهاة وتحليل البيانات
ألغراض الصحة العامة بشكل منهجي ومتواصل ،وبث
المعلومات الخاصة بالصحة العامة في الوقت المناسب
ألغراض التقييم واالستجابة الصحية عند اللزوم.

ال������ت������ح������ص������ي������ن :

حماية األفراد من األمراض السارية التي يمكن الوقاية
منها بإعطاء اللقاحات أو األمصال أو األدوية الوقائية.

ال���������م���������ن���������ش���������أة :

المحل أو المصنع أو الشركة أو غير ذلك من األماكن
التي يعمل فيها عدد من األشخاص.

ال��م��ن��ش��أة الصحية :

المنشأة التي يمارس فيها نشاط صحي أ ًّيا كان عدد
العاملين بها.

ال��ف��ح��ص ال��ط��وع��ي :

الفحص الذي يجيز لمن يختاره في إطار الوقاية والعالج

ال�����ل�����ااس�����������م�����������ي

من األمراض السارية ،السرية التامة التي تؤدي إلى عدم
إدالء المريض بهويته عند خضوعه للفحص.

المادة ()2
يهدف هذا القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في
تنفيذ استراتيجية مكافحة األمراض السارية ومنع انتشارها ،مع الموازنة بين
مقتضيات الصحة العامة وحقوق األفراد ،وفق اللوائح الصحية الدولية.
المادة ()3
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة ،وعلى جميع
األمراض السارية.
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الفصل الثاني
التبليغ عن األمراض السارية
المادة ()4
 .1تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته
بأي من األمراض السارية المدرجة بالقسم «أ» من الجدول رقم ( )1المرفق

بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورًا وبحد أقصى

 24ساعة.

 .أاألطباء في القطاع الحكومي أو الخاص.
.بالصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
.جمزاولو المهن الطبية من غير األطباء والصيادلة في القطاع الحكومي
أو الخاص.

 .2تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته
بسبب أي من األمراض السارية المدرجة بالقسم «أ» من الجدول رقم ()1

المرفق بهذا القانون ،أن تبلغ فورًا الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك:
 .أالمخالطون للمريض من الراشدين.

.بالمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص
المشتبه بإصابته.
.جقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة ،إذا كان المريض أو الشخص
المشتبه بإصابته مسافرًا على أي منها.
.دمدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات
سياحية أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته.
.هالمحقق الجنائي.
 .3تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات والوسائل التي يتم بها
التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
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المادة ()5
يجب على الوزارة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف
أية إصابة بمرض سار من األمراض الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا

القانون أن تبلغ به اإلدارة المعنية ،على أن يكون اإلبالغ فوريًا وبحد أقصى 24

ساعة بالنسبة لألمراض المدرجة بالقسم «أ» من الجدول المشار إليه ،وبحد
أقصى سبعة أيام بالنسبة لألمراض المدرجة بالقسم «ب» من ذات الجدول.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن
طريقها ،والنماذج المتعلقة بها.
المادة ()6
على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه
أو مس���ؤوليته ،مصاب بأحد األمراض الس���ارية التي تنتقل إلى اإلنسان والواردة
في الج���دول رقم ( )3المرفق بهذا القان���ون ،أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية

ع���ن مرض الحيوان فورًا ،فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بمرض س���ار ،فعليها
أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمنع انتش���ار المرض أو انتقاله إلى اإلنس���ان وأن تبلغ
اإلدارة المعنية فورًا ،وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث
إجراءات مكافحة األمراض السارية
المادة ()7
إذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات
بإسهال أو قيء غير عادي أو حاالت تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه
بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها ،فيتعين
على الوزارة والجهة الصحية اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتنسيق مع الجهات ذات
العالقة لمنع انتشار المرض وعالج المرضى.
المادة ()8
تنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود
نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة األمراض السارية للحد من
انتشارها ،وذلك وفق الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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المادة ()9
تتولى الوزارة والجهة الصحية ترصد األمراض السارية في جميع المنشآت
الصحية وغيرها من المنشآت واألماكن والتجمعات ،وذلك وفقًا لإلجراءات التي
تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات ذات العالقة تزويد الوزارة والجهة الصحية بالمعلومات التي
تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المادة ()10
على الوزارة والجهة الصحية عند إبالغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته
بمرض سار من األمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي ( )1و( )3المرفقين

بهذا القانون ،القيام فورًا بما يأتي:

 .أاالنتقال إلى مكان اإلصابة في الحاالت التي تستلزم ذلك.

.بترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى ،والتقصي عن
المخالطين وعن اإلصابات غير المبلغ عنها.
.جاتخاذ التدابير السريعة الالزمة لمنع انتشار المرض ،بما في ذلك العزل
إذا اقتضى األمر ذلك.
.دإجراء الفحوصات الالزمة ،بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص
المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى.
.هإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العالج الالزم.
على المنشآت الصحية التعاون التام مع الوزارة والجهة الصحية لتزويدها
بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعالج ومتابعة للمريض.
المادة ()11
للوزارة والجهة الصحية إصدار قرار لالستشفاء اإللزامي إلخضاع المصابين
باألمراض الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم
مباشرة أو متابعة العالج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك ،وعلى الجهات
المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه ،ولها أن تستعين بالسلطة العامة
لتنفيذ هذا القرار.
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المادة ()12
1.1إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث
إصابة بمرض سار لدى أي من الطالب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل
الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه
تقريرًا يبين حالته المرضية ،فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه
إبالغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فورًا ،واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع
انتشار المرض.
2.2على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة
والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له ،أو الحجر الصحي عليهم
سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختالطهم
بالغير ،وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم ( )2المرفق بهذا
القانون ،أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.

3.3ال يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة
الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إال بعد استيفاء
جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى
المنشأة التي ينتمي إليها.
المادة ()13
1.1على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم األمر وبعد موافقة الوزير
وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،أن تأمر بتطهير أية وسيلة نقل دولي
أو إخضاع أية منطقة جغرافية للحجر ،إلى أن يتم تطهيرها وفقً ا للوائح
الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
2.2على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم األمر وبالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحجز أية وسيلة نقل داخلي ،أو تطهير
المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة ،لمنع انتشار المرض أو الحد من
انتشاره.
المادة ()14
على الوزارة والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية
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إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه
حامل للعامل الممرض ،وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي
إلى اإلضرار بصحة اآلخرين.
المادة ()15
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند
احتمال انتشار أي مرض من األمراض السارية لألمر بإغالق أية مؤسسة تعليمية
أو دار من دور السينما والرياضة والمالهي أو غيرها من األماكن أو بتمديد فترة
إغالقها لفترة كافية لمنع انتشار أي مرض من األمراض السارية أو الحد من
انتشاره .ويصدر أمر الغلق من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في
حدود اختصاصها.
المادة ()16
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية لألمر
بإزالة أي بناء مؤقت أو إتالف أمتعة أو مالبس أو غيرها ،إذا ثبت لديها تلوثها أو
احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.
ويصدر األمر من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود
اختصاصها.
المادة ()17
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية لألمر
بما يأتي:
.1إتالف أي طعام أو شراب أو أية مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة
تم التأكد من تلوثها بالعامل الممرض ألي من األمراض السارية التي تنتقل

عن طريق األغذية أو المشروبات ،أو التخلص اآلمن من أي حيوان مصاب أو تم
االشتباه بإصابته بالعامل الممرض.

.2منع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد األمراض التي تنتقل عن طريق
األغذية أو المشروبات في أحد مصانع األغذية أو المشروبات أو المزارع أو

محال تحضير األغذية وبصفة خاصة األلبان ومشتقاتها ،إال بعد التأكد من
خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة بشأنها.
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ويصدر األمر من الوزارة أو الجهة الصحية حسب األحوال وتلتزم الجهة
المعنية بتنفيذ األمر كل في حدود اختصاصه.
المادة ()18
على الوزارة والجهة الصحية بالتنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية
عند حدوث وباء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه واألمر بما يأتي:
1.1إعالن أي مكان أو منطقة جغرافية مكانًا موبوءًا ،وتنظيم الدخول إليه
والخروج منه.
2.2منع أو تقييد التجمعات أو إقامة االحتفاالت الخاصة والعامة.
3.3اتخاذ اإلجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم األسواق والطرقات
واألماكن العامة األخرى.
4.4اتخاذ اإلجراءات المناسبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو
مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
5.5اتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة لضمان سالمة المياه وحماية مواردها من
التلوث بأي من العوامل الممرضة.
6.6اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضرور ًّيا لحماية الصحة العامة والحيلولة دون زيادة
انتشار المرض الوبائي.
المادة ()19
يحظر نقل جثة أي شخص متوفى بأحد األمراض السارية ،أو فتح صندوق
به جثة لمتوفى بالخارج بأحد األمراض السارية ،أو دفن متوفى بأحد األمراض
السارية إال وفق الشروط واألحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()20
1.1يجب تحصين المواليد ضد األمراض السارية المستهدفة وفق البرنامج
الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة ،على أن يحصل المشمولون ببرنامج
التحصين الوطني على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجانًا.
2.2يصدر الوزير القرارات والجداول المنظمة للتحصين المجاني ضد األمراض
المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.
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المادة ()21
1.1يجب على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين
لتلقي جرعات التحصين الالزمة وفقًا لبرنامج التحصين المقرر.
2.2يجب على أطباء الصحة المدرسية بالتنسيق مع مديري المدارس تحصين
األطفال الذين تحت إشرافهم وفقًا للبرنامج الوطني للتحصين.
المادة ()22
1.1مع عدم اإلخالل بما هو منصوص عليه في المادة ( )18من هذا القانون،
يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية أن يصدر قرارًا -ينشر في الجريدة

الرسمية ووسائل اإلعالم المختلفة -يحدد فيه المناطق التي يظهر فيها
الوباء ،أو يحتمل ظهوره فيها ،ويمكن السيطرة عليه بالتحصين ،أو بأي

تدبير وقائي آخر ،ويلزم بموجبه أي شخص بالتحصين للوقاية من هذا
المرض.
 2.2تتحمل الجهة الصحية تكلفة اإلجراءات الوقائية والعالجية بما فيها
التحصين والتشخيص ودفن الموتى.
المادة ()23
1.1تلتزم الوزارة والجهة الصحية بالتوعية باالشتراطات الصحية الالزمة لتجنب
المسافرين اإلصابة باألمراض السارية طبقًا للوائح الصحية الدولية.
2.2يخضع الراغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة للتحصين ضد األمراض
السارية ولغير ذلك من التدابير الصحية قبل مغادرتهم الدولة وعند
عودتهم ،وذلك وفقًا لإلجراءات الصحية الوقائية الالزمة التي تحددها
الجهات الصحية المختصة.
المادة ()24
يستثنى من التحصين واإلجراءات الوقائية أي شخص ال تسمح حالته الصحية
بإجراء التحصين أو غيره من اإلجراءات الوقائية النوعية ،وفقً ا لما يقرره الطبيب
المختص.
المادة ()25
1.1للوزارة والجهة الصحية إنشاء أقسام أو وحدات أو برامج تابعة لها يختص
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كل منها بواحد أو أكثر من األمراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها
وإجراءات مكافحتها قرار من الوزير.
2.2على الوزارة والجهة الصحية توفير أماكن للعزل وفق المواصفات
والمقاييس المعتمدة التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()26
تتولى الوزارة والجهة الصحية تنظيم إجراءات الكشف الطبي على القادمين
إلى الدولة لغرض اإلقامة أو العمل أو الدراسة لتقرير مدى خلوهم من األمراض
السارية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
حقوق وواجبات األشخاص المصابين بأمراض سارية
المادة ()27
يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية
تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في
الدولة ،وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية ،وذلك دون اإلخالل بالتدابير الالزمة
للحد من األمراض السارية والوقاية منها.
المادة ()28
للمصابين باألمراض السارية المحددة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون الحق
في تلقي الرعاية الصحية الالزمة والعالج في المنشآت الصحية الحكومية ،وذلك
طبقً ا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون على أن يكون ذلك
مجانًا بالنسبة ألمراض القسم (أ) من الجدول رقم ( )1الملحق بهذا القانون ،ما
لم يكن مشموالً بالتأمين الصحي.
المادة ()29
يحق لألشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة
بهم والتي لها عالقة بالمرض ،وال يجوز إفشاء هذه المعلومات إال في الحاالت
المقررة قانونًا.
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المادة ()30
استثناء من أحكام المادة ( )4من هذا القانون ،يجوز ألي شخص -وبهدف
ً

الكشف عن األمراض السارية التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون -أن
يجري وبصفة طوعية فحصًا الاسم ًيًا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي
يصدر بشأنها قرار من الوزارة أو الجهة الصحية ،وفي هذه الحالة فإنه يتعين
على األطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام
بهذا الفحص عدم اإلفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به،
ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقًا ألحكام هذه المادة
بالعالج ،وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة
لها ،ويمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد الئق صح ًيًا،
وتضع الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص الالاسمي وبما
يشمل كيفية حماية المخالطين.
المادة ()31
1.1يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي من
األمراض السارية والتي تحددها اإلدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول
رقم ( )1المرفق بهذا القانون ،السفر أو االنتقال إلى أي مكان آخر غير

المنشأة الصحية إال بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.

2.2يحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من األمراض
السارية والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم
( )1المرفق بهذا القانون ،أن يدخل الدولة إال بعد إبالغ الوزارة أو الجهة

الصحية بذلك ،والحصول على موافقتها ،كما يجب عليه إشعارها فور

الوصول إلى الدولة ،وذلك وفقًا لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
3.3على الجهة الصحية اتخاذ التدابير الالزمة مع القادمين للدولة من الدول
الموبوءة بأي من األمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية
من بين تلك الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القانون ،ويتم إخضاع

هؤالء القادمين لإلجراءات الصحية الالزمة التي تحددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون ،وذلك للتأكد من مدى خلوهم من األمراض السارية،
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وبالنسبة لألشخاص المشتبه بإصابتهم فيتم إخضاعهم لإلجراءات التي
تقررها الوزارة والجهة الصحية بما في ذلك العزل الصحي وفقًا لحالتهم
الصحية.
4.4تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة ،وفقًا لإلجراءات التي تحددها الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة ()32
يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من األمراض الواردة بالجدول
رقم ( )1المرفق بهذا القانون والمخالطين له ،التوجه إلى الوزارة أو الجهة
الصحية لتلقي العالج والمشورة والتوعية بمخاطر اإلصابة وطرق انتقال

العدوى.

المادة ()33
على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من األمراض الواردة بالجدول رقم
( )1المرفق بهذا القانون ،االلتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية
والتقيد بالتعليمات التي تعطى له ،بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى

اآلخرين.

المادة ()34
يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من األمراض الواردة بالجدول
رقم ( )1المرفق بهذا القانون ،اإلتيان عمدًا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض
إلى الغير.

الفصل الخامس
التفتيش والعقوبات
المادة ()35

التفتيش
يكون لموظفي الوزارة والجهة الصحية المختصة الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير ورئيس الجهة الصحية صفة مأموري
الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات ألحكام هذا القانون أو اللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذًا له ،وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
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المادة ()36

العقوبات
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين ( )4و( )6من هذا القانون

بالحبس وبالغرامة التي ال تجاوز عشرة آالف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ()37
يعاقب كل من يخالف أحكام البند ( )1من المادة ( )21من هذا القانون

بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تجاوز عشرين ألف درهم.
المادة ()38

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين ( 1و )2من المادة ()31

والمادتين ( ،)32و( ،)33من هذا القانون بالحبس ،وبالغرامة التي ال تقل عن

عشرة آالف درهم وال تجاوز خمسين ألف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة ()39

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( )34من هذا القانون بالسجن مدة ال

تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم وال
تجاوز مائة ألف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفي حالة العود تضاعف
مدة عقوبة السجن.
المادة ()40
مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين ( )38و( )39من هذا القانون ،للمحكمة أن

بناء على تقرير من اإلدارة
تأمر بإخضاع المريض للعالج أو لالستشفاء اإللزامي
ً
المعنية.

المادة ()41
ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر.
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الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة ()42
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية البرامج الوطنية الخاصة باألمراض
السارية الرئيسية.
المادة ()43
تنشئ الوزارة ،سج ًّ
ال وطنيًا لرصد وحصر األمراض السارية ،وأية أنظمة أخرى
ذات صلة.
المادة ()44
للوزير أن يجري أي تعديل على أي من جداول األمراض السارية المرفقة بهذا
القانون بالتنسيق مع الجهة الصحية وينشر قرار التعديل بالجريدة الرسمية.
المادة ()45
بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية
يصدر مجلس الوزراء ً

الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة ()46

يلغى القانون االتحادي رقم ( )27لسنة  1981في شأن الوقاية من األمراض

السارية ،كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ()47

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثالثين يومًا من
تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
بتاريخ 27 :محرم 1436هـ

الموافق 20 :نوفمبر 2014م
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الجدول رقم ()1
قائمة األمراض السارية الواجب التبليغ عنها
القسم (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري

القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ األسبوعي

Group A Immediately reported disease

Group B Weekly reported disease

الشلل الرخوي الحاد

الزحار األميبي

)AFP) Acute Flaccid Paralysis

Amoebiasis

الجمرة الخبيثة

داء البروسيالت

Anthrax

Brucellosis

التسمم الوشيقي(السجقي)

الجديري المائي

Botulism

Chickenpox Varicella

الهيضة (الكوليرا)

التهاب الملتحمة

Cholera

Conjunctivitis

الخناق

التهاب الدماغ

Diphtheria

Encephalitis

االشريكية القولونية

داء الجياريات

Enterohaemorrhagic Escherichia coli

Giardiasis

(التسمم الغذائي)

اإلنفلونزا (النزلة الوافدة)

()food poisoning

Influenza

داء المستديمة النزلية الغزوي

النكاف

Haemophilus influenzae invasive
disease

Mumps

فيروس نقص المناعة البشري /متالزمة نقص
المناعة المكتسب

الحمى الراجعة

Relapsing Fever

(إنفلونزا الطيور) اإلنفلونزا

الجرب

Influenza, Avian

Scabies

Human Immunodeficiency Virus
(HIV)/ AIDS
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القسم (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري

القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ األسبوعي

Group A Immediately reported disease

Group B Weekly reported disease

داء الفيلقيات

الحمى القرمزية

Legionellosis

Scarlet Fever

الجذام

اإلصابات المنقولة جنس ًّيا:

Leprosy Hansen Disease

Sexual Transmitted Infections
المتدثرة

Chlamydia
داء السيالن

Gonorrhea
الزهري

Syphilis
قريح

Chancroid
الثآليل التناسلية

Genital wart
هربس بسيط

Herpes simplex
داء المشعرات

Trichomoniasis
أخرى-اذكر Other- - -specify
المالريا

Malaria

الحصبة

Measles
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أدواء العقديات الغازية (الشديدة) ،الناجمة
عن الزمرة  Aأو الزمرة B

Streptococcal disease, Invasive,
group A or B
أدواء المكورات الرئوية الغازية (فيما عدا
التهاب السحايا)

Streptococcus pneumonia invasive
disease
)(other than meningitis

التهاب السحايا

التيفوئيد ونظيرة التيفوئيد

Meningitis

Typhoid and Paratyphoid
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القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ األسبوعي

القسم (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري

Group B Weekly reported disease

Group A Immediately reported disease

)B, C, D( التهاب الكبد الفيروسي

)الشاهوق (السعال الديكي

Viral Hepatitis (B,C,D)
 حيوانية المنشأ-أمراض أخرى

Other zoonotic diseases not elsewhere classified

Pertussis
الطاعون

Plague

أمراض معدية– خمجية أخرى غير محددة

شلل األطفال

Other unspecified infectious
diseases

Poliomyelitis
)السعار (داء الكلب

Rabies
)الحصبة األلمانية (متضمنة الخلقية

Rubella (including congenital(
)المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس

Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS
الجدري

Smallpox
)الكزاز (متضمنًا كزاز الوليد

Tetanus (including neonatal(
)السل (الرئوي وغير الرئوي

Tuberculosis (pulmonary &
extra-pulmonary(
حمى التيفوس

Typhus
الحميات النزفية الفيروسية

Viral Hemorrhagic Fevers

33

الكتاب التاسع  :تشريعات الوقاية من األمراض

القسم (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري

القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ األسبوعي

Group A Immediately reported disease

Group B Weekly reported disease

التهاب الكبد الفيروسي A, E

)Viral Hepatitis (A, E
الحمى الصفراء

Yellow fever
أي مرض طارئ /مستجد تحدده اإلدارة المعنية
في الوزارة

any unusual/ emerging Disease
specified by the concerned department
in the ministry
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الجدول رقم ()2
مدة عزل المصابين والحجر على المخالطين أو عزلهم
مدة عزل المصاب

مدة المراقبة أو الحجر
بالمخالطين أو عزلهم

المرض
الطاعون

أ -الطاعون العقدي:
(في حالة عدم وجود سعال وإذا
كانت أشعة الصدر سلبية) تراعى
احتياطات النزح واإلفرازات لمدة
 48ساعة من بدء العالج الفعال.
ب -الطاعون الرئوي:
العزل الصارم مع احتياطات منع
نقل العدوى عن طريق الهواء،
وذلك حتى مضي  48ساعة بعد
انتهاء العالج المناسب المصاحب
باستجابة سريرية جيدة.

• المخالطون المنزليون وكذلك
المخالطون اللصيقون اآلخرون
لمريض بالطاعون الرئوي يوضعون
تحت الرقابة لمدة  7أيام مع
إعطائهم الدواء الواقي.
• وفي حالة رفض الدواء الواقي
يتم العزل الصارم مع المراقبة
الدقيقة لمدة  7أيام

الهيضة
(الكوليرا)

• العزل بالمستشفى للحاالت مراقبة المخالطين المشاركين
الشديدة مع االحتياطات المعوية للمريض في الطعام والشراب
لمدة  5أيام منذ آخر تعرض مع
وذلك حتى زوال األعراض.
التأكد من سلبية الفحص المخبري
• ال ضرورة للعزل الصارم.
الجرثومي للبراز

الحمى
الصفراء

• األيام الستة األولى من المرض
في غرفة محمية من البعوض.
• تنفذ احتياطات الدم وسوائل
الجسم

حمى
التيفوس

ال ضرورة للعزل بعد اإلبادة • مراقبة
المناسبة للقمل بثياب وسكن أسبوعين.
المرضى والمخالطين المنزليين • .الحجر إن أمكن على المخالطين
المصابين بالقمل لمدة  15يومًا بعد
استعمال المبيد الحشري المناسب

الخناق
الغشائي
(الدفتيريا)

المخالطين

• أسبوعان بعد الشفاء وتنقص
المدة إذا ظهر استنبات مفرزات
الحلق واألنف سلب ًّيا في الفحص
المخبري لمرتين بينهما فترة
زمنية فاصلة ال تقل عن  24ساعة
(على أن تكون أوالهما بعد
انتهاء العالج المضاد للميكروب
بمدة  24ساعة على األقل).

لمدة

يعزل عن العمل المخالطون
البالغون العاملون باألغذية (خاصة
الحليب) وكذلك المخالطون
للمريض الذين يخالطون في نفس
الوقت أطفاالً غير مطعمين ضد
المرض وذلك حتى تثبت الفحوص
الجرثومية عدم حملهم لمسبب
المرض
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مدة عزل المصاب

المرض

مدة المراقبة أو الحجر
بالمخالطين أو عزلهم

• يمكن إنهاء العزل بعد  14يومًا
من استخدام المضادات الحيوية
إذا لم يتوفر الفحص المخبري
(االستنبات).
النكاف

العزل التنفسي لمدة  5أيام من عزل أطفال المدارس وأماكن
تورم الغدة النكافية أو سبعة العمل لمدة  5أيام من بدء
االلتهاب إذا كان هناك مخالطون
أيام بعد زوال التورم.
مستعدون (غير محصنين)

الحصبة

• منع األطفال من الذهاب
للمدرسة لمدة  4أيام بعد ظهور
الطفح.

• األشخاص الذين يتم إدخالهم
في المستشفيات يعزلون عزالً
تنفسيًا حتى  4أيام بعد ظهور
الطفح.
السعال
الديكي
(الشاهوق)

الجدري

التهاب
السحايا
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•

عزل

المرضى

إذا لزم األمر يكون الحجر الصحي
لألشخاص الموجودين بمؤسسات
أو أجنحة أو مهاجع خاصة بصغار
األطفال لمدة أقصاها  18يوم
من آخر تعرض للعدوى ،وينبغي
تطبيق العزل الصارم بالنسبة
للرضع لنفس المدة في هذه
المؤسسات

المؤكد • بالنسبة لغير المحصنين أقل

تشخيصهم عزالً تنفس ًّيا حتى من  7سنوات يستبعدون مدة 21

الشفاء التام.

• تعزل الحاالت المشكوك فيها
عن مخالطة األطفال الصغار
والرضع لحين مضي  5أيام على
األقل من بداية تلقي هؤالء
المرضى عالجًا مناسبًا.

يومًا (عن المدرسة أو التجمعات
األخرى) منذ آخر تعرض للعدوى أو
حتى تكون الحالة أو المخالطين
قد تلقوا المضادات الحيوية
المالئمة لمدة  5أيام على األقل من
أدنى مدة عالج وقدرها  7أيام.

• تعزل الحاالت المشكوك فيها • إذا كان الشخص محصنًا فال حجر
لمدة  3أسابيع إذا لم يتلقوا عالجًا .عليه وال يستبعد عن مدرسته أو
أية تجمعات أخرى

يعزل المرضى من المدرسة
واألماكن العامة لمدة  5أيام أو حتى
تجف الحويصالت وتكون جلبة.

عزل تنفسي لمدة  24ساعة بعد المراقبة للمخالطين المنزليين
والمخالطين اللصيقين اآلخرين
بدء العالج المناسب.
لمراقبة العالمات المبكرة للمرض
(خاصة الحرارة) لبدء العالج
المناسب دون تأخير إذا اقتضى
األمر لمدة أقصاها عشرة أيام

موسوعة التشريعات الصحية

المرض

مدة عزل المصاب

مدة المراقبة أو الحجر
بالمخالطين أو عزلهم

يوضع تحت المراقبة لحين ظهور
الحمى
التوفائية (داء سلبية استنبات برازه (وبوله
السلمونيالت) إذا كان مصابًا بالبلهاريسا)
في الفحص المخبري الجرثومي
بعمل مزرعتين متتاليتين بفترة
زمنية فاصلة  24ساعة على أن
يكون أول فحص بعد  48ساعة
على األقل من انتهاء العالج.
الجرب

• يستبعد األفراد المصابون من مراقبة المخالطين وإعطاء العالج
المدرسة أو العمل حتى اليوم االتقائي لألشخاص الذين يتعرضون
لتماس الجلد بالجلد مع المصابين
التالي بعد العالج.
• وينفذ على المرضى في
المستشفى عزل التماس لمدة
 24ساعة بعد بدء العالج الفعال.
وفي الجرب المجلب يقترح العزل
البديل عند تفشي المرض
في المؤسسات لمدة  10أيام
للمريض الدال

اإلنفلونزا

العزل من إلى  7-5أيام األولى من
ظهور المرض

داء الكلب

عزل التماس بالنسبة لإلفرازات
اللعابية لمريض داء الكلب طوال
مدة المرض.

التهاب
ملتحمة
العين
القيحي

يستبعد األطفال من المدارس
أو التجمعات األخرى خالل المرحلة
الحادة من المرض

االمراض
السارية األخرى

حسبما تقرره اإلدارة المعنية.

( )1وردت هكذا في األصل ونرى صحتها (على).
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)3( الجدول رقم
األمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان الواجب اإلبالغ عنها
)Zoonoses( -األمراض حيوانية المنشأ
المسبب المرضى
Bacillus anthracis

اسم المرض
باللغة اإلنجليزية
Anthrax

Brucellaabortus,
Brucellosis
Brucellamelitensi,
Brucellasuis, brucellacanis,
brucellamaris
Leptospirabovis

Leptospirosis

Mycobacterium bovis

Bovine Tuberculosis

Mycobacterium avium
subspecies paratuberculosis

Paratuberculosis

Francisellatularensis

Tularemia

Burkholderia (Pseudomonas) mallei

GlandersGlanders

The Bunyaviridae family of Crimean Congo
RNA viruses
haemorrhagic fever
Western, eastern & VenEquine encephalomyelitis
ezuelan equine encephalitis (western, eastern, Venezuvirus
elan)
Apthovirus of family Picornaviridae

Foot and mouth disease

Japanese encephalitis virus Japanese encephalitis
belong the family Flaviviridae
The family Rhabdoviridae

Vesicular stomatitis

اسم المرض
باللغة العربية
الجمرة الخبيثة
البروسيال

مرض اللولبيات
)(لبتوسبيروز
السل البقري
نظير السل

توالريمي
الرعام
حمى الكونغو
والقرم النزفية
التهاب الدماغ
والنخاع الخيلي
(الغربي والشرقي
)والفنزولي
الحمى القالعية (داء
)الفم والقدم
التهاب الدماغ
الياباني
التهاب الفم
الحويصلي
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المسبب المرضى
Family Rhabdoviridae,
genus Lyssavirus

اسم المرض
باللغة اإلنجليزية
Rabies

Family Bunyaviridae with- Rift Valley fever
in the genus Phlebovirus
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اسم المرض
باللغة العربية
)داء الكلب (السعار
حمى الوادي
المتصدع

The family Flaviviridae

West Nile Fever

حمى غرب النيل

Family Orthomyxoviridae
and placed in the genus
influonzavirus A

Avian Influenza

إنفلونزا الطيور

Babesiabovis, Babesiadivergens

Bovine Babesiosis

CoxiellaBurnetii

Q fever (Query fever)

Cochliomyiahominivorax

New world screwworm

الدودة اللولبية
للعالم الجديد

Chrysomyabezziana

Old world screwworm

الدودة اللولبية
للعالم القديم

Prion

Bovine spongiform
encephalopathy

داء البابسيات البقري
حمى الكاف (الحمى
)المشبوهة السبب

االعتالل الدماغي
اإلسفنجي البقري
)(جنون البقر

الكتاب التاسع  :تشريعات الوقاية من األمراض

قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2016

بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )14لسنة 2014
بشأن مكافحة األمراض السارية
مجلس الوزراء:
 بعد االطالع على الدستور،وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  ،1972في شأن اختصاصات الوزاراتوصالحيات الوزراء ،وتعديالته،

وعلى القانـون االتحـادي رقم ( )14لســنة  ،2014في شأن مكافحة األمراضالسارية،

 وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  ،2015في شأن المنشآت الصحيةالخاصة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )7لسنة  ،2008بشأن نظام الفحص الطبيللوافدين للدولة للعمل أو اإلقامة ،وتعديالته،

 -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة  ،2008في شأن نظام نقل الدم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )29لسنة  ،2010في شأن نظام وقايةالمجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين
معه،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع ،وموافقة مجلس الوزراء،
ً
 قرر:المادة ()1

التعاريف
 .1في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية ،المعاني
المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
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ال���������������دول���������������ة :

اإلمارات العربية المتحدة.

ال�������������������������������وزارة :

وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ال�����������������وزي�����������������ر :

وزير الصحة ووقاية المجتمع.

ال���������ق���������ان���������ون :

القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  ،2014في شأن مكافحة

األمراض السارية.

الجهة الصحية  :الوزارة أو أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص
بالشؤون الصحية في الدولة.
اإلدارة المعــنيــة  :إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو ما يقابلها في الجهات
الصحية األخرى.
المنفذ الحدودي  :المكان المحدد بقرار من الجهة المختصة وفق التشريعات
ذات العالقة ،والذي يسمح من خالله بالدخول إلى الدولة أو
الخروج منها سواء أكان بريًا أو بحريًا أو جويًا.
الجهة البيطرية  :وزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المحلية المختصة
أي إمارة من إمارات الدولة.
بشؤون الصحة الحيوانية في ّ
ال������م������ت������وف������ى  :الشخص المتو ّفى بسبب مرض سار أو بأي سبب آخر وكان
مصابًا بمرض سار.
ن����م����وذج اإلب��ل��اغ  :وثيقة تعدها الجهة الصحية المختصة وفقً ا ألحكام هذا
القرار.
ال�����ت�����ح�����ن�����ي�����ط  :إجراء يقوم به مختصون لمعالجة الجثمان بالمواد
الكيميائية لحفظه والحد من تعفنه بغرض نقله إلى خارج
الدولة.

 .2يكون للكلمات والعبارات غير الواردة في البند ( )1من هذه المادة ،المعاني
المخصصة لها في القانون ،ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

التبليغ عن األمراض السارية
المادة ()2
 .1تلتزم الفئات المحددة بالبند ( )1من المادة ( )4من القانون ،متى علمت أو
اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من األمراض السارية المدرجة

41

الكتاب التاسع  :تشريعات الوقاية من األمراض

في القسم (أ) من الجدول رقم ( )1المرفق بالقانون ،أن تبلغ عن ذلك فورًا

وبحد أقصى ( )24ساعة الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها ،وفقً ا
ٍ

لإلجراءات اآلتية:

المبلغ عن اإلصابة والحالة
أ.استيفاء جميع بيانات المصاب ،وبيانات ُ
كحد أدنى
المرضية ،وفقً ا لنموذج اإلبالغ على أن يتضمن هذا النموذج
ٍ
جميع المعلومات المحددة في الجدول رقم ( )1المرفق بهذا القرار.

ب.إرسال نموذج اإلبالغ متضمنًا البيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا
المبلغ عن اإلصابة.
البند ،إلى الجهة الصحية التي يتبعها ُ
 .2تلتزم الفئات المحددة في البند ( )2من المادة ( )4من القانون ،متى علمت
أو اشتبهت بإصابة أي شخص أو وفاته وكان مصابًا بأي من األمراض السارية

المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم ( )1المرفق بالقانون ،أن تبلغ عن
ذلك فورًا أقرب جهة صحية بأي وسيلة من وسائل اإلبالغ سواء بالكتابة أو

باستخدام الهاتف أو الفاكس أو الوسائط اإللكترونية ،على أن تستوفي
تلك الجهة المعلومات والبيانات المشار إليها في البند ( )1من هذه المادة.

 .3يجوز للجهة الصحية إضافة أي معلومات أو بيانات أخرى إلى بيانات نموذج
اإلبالغ المشار إليه في البند ( )1من هذه المادة.
المادة ()3

يجب على الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ،في حال اكتشافها
أي إصابة باألمراض السارية الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق بالقانون ،أو العلم

بها أن تقوم بإبـالغ اإلدارة المعنيـة التي تتبعها فورًا ،وال يجوز أن تزيد المدة
لإلبالغ على ( )24ساعة بالنسبة لألمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول،
وعلى ( )7سبعة أيام بالنسبة لألمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول

رقم ( )1المشار إليه في هذه المادة ،على أن يتم اإلبالغ من خالل الفاكس أو

الوسائط اإللكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام
الهاتف في الحاالت العاجلة ،على أن يتم الحقً ا اإلبالغ كتابة ،وأن تشرع الجهة
الصحية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن اإلبالغ الكتابي بشكل فوري.

42

موسوعة التشريعات الصحية

المادة ()4

اإلجراءات الواجب اتباعها حال اكتشاف إصابة حيوان
بأحد األمراض السارية
أي حيوان بأحد األمراض السارية
تلتزم الجهة البيطرية حال اكتشاف إصابة ّ
التي يمكن أن تنتقل إلى اإلنسان ،باتباع اإلجراءات اآلتية:
 .1تزويد اإلدارة المعنية فورًا بمعلومات عن طبيعة المرض الذي أصاب الحيوان
وبالمعلومات المتوفرة لديها عن المتعاملين معه ،والمنطقة الجغرافية
التي ظهرت فيها اإلصابة ،وبكل ما يمكن اإلدارة المعنية من اتخاذ اإلجراءات

الالزمة.
 .2التنسيق مع الجهات الصحية المختصة والجهات المعنية األخرى ،لتقرير
ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراءات لتنظيم دخول وخروج األشخاص من وإلى
المنطقة التي ظهرت فيها اإلصابة.

 .3الحد من اختالط اإلنسان بالحيوان حسب طبيعة المرض الساري وطرق انتقاله.
 .4تحديد اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها ،مثل غسل اليدين واستعمال
أدوات الوقاية الشخصية ومكافحة الحشرات وغيرها من اإلجراءات حسب
طبيعة المرض ووسائل انتقاله.

 .5اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن تقييد أو حظر استيراد نوع الحيوان المصاب أو
السماح بذلك ،وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن في التشريعات ذات
العالقة.

المادة ()5

إجراءات مكافحة األمراض السارية
يجب على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية في المنافذ
الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي مراعاة الضوابط اآلتية:
 .1فيما يتعلق بالمنفذ الحدودي:

أ.أن يكون من المنافذ الحدودية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المسافرين،
وحجمًا كبيرًا من التبادل التجاري.
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ب.أن تكون المخاطر الصحية في المنفذ الحدودي الذي يتم اختياره حقيقية
سواء كانت مؤكدة الحدوث أو محتملة.
ً
ج.توفير اإلمكانات الالزمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ
اإلجراءات في ذلك المنفذ الحدودي.
د.التنسيق مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط ،لضمان توفير
بيئة مأمونة وصحية خالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق
التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي ،مثل إمدادات
مياه الشرب النقية ،والمطاعم ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين
ودورات المياه العامة وخدمات التخلص المالئم من الفضالت.
هـ.أن يتوفر في المنفذ الحدودي برنامج مطبق لمكافحة نواقل األمراض
السارية التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطرًا على الصحة
العامة ويثير قلقً ا دوليا.
و.أن تطبق في المنفذ الحدودي اإلجراءات الموصى بها عالميا إلبادة
الحشرات والفئران والجرذان والتخلص من األمتعة أو الحموالت أو الحاويات
أو وسائل النقل والبضائع أو الطرود البريدية أو إزالة التلوث أو التصرف
فيها عند الضرورة في حالة االستجابة لألحداث التي قد تشكل طار ًئا
صحيًا عامًا يثير قلقً ا دوليًا.
 .2فيما يتعلق بالوحدات الصحية التي يتم إنشاؤها في المنافذ الحدودية:

أ.اختيار موقع إلنشاء الوحدات الصحية بحيث يتيح سرعة تقييم حالة
المسافرين والمرضى وتوفير الرعاية الالزمة لهم.
ب.توفير الوسائل الالزمة لتقديم خدمات صحية مناسبة على أيدي عاملين
مؤهلين وباستخدام معدات طبية ومرافق تشخيصية مالئمة.
ج.توفير معدات مناسبة وعاملين مدربين لنقل المسافرين المصابين
بالمرض الساري عند الضرورة إلى مرفق صحي مالئم.
د.أن تكون مؤهلة التخاذ التدابير الالزمة للتعامل مع الطوارئ الصحية من
بمرض سا ٍر ،وتوفير
خالل إجراء تقييم للحالة الصحية للمسافر المصاب
ٍ
الرعاية الصحية له واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة.
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هـ.أن تكون لديها اإلمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين
المشتبه بإصابتهم بأحد األمراض السارية ،وإدخالهم الحجر الصحي
عند الضرورة في أماكن بعيدة عن المنفذ الحدودي.
و.توفير آلية للتنسيق مع الجهة البيطرية المختصة للتعامل مع الحيوانات
الموبوءة أو المصابة أو المشتبه بإصابتها بأحد األمراض السارية ،وعلى
وجه الخصوص األمراض المشار إليها في الجدول رقم ( )3المرفق بالقانون.
المادة ()6

يجب على جميع الجهات االتحادية والمحلية في الدولة تمكين الجهة الصحية
من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد األمراض السارية،
وتكون إجراءات الترصد وفقً ا لما يأتي:
 .1تلقي البالغات وتتبع األخبار والمعلومات المتداولة بشأن انتشار األمراض
السارية أو اإلصابة بها.

 .2تنظيم أنشطة أو زيارات ومسوحات ميدانية أو أي طريقة ترصد أخرى تراها
مناسبة.

 .3تحليل وتفسير البيانات المتوفرة لديها من حيث مكان وتوقيت ظهور
المرض الساري لدى األشخاص المصابين ،لتحديد ما إذا كان انتقاله يتم

بصورة فردية أو وبائية ،وتحديد اإلجراءات الالزمة للوقاية منه ومكافحته.

 .4إبالغ الجهات واألشخاص الذين يجب إبالغهم بنتيجة الترصد.

 .5إبالغ الوزارة باألمراض السارية لغرض إجراءات الترصد اإلقليمي والدولي.
المادة ()7

حقوق وواجبات األشخاص المصابين بأمراض سارية
 .1يحق للمصاب بأحد األمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم
( )1المرفق بالقانون ،تلقي الرعاية الصحية والعالج في المنشآت الصحية

الحكومية ،وفق اإلجراءات المحددة في هذه المادة.

 .2تطبق اإلجراءات المحددة في هذه المادة على المصاب بأي من األمراض
السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم ( )1المرفق بالقانون ،مع
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مراعاة أن يتم تقديم الرعاية الصحية والعالج مجانًا إلى غير المشمول
بالتأمين الصحي.
 .3تقدم الرعاية الصحية والعالج المجاني المشار إليهما في هذه المادة للمصاب
ولمخالطيه وكذلك للمشتبه بإصابته بأحد األمراض السارية المشار إليها.

 .4تشمل الرعاية الصحية المجانية والعالج المجاني المشار إليهما في هذه
المادة ،كافة الفحوصات الالزمة لتشخيص المرض الساري وعالجه ،باإلضافة

إلى صرف األدوية واللقاحات واألمصال الالزمة لعالج المرض أو للوقاية منه أو
من مضاعفاته على صحة المصاب.

 .5يشترط لتقديم الرعاية الصحية المجانية المنصوص عليها في هذه المادة،
توفير الوثائق الالزمة لذلك ،مثل وثائق إثبات هوية المصاب أو البطاقة

الصحية أو التأمين الصحي الخاص به ،وأي وثائق أخرى تحددها الجهة
الصحية وفقً ا للضوابط المعمول بها لديها.

استثناء مما ورد النص عليه في البند ( )5من هذه المادة ،يجوز للجهة
 .6
ً
الصحية السماح بتقديم الرعاية الصحية المجانية للشخص المصاب أو
المشتبه بإصابته بالمرض الساري دون الحاجة إلى توفر الوثائق المشار
أن ذلك
إليها فيه ،إلى حين اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها ،إذا تبين لها ّ
يحول دون خطر انتشار المرض الساري في الدولة.
المادة ()8
 .1يجب على المراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر قرارًا بشأنها من الجهة
الصحية ،وفق المادة ( )30من القانون ،إجراء الفحص الالاسمي طوعيًا،
بهدف الكشف عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري /متالزمة نقص

المناعة المكتسب ،Immunodeficiency Virus (HIV) / AIDS Human
أو أي مرض سار آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير.
 .2يجب على المنشأة الصحية إجراء الفحص الالاسمي المشار إليه في البند
( )1من هذه المادة ،وفقً ا للقواعد اآلتية:
أ .أن يتم إجراء الفحص سواء أكان المتقدم من مواطني الدولة أم من الوافدين
لغرض الزيارة أو اإلقامة.

46

موسوعة التشريعات الصحية

ب .أن يتم إجراء الفحص مجانًا لجميع األشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ)
من هذه المادة.
بناء
بناء على طلب خطي من الشخص الراغب في ذلك أو
ج .إجراء الفحص
ً
ً
على موافقته الشفهية.
د .أن يتم الفحص وفق إجراءات تضمن سرية المعلومات التي تتعلق بهوية
طالب الفحص والبيانات المتعلقة به ،ولهذه الغاية يتم التعامل معه
باستخدام الرموز أو األرقام أو أي وسيلة أخرى تكفل حماية بياناته والمحافظة
على سريتها.
هـ .عدم تداول أي من بيانات المتقدم للفحص أثناء إجراءات الفحص ،ويشمل
ذلك مرحلة أخذ العينة األولية وإجراء الفحوصات الالزمة عليها ومرحلة
استخراج النتائج النهائية.
و .حصر تبليغ نتائج الفحوصات بطالب الفحص شخصيًا ،ويحظر تداول أي
بيانات تتعلق به أو اإلفصاح عنها ألي طرف آخر إال بعد أخذ الموافقة الخطية
من طالب الفحص.
ز .تقديم المشورة الالزمة لطالب الفحص قبل البدء بأي إجراء وبعده ،بما
في ذلك توعيته بطبيعة المرض وطرق انتقاله وكيفية الحد من التسبب
بالعدوى لآلخرين.
ح .العمل قدر اإلمكان على فحص المخالطين لطالب الفحص ،إذا تبين إصابته
أن يجرى هذا الفحص دون اإلفصاح عن هوية
بمرض سار بشكل ُمبكر ،على ْ
الشخص المصاب بالمرض الساري أو مخالطيه.
ط .تزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات واإلحصائيات ذات العالقة مع مراعاة
قواعد السرية المشار إليها في هذه المادة ،وعلى وجه الخصوص أسماء
المتقدمين للفحص أو أي معلومات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى التعرف
على هوياتهم.
المادة ()9

شروط العزل والحجر الصحي
يجب على المنشآت الصحية إنشاء غرف عزل وفقً ا للعدد الذي تحدده الجهة
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الصحية المختصة ،وذلك بما يتناسب مع الطاقة االستيعابية للمنشأة الصحية
وتخصصها ،على أن تراعى المواصفات والمقاييس ومستويات العزل الصحي،
وذلك على النحو اآلتي:
 .1يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات ما يأتي:

أ .تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري وطرق انتشاره
وفقً ا للجدول (أ) المرفق بهذا القرار.

ب.توفير الحد األدنى من المواصفات الفنية وفقً ا للجدول (ب) المرفق بهذا
القرار.
 .2يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في العيادات الخارجية والمراكز الصحية
وأقسام الطوارئ ،ما يأتي:

أ .الفصل الفوري لألشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض سار عن باقي
المرضى في األماكن المخصصة لذلك.
ب.البدء بإجراءات فحص المشتبه بإصابتهم بأحد األمراض السارية في
غرف الفحص بمجرد وصولهم ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليل فترة
انتظارهم في منطقة االنتظار المشتركة.
المادة ()10
 .1يتم الحجر الصحي داخل المنشآت الصحية أو خارجها ،على أن يراعى االلتزام
بالشروط اآلتية:

أ.يكون الحجر الصحي الذي يتم داخل المنشآت الصحية ،في غرف تتوافر
فيها الشروط والمواصفات القياسية الواجب توافرها في غرف العزل
المشار إليها في المادة ( )9من هذا القرار.

ب.يكون الحجر الصحي خارج المنشآت الصحية وفقً ا للحاجة ،وذلك في مناطق
مبان أو
مؤقتة تحددها الجهة الصحية ويمكن أن تشمل هذه المناطق
ٍ
مواقع سكنية ،على أن توضع هذه األماكن تحت إشراف الجهات الصحية.
ج.يتم الحجر الصحي في المنازل بفصل المصاب أو الشخص المخالط في غرفة
جيدة التهوية يوجد بها حمام داخلي أو يتم تخصيص حمام خاص بها.

48

موسوعة التشريعات الصحية

 .2تصدر الجهات الصحية القرارات وتضع الشروط التي تراها مناسبة لتنفيذ
أحكام هذه المادة بما يتناسب مع الجدول رقم ( )2المرفق بالقانون.

إجراءات التعامل مع الوفيات باألمراض السارية
المادة ()11

بمرض
يجب اتباع اإلجراءات المبينة في هذه المادة في حال وفاة أي شخص
ٍ
سا ٍر غير معلوم أو االشتباه بوفاته بمرض سا ٍر ،ولهذه الغاية يجب على المنشأة
الصحية التقيد باآلتي:
 .1يجب أن يتم التعامل مع جثمان المتوفى وفقًا لما يأتي:

أ.اتخاذ كافة االحتياطات والتدابير للوقاية من األمراض السارية لحماية
المتعاملين مع الجثمان.

ب .أخذ عينات من المتوفى بصورة عاجلة وتحويلها للمختبر المختص.
ج.المحافظة على العينات ،وال يجوز للمختبر التخلص من العينات المتبقية
كليًا أو جزئيًا بعد إجراء التحليل إال بعد التأكد النهائي من تشخيص
الحالة ،وذلك وفقً ا لألنظمة المعتمدة.
د .إبالغ الجهة الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحالة الوفاة.
هـ.إبالغ المشرحة التي سينقل إليها الجثمان بإصابة المتوفى أو االشتباه
بإصابته ،حسب مقتضى الحال ،بمرض سا ٍر معروف أو غير معروف ،وذلك
قبل نقل الجثمان إليها.
 .2يشترط لنقل جثمان المتوفى ،االلتزام بما يأتي:

أ .إتمام كافة اإلجراءات المشار إليها في البند ( )1من هذه المادة.

ب.إخطار كافة المتعاملين بالنقل بأن المتوفى مصاب أو يشتبه بإصابته
بمرض سا ٍر.
ج.أن يكون المتعاملون بالنقل مدربين ومؤهلين للتعامل مع مثل هذه
الحاالت مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الالزمة.
د.التخلص من األدوات المستعملة والمستلزمات الطبية المستخدمة في
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التعامل مع الجثمان ،مثل القفازات واألقنعة الطبية وغيرها باعتبارها
مخلفات طبية خطرة.
هـ.تعقيم المركبات واألدوات المستخدمة في النقل واألماكن التي تم
فيها التعامل مع الجثمان.
 .3يجب االلتزام بالشروط التي تحددها الجهة الصحية بشأن غسل جثمان
المتوفى بأحد األمراض السارية على أن يراعى في ذلك ما يأتي:

أ.عدم غسل الجثمان واالكتفاء بتيميمه ،ثم تكفينه ،وذلك إذا كان يخشى
من انتشار المرض الساري في حال غسله.
ب.عدم فتح الصندوق الذي يوجد فيه جثمان المتوفى خارج الدولة بمرض
من األمراض السارية إال بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من الجهة
الصحية وفقً ا لطبيعة المرض.
 .4يجوز للجهة الصحية ،إصدار القرارات التي تراها مناسبة بشأن الصالة على
المتوفى بأحد األمراض السارية ،بما في ذلك ما يأتي:

أ .تحديد أمراض سارية معينة ال يجوز الصالة على المتوفى بها ،إال في الخالء.
ب.اشتراط أن تقام الصالة على المتوفى على ظهر سيارة اإلسعاف ووفقً ا
للضوابط الشرعية لذلك.
 .5لنقل ودفن جثمان المتوفى بمرض سار وفقً ا لما تمت اإلشارة إليه في
هذه المادة يجب على الجهة المختصة بنقل ودفن الموتى اتخاذ التدابير
الوقائية الالزمة لنقله مع وجوب مراعاة القواعد المحددة في المواد ()12

و( )13و( )14و( )15من هذا القرار.

المادة ()12

تعتبر األمراض السارية الواردة في الجدول (ج) المرفق بهذا القرار ،سريعة
االنتشار واالنتقال إلى من يتعرض لها ،ولذا يجب أن يتم التعامل مع جثمان
المتوفى بسببها أو الحامل لها ،وفقً ا لما يأتي:
 .1يوضع الجثمان في كيس جثامين محكم اإلغالق ومانع للتسرب.
 .2يحظر غسل الجثمان.
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 .3يمنع اتصال أي شخص بالجثمان باستثناء الكادر الطبي والفني المختص.

 .4ينقل الجثمان إلى المقابر بمرافقة موظفي الجهة الصحية ،ويشترط
استمرار تواجدهم حتى انتهاء إجراءات الدفن ،على أن يتم النقل باستخدام
مركبات الجهة المختصة بنقل ودفن الموتى.
 .5يحظر نقل الجثمان إلى المنزل ودور العبادة واألماكن المغلقة إلجراء أي
شعائر.

 .6يحظر تحنيط الجثمان.

 .7يحظر نقل الجثمان خارج الدولة.

 .8يدفن الجثمان حسب االشتراطات المحددة في المادة ( )13من هذا القرار.
المادة ()13

لغايات دفن الجثمان المصاب بأحد األمراض السارية الواردة في الجدول (ج)
المرفق بهذا القرار يجب االلتزام بالشروط واإلجراءات اآلتية:
 .1قيام الجهات المختصة بإعداد قبور محددة في منطقة من المقبرة تخصص
لدفن الجثامين المشار إليها في هذه المادة ،على أن تلتزم تلك الجهات

بالشروط اآلتية:
أ .أن تكون القبور بعيدة عن المباني السكنية مسافة ما ال تقل عن ()500
متر.

ب.أن يبعد موقع هذه القبور عن مواقع آبار ضخ المياه الجوفية مسافة ال
تقل عن ( )500متر.

ج.أن ال يقل عمق المياه الجوفية في المنطقة التي تخصص لهذه القبور
عن ( )200قدم.

 .2أن يتم الدفن بأسرع وقت وبصورة عاجلة وفي المناطق المخصصة لذلك،
وفق الشروط الواردة في هذه المادة.

 .3قيام الجهات المختصة ،في حال تعذر توفر الشروط المنصوص عليها في
البند ( )2من هذه المادة ،باتخاذ اإلجراءات اآلتية:
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أ.عزل منطقة القبور المشار إليها في هذه المادة ،عن مجاري األودية والشعاب
وحمايتها من االنجرافات الناتجة عن جريان السيول أو أي أسباب محتملة أخرى.
ب.إجراء عزل تحت سطحي للمدافن بمواد عازلة غير منفذة للمياه أو أي
سوائل أخرى وغير قابلة للتحلل ،وذلك لمنع تسرب أي سوائل أو مواد
إلى المياه الجوفية.
 .4أن يتم إعداد القبر المشار إليه في هذه المادة على النحو اآلتي:

أ	.إعداد حفرة ،بعرض ال يقل عن ( )1.70متر ،وبطول ال يقل عن ( )2.50متر،
وبعمق ال يقل عن ( )2.00متر.

ب .فرش أرضية القبر بطبقة إسمنتية بسماكة ال تقل عن ( )10سم.

ج	.بناء جدران اللحد داخل القبر بعرض ( )75سم ،وبطول ( )2.10سم،
وبارتفاع ( )85سم.

د	.استخدام الطوب اإلسمنتي واإلسمنت لبناء جدران اللحد.
 .5دفن كل جثمان منفردًا ،وذلك بعد إجراء ما يلزم لغايات تحديد هوية
المتوفى في حالة الوفيات الجماعية.

 .6تغطية الجثمان بطبقة من التربة ال يقل ارتفاعها عن متر.
 .7يحظر الدفن أو الحرق الجماعي والعشوائي.

استثناء مما ورد في البنود ( )4و( )5و( )7من هذه المادة ،يجوز إجراء دفن
.8
ً
جماعي منظم ،في حال الوفيات الجماعية الناتجة عن جائحة بمرض سا ٍر،
وتعذر دفن الجثامين بشكل منفرد ،شريطة االلتزام والتقيد بالشروط
والضوابط التي تحددها الجهة الصحية.
 .9توفير مساحة ال تقل عن  1,500متر مربع لكل عشرة آالف متوفى.

 .10لف الجثمان بأغطية بالستيكية للحفاظ عليه منفص ً
ال عن التربة ،وذلك
في حال تعذر توفير األكفان أو التوابيت ،ويجوز استخدام محلول الكلور أو

المطهرات الطبية األخرى بدل استخدام الجير.

 .11التأكد من وصول الجثمان القادم من خارج الدولة في تابوت مهيئا
خصيصًا لحاالت الوفاة المشار إليها في هذه المادة ،وذلك عند التشخيص
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أو االشتباه بأن الوفاة حدثت بسبب اإلصابة بأحد األمراض السارية شديدة
الخطورة على أن يكون التابوت مانعًا لتسرب أي من سوائل الجثمان ،ويتم
دفن الجثمان في القبر المخصص لذلك ودون فتح التابوت.
المادة ()14
تعتبر األمراض السارية الواردة في الجدول (د) المرفق بهذا القرار ،خطيرة
وتنتقل بواسطة اللمس المباشر لسوائل ودم المتو ّفى ،ولذا يتم التعامل
مع جثمان المتو ّفى بسببها أو الحامل لها وفقً ا لما يأتي:
 .1يجب وضع الجثمان داخل كيس جثامين محكم اإلغالق ومانع للتسرب.

 .2يجوز تحنيط الجثمان لغايات نقله خارج الدولة ،على أن يتم ذلك بعد
استيفاء الشروط المحددة في البند ( )5من هذه المادة.

 .3يجوز غسل الجثمان ،على أن تتخذ االحتياطات الوقائية الالزمة التي تحددها
الجهات الصحية.

 .4يجوز السماح ألهل المتوفى بالتواجد أثناء تجهيز الجثمان ودفنه ومالمسته
وفقً ا لالشتراطات الوقائية الالزمة التي تحددها الجهات الصحية.
 .5يحظر نقل الجثمان إلى خارج الدولة ،إال بعد استيفاء الشروط اآلتية:
أ.

تقديم طلب للجهة الصحية من أهل المتو ّفى.

ب	.أن يتم تحنيط الجثمان في أحد المراكز المشار إليها في المادة ( )16من
هذا القرار.

ج .موافقة الجهة الصحية.
د	.موافقة سفارة الدولة التي سيتم الدفن فيها ،وسفارة دولة العبور ،إذا
اقتضى األمر.
هـ .موافقة ُمشغل وسيلة النقل التي ستستعمل لنقل الجثمان.
المادة ()15
يجب عند التعامل مع جثمان المتو ّفى بسبب إصابته أو حمله إلحدى األمراض
السارية متوسطة الخطورة الواردة في الجدول (هـ) المرفق بهذا القرار مراعاة
اإلجراءات اآلتية:
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 .1يجوز غسل الجثمان مع أخذ االحتياطات الوقائية التي تحددها الجهة
الصحية.

 .2يجوز السماح ألهل المتو ّفى بالتواجد أثناء تجهيز الجثمان ودفنه ،ويجوز
مالمسته وفقً ًا لالشتراطات الوقائية التي تحددها الجهة الصحية.

 .3يحظر نقل الجثمان خارج الدولة إال بعد استيفاء الشروط المحددة في البند
( )5من المادة ( )14من هذا القرار.

المادة ()16

االشتراطات الواجب توافرها في مراكز التحنيط
يجب على الجهات الصحية تخصيص وتجهيز مركز أو أكثر لتحنيط جثمان
المتوفى بأحد األمراض السارية المحددة في الجدولين (د) و(هـ) المرفقين
بهذا القرار ،وفق االشتراطات اآلتية:
 .1أن يكون الموقع منفص ً
ال عن بقية المباني التي تقدم فيها الخدمات
الصحية.

 .2أن يعمل بنظام تهوية مستقل.

 .3أن يعمل بنظام الضغط المنخفض.
 .4أن يكون له صرف صحي منفصل.

 .5أن تتوفر به التجهيزات والمستلزمات والمواد الالزمة لعملية التحنيط
والتعقيم والنقل.

 .6أن يخصص له براد مستقل سعة ثالثة جثامين على األقل.

 .7أن يخضع لإلشراف المباشر لطبيب متخصص في الطب الشرعي ،لديه
خبرة عملية ال تقل عن ثالث سنوات على األقل في أحد مراكز التحنيط.

 .8أن يعمل فيه فنيو تحنيط حاصلين على مؤهالت علمية مناسبة في
تخصصات الصحة العامة ،ويفضل أن تكون في مجال التحنيط ،وأن تكون

لديهم خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
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المادة ()17

اإلجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة
من المصابين أو المشتبه بإصابتهم باألمراض السارية
يجب على أي شخص قادم للدولة ممن تحظر المادة ( )31من القانون دخوله

إليها إال بعد إبالغ الوزارة أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها ،وهو يعلم
أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض من األمراض السارية ،التي تحددها
أن يقوم
الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم ( )1المرفق بالقانونّ ،

بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة وفقًا لإلجراءات اآلتية:
 .1إبالغ طاقم وسيلة النقل التي تقله عن حالته الصحية.

 .2التوجه إلى مركز المراقبة الصحية الحدودي أو الوحدة الصحية في المنفذ
الحدودي ،الذي ينوي من خالله الدخول إلى الدولة.

 .3إظهار ما لديه من وثائق تتعلق بحالته الصحية وتمكين مركز المراقبة
الصحية الحدودي أو الوحدة الصحية في المنفذ الحدودي المعني من

االطالع عليها أو أخذ نسخ منها.

المادة ()18
يجب على الجهة الصحية إخضاع القادم إلى الدولة ،من أي من الدول
الموبوءة بأي من األمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية من
بين تلك الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق بالقانون ،لإلجراءات الصحية اآلتية:

 .1اتخاذ تدابير الصحة العامة وأي تدابير صحية توصي بها منظمة الصحة
العالمية في هذا الشأن.

 .2اتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية الالزمة ،إذا اقتضت الضرورة ،وذلك بعد
إخطاره بأي خطر يرتبط باإلجراء والحصول مسبقً ا على موافقة صريحة منه
أو من ولي أمره ،على أن يتم بأقل قدر ممكن من اإلزعاج وبما يحقق حماية

الصحة العامة ،وفقًا لتوجيهات ومعايير الصحة والسالمة المعتمدة وطنيًا
وعالميًا ،ويراعى عدم وجود موانع طبية التخاذ هذا اإلجراء.
 .3احترام جميع المسافرين الخاضعين لإلجراء مع مراعاة حقوق اإلنسان ونوع
الجنس واالعتبارات االجتماعية والثقافية والعرقية والدينية لهم.
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 .4توفير أو اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه
وتجهيزات اإلقامة المناسبة وحماية األمتعة وسائر الممتلكات والعالج
الطبي المالئم ووسائل االتصال الضرورية ،وذلك إن أمكن بلغة ُيمكن
للمسافر فهمها ،وتوفير سائر المساعدات الممكنة للمسافر الموضوع في
الحجر الصحي أو العزل أو الخاضع للفحص الطبي أو إلجراءات أخرى تحقيقً ا
ألغراض الصحة العامة.
 .5الطلب من المسافر تقديم معلومات كافية عن وجهته كي يتسنى
االتصال به.

 .6الطلب من المسافر اإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق بخط رحلته للتأكد
ما إذا كان قد سافر إلى أي منطقة موبوءة أو حدث أي تماس آخر محتمل
بمصادر العدوى أو التلوث قبل وصوله إلى الدولة ،ومراجعة وثائقه الصحية

إذا لزم األمر.
 .7إجراء الفحص الطبي ،على أال يشمل ذلك أي إجراءات باضعة ،مع مراعاة أن
يتم الفحص الطبي بأقل قدر من اإلزعاج ،وبما يحقق الغايات المتوخاة في

مجال الصحة العامة.

 .8تقديم التطعيم واإلجراءات الوقائية األخرى المناسبة لنوع المرض ،ويمنح
المسافر المتلقي للتطعيم أو اإلجراءات الوقائية األخرى شهادة خاصة
بحالته ،موقعة من المسؤول الطبي وممهورة بخاتم المركز الصحي ،وذلك

وفق النموذج المرفق للشهادة الدولية للتطعيم.
 .9أي تدابير صحية إضافية معمول بها ،من شأنها أن تقي من انتشار المرض
الساري أو تكافحه ،بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر
تحت مالحظة الجهات الصحية.

المادة ()19
تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية ،وفقً ا
لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية طبقً ا للوائح الصحية الدولية ،على أن
يتم إبالغ كافة الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.
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أحكام ختامية
المادة ()20
يجوز للوزير تعديل أي من الجداول المرفقة بهذا القرار ،كلما دعت الحاجة،
وذلك بعد التنسيق مع الجهات الصحية ،على أن ينشر قرار التعديل في
الجريدة الرسمية.
المادة ()21
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة ()22
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة ()23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،و ُيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ
نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
بتاريخ 29 :شوال 1437هـ

الموافق 3 :أغسطس 2016م
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نموذج اإلبالغ عن مرض ساري
اوال :بيانات المرض
تاريخ اإلبالغ
رقم البطاقة الصحية
رقم الهوية  /الجواز /الرقم الموحد
االسم الكامل
تاريخ الميالد
العمر
الجنس
الجنسية
عنوان السكن (اإلمارة ،المدينة ،الحي ،الشارع ،رقم
البيت ،رقم الشقة )
رقم هاتف العمل
رقم الهاتف المتحرك
المهنة
مكان العمل  /الدراسة
رقم هاتف العمل  /المؤسسة التعليمية
اسم الكفيل (إن وجد)
رقم الهاتف المتحرك للكفيل (إن وجد)
ثانيا :بيانات الحالة المرضية
تاريخ بدء المرض
التشخيص (مبدئي  /مؤكد)
الفحص المخبري (أجري  /لم ُيجر بعد)
المبلغ
ثالثا  :بيانات ُ
اإلسم
المهنة
رقم الهاتف الذي يمكن التواصل معه عبره
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جدول (أ)
مستويات غرف العزل في المستشفيات
مستوى
غرفة
العزل

القياسية
Standard

سالب الضغط

إيجابي الضغط

Negative

Positive

Pressure

Pressure

معايير

ال ي����وج����د ف������رق ف��ي ض����غ����ط ال�����ه�����واء ضغط الهواء في

التهوية

ض��غ��ط ال����ه����واء بين ف����ي ال���غ���رف���ة أق���ل ال��غ��رف��ة أع��ل��ى من
الغرفة ومحيطها

م����ن ال���ض���غ���ط ف��ي محيطها
محيطها

التحوطات ان���ت���ق���ال ع����ن ط��ري��ق ان��ت��ق��ال ع��ن طريق ل����م����ن����ع ان����ت����ق����ال
وفق طرق االح���ت���ك���اك ال��م��ب��اش��ر الهواء
االنتشار

وعن طريق الرزاز

ال����������ع����������دوى م���ن
خ���ارج غ��رف��ة العزل
لداخلها

أمثلة من •ال������م������ي������ك������روب������ات • الحصبة
األمراض

المقاومة للمضادات • الجدري المائي
الحيوية مثل VRE

• السل الرئوي

ح���م���اي���ة ال��م��رض��ى
الذين يعانون من
ضعف المناعة من

•ال���ح���م���ى ال���ن���زف���ي���ة •فيروس الكورونا اإلص���اب���ة ب��ال��ع��دوى
ال�����م�����س�����ت�����ج�����د من المستشفى
الفيروسية
• النزالت المعوية
•ال�����ت�����ه�����اب ال���ك���ب���د
الفيروسي (أ)

ل�������م�������ت���ل���ازم�������ة
ال���ش���رق األوس����ط
التنفسية

• التهاب السحايا
• األنفلونزا (أ)
• H1N1
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جدول (ب)
الحد األدنى للمواصفات الفنية المطلوبة لفرق العزل في المستشفيات

المواصفات الفنية

Non hand operated hand basin
in room and anteroom
حوض غسل اليدين في غرف العزل

سالب

إيجابي

القياسية

الضغط

الضغط

Standard

Negative

Positive

Pressure

Pressure

نعم

نعم

نعم

والغرفة الفاصلة
In-suite bathroom (shower toilet
)and hand washbasin

نعم

نعم

نعم

حمام داخل غرفة العزل
)Pan sanitizer (near room
مطهر عام خارج الغرفة
Door on room with door closer
Anteroom
غرفة فاصلة
Sealed room, door grille for controlled air flow

اختياري

اختياري

اختياري

نعم
نعم

نعم

نعم

غرفة محكمة اإلغالق
12 ACHR or 145 liters per patient
معدل تغير الهواء  12مرة في الثانية

أو  145ليتر هواء بالثانية لكل مريض
100% outside air ventilation

تهوية خارجية كلية
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المواصفات الفنية

Local differential pressure
monitoring

سالب

إيجابي

القياسية

الضغط

الضغط

Standard

Negative

Positive

Pressure

Pressure

نعم

نعم

قياس ومتابعة ضغط الهواء
Independent supply air
مصدر مستقل للهواء

نعم

HEPA filters on supply air

نعم

استعمال هيبا فلتر للهواء الداخل
Low level exhaust 150mm above
floor
وضع مروحة عادم على مستوى 1،5

نعم

نعم

متر فوق مستوى أرضية الغرفة

Independent exhaust dischanging vertically at 10 m/s
مروحة عادم رأسية بكفاءة  10متر

نعم

في الثانية
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جدول (ج)
األمراض السارية شديدة الخطورة
م

المرض المعدي

Infectious Disease

1

حمى السا

Lassa fever

2

الطاعون

Plague

3

داء الكلب/السعار

Rabies

4

الحمى النزفية الفيروسية

Viral Hemorrhagic Fever

5

الحمى الصفراء

Yellow Fever

6

الجمرة الخبيثة

Anthrax

7

الجدري

Small Box

8

مرض جنون البقر

Creutzfeldt – Jacob Disease

9

حمى التيفوس

Typhus

جدول (د)
الأمرا�ض ال�سارية اخلطورة
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م

المرض المعدي

Infectious Disease

1

التهاب الكبد الفيروسي (ب)

Hepatitis B

2

التهاب الكبد الفيروسي (ج)

Hepatitis C

3

فيروس نقص المناعة المكتسب

HIV

4

متالزمة العوز المناعي المكتسب

AIDS

5

الحادة
اإللتهابات التنفسية السارية
ّ
الشديدة

SARI
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جدول (هـ)
األمراض متوسطة الخطورة
م

المرض المعدي

Infectious Disease

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شلل األطفال الحاد

Acute Pollomyelitis

20
21
22
23
24

25

إنفلونزا الطيور
الكوليرا
الخناق
الزحار (األميبي او العصوي)
األمراض المنقولة عبر الغذاء

Avian Influenza
Cholera
Diphtheria
)Dysentery (Amoebic or Bacillary
Food borne illnesses

التهاب الكبد الفيروسي (أ) و (ب)

)Hepatitis (A) and (b

داء اللولبية النحيفة (ويلز)

)Leptospirosis (Weil`s

المالريا
داء المكورات السحائية الدماغية
مرض نظيرة التيفوئيد
الحمى الراجعة
الحمى القرمزية
مرض السل
مرض التيفوئيد
التهاب الدماغ الحاد
الجذام
الحصبة
التهاب السحايا الدماغية (غير
المكورات السحائية)
النكاف
داء مقلة العين الوليدي
الحصبة األلمانية
الكزاز
سعال ديكي
جائحة العقديات السبحية

Malaria
Meningococcal Disease
Paratyphoid Disease
Relapsing Disease
Scarlet Fever
Tuberculosis
Typhoid Disease
Acute encephalitis
Leprosy
Measles
)Meningitis (Non Meningococcal
Mumps
Ophthaimic Neonatorum
Rubella
Tetanus
Whooping cough
Streptococcal invasive Disease
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قرار وزاري رقم ( )232لسنة 2020م
بشأن تعديل جدول األمراض السارية المرفق بالالئحة
التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )14لسنة 2014
وزير الصحة ووقاية المجتمع:
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصاتالوزارات وصالحيات الوزارة وتعديالته.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2014في شأن مكافحة األمراضالسارية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة  2013في شأن الهيكل التنظيميلوزارة الصحة.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  2016بالالئحة التنفيذية للقانوناالتحادي رقم  14لسنة  2014بشأن مكافحة األمراض السارية.

وعلى القرار الوزاري رقم ( )221لسنة 2020م بشأن تعديل جدول األمراضالسارية.

وعلى القرار الوزاري رقم ( )223لسنة  2020م بشأن تعديل جدول األمراضالسارية.

 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة,,,قرر:
مادة ()1
يضاف إلى الجدول (د) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة 2016

المشار إليه أعاله مايلي:

 -فيروس كورونا المستجد كوفيد .19
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 متالزمة الشرق األوسط التنفسية.مادة ()2
يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ()3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.

عبد الرحمن بن محمد العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع

صدر بتاريخ
2020/3/30

65

الكتاب التاسع  :تشريعات الوقاية من األمراض

قرار وزاري رقم ( )242لسنة 2020م
بشأن تحديث جدول األمراض السارية
الواجب التبليغ عنها
وزير الصحة ووقاية المجتمع:
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصاتالوزارات وصالحيات الوزارة وتعديالته.

وعلى القانون االتحادي رقم ( )14لسنة 2014م في شأن مكافحة األمراضالسارية والئحته التنفيذية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )6لسنة 2013م في شأن الهيكل التنظيميلوزارة الصحة.

وعلى القرار الوزاري رقم ( )221لسنة 2020م بشأن تعديل جدول األمراضالسارية.

وعلى القرار الوزاري رقم ( )223لسنة 2020م بشأن تعديل جدول األمراضالسارية.

 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،،،قـــــــرر:
مادة ()1
يعتمد الجدول المرفق بهذا القرار والخاص بتحديث قائمة األمراض السارية
الواجب التبليغ عنها.
مادة ()2
يدرج الجدول المشار إليه بالمادة رقم ( )1من هذا القرار بدال عن الجدول رقم

( )1المرفق بالقانون االتحادي رقم ( )14لسنة 2014م في شأن مكافحة األمراض

السارية المشار إليه أعاله.
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مادة ()3
يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة ()4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره

عبد الرحمن بن محمد العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع

صدر بتاريخ:
2020/4/26م

67

الكتاب التاسع  :تشريعات الوقاية من األمراض

الجدول رقم ()1
المحدثة لألمراض السارية الواجب التبليغ عنها
القائمة
ّ
القسم (أ) قائمة امراض التبليغ الفوري

القسم (ب) قائمة أمراض التبليغ األسبوعي

الشلل الرخوي الحاد

الزحار األميبي

Group A Immediately reported
disease

)Acute Flaccid Paralysis( AFP

Amoebiasis

الجمرة الخبيثة

داء البروسيالت

Anthrax

Brucellosis

التسمم الوشيقي (السجقي)

الجديري المائي

Botulism

)Chickenpox (Varicella

الهيضه (الكوليرا)

التهاب الملتحمة

الخناق

التهاب الدماغ

Cholera

Conjunctivitis

Diphtheria

Encephalitis

االشريكية القولونية

داء الجياريات

Enterohaemorrhagic
Escherichia coli

Giardiasis

التسمم الغذائي

االنفلونزا (النزلة الوافدة)

Food poisoning

Influenza

داء المستديمة النزلية الغزوي

النكاف

Haemophilus influenza invasive
disease

Mumps

فيروس نقص المناعة البشري/متالزمة
نقص المناعة المكتسب

الحمى الراجعة

Human Immunodeficiency
Virus (HIV)/AIDS
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Group B Weekly reported disease

Relapsing Fever
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(أنفلونزا الطيور) االنفلونزا

Influenza, Avian
داء الفيلقيات

الجرب

Scabies
الحمى القرمزية

Legionellosis

Scarlet Fever

الجذام

اإلصابات المنقولة جنسيا:

)Leprosy (Hansen Disease

Sexual Transmitted Infections
المتدثرة

Chlamydia
داء السيالن

Gonorrhea
الزهري

Syphilis
قريح

Chancroid
الثاليل التناسلية

Genital warts
هربس بسيط

Herpes simplex
داء المشعرات

Trichomoniasis
المالريا

Malaria

أدوات العقديات الغازية (الشديدة) ،الناجمة عن
الزمرة  Aأو الزمرة B

Streptococcal disease,
Invasive,group A or B
الحصبة

Measles

أدوات المكورات الرئوية الغازية
(فيما عدا التهاب السحايا)

Streptococcus pneumonia invasive
)disease (other than meningitis
التهاب السحايا

Meningitis

التيفوئيد ونظيرة التيفوئيد

Typhoid and Parathyphoid
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الشاهوق (السعال الديكي)

Pertussis
الطاعون

Plague
شلل األطفال

Poliomyelitis
السعار (داء الكلب)

Rabies

الحصبة األلمانية (متضمنة الخلقية)

)Rubella (including congenital
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
(سارس)

Severe Acute Respiratory
)Syndrome (SARS
الجذري

Smallpox
الكزاز (متضمنا كزاز الوليد)

)Tetanus (including neonatal
السل (الرئوي وغير الرئوي)

Tuberculosis
()pulmonary & extra-pulmonary
حمى التيفوس

Typhus

الحميات النزفية الفيروسية

Viral Hemorrhagic Fevers

التهاب الكبد الفيروسي ()A,E
)Viral Hepatitis (A,E
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التهاب الكبد الفيروسي ()B,C,D
)Viral Hepatitis (B,C,D
أمراض اخرى – حيوانية المنشأ غير مصنفة

Other zoonotic diseases not elsewhere classified
أمراض معدية – خمجية أخرى غير محددة

Other unspecified infectious diseases
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الحمى الصفراء

Yellow fever
متالزمة الشرق األوسط التنفسية

Middle Respiratory Syndrome
()MERS
أنفلونزا الخنازير

Swine Flu
فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-
(سارس كوف)2

Novel Corona Covid_19
()SARS COV-2
أي مرض طارىء  /مستجد تحدده اإلدارة
المعنية في الوزارة

Any unusual/emerging Disease
specified by the concemed
department in the ministry

71

الخـاتمــة
بحمد اهلل وتوفيقه تم اإلصدار الثاني لموسوعة التشريعات الصحية
لدائرة الصحة  -أبوظبي ليتم إطالقها في العام .2020
أص��ال��ة ع��ن نفسي وع���ن ك��اف��ة أع��ض��اء ف��ري��ق ال��ع��م��ل ف��ي م��ش��روع
الموسوعة التشريعية الصحية ،أتوجه بالشكر على الثقة الغالية التي
أوالها معالي رئيس دائرة الصحة  -أبوظبي ،واهتمام ومتابعة سعادة
وكيل الدائرة ،بتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز على مدار مراحل
العمل وحتى اإلصدار الثاني للموسوعة.
أثمن جهود زمالئي فريق العمل للجهود المميزة والعمل الدؤوب
كما ّ
كي يرى هذا العمل الموسوعي النور في إصداره الحالي.
ختامًا ،نتطلع إلى العمل سويًا مع الشركاء نحو المزيد من المبادرات
التي تحقق رؤية الدائرة الواعدة في أن تصبح إمارة أبوظبي «مجتمع
معافى يتمتع بحياة صحية وسليمة» عبر تقديم منظومة خدمات
ورعاية صحية متميزة ومستدامة تحقق رفاهية وسعادة المجتمع.
المستشار /مشعل أحمد الهاملي
مدير دائرة الشؤون القانونية
أبوظبي  -يوليو 2020
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الفهرس
عنوان التشريع

م
مقدمة
1

قانون اتحادي رقم ( )28لسنة  1981في شأن حجز ومعالجة
المصابين بأمراض عقلية

2

قانون اتحادي رقم ( )14لسنة  2014في شأن مكافحة
األمراض السارية

3

قرار مجلس الوزراء رقم ( )33لسنة  2016بالالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم ( )14لسنة  2014بشأن مكافحة
األمراض السارية

4

قرار وزاري رقم ( )232لسنة 2020م بشأن تعديل جدول
األمراض السارية المرفق بالالئحة التنفيذية للقانون االتحادي
رقم ( )14لسنة 2014

5

قرار وزاري رقم ( )242لسنة 2020م بشأن تحديث جدول
األمراض السارية الواجب التبليغ عنها

الخاتمــة

صفحة
9
11
15
40

64
66
72
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Tel. : +971 50 266 4646 - Abu Dhabi - U. A. E.
E-mail: projects@cmiexcellence.com
Website: www.cmiexcellence.com

طبع لدى
Tel. : +971 2 4483266 - Abu Dhabi - U. A. E.
E-mail: sales@futurepp.com

اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ 2020

