
وزارة الصحة/ نابلس

هاتف: 09/2384771/6 - فاكس: 092336466

وزارة الصحة/ رام الله - خلف مجمع فلسطني

تلفون: 022964183 - فاكس: 022964182

وحدة الشؤون القانونية

هاتف: 2964173 - فاكس: 2965329

Legal.affairs.unit@moh.ps :الربيد اإللكرتوين

ديوان الفتوى والترشيع/ رام الله - املاصيون

اإلدارة العامة للجريدة الرسمية واملطبوعات

عامرة الربقاوي - مقابل فندق امليلينيوم

هاتف: 2971654-02  -  فاكس: 02-2986008

info@lab.pna.ps :الربيد اإللكرتوين

mjr.lab.pna.ps :املرجع اإللكرتوين

og@lab.pna.ps :الجريدة الرسمية

وزارة الصحة





1

رقم احملتوياتمسلسل
العددالصفحة

أوًل: قانون 

654قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م.1.

ثانًيا: قرارات بقانون 

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م1.
ممتاز 24بشأن إجراء الدراسات الدوائية. 

13

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2017م 2.
31131بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية.

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2018م3.
ممتاز 42بتعديل قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م.

18

قرار بقانون رقم )31( لسنة 2018م4.
44147بشأن احلماية والسالمة الطبية والصحية.

.5
قرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م

العامــة  والســالمة  الصحــة  إجــراءات  بشــأن 
الطــوارئ. حالــة  يف  ومخالفتهــا  الوقائيــة 

54167

.6
قرار بقانون رقم )11( لسنة 2021م

بشــأن تنظيــم املنتجــات الطبيــة ملكافحــة فايــروس 
)كوفيــد - 19(.

57178

ثالًثا: مراسيم رئاسية 

مرسوم رقم )5( لسنة 2003م1.
5946بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا.



2

.2
مرسوم رقم )17( لسنة 2006م

ملواجهــة  وطنيــة  طــوارئ  جلنــة  تشــكيل  بشــأن 
الطيــور. انفلونــزا  انتشــار 

6165

مرسوم رقم )13( لسنة 2011م3.
6491بشأن مجمع فلسطني الطبي.

.4
مرسوم رقم )21( لسنة 2013م

الفلســطيني  الصحــي  املجلــس  تشــكيل  بشــأن 
األعلــى.

66110

.5
مرسوم رقم )47( لسنة 2014م

بشــأن تعديل تشــكيل املجلس الصحي الفلســطيني 
األعلى.

69110

رابًعا : قرارات مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )24( لسنة 2003م1.
7049 بنظام الفحص الطبي الدوري.

قرار مجلس الوزراء رقم )108( لسنة 2004م2.
7352بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويالت.

قرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004م3.
7552بنظام التأمني الصحي احلكومي.

.4
قرار مجلس الوزراء رقم )89( لسنة 2007م

مشــمولة  غيــر  مرضيــة  حــاالت  تغطيــة  بشــأن 
الصحــي. التأمــني  بنظــام 

8177

.5
قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2011م

الطبيــة  التجهيــزات  مســتودع  ترخيــص  بنظــام 
اخلاصــة. األســنان  ومختبــرات  لعيــادات 

8297



3

قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2011م 6.
8697بنظام مهنة التغذية.

قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2011م 7.
9697بنظام مهنة فنيي األسنان.

قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2011م 8.
10397بنظام تسويق بدائل حليب األم.

قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2011م9.
10997بنظام مزاولة املهنة ألطباء األسنان.

.10
قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2011م

بنظــام ترخيــص عيــادات ومراكــز طــب األســنان 
اخلاصــة.

11397

قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2011م 11.
11997بنظام االمتياز ألطباء األسنان حديثي التخرج.

قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2012م12.
12499بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها.

.13
قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2018م

واملختبــرات  اجلهــات  ترخيــص  رســوم  بنظــام 
الســريرية. الدوائيــة  الدراســات  إلجــراء 

155145

.14
قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2018م 

بنظــام اســتعمال وحمايــة شــارات الهــالل األحمــر 
والصليــب األحمــر والبلــورة احلمــراء.

157148

لألشــخاص 15. احلكومــي  الصحــي  التأمــني  نظــام 
167176ذوي اإلعاقــة رقــم )2( لســنة 2021م. 

قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2021م 16.
174184برفع نسبة تغطية التأمني الصحي للجرحى.
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قانون الصحة العامة
رقم )20( لسنة 2004م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

وعلى قانون الصحة العامة رقم )40( لسنة 1940م املعمول به يف محافظات غزة،
وعلى قانون الصحة العامة رقم )43( لسنة 1966م املعمول به يف محافظات الضفة،

وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناًء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ 2004/12/22م. 

أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم 

تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً مبزاولة أي من املهن الطبية.
املؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً الستقبال املرضى وعالجهم سواء كانت 

مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك.
املهن الطبية: مهن الطب البشري أو طب األسنان أو الصيدلة. 

املهن الصحية املساعدة: مهن التمريض، التشخيص باألشعة، املختبرات الطبية، فحص 
البصر، جتهيز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وجتهيز وسائل حتسني السمع، 

القبالة، التخدير، العالج الطبيعي ومعامل األسنان وأية مهنة أخرى تُقّرها الوزارة. 
الفيزيائية  املواصفات  تتضمن  والتي  الوزارة  من  املعتمدة  القائمة  الدوائي:  الدستور 
والكيميائية والصيدالنية ملواد معينة أو ما ميكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية 

واحليوية التي ميكن أن تستخدم يف وقاية أو عالج اإلنسان أو احليوان أو النبات.
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يف  تستعمل  مادة  أي  وكذلك  الدوائي  الدستور  يف  مسجلة  مادة  كل  الطبي:  العّقار 
التشخيص أو الوقاية أو العالج ألي من األمراض التي تصيب اإلنسان أو احليوان وأية 
مادة من غير األطعمة التي تؤثر على جسم اإلنسان أو احليوان من خالل تأثيرها على 

البيئة أو الوظائف احليوية ألي منها.  
املرض املعدي: كل مرض قابل لالنتقال إلى اآلخرين بأي طريقة كانت.  

املرض الوبائي: املرض املعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة. 
املصاب: كل شخص مصاب بأحد األمراض املعدية أو يكون حاماًل ملسببها. 

املشتبه بإصابته: الشخص الذي يُستدل من سيرته الطبية أو من األعراض التي تظهر 
عليه بأنه قد يحمل يف جسمه مسببات مرٍض ٌمعٍد.  

العزل: عزل املصاب أو املشتبه بإصابته أو املخالط ألي منهما يف أماكن أو ظروف خاصة 
بهدف منع انتشار مسببات املرض. 

أو  دوائية  أو  غذائية  كانت  سواء  مادة  أي  من  يُؤخذ  الذي  احملدد  اجلزء  هي  نة:  العيِّ
مستحضرات طبية أو تؤخذ من جسم اإلنسان أو إفرازاته ألغراض التحليل والتشخيص، 

وتكون كافية لهذا الغرض. 
األغذية: كل مادة يستخدمها اإلنسان أكاًل أو شرباً أو مضغاً، أو ما ميكن أن يدخل يف 

حتضير تلك املواد أو تركيبها. 
الرضع  األطفال  لتغذية  دوائي مخصص  غير  غذائي  كل مستحضر  األغذية اخلاصة: 
أو ملرضى السكري أو يستخدم إلنقاص وزن اجلسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى 

يصدر بشأنها قرار من الوزير. 
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

مادة )2(
مبا  القيام  الوزارة  على  املعنية،  اجلهات  مع  وبالتنسيق  القانون،  هذا  ألحكام  تنفيذاً 

يلي: 
والتأهيلية، . 1 والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  احلكومية  الصحية  اخلدمات  تقدمي 

وإنشاء املؤسسات الصحية الالزمة لذلك.
ترخيص املؤسسات الصحية غير احلكومية ومراقبتها.. 2
ترخيص مزاولة املهن الطبية واملهن الطبية املساعدة ومراقبتها.. 3
ترخيص األعمال واحلرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.. 4
توفير التأمني الصحي للسكان ضمن اإلمكانات املتوفرة.. 5
إدارة املؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على حتديث وتطوير اخلدمات . 6

الصحية.
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ترخيص مصانع األدوية ومراقبتها مبا يضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء . 7
املختبرات الالزمة وتأهيل الطواقم املتخصصة.

ترخيص األدوية احمللية واملستوردة وتسجيلها ومراقبة املستودعات والصيدليات.. 8
ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها.. 9

وضع األنظمة واللوائح اخلاصة لسالمة الغذاء.. 10
الفحص الدوري ملياه الشرب من حيث صالحيتها لالستخدام اآلدمي.. 11
ترخيص املنشآت اخلاصة بجمع النفايات وكيفية معاجلتها والتخلص منها.. 12
اإلشراف الصحي على أعمال مكافحة احلشرات والقوارض بالتنسيق مع اجلهات . 13

املختصة.
والبيانات . 14 املناسبة  املؤشرات  دراسة  خالل  من  للسكان  الصحي  الوضع  مراقبة 

اخلاصة.
اإلشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة.. 15
املياه . 16 معاجلة  ومحطات  الصحي  الصرف  شبكات  جميع  على  الصحي  اإلشراف 

العادمة.

مادة )3(
وفقاً للقانون، يلتزم املكلفون بإبالغ الوزارة عن جميع املعلومات املتعلقة بالوالدات والوفيات 

وحاالت اإلصابة باألمراض الواجب اإلبالغ عنها.

الفصل الثاني
صحة املرأة والطفل

مادة )4(
على الوزارة إعطاء األولوية لرعاية صحة املرأة والطفل واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من 

االستراتيجية اإلمنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة )5(
على الوزارة توفير اخلدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية املتعلقة بصحة 

األم والطفل ومنها: 
إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إال بعد الفحص . 1

الطبي للتأكد من خلو الزوجني مما ميكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.
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وتشجيع . 2 والرضاعة  والوالدة  احلمل  فترات  أثناء  يف  خاصة  وبصفة  املرأة  رعاية 
الرضاعة الطبيعية.

متابعة منو الطفل وتطوره.. 3
توعية األسرة واملجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خالل مراحل . 4

منوه وتطوره املختلفة.

مادة )6(
تقوم الوزارة مبا يلي:. 1

وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها.أ. 
العمل على ضمان جودة تلك التطعيمات واحملافظة عليها يف أثناء النقل والتخزين ب. 

واالستخدام.
ال تُستوفى أي رسوم عن تطعيم املواليد واألطفال واحلوامل.. 2

مادة )7(
وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته االلتزام ببرامج التطعيم التي تضعها 

الوزارة.

مادة )8(
يُحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إال إذا استوجبت الضرورة إنقاذ . 1

اختصاصي  األقل  على  )أحدهما  اختصاصيني  طبيبني  بشهادة  اخلطر  من  حياتها 
نساء ووالدة( مع وجوب توفر ما يلي: 

املوافقة أ.  تُؤخذ  ذلك  حالة عجزها عن  ويف  احلامل،  من  موافقة خطية مسبقة 
اخلطية من زوجها أو ولي أمرها.

 أن تتم عملية اإلجهاض يف مؤسسة صحية.ب. 
على املؤسسة الصحية التي أُجريت فيها عملية اإلجهاض االحتفاظ بسجل خاص، . 2

االحتفاظ  وعليها  ومبرراتها،  ونوعها  العملية  إجراء  وتاريخ  احلامل  اسم  فيه  تدون 
بتلك املعلومات إضافة إلى شهادة الطبيبني، واملوافقة اخلطية على عملية اإلجهاض 

ملدة عشر سنوات على األقل.
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الفصل الثالث
مكافحة األمراض

مادة )9(
امُلعدية  وغير  املعدية  األمراض  مبكافحة  املختصة  اجلهات  مع  وبالتنسيق  الوزارة  تقوم 
تلك األمراض من خالل جمع  انتشار  بالوسائل كافة، وعليها مراقبة معدالت  والوراثية 

املؤشرات الالزمة.

مادة )10(
على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية الالزمة حلصر انتشار األمراض املعدية 

ومن ذلك:
فرض التطعيم الواقي أو العالج الالزم.. 1
مصادرة املواد امللوثة أو أية مواد ميكن أن تكون مصدراً للعدوى وإتالفها بالتنسيق . 2

مع اجلهات املختصة.
دفن املوتى جراء تلك األمراض بالطريقة التي تراها مناسبة.. 3

مادة )11(
الوزارة،  من  احملددة  املُعدية  األمراض  بأحد  بإصابته  اشتبه  أو  شخص  أصيب  إذا 
وجب اإلبالغ عنه فوراً إلى أقرب مؤسسة صحية، والتي عليها إبالغ اجلهة املعنية بذلك 

يف الوزارة.

مادة )12(
يقع واجب اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة السابقة على:

كل طبيب قام بالكشف على املصاب أو املشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه.. 1
كل من تشمله -لهذا الغرض- تعليمات الوزارة يف حينه.. 2

مادة )13(
يجوز للوزارة عزل املصاب باألمراض الوبائية أو املشتبه به أو املخالط ألي منهما يف . 1

املكان املناسب وللمدة التي حتددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً 
عن مزاولة عمله.

على الوزارة توفير العالج املناسب مجاناً لألمراض الوبائية التي حتددها.. 2
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مادة )14(
بقرار من الوزير، للوزارة فرض احلجر الصحي يف فلسطني ملنع انتقال األمراض الوبائية 

منها وإليها.

مادة )15(
مع  بالتنسيق  للوزارة  يجوز  وإليها  فلسطني  من  الوبائية  األمراض  انتقال  منع  بهدف 

اجلهات املعنية:
املعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية واجلوية العامة واخلاصة.. 1
إجراء الفحوصات الطبية على املسافرين القادمني واملغادرين.. 2
عزل احليوانات ومراقبتها.. 3
حتديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو املواد املستوردة من اخلارج.. 4

الفصل الرابع
سالمة األغذية

مادة )16(
على مصنعي املواد الغذائية واملستوردين لها تزويد الوزارة خالل ُمدة محددة مبا يلي:

التركيبة الكيماوية لتلك املواد الغذائية.. 1
طريقة تداولها وكيفية استخدامها.. 2
عيِّنة من تلك املواد لتحليلها.. 3
أي معلومات أخرى عن تلك املواد لها عالقة بالصحة العامة.. 4

مادة )17(
تتولى الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة مراقبة األغذية يف أثناء تداولها، كما 

وعليها مراقبة األغذية:
بعد . 1 إال  السماح بدخولها  الدوائر اجلمركية، وال يجوز  إلى  املستوردة عند وصولها 

موافقة الوزارة.
املنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وجتهيزها.. 2
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مادة )18(
يحظر تداول األغذية إذا:

كانت مخالفة للمواصفات والشروط احملددة من قبل الوزارة.. 1
وقع بها ِغشُّ على نحو يغير من طبيعتها.. 2
كانت غير صاحلة لالستهالك اآلدمي، أو ضارة بصحة اإلنسان.. 3

مادة )19(
يعتبر املنتج الغذائي غير صالح لالستهالك اآلدمي إذا:

حدث تغيُّر يف خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو املظهر أو الرائحة.. 1
ثبت بالتحليل حدوث تغيُّر يف تركيبته الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح . 2

بها أو تلوثه بأحد امللوثات الكيماوية أو البيولوجية أو اإلشعاعية.
كانت مدة صالحيته منتهية وفقاً للتاريخ املدون عليه.. 3
مت تداوله يف ظروف أو بطرق غير صحية.. 4

مادة )20(
يعتبر املنتج الغذائي ضاراً بصحة اإلنسان إذا:

كان ملوثاً بامليكروبات أو الطفيليات أو املبيدات أو املواد املشعة أو غيرها، على نحٍو . 1
من شأنه إحداث املرض باإلنسان.

كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد األمراض التي تنتقل عدواها إلى اإلنسان.. 2
كانت عّبوته حتتوي على مواد ضارة بالصحة.. 3
احتوى على مواد ضارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غيرها . 4

والتي من شأنها إحداث املرض باإلنسان.

مادة )21(
الصادرة  اإللزامية  الفنية  التعليمات  والشروط احملددة يف  باملواصفات  االلتزام  يجب 

عن مؤسسة املواصفات واملقاييس وبالتنسيق مع الوزارة.

مادة )22(
يحظر تداول األغذية اخلاصة أو اإلعالن عنها إال بعد تسجيلها واحلصول على تراخيص 

بتداولها وبطريقة اإلعالن عنها من الوزارة.
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مادة )23(
يتحمل مستورد املواد الغذائية نفقات حتليل العينات عند دخولها.. 1
يتحمل مصنع املواد الغذائية نفقات حتاليل العينات التي تؤخذ عند التصنيع.. 2

مادة )24(
ال يجوز الترخيص للمصاب بأحد األمراض املعدية التي حتددها الوزارة مبمارسة حرفة 

بائع أطعمة أو مشروبات.

مادة )25(
يف . 1 وذلك  الغذائية  املواد  من  عينات  الوزارة فحص  من  املختصني  للموظفني  يحق 

أثناء تداولها. 
تُؤخذ العينات املشار إليها يف الفقرة السابقة وفق اللوائح اخلاصة بذلك والصادرة . 2

مبقتضى القانون.

مادة )26(
يجب أن جترى حتليل العينات يف املختبرات التي حتددها الوزارة فور ضبطها ويعلم 
تاريخ ضبط  من  يوماً  التحليل يف موعد ال يتجاوز خمسة عشر  بنتيجة  الشأن  صاحب 

العينة.

مادة )27(
إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط 
اخلاصة بتداول األغذية أو ضارة بصحة اإلنسان أو غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 
أو مغشوشة تتولى الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة اتخاذ التدابير الالزمة إلتالف 

املواد الغذائية التي أُخذت منها تلك العينة على نفقة من يتحمل املسؤولية عن ذلك.

مادة )28(
يطلبه  ما  الوزارة  من  املختص  املوظف  إعطاء  الغذائية  املواد  يتداول  من  كل  على 

من معلومات أو عينات متكنه من تأدية عمله تنفيذاً ألحكام هذا القانون.

مادة )29(
ال يجوز أن يُنتدب أي موظف من الوزارة للتفتيش يف منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر 

أو غير مباشر بأية مهنة أو حرفة ذات عالقة بتداول األغذية.
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مادة )30(
دون إذن بذلك ال يجوز إخفاء املواد الغذائية التي يتم ضبطها وفقاً للقانون أو تعديلها 

أو التصرف بها بأي طريقة كانت.

الفصل اخلامس
الصحة املهنية

مادة )31(
بعد  إال  البيئة،  أو صحة  العامة  الصحة  على  أثر  لها  أو حرفة  أي عمل  مزاولة  يُحظر 

احلصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.

مادة )32(
تضع الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املعنية الشروط الالزمة لتوفر وسائل السالمة والصحة 

املهنية يف أماكن العمل، وآلية التفتيش املتواصل عليها.

مادة )33(
ال يجوز الترخيص ألي منشأة قبل احلصول على موافقة الوزارة.

مادة )34(
تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة بـ:

حتديد الشروط الصحية الواجب توافرها يف العاملني يف مهن أو حرف أو صناعات . 1
ميكن أن تؤثر على صحتهم.

حتديد أنواع الفحوصات الطبية األولية والوقائية الدورية الالزمة للعاملني يف تلك . 2
املهن أو احلرف أو الصناعات.

إعداد قائمة باألمراض املهنية.. 3

مادة )35(
التي جتري  الوزارات  من  احملددة  والدورية  األولية  الفحوصات  كلفة  منشأة  كل  تتحمل 

للعاملني فيها.
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الفصل السادس
الثقافة الصحية

مادة )36(
تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املعنية بإعداد برامج اإلرشاد والتثقيف الصحي والبيئي 

املقروءة واملرئية واملسموعة.

مادة )37(
تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بنشر وتوصيل تلك البرامج للمواطنني.

مادة )38(
تقوم الوزارة عبر دائرة الصحة املدرسية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بإعداد برامج 

اإلرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقدميها يف الروضات واملدارس واجلامعات.

الفصل السابع
املكاره الصحية

مادة )39(
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة تقوم الوزارة حتديد املكاره الصحية التي تؤثر سلباً 

على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان.

مادة )40(
التسبب . 1 بعدم  وذلك  املختلفة،  بعناصرها  البيئة  على  احملافظة  شخص  كل  على 

بأي من املكاره الصحية.
على كل شخص إزالة املكرهة الصحية التي تسبب بها، أو كان مسؤوالً عنها.. 2

مادة )41(
املسؤول . 1 أو  املتسبب  الشخص  إلى  إشعار  إرسال  الوزارة  يف  املختص  للموظف 

عن املكرهة الصحية، يُخطره فيه بوجوب إزالتها خالل املدة احملددة يف اإلشعار.
على الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية العمل على إزالة املكاره الصحية.. 2
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مادة )42(
على الوزارة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية حتديد الشروط والضوابط اخلاصة مبا يلي:  . 1

نقل املواد أو النفايات اخلطرة أو تخزينها أو معاجلتها أو التخلص منها.أ. 
تداول واستخدام مبيدات اآلفات ألغراض الزراعة أو الصحة العامة.ب. 
جمع املياه العادمة ومياه األمطار أو معاجلتها أو إعادة استخدامها أو التخلص ج. 

منها.
ال يجوز ألي شخص القيام مبا ورد يف البند )1( أعاله، إال وفقاً للشروط والضوابط . 2

احملددة.

مادة )43(
ري  أو  الزراعية،  األراضي  تسميد  ألغراض  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  يحظر 
بالتنسيق  الوزارة  حتددها  التي  والضوابط  للشروط  وفقاً  إال  احلقلية،  املزروعات 

مع اجلهات املعنية.

مادة )44(
على الوزارة اتخاذ اإلجراءات املناسبة للحد من أضرار التدخني وانتشاره.

مادة )45(
سالمة  لضمان  الالزمة  الشروط  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  الوزارة  تضع 

مياه اآلبار والعيون والوديان وشواطئ البحار وحمايتها من التلوث وسوء االستخدام.

الفصل الثامن
املؤسسات الصحية

مادة )46(
يتفق . 1 مبا  املقدمة  واخلدمات  احلكومية  الصحية  املؤسسات  توزيع  الوزارة  على 

مع املتطلبات الصحية للمواطنني وأماكن تواجدهم.
أجل . 2 من  صحية،  مؤسسة  لكل  الالزمة  واملواصفات  الشروط  حتديد  الوزارة  على 

القيام بعملها واحملافظة على العاملني فيها.
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مادة )47(
يجوز إنشاء أي مؤسسة صحية بعد احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة )48(
احملددة  للشروط  مستوفية  الصحية  املؤسسة  تقدمها  التي  املأكوالت  تكون  أن  يجب 

من حيث النوعية وكيفية احلفظ والتجهيز.

مادة )49(
وفقاً ألحكام القانون، يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها، وتكون ملحقة 

مببناها وال يجوز لها بيع األدوية للجمهور من غير مرضاها.

مادة )50(
يشترط يف جميع العاملني باملؤسسة الصحية خلوهم من األمراض املعدية ومسبباتها.. 1
تعمل املؤسسة الصحية على وقاية العاملني فيها، مما قد يضر بصحتهم اجلسدية . 2

أو النفسية.

مادة )51(
الصحية احلق  للمؤسسة  املهنة  يتنافى مع كرامة  املرعية ومبا ال  املهنية  للقواعد  وفقاً 

يف اإلعالن عن نفسها.

مادة )52(
تكلفة  تتضمن  قائمة  ظاهر  مكان  يف  تضع  أن  حكومية  غير  صحية  مؤسسة  كل  على 

اخلدمات التي تقدمها وعليها إعالم الوزارة بذلك.

مادة )53(
والكشوفات  الدورية  بالتقارير  الوزارة  تزويد  حكومية  غير  صحية  مؤسسة  كل  على 

اإلحصائية حول سير العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة.
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مادة )54(
يحظر على املؤسسة الصحية غير احلكومية مزاولة أي أعمال غير تلك التي رخص . 1

لها بها من الوزارة.
وفقاً ألحكام القانون، للوزير احلق يف أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال . 2

أي مؤسسة صحية أو جزء منها يف األغراض التي يراها ضرورية.

مادة )55(
وفقاً ألحكام هذا القانون وبقرار ُمسبَّب ومكتوب يجوز للوزير إغالق املؤسسة الصحية 

أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة املواطنني.

مادة )56(
القانون . 1 بأحكام  التزامها  من  للتأكد  صحية  مؤسسة  أية  تفتيش  يف  احلق  للوزارة 

وبلوائحها الداخلية وبالشروط واملواصفات الصحية.
للوزارة أن تخطر املؤسسة الصحية املخالفة بضرورة إزالة أسباب املخالفة يف املوعد . 2

الذي حتدده الوزارة، وترسل نسخة من ذلك اإلخطار إلى النقابة املعنية.
استمرت . 3 إذا  إلغاؤه،  أو  الصحية  املؤسسة  بترخيص  العمل  إيقاف  للوزير  يجوز 

يف مخالفتها بعد انتهاء املوعد الذي مت حتديده من الوزارة.

مادة )57(
أمام جهات االختصاص يف  الطعن  الصحية احلق يف  للمؤسسة  القانون،  وفقاً ألحكام 
قرار الوزير املشار إليه يف املادتني )55، 56( من هذا القانون خالل 60 يوماً من تاريخ 

تسلمها القرار.

مادة )58(
بأمر  منها  وإخراجه  الصحية  املؤسسة  إلى  املصاب  أو  املريض  الشخص  إدخال  يكون 

الطبيب املعالج فيها.

مادة )59(
ال يكون إدخال املريض ملؤسسة صحية جبراً إال:

إذا أوجبت حالته عالجه داخل املؤسسة الصحية.. 1
بهدف حماية اآلخرين.. 2
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مادة )60(
لكل مريض يف املؤسسة الصحية احلق يف:

احلصول على الرعاية الفورية يف احلاالت الطارئة.. 1
تلقي شرح واضح للعالج املقترح وله املوافقة على تعاطي ذلك العالج أو رفضه.. 2
املؤسسة . 3 التي جترى يف  التدريبات  أو  أو رفض املشاركة يف األبحاث  املوافقة على 

الصحية.
احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية.. 4
تقدمي الشكاوى ضد املؤسسة الصحية أو أحد العاملني فيها.. 5

مادة )61(
املناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  إليها  املقدمة  بالشكاوى  االهتمام  الصحية  املؤسسة  على 

بشأنها.

الفصل التاسع
املهن الطبية واملهن الطبية املساعدة

مادة )62(
يحظر الترخيص ملزاولة أي مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إال بعد توافر الشروط 

احملددة من الوزارة والنقابة ذات العالقة.

مادة )63(
يحظر مزاولة أية مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إال بعد احلصول على الترخيص.

مادة )64(
للوزارة أن تقرر إيقاف العمل بترخيص مزاولة أي من املهن الصحية أو املهن الصحية . 1

املساعدة إيقافاً مؤقتاً، أو إلغاء ذلك الترخيص نهائياً، على أن يكون القرار مسبباً 
ومكتوباً.

يجوز الطعن يف ذلك القرار أمام احملكمة املختصة خالل )60( يوماً من تاريخ تسليمه . 2
لصاحب الشأن.
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الفصل العاشر
العقاقير الطبية

مادة )65(
يجب أن تكون جميع العقاقير الطبية املتداولة يف فلسطني مسجلة يف الدستور الدوائي 

د.  املعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل ُموحَّ

مادة )66(
يُحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية - سواء كانت خاصة أو عامة - صرف العقاقير 
الطبية التي تستوجب وصفة طبية، إال مبوجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد 

ذلك بنظام.

مادة )67(
تكون  طبية  عقاقير  ألية  االستخدام،  أو  الصرف  أو  الشراء  أو  بالبيع  التداول  يُحظر 

منتهية صالحيتها وفقاً للتاريخ املدون عليها.

مادة )68(
يطابق  لم  إذا  لالستعمال،  صالح  غير  الصيدالني  املستحضر  أو  الطبي  العّقار  يُعتبر 

مواصفات التصنيع والتخزين اجليدين وتأكيد اجلودة.

مادة )69(
يُحظر البيع أو االجتار يف عينات العقاقير الطبية واملستحضرات الصيدالنية، التي تكون 

ة للدعاية واإلعالن أو التوزيع املجاني. ُمعدَّ

مادة )70(
طبية  عقاقير  أية  حتضير  املهنة،  مبزاولة  لهم  املرخص  الصيادلة  غير  على  يُحظر 

أو مستحضرات صيدالنية.

مادة )71(
أن  أو تصنيعه يف صيدلية يجب  يتم حتضيره  أو مستحضر صيدالني  كل عّقار طبي 

يكون مطابقاً للمواصفات املذكورة يف الوصفة الطبية.
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مادة )72(
يُحظر استخدام الوسائل والعقاقير الطبية لغايات التحقيق واحلصول على اعترافات.

الفصل احلادي عشر
دفن املوتى
مادة )73(

والقرارات  القانون  ألحكام  ووفقاً  لذلك  املخصصة  األماكن  يف  إال  املوتى  دفن  يُحظر 
الصادرة بذلك.

مادة )74(
ملجلس الوزراء أن:

يقرر إنشاء أّية مقبرة.. 1
مينع الدفن أو يوقفه يف أّية مقبرة أو يف أي مكان.. 2

مادة )75(
قرار من  وبعد  التحقيق،  لغايات  إال  منه،  أية جثة  نقل  أو  لرفع  قبر  أي  فتح  يجوز  ال 

النائب العام.

مادة )76(
يجوز تخصيص غرفة مجهزة أو أكثر للموتى يف أي مشفى، بهدف حفظ اجلثث حلني 

دفنها أو تشريحها أو نقلها.

مادة )77(
تصدر الوزارة اللوائح اخلاصة بنقل املوتى من مدينة إلى أخرى وكذلك من فلسطني وإليها.

الفصل الثاني عشر
الرقابة والتفتيش

مادة )78(
ملفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم من الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية 
فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط اجلرائم التي تقع مخالفة ألحكام هذا القانون 

عون عليها. وإثباتها يف محاضر يُوقِّ
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مادة )79(
الوزارة دخول أي مؤسسة صحية  القانون يحق ملفتشي  للتأكد من تطبيق أحكام هذا 
أو صيدالنية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، 

للقيام بالتفتيش وأخذ العينات الالزمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة املأخوذة.

مادة )80(
أدوية  فيها  توجد  التي  األماكن  أو  والصيدالنية  الصحية  املؤسسات  مسئولي  على 
أو مستحضرات أو مستلزمات طبية، تقدمي كل التسهيالت الالزمة للمفتشني، وإطالعهم 

على السجالت والدفاتر وعدم منعهم من القيام مبهامهم.

الفصل الثالث عشر
العقوبات واألحكام اخلتامية

مادة )81(
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كلُّ من يخالف أي حكم 
من أحكام هذا القانون، باحلبس مدة ال تزيد على سنتني، وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني.

مادة )82(
إذا ترتب على املخالفة خسارة يف األرواح أو أضرار . 1 تكون عقوبة احلبس وجوبية، 

جسيمة يف األموال.
تضاعف العقوبة يف حال تكرار املخالفة.. 2

مادة )83(
على مجلس الوزراء إصدار األنظمة أو اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )84(
تلغى القوانني التالية وما طرأ عليها من تعديالت: . 1

قانون الصحة العامة رقم )40( لسنة 1940م املعمول به يف محافظات غزة.أ. 
قانون الصحة العامة رقم )43( لسنة 1966م املعمول به يف محافظات الضفة.ب. 

يلغى كل حكٍم يتعارض مع أحكام هذا القانون.. 2
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مادة )85(
على جميع اجلهات املختصة -كلُّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد 

ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر مبدينة غزة بتاريخ: 27/ديسمبر/2004 ميالدية 
                         املوافق: 15/ذو القعدة/1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م
بشأن إجراء الدراسات الدوائية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 
املادة )43( منه،

وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )15( لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2016/08/30م،
وعلى الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
أدناه،  لها  املعاني املخصصة  بقانون،  القرار  الواردة يف هذا  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الــوزارة: وزارة الصحـة. 
الوزيــر: وزير الصحـة. 

املدير العام: مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة يف الوزارة.
الدائرة: دائرة التسجيل الدوائي يف اإلدارة العامة للصيدلة.  

اللجنـة املؤسسية: جلنــة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية املشكلة يف اجلهة التي جتري 
البحوث، وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.

جلنة الدراسات الدوائية: اللجنة املؤلفة للدراسات الدوائية يف اإلدارة العامة للصيدلة، 
وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.

الدراسات الدوائيـة: الدراسات الدوائية العالجية وغير العالجية التي جترى على اإلنسان، 
وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.  

التوافـر احليوي: سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء أو أي من مستقبالته الفاعلة 
يف الدم أو يف موقع تأثيره يف اجلسم.



25

التكافـؤ احليـوي: عدم وجود أي فرق إحصائي واضح يتعلق بالتوافر احليوي يف املستحضرات 
املتكافئة صيدالنياً من خالل الدراسات السريرية.

املستحضر الصيدلني املرجعي: املستحضر املرخص ألول مرة للتداول عاملياً، ومسموح 
تسويقه يف بلد املنشأ، وما تعتمده جلنة الدراسات الدوائية استناداً للمراجع العاملية. 

مادة )2(
تقسم الدراسات الدوائية إلى:

الدراسات الدوائية العالجية: هي الدراسات السريرية التي جترى على املتطوعني، . 1
املرضى منهم أو األصحاء. 

املتطوعيـن . 2 على  جترى  التي  الدراسـات  هي  العالجية:  غير  الدوائية  الدراسات 
األصحاء من حيث فاعليـة الدواء وحركيتــه والتوافر والتكافــؤ احليوي للدواء. 

مادة )3(
ال يجوز إجراء الدراسات الدوائية إال بعد حصول اجلهة التي تقوم بإجرائها على ترخيص . 1

من الوزير، بناًء على تنسيب جلنة الدراسات الدوائية وفق أحكام هذا القرار بقانون.
أحكام . 2 وفق  املرخصة  التالية،  اجلهات  من  أي  من  الدوائية  الدراسات  إجراء  يتم 

الفقرة )1( من هذه املادة: 
املستشفيات العامة واخلاصة التي تتوافر لديها اإلمكانات الفنية للقيام بالعناية أ. 

الطارئة واحلثيثة والفحوصات املخبرية السريرية الالزمة ضمن شروط الوزارة.
اجلامعات واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحث العلمي املتخصصة وشركات ب. 

إنتاج األدوية، على أن تتوافر لديها اإلمكانيات الفنية املطلوبة وفقاً للبند )أ( 
من هذه الفقرة، ويف حال عدم توافر هذه اإلمكانيات، يجوز ألي من هذه اجلهات 

إجراء الدراسة يف املستشفيات واملراكز املرخصة إلجرائها.
يجب إجراء التحاليل على العينات احليوية اخلاصة بالدراسات الدوائية يف مختبرات . 3

معتمدة، تتوافر فيها املتطلبات الضرورية إلجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها، 
حسب متطلبات املمارسة املخبرية اجليدة.

مادة )4(
موافقته . 1 على  طوعاً  احلصول  بعد  إال  اإلنسان  على  دوائية  دراسة  إجراء  يجوز  ال 

اخلطية املستنيرة املبنية على املعرفة، وخضوعه للفحوصات الطبية الالزمة لضمان 
سالمته، وال يجوز استخدام العينات احليوية أو أي جزء منها املأخوذة منه ألغراض 

غير املنصوص عليها يف الدراسة. 
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تلتزم اجلهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصاحلها باآلتي:. 2
إعداد مخطط للدراسة التي سيتم إجراؤها، على أن يتضمن املسوغات العلمية أ. 

إلجرائها وأي تفاصيل واردة يف هذا القرار بقانون.
لتغطية ب.  فلسطني  يف  العاملة  التأمني  شركات  إحدى  لدى  تأمني  عقد  إبرام 

الذي  باإلنسان  منها  يتعلق  ما  وخاصة  الدراسة،  عن  تنتج  قد  التي  األضرار 
جترى الدراسة عليه، على أن حتدد احلاالت التي ميكن فيها إبرام هذا العقد 
تنسيب جلنة  بناًء على  الوزير  تعليمات يصدرها  ومتطلباته مبقتضى  وشروطه 

الدراسات الدوائية.

مادة )5(
حتدد أسس ومتطلبات ترخيص اجلهات واعتماد املختبرات املنصوص عليها يف املادة . 1

)3( من هذا القرار بقانون مبقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناًء على تنسيب جلنة 
الدراسات الدوائية.

للوزير بناًء على تنسيب من جلنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الصادر . 2
بقانون،  القرار  أي مخالفة ألحكام هذا  ارتكاب  إلغاءه عند  أو  بشكل مؤقت  عنه 

دون اإلخالل بأي عقوبة نص عليها فيه.

مادة )6(
تشكل يف اجلهة التي تنوي إجراء الدراسة من اجلهات املنصوص عليها يف املــادة )3( . 1

من هذا القرار بقانون جلنة تسمى »اللجنة املؤسسية« تتكون من خمسة أعضاء 
على األقل من كال اجلنسني من ذوي اخلبرة و االختصاص، على أن يكون من بينهم 

قانوني وعضو ممثل عن املجتمع احمللي من ذوي اخلبرة واالختصاص. 
تكون مدة العضوية يف اللجنة املؤسسية سنتني قابلة للتجديد.. 2
تختار اللجنة من بني أعضائها يف أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس. . 3

مادة )7(
تتولى اللجنة املؤسسية املهام والصالحيات اآلتية:. 1

التأكد من صحة املسوغات العلمية إلجراء الدراسة الدوائية.أ. 
بأسس ب.  والتزامه  الدراسة،  إجراء  على  وقدرته  البحث  فريق  كفاية  من  التأكد 

املمارسة اجليدة إلجراء الدراسات الدوائية السريرية.
اعتماد مخطط الدراسة واملوافقة على بدء إجرائها ومتابعتها.ج. 
التأكد من أن قبول املتطوع إلجراء الدراسة عليه قد مت مبحض إرادته.د. 
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 هـ.  التنسيق مع جلنة الدراسات الدوائية وإعالمها عن أي عوارض جانبية ونتائج
        سلبية غير معروفة أو خطيرة عن الدواء قد تظهر أثناء الدراسة الدوائية أو بعدها. 

نائبه عند غيابه كلما دعت احلاجة . 2 أو  اللجنة املؤسسية بدعوة من رئيسها  جتتمع 
إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على األقل، على أن يكون 

الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها على األقل. 

مادة )8(
تلتزم اجلهة التي تقوم بإجراء الدراسة الدوائية باآلتي:. 1

العملية أ.  اخلبرة  لديهم  تتوافر  علمياً  مؤهلني  أعضاء  من  بحث  فريق  تشكيل 
إلجرائها وفقاً ملتطلبات الدراسة، ويكون رئيس الفريق مسؤوالً عن حسن تنفيذ 

هذه الدراسة. 
مسؤولية ب.  ويتحملون  الدراسة  إجراء  على  يشرفون  أكثر  أو  طبيب  وجود  تأمني 

الرعاية الطبية أثناء إجرائها. 
تتحمل اجلهة التي تقوم بإجراء الدراسة املسؤولية القانونية عن األضرار التي قد . 2

تلحق باملتطوع نتيجة مشاركته يف الدراسة.

مادة )9(
املؤسسية على  اللجنة  توصية  إلى  املستندة  الدوائية  الدراسات  موافقة جلنة  تشترط 

إجراء الدراسات الدوائية.

مادة )10(
يلتزم كل من يجري الدراسات الدوائية مبخطط الدراسة املعتمد من قبل جلنة الدراسات 
على  الدوائية  الدراسات  بإجراء  اخلاص  هلسنكي  بإعالن  يلتزم  أن  عليه  كما  الدوائية، 

اإلنسان.

مادة )11(
الصيدلة،  عام  مدير  برئاسة  الدوائية«  الدراسات  »جلنة  تسمى  الوزارة جلنة  يف  تؤلف 

وعضوية كل من:
مدير التسجيل الدوائي نائباً للرئيس. . 1
رئيس قسم الدراسات الدوائية يف دائرة التسجيل الدوائي.. 2
طبيبني أحدهم يسميه الوزير، واآلخر أخصائي أمراض باطنية يسميه مجلس نقابة . 3

األطباء. 
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أربعة أشخاص ميثلون اجلامعات والقطاع اخلاص من املتخصصني يف مجال حركية . 4
الدواء والصيدلة التحليلية واإلحصاء احليوي والصيدلة السريرية، يتم اختيارهم 

للتجديد. قابلة  سنتني  ملدة  العام  املدير  تنسيب  على  بناًء  الوزير  من  بقرار 
رئيس قسم حتليل األدوية يف مختبر الصحة العامة.. 5
صيدالني متخصص يف علم األدوية يسميه مجلس نقابة الصيادلة.. 6

مادة )12(
تتـولى جلنة الدراسات الدوائية املهام والصالحيات اآلتية:

اعتماد تشكيل اللجان املؤسسية ومراقبة عملها. . 1
تقييم تقارير الدراسات املقدمة إليها العتمادهـا.. 2
التحقق من صحة املعلومات املقدمة لها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.. 3
التأكد من التزام اجلهات املرخص لها بإجراء الدراسات الدوائية مبقتضى أحكام . 4

هذا القرار بقانون، بتطبيق أسس املمارسة اجليدة للفحوصات السريرية واملخبرية، 
الدراسات  جلنة  من  تنسيب  على  بناًء  الغاية،  لهذه  الوزير  يصدرها  تعليمات  وفق 

الدوائية.

مادة )13(
جتتمع جلنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس أو نائبه يف حال غيابه كلما دعت . 1

احلاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون 
الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باإلجماع أو بأغلبية سبعة من أعضائها 

على األقل. 
للجنة الدراسات الدوائية تشكيل جلان فنية ملساعدتها على القيام مبهامها وتقدمي . 2

التوصيات الالزمة بهذا اخلصوص. 
للجنة. 3 سر   أمني  للصيدلة  العامة  اإلدارة  موظفي  بني  من  العام  املدير  يُعنٍي   أ.  

     الدراسات الدوائية، يساعده عدد من موظفي هذه اإلدارة.
ومتابعة    أعمالها  جدول  إعداد  الدوائية  الدراسات  جلنة  سر  أمني  يتولى   ب. 
ومتابعة وقراراتها  جلساتها  محاضر  وتدوين  اجتماعاتها  لعقد  الدعوة  توجيه       

      تنفيذها وحفظ الوثائق واملراسالت اخلاصة بها.
لرئيس اللجنة أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك . 4

يف مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
يصدر املدير العام التعليمات الالزمة بخصوص التدريب املطلوب للعاملني يف مجال . 5

إجراء الدراسات الدوائية.
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مادة )14(
للمدير العام أن يفوض خطياً دائرة اجلودة الدوائية يف الوزارة حق التفتيش على اجلهات 

املرخص لها بإجراء الدراسات الدوائية للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )15(
تستوفى رسوم ترخيص اجلهات أو اعتماد املختبرات املنصوص عليها يف املادة )3( . 1

من هذا القرار بقانون، وحتدد مبوجب نظام يصدر لهذه الغاية.
الدراسات . 2 تقدمها جلنة  التي  اخلدمات  مقابل  الوزارة  تستوفيه  الذي  البدل  يحدد 

الدوائية مبقتضى تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من املدير العام، وتغطى مكافآت 
أعضاء اللجنة وما حتتاج إليه من نفقات من حصيلة هذا البدل.

مادة )16(
يعاقب باحلبس من سنة إلى ثالث سنوات، أو بغرامة ال تقل عن خمسة أالف دينار . 1

وال تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني كل شخص وافق على إجراء 
الدراسة الدوائية أو أشرف عليها أو قام بإجرائها دون التقيد بالشروط واملتطلبات 

التي يقتضيها هذا القرار بقانون.
يعاقب باحلبس من ستة أشهر إلى سنة أو بغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على . 2

خمسة أالف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني، كل من :
الطبيب املعني لإلشراف على إجراء الدراسة، إذا تغيب عن اإلشراف عليها أثناء أ. 

إجرائها أو لم يلتزم مبسؤولية الرعاية الطبية الالزمة للمتطوع.
من أخفى أي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً للدواء، ولم يعلم جلنة الدراسات ب. 

الدوائية بذلك.
يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة أالف دينار كل من لم يتقيد . 3

مبخطط الدراسة املعد دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها جلنة الدراسات 
الدوائية.

يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تزيد على خمسني ألف دينار كل . 4
مستشفى أو جهة بحث علمي أو مؤسسة أكادميية أو جامعة أو شركة إنتاج أدوية 
أجرت دراسة دوائية على اإلنسان دون أن يكون مرخصاً له بذلك أو قام أي مختبر 
لهذا القرار بقانون أو دون  استناداً  بتحليل العينات احليوية، دون أن يكون معتمداً 

التقييد بأحكامه.
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أي مخالفة أخرى ألي حكم من أحكام هذا القرار بقانون تتعلق بإجراء الدراسات . 5
على  تزيد  ال  بغرامة  مرتكبها  يعاقب  بها،  خاصة  عقوبة  على  ينص  ولم  الدوائية، 

ثالثة أالف دينار.

مادة )17(
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.. 1
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة . 2

مبقتضاه. 

مادة )18(
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )19(
يُعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )20(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 

من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2016/10/11 ميالدية                  
                             املوافق: 10/محرم/1438هجرية

 
حمــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )6( لسنة 2017م
بشأن تنظيم نقل وزارعة األعضاء البشرية 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 
املادة )43( منه،

1936م وتعديالته، الساري  وبعد االطالع على أحكام قانون العقوبات رقم )74( لسنة 
يف احملافظات اجلنوبية،

الساري  وتعديالته،  1960م  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  أحكام  على  واالطالع 
يف احملافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون االنتفاع بعيون املوتى ألغراض طبية رقم )43( لسنة 1956م،
وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،

وعلى مجلة األحكام العدلية،
وعلى أحكام قانون األحوال املدنية رقم )2( لسنة 1999م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون األحوال الشخصية رقم )61( لسنة 1976م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/03/07م،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

مادة )1(
أدناه،  لها  املخصصة  املعاني  بقانون  القرار  هذا  الواردة يف  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

هذا  أحكام  مبوجب  املنشأة  البشرية،  األعضاء  وزراعة  لنقل  العليا  اللجنة  اللجنة: 
القرار بقانون.

املوت الدماغي: التوقف الكامل لكافة أنشطة الدماغ، ويشمل موت جذع الدماغ مما ينتج 
عنه توقف قدرة الدماغ على التحكم الالإرادي بالوظائف احليوية.
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للزراعة  أو نسيجاً من جسمه إلنسان آخر بحاجة  الذي مينح عضواً  اإلنسان  املانح: 
دون مقابل مادي.

املتلقي: كل شخص بحاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج يف جسمه.
نقل األعضاء للزراعة: استئصال عضو أو نسيج بشكل كامل أو جزئي، ونقله من جسم 

إنسان حي أو ميت جلسم إنسان آخر بحاجة للزراعة.
التبرع: تصرف قانوني يفيد موافقة اإلنسان حال حياته أو األشخاص املخولني قانوناً 
بعد وفاته على أن ينقل منه عضو أو جزء منه أو نسيج بشري أو أكثر إلى إنسان آخر حال 

حياته، أو يوصي بذلك بعد وفاته، بدون عوض.
حفظ األعضاء: عملية حفظ األعضاء املتبرع بها بطرق مختلفة، وحتت ظروف خاصة 

بوضعها بالثلج أو مبحاليل حافظة.
كامل األهلية: الشخص الذي أمت ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة، ويتمتع بقواه العقلية، 

ولم يحجر عليه ألي عارض من عوارض األهلية.

مادة )2(
مينع إجراء عمليات زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة ونقلها من جسم إنسان حي أو 
من جسم إنسان ميت بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر، إال وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون 

والالئحة التنفيذية الصادرة مبوجبه.

مادة )3(
يحظر مبوجب أحكام هذا القرار بقانون اآلتي:

اإلعالن بأي وسيلة عن احلاجة للتبرع لنقل األعضاء إال من خالل اللجنة.. 1
إجراء أي عمليات متويل أو بيع أو شراء ألعضاء جسم اإلنسان مبقابل مادي، سواء . 2

داخل البالد أو خارجها.

مادة )4(
وزراعة . 1 لنقل  العليا  »اللجنة  تسمى  جلنة  بقانون  القرار  هذا  أحكام  مبوجب  تنشأ 

األعضاء البشرية«، يرأسها الوزير، وتتبع مجلس الوزراء.
ومعاونيهم . 2 أعضائها  مكافآت  حتديد  فيها  مبا  عملها  وتنظيم  اللجنة  تشكيل  يتم 

من اللجان الفنية مبوجب قرار من مجلس الوزراء، بناًء على تنسيب من الوزير.
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مادة )5(
تتولى اللجنة مهمة إعداد قوائم بأسماء املرضى ذوي احلاجة للزرع من جسد إنسان . 1

ميت بحسب أسبقية القيد يف السجل املعد لذلك، وال تسري هذه القوائم على الزرع 
فيما بني األحياء.

ال يجوز تعديل أسبقية القيد يف السجل، إال إذا كان املريض بحاجة ماسة وعاجلة . 2
لعمليات الزرع، وفقاً للقواعد الطبية واإلجراءات التي حتددها اللجنة.

مينع تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم احملددة يف الفقرة )1( من هذه املادة، بسبب . 3
عدم قدرة املريض على دفع نفقات عملية الزرع.

الضوابط . 4 بقانون،  القرار  هذا  أحكام  مبوجب  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
القيد،  سجالت  حفظ  وكيفية  املرضية،  للظروف  طبقاً  األسبقية  ببيان  اخلاصة 
القادرين  املرضى  على  والرجوع  السداد،  عن  العجز  بحاالت  اخلاصة  واإلجراءات 

بنفقات العملية.
تصدر اللجنة التعليمات الالزمة لتنظيم نقل األعضاء يف حاالت املوت الدماغي.. 5

مادة )6(
يجوز للجهات املختصة استيراد األعضاء البشرية من الدول التي تشترك بقواعد ومبادئ 
للضوابط واإلجراءات الواردة يف هذا  توجيهية مماثلة للمعمول بها يف فلسطني، ووفقاً 

القرار بقانون والالئحة التنفيذية الصادرة مبوجبه.

مادة )7(
يعني الوزير أمانة فنية للجنة، تتولى املهام اآلتية:

إدارة وتنظيم عمليات زرع ونقل األعضاء وأجزائها واألنسجة.. 1
حتديد املنشآت التي يسمح لها بعمليات زرع ونقل األعضاء.. 2
اإلشراف والرقابة على املنشآت الواردة يف الفقرة )2( من هذه املادة.. 3

مادة )8(
األعضاء . 1 زرع  عمليات  مبزاولة  اخلاصة  املنشآت  بترخيص  قراراً  الوزير  يصدر 

وأجزائها واألنسجة، بناًء على موافقة اللجنة.
لعام واحد، . 2 للمنشآت اخلاصة مبزاولة عمليات زرع األعضاء  الترخيص  تكون مدة 

قابلة للتجديد.
حتدد رسوم ترخيص املنشأت اخلاصة مبزاولة عمليات زرع األعضاء مبوجب تعليمات . 3

تصدر عن الوزير لهذه الغاية.
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مادة )9(
يشترط إلجراء عمليات نقل األعضاء واألنسجة التقيد بالواجبات اآلتية:. 1

لها أ.  املرخص  واملراكز  املستشفيات  زراعتها يف  أو  األعضاء  نقل  إجراء عمليات 
بذلك من الوزارة.

إجراء جميع االختبارات الصحية الالزمة لضمان سالمة األعضاء أو األنسجة ب. 
املراد نقلها من شخص آلخر من األمراض املنتقلة.

أثناء عمليات استئصال وجتهيز وتخزين وزرع األعضاء ج.  اتخاذ تدابير السالمة 
املنوي نقلها من شخص آلخر.

الشخصية د.  البيانات  حلماية  املناسبة  والتنظيمية  الفنية  التدابير  تنفيذ  ضمان 
للمانح واملتلقي من االستعمال أو الفقدان أو الكشف غير املصرح به، وحمايتها 

من أي شكل من أشكال االستعمال غير القانوني.
هـ.  إخفاء املعلومات الشخصية للمانح واملتلقي عن بعضهما بعضاً.

إذا تبني عدم مالءمة العضو أو النسيج املستأصل لعملية الزراعة والنقل، يجب اتباع . 2
آلية للمعاجلة والتخلص من األعضاء أو األنسجة، وفقاً للتعليمات والشرائع الدينية 

للمانح.

مادة )10(
نقل  بعد إمتام عملية  به  تبرع  الذي  النسيج  أو  العضو  املانح بأي حقوق على  يتمتع  ال 

األعضاء أو األنسجة، وفقاً لإلجراءات املعمول بها.

مادة )11(
ال يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إال بعد ثبوت املوت . 1

ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى احلياة، وذلك وفقاً للشروط اآلتية:
صدور قرار بإجماع اآلراء من جلنة ثالثية من األطباء املتخصصني يف أمراض أ. 

جراحة املخ واألعصاب، أو جراحة القلب واألوعية الدموية والتخدير، أو الرعاية 
املركزة، والتي تختارها اللجنة.

إجراء االختبارات اإلكلينيكية والتأكيدية الالزمة للتحقق من ثبوت املوت، طبقاً ب. 
للمعايير الطبية التي حتددها اللجنة.

استناداً ج.  الوفاة  حالة  بإثبات  أحد مساعديه  أو  العام  النائب  من  قرار  صدور 
إلى قرار اللجنة الثالثية املنصوص عليها يف الفقرة )1/أ( من هذه املادة.

ال يجوز أن يكون ألعضاء اللجنة عالقة مباشرة بعملية زرع األعضاء أو األنسجة، . 2
تراه  مبن  تستعني  أن  للجنة  ويحق  احملتملني،  املتلقني  من  أي  رعاية  مبسؤولية  أو 

مناسباً من األطباء املتخصصني.
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مادة )12(
احملافظة . 1 تقتضيها  لضرورة  حي  إنسان  إلى  ميت  جثة  من  األعضاء  نقل  يجوز 

أو الستكمال  األساسية،  أعضائه  وظائف  من  وظيفة  املتلقي، الستعادة  حياة  على 
نقص حيوي يف جسده.

ال يجوز االستئصال يف األحوال التي تكون فيها اجلثة موضع حتقيق جنائي إال بإذن . 2
من سلطة التحقيق، ومن ورثته األقرب فاألقرب مبوجب حجة موافقة.

مادة )13(
يشترط لزرع عضو بشري أو نسيج يف جسم املتلقي اآلتي:

موافقة املتلقي الصريحة والكتابية أو موافقة وليه أو وصيه الشرعي.. 1
أن تكون هي الوسيلة الوحيدة إلنقاذه من خطر حقيقي.. 2

مادة )14(
ال يجوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج من جثة شخص متوفى، إذا عبر صراحة 

عن رفضه ذلك أثناء حياته.

مادة )15(
يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق احلصول على موافقته حال حياته، . 1

شريطة احلصول على موافقة خطية ممن يرثه من أقربائه.
يستثنى من الشرط الوارد يف الفقرة )1( من هذه املادة، ما يقوم به األطباء الشرعيون . 2

يف نطاق عملهم الرسمي لألغراض العدلية.

مادة )16(
يتم إدراج أسماء األشخاص األحياء املوافقني على منح األعضاء بعد وفاتهم يف قاعدة . 1

بيانات خاصة يتم إدارتها من قبل اللجنة.
مينح كل شخص بطاقة خاصة تعبر عن موافقته لنقل أعضائه.. 2
املتخصص . 3 الطبي  للفريق  يتسنى  وفاته، حتى  بعد  املانح  اللجنة من بطاقة  تتحقق 

نقل األعضاء القابلة للتبرع.
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مادة )17(
يجب على الطبيب املختص قبل إجراء عملية نقل أو زراعة عضو أو نسيج االلتزام باآلتي:

التوضيح وباللغة املفهومة للمتلقي أو لوليه أو وصيه باألخطار والنتائج الطبية املؤكدة . 1
واحملتملة لعملية الزرع، على أن يتم التوقيع على منوذج خاص بذلك.

التأكد من سالمة العضو البشري أو النسيج املراد استئصاله، وخلوه من أي مرض . 2
معد، ومالءمة العضو البشري أو النسيج املزمع زرعه جلسم املتلقي، وحترير تقرير 

يؤكد فيه سالمة العضو.
إعداد تقرير مفصل عن عملية االستئصال أو الزرع التي قام بها، ويوقعه معه األطباء . 3

املساعدون له.

مادة )18(
يحظر نقل عضو من جسم إنسان حي إلى آخر، إال لضرورة تقتضيها احملافظة على حياة 

املتلقي أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه األساسية، شريطة:
عدم وجود بديل مناسب يحقق الهدف من عملية النقل.. 1
ضمان نقل العضو بأمان، ومبا يتناسب مع صحة املانح بالدرجة األولى.. 2

مادة )19(
إنسان  يحظر استئصال أي عضو فردي من جسم إنسان حي بغرض زراعته يف جسم 
آخر إذا كان من شأن ذلك أن يترتب عليه وفاة املانح، أو تعريضه للخطر أو إصابته بضرر 

جسيم، وال يعتد حتى بعلم املانح ورضاه بتلك املخاطر. 

مادة )20(
يحظر - بأي شكل كان - نقل األعضاء من عدمي األهلية أو ناقصها الذي على قيد 
احلياة، وال يعتد بأي حال من األحوال برضائهم أو مبوافقة من ميثلهم قانوناً، ويقع باطاًل 

كل تصرف يصدر يف ذلك.

مادة )21(
يحظر نقل األعضاء التناسلية، أو نقل األعضاء الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها 
أو أي نسيج منها من جسم إنسان حي أو من جثة متوفى وزرعها يف جسم إنسان حي آخر.
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مادة )22(
ال يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته يف . 1

جسم إنسان آخر، إال إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بني األقارب من الفلسطينيني.
استثناًء مما ورد يف أحكام الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز التبرع لغير األقارب إذا . 2

كان املريض بحاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة، وفقاً للضوابط 
واإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.

مادة )23(
يشترط يف تبرع املانح بعضو من أعضائه لنقلها إلى آخر اآلتي: . 1

أن يكون املانح كامل األهلية وصاحلاً طبياً للتبرع، وال يوجد أي خطورة عليه.أ. 
تقدمي املانح تصريح قضائي أمام قاضي الصلح يبني فيه إرادته احلرة بالتبرع، ب. 

وأن تبرعه ليس نتيجة ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.
إفصاح املانح واملتلقي عن موافقتهما اخلطية على اإلجراءات الطبية املرتبطة ج. 

باستئصال العضو وعملية الزرع.
أن يكون التبرع من دون مقابل مادي.د. 

قبل وقت  أي  يف  باملوافقة  تصريحه  عن  يتراجع  أن  حقه  من  بأن  املانح  إفهام   هـ. 
      استئصال العضو املتبرع به، دون أن يتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية بسبب

     هذا التراجع.
أي شروط أخرى تراها اللجنة، لتحقيق الغايات املقصودة من هذا القرار بقانون.و. 

باملوافقة على استئصال العضو من املانح عند توافر الشروط . 2 تصدر اللجنة قراراً 
احملددة يف الفقرة )1( من هذه املادة.

 مادة )24(
يجوز االنتفاع بأعضاء مولود ميت، بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي أو الورثة 

األقرب فاألقرب.

مادة )25(
تشكل اللجان الفنية التالية بقرار من اللجنة:. 1

جلنة التقييم الطبي.أ. 
جلنة مانحي األعضاء.ب. 
جلنة مستقبلي األعضاء.ج. 
جلنة مقدمي الرعاية الصحية.د. 

هـ.  جلنة األخالقيات الطبية.
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تعليمات تصدر . 2 املادة، مبوجب  )1( من هذه  الفقرة  الواردة يف  اللجان  حتدد عمل 
عن الوزير لهذه الغاية.

مادة )26(
يف  العلمية  األبحاث  مقترحات  قبول  حول  الطبية  األخالقيات  جلنة  استشارة  يجب 
اجلامعات واملراكز البحثية التي تشمل استخدام األعضاء واألنسجة البشرية املتبرع بها.

مادة )27(
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قوانني العقوبات السارية أو أي قانون آخر، 

يعاقب على اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون بالعقوبات احملددة لها فيه.

مادة )28(
كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم 
بذلك، يعاقب بالسجن من ثالث إلى سبع سنوات، ويعاقب املشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها.

مادة )29(
كل من قام بإجراء عملية نقل أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه، وهو عالم بذلك، . 1

يُعاقب بالسجن من ثالث إلى سبع سنوات.
تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة، إذا ارتكبت اجلرمية:. 2

من قبل جماعة منظمة.أ. 
إذا كانت الضحية شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية.ب. 
إذا ارتكبت اجلرمية مع حمل السالح، أو التهديد باستعماله.ج. 

مادة )30(
يعاقب بالسجن من ثالث إلى عشر سنوات، وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار أردني . 1

وال تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانوناً، 
كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع، باملخالفة ألي من أحكام املواد 
)18، 19، 20، 21( من هذا القرار بقانون، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون 

العقوبة األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تزيد على سبع سنوات. 
تكون . 2 املتبرع،  وفاة  املادة،  )1( من هذه  الفقرة  إليه يف  املشار  الفعل  ترتب على  إذا 

العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة، وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار أردني وال تزيد 
على ثالثني ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانوناً.
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مادة )31(
دون اإلخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف املادتني )29، 30( من هذا القرار بقانون:

يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار أردني وال تزيد . 1
من  كل  قانوناً،  املتداولة  العملة  من  يعادلها  ما  أو  أردني،  دينار  ألف  ثالثني  على 
أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع يف غير املنشآت الطبية املرخص لها، مع 

علمه بذلك.
تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة املانح أو املتلقي.. 2
يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف الفقرتني )1، 2( من هذه املادة، املدير املسؤول . 3

عن اإلدارة الفعلية للمنشأة الطبية يف األماكن غير املرخص لها التي جتري فيها 
أي عملية من عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري، 

مع علمه بذلك.

مادة )32(
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن عشر سنوات، وبغرامة ال تقل عن . 1

عشرين ألف دينار أردني وال تزيد على أربعني ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما 
العملة املتداولة قانوناً، كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو اإلكراه أي  من 
عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري، تكون العقوبة 

األشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تزيد على سبع سنوات.
يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، كل من زرع عضواً . 2

أو جزءاً منه أو نسيجاً مت نقله بطريق التحايل أو اإلكراه، مع علمه بذلك. 
تكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة، وبغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار أردني . 3

وال تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانوناً، إذا 
ترتب على الفعل املشار إليه يف الفقرتني )1، 2( من هذه املادة، وفاة املنقول منه.

مادة )33(
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات، وبغرامة ال تقل عن . 1

عشرة آالف دينار أردني وال تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يقابلهما من 
العملة املتداولة قانوناً، كل من خالف أي من أحكام املادة )21( من هذا القرار بقانون، 
وذلك فضاًل عن مصادرة املال أو الفائدة املادية أو العينية املتحصلة من اجلرمية، 

أو احلكم بقيمته يف حالة عدم ضبطه.
ال تزيد عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً . 2

مخالفاً حلكم املادة )21( من هذا القرار بقانون.



40

مادة )34(
على  تزيد  وال  أردني  دينار  ألفي  عن  تقل  ال  وبغرامة  املؤقتة،  الشاقة  باألشغال  يعاقب 
ثالثة آالف دينار أردني، كل من أقدم على اإلعالن ببيع أو شراء أو السمسرة أو التوسط 

باالجتار باألعضاء البشرية. 

مادة )35(
يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة كل من:

نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتاً يقينياً، . 1
وفقاً ملا نصت عليه أحكام املادة )11( من هذا القرار بقانون، مما أدى إلى وفاته 

مع علمه بذلك.
شارك يف إصدار قرار التثبت من املوت دون إجراء االختبارات املنصوص عليها . 2

يف املادة )11( من هذا القرار بقانون.

مادة )36(
بالعقوبة . 1 بقانون  القرار  املنصوص عليها يف هذا  الوساطة يف اجلرائم  يعاقب على 

املقررة للجرمية.
يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات باجلرمية قبل متامها، وساهم ذلك . 2

يف ضبط اجلناة. 

مادة )37(
يجوز للمحكمة، فضاًل عن العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القرار بقانون، 

أن حتكم بكل أو بعض التدابير التالية حسب األحوال:
احلرمان من مزاولة املهنة مدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز خمس سنوات.. 1
ارتكبت . 2 التي  األعضاء  زرع  بإجراء عمليات  لها  املرخص  غير  الطبية  املنشأة  غلق 

فيها اجلرمية مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على سنة، ويحكم بغلق املكان نهائياً 
إذا لم تكن من املنشآت الطبية.

وقف الترخيص بنشاط زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة يف املنشأة الطبية املرخص . 3
لها بعمليات زرع األعضاء ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس سنوات. 

نشر احلكم يف جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار على نفقة احملكوم عليه.. 4
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مادة )38(
يكون الشخص االعتباري مسؤوالً بالتضامن مع احملكوم عليه من العاملني لديه، عن الوفاء 
مبا يحكم به من التعويضات يف اجلرائم التي ترتكب يف املنشأة، ويكون مسؤوالً بالتضامن 

عن الوفاء مبا يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسؤولية أحد القائمني على إدارته. 

مادة )39(
يصدر مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من الوزير اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا . 1

القرار بقانون. 
يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.. 2

مادة )40(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )41(
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )42(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 

من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2017/04/04 ميالدية 
                               املوافق: 07/رجب/1438 هجرية

                                                                          
حمــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



42

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2018م
 بتعديل قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 
املادة )43( منه،

بعد االطالع على أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/07/17م،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي: 

مادة )1(
التعديل  هذا  إجراء  لغايات  2004م،  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  إلى  يشار 

بالقانون األصلي.

مادة )2(
تعدل املادة )1( من القانون األصلي، وذلك بإضافة التعريف اآلتي: 

بني  تتراوح  مدة  الدولة  سجون  أحد  يف  قضائي  بحكم  عليه  احملكوم  وضع  السجن: 
ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

مادة )3(
تعدل املادة )18( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يحظر تداول األغذية إذا:. 1
كانت مخالفة للمواصفات والشروط احملددة من قبل الوزارة.أ. 
وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها. ب. 
كانت غير صاحلة لالستهالك اآلدمي، أو ضارة بصحة اإلنسان.ج. 

عن . 2 تقل  ال  مدة  بالسجن  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  من خالف  كل  يعاقب 
آالف خمسة  عن  تقل  ال  بغرامة  أو  سنوات،  عشر  على  تزيد  وال  سنوات،   ثالث 

دينار أردني، وال تزيد على عشرة آالف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة املتداولة 
قانوناً، أو بكلتا العقوبتني.
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مادة )4(
تعدل املادة )67( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو االستخدام، ألي عقاقير طبية تكون . 1
منتهية صالحيتها وفقاً للتاريخ املدون عليها.

بالسجن مدة ال تقل عن . 2 املادة،  الفقرة )1( من هذه  يعاقب كل من خالف أحكام 
على  تزيد  وال  أردني،  دينار  آالف  خمسة  عن  تقل  ال  بغرامة  أو  سنوات،  ثالث 

عشرة آالف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتني.

مادة )5(
تعدل املادة )81( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من 
 أحكام هذا القانون، باحلبس مدة ال تقل عن سنة، أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني،
وال تزيد على خمسة آالف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة املتداولة، أو بكلتا العقوبتني.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 

مادة )7(
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

 
مادة )8(

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2018/07/24 ميالدية
                         املوافق: 11/ذو القعدة/1439 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )31( لسنة 2018م
بشأن احلماية والسالمة الطبية والصحية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 
املادة )43( منه،

وبعد االطالع على مجلة األحكام العدلية،
واالطالع على أحكام قانون املخالفات املدنية رقم )36( لسنة 1944م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون نقابة األطباء رقم )14( لسنة 1954م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون نقابة أطباء األسنان رقم )11( لسنه 1956م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديالته،

وعلى أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001م،

وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،
وعلى أحكام قانون التأمني رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )15( لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )6( لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشرية،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/05/08م،
وعلى الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
أدناه،  لها  املخصصة  املعاني  بقانون  القرار  هذا  الواردة يف  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
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اللجنة: جلنة احلماية والسالمة الطبية والصحية املشكلة مبوجب أحكام هذا القرار بقانون.
اخلدمة الطبية والصحية: أي من إجراءات الرعاية الطبية والصحية، وتشمل الفحص 
االختصاصية،  واملعاجلة  االستشارات،  وتقدمي  الطبي،  والتصوير  واملخبري،  السريري 
والعمليات اجلراحية، والوالدة، واألدوية، واإلقامة يف مكان تقدمي اخلدمة، وغيرها من 

احتياجات الرعاية التي تقدم ملتلقي اخلدمة وفق القواعد املهنية.
تفرضها  التي  التشريعات  أو  البروتوكوالت  أو  األعراف  أو  القواعد  املهنية:  القواعد 
وإجراء  والعالج،  التشخيص  يف  العلمية  املعايير  مع  واملتوافقة  وصحية،  طبية  مهنة  أي 
الفحوصات املخبرية، والتحاليل الطبية، والتصوير الطبي، وعمليات نقل الدم، ووصف 

األدوية، واالستشارات الطبية، والرعاية الصحية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو املعنوي.

والصحية  الطبية  املهن  له مبزاولة  املصرح  الشخص  والصحية:  الطبية  مقدم اخلدمة 
املساعدة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العالقة.

متلقي اخلدمة: الشخص الطبيعي الذي يتلقى اخلدمة الطبية والصحية.
املضاعفة الطبية: احلالة املرضية التي تظهر على الشخص أثناء أو بسبب تلقيه اخلدمة 

الطبية والصحية من مقدم اخلدمة أو يف مكان تقدمي اخلدمة، واملتعارف عليها علمياً.

مادة )2(
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من رخص لهم مبزاولة:

املهن الطبية.. 1
املهن الصحية املساعدة.. 2
أماكن تقدمي اخلدمة الطبية والصحية املرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.. 3

مادة )3(
إذن  على  احلصول  بعد  إال  املساعدة  والصحية  الطبية  املهن  من  أي  يجوز ممارسة  ال 

املزاولة، والتراخيص الالزمة من اجلهات املختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة )4(
تنشئ الوزارة )سجاًل وطنياً( لألخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات املختصة، على أن . 1

حتدد البيانات والقرارات واألحكام القضائية الواجب إدراجها فيه مبقتضى تعليمات 
يصدرها الوزير بالتوافق مع النقابات املختصة لهذه الغاية.

على الوزارة ونقابات املهن الطبية والصحية املساعدة نشر الثقافة الصحية الالزمة، . 2
والتوعية مبوضوع األخطاء واملضاعفات الطبية.
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يف . 3 اخلدمة  ملتلقي  طبي  ملف  إعداد  والصحية  الطبية  اخلدمة  مقدم  على  يجب 
أماكن تقدميها، تدون فيه جميع اإلجراءات املتعلقة به، وأي أمور لها عالقة برعايته.

مادة )5(
باستثناء حالتي الضرورة واالستعجال، يقوم الطبيب بإعالم متلقي اخلدمة أو من ينوب . 1

عنه قانوناً باإلجراءات الطبية التي ستجرى له واملضاعفات الطبية املتوقعة ضمن 
احلدود املقبولة علمياً وعاملياً.

ويف حالة عدم التمكن من إعالم متلقي اخلدمة أو من ينوب عنه قانوناً، يتم أخذ . 2
موافقة طبيبني مختصني على األقل للقيام باإلجراء الطبي الواجب العمل به إليقاف 

اخلطر عن متلقي اخلدمة.
يف . 3 إليهما  املشار  املختصني  الطبيبني  موافقة  أو  اخلدمة  متلقي  إعالم  توثيق  يتم 

الفقرتني )1، 2( من هذه املادة، يف امللف الطبي اخلاص مبتلقي اخلدمة، مبا يف ذلك 
توقيعه أو توقيع من ينوب عنه قانوناً على النموذج املعد لهذه الغاية.

مادة )6(
اخلاصة  واإلجراءات  بالقواعد  عمله  أداء  عند  والصحية  الطبية  اخلدمة  مقدم  يلتزم 

مبمارسة املهنة والقواعد املهنية، ومراعاة اآلتي:
املساواة بني متلقي اخلدمة تبعاً ألحوالهم الصحية.. 1
تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة متلقي اخلدمة، وبذل العناية له، . 2

وفقاً للقواعد املهنية واألصول العلمية املتعارف عليها.
التعاون مع غيره ممن لهم عالقة من الدرجة األولى مبتلقي اخلدمة، وتقدمي ما لديه . 3

من معلومات عن حالته الصحية، والطريقة التي اتبعها يف رعايته.

مادة )7(
يجوز إخراج متلقي اخلدمة من مكان تقدمي اخلدمة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك 
أو كان ذلك بناًء على رغبته يف اخلروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ 

إقرار كتابي منه أو ممن ميثله قانوناً، ويثبت ذلك يف امللف الطبي له.

مادة )8(
يجوز ملقدم اخلدمة الطبية والصحية إجراء الفحص الطبي ملتلقي اخلدمة أو عالجه . 1

تعذر  إذا  قانوناً  ينوب عنه  أو ممن  واإلرادة احلرة منه  املعرفة  مبوافقة مبنية على 
احلصول على موافقته، على أن يتم توثيق ذلك يف ملفه الطبي.
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ذلك . 2 من  ويستثنى  اجلراحية،  التدخالت  حالة  كتابية يف  املوافقة  تكون  أن  يشترط 
حياة  إلنقاذ  الفوري  التدخل  تستلزم  التي  االستثنائية  والظروف  الطارئة  احلاالت 

متلقي اخلدمة.

مادة )9(
املعياري  بالتوصيف  االلتزام  والصحية  الطبية  تقدمي اخلدمة  مكان  املسؤولني عن  على 
)بروتوكوالت( جلميع التخصصات التي حتدد فيها كافة اإلجراءات اخلاصة بالقواعد 
املهنية واإلجراءات الواجب اتباعها يف هذه األماكن، واملعتمدة من الوزارة يف هذا الشأن.

مادة )10(
يحظر على كل من ميارس مهنة طبية أو مهنة صحية مساعدة اآلتي:

إنهاء حياة متلقي اخلدمة ألي سبب من األسباب، ولو بناًء على طلبه أو طلب ذويه.. 1
االمتناع عن عالج حاالت الطوارئ واإلسعاف، ويف حال وجود طبيب بديل للطبيب . 2

مهنية  املعاجلة ألسباب  عن  االمتناع  واإلسعاف،  الطوارئ  عدا حاالت  فيما  احلق 
أو شخصية.

استعمال وسائل غير طبية أو غير مشروعة يف تشخيص وعالج متلقي اخلدمة.. 3
حترير تقرير طبي مخالف للحالة الصحية ملتلقي اخلدمة.. 4
بسببها، . 5 أو  املهنة  أثناء ممارسته  عليها  يطلع  التي  اخلدمة  متلقي  أسرار  إفشاء 

إال للجهات املختصة، ويف األحوال التي يحددها القانون.
الطوارئ واالستعجال، واحلاالت . 6 عالج متلقي اخلدمة دون رضاه، باستثناء حاالت 

التي يتعذر فيها احلصول على املوافقة ألي سبب من األسباب املشروعة، أو إذا قررت 
للعالج يؤدي إلى مضاعفات تضر باآلخرين أو يصعب معها  جلنة طبية أن رفضه 

العالج مستقباًل.

مادة )11(
ال يجوز إجراء العمليات اجلراحية إال مبراعاة اآلتي:

أن يكون الطبيب مزاوالً مبزاولة سارية املفعول، ومرخصاً ومؤهاًل إلجراء اجلراحة . 1
حسب التخصص العلمي أو خبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية اجلراحية.

إجراء اجلراحة يف مكان تقدمي اخلدمة الطبية والصحية املرخص.. 2
إجراء الفحوصات واإلجراءات الضرورية للتأكد من أن التدخل اجلراحي ضروري . 3

عملية  بإجراء  تسمح  له  الصحية  احلالة  أن  من  والتحقق  اخلدمة،  متلقي  لعالج 
اجلراحة.
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ينوب . 4 من  أو  اخلدمة  متلقي  من  العملية  إجراء  على  كتابية  موافقة  على  احلصول 
عنه قانوناً، إذا كان قاصراً أو كانت حالته ال تسمح بالتعبير عن إرادته، ما لم يقرر 
وكان احلصول على  العملية ضرورية ومستعجلة،  أن  األقل  طبيبان مختصان على 

املوافقة متعذراً.

مادة )12(
ال يجوز لغير األطباء تقرير ثبوت الوفاة، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك بالطرق العلمية 

والطبية املتاحة، وله أن يستعني يف ذلك بطبيب آخر أو أكثر.

مادة )13(
تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن اخلطأ الطبي مبرور سنتني من تاريخ:. 1

ارتكاب اخلطأ الطبي أو اكتشافه.أ. 
تقدمي تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الضرر الناشئ عن اخلطأ الطبي املرتكب، ب. 

إذا كان الضرر مستمراً.
اكتشاف املدعي للخطأ الطبي أو من التاريخ الذي كان بوسع املدعي أن يكتشف ج. 

فيه ذلك اخلطأ لو أنه مارس القدر املعقول من االنتباه واملهارة.
وفاة متلقي اخلدمة، ويبدأ احتساب هذه املدة من تاريخ بلوغ الورثة القصر سن د. 

الثامنة عشر.
إذا كان املدعى عليه قد أخفى اخلطأ الطبي بطريق االحتيال، يتم احتساب مدة التقادم . 2

املنصوص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، اعتباراً من:
بلوغ املدعي الثامنة عشر من عمره، إذا كان حني نشوء سبب الدعوى ألول مرة أ. 

دون الثامنة عشر من عمره.
عودة املدعى عليه إلى دولة فلسطني، إذا كان وقت نشوء سبب الدعوى خارجها.ب. 

يف . 3 إليها  املشار  املدد  احتساب  يوقف  آخر،  تشريع  أي  يف  ورد  مما  الرغم  على 
الفقرتني )1، 2( من هذه املادة، يف حال:

إقامة دعوى جزائية على مقدم اخلدمة الطبية والصحية املتسبب باخلطأ الطبي.أ. 
رد الدعوى املدنية ألسباب تتعلق بعدم صحة اخلصومة أو سقوطها.ب. 
تستأنف املدد املشار إليها يف الفقرتني )1، 2( من هذه املادة، بصدور حكم قطعي ج. 

من احملكمة املختصة.
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مادة )14(
تشكل جلنة طبية دائمة تسمى »جلنة احلماية والسالمة الطبية والصحية« بقرار . 1

من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، تضم يف عضويتها ممثلني عن اجلهات اآلتية:
طبيبني من الوزارة ال تقل خبرتهم عن )15( عاماً.أ. 
طبيبني من نقابة األطباء ال تقل خبرتهم عن )15( عاماً.ب. 
عضو من املجلس الطبي الفلسطيني حسب االختصاص.ج. 
طبيب شرعي من وزارة العدل.د. 

هـ.  عضوين من النقابة املختصة.
عضو من أصحاب االختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب األطباء من كليات و. 

الطب يف اجلامعات الفلسطينية.
املادة، من قبل . 2 الفقرة )1( من هذه  اللجنة املنصوص عليهم يف  يتم تسمية أعضاء 

اجلهة التي ميثلونها.
تكون مدة العضوية يف اللجنة سنتني قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط، بناًء على قرار . 3

من مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير.
أول . 4 اللجنة يف  وتختار  الوزير،  قبل  أعضائها من  بني  اللجنة من  رئيس  اختيار  يتم 

اجتماع لها نائباً للرئيس من نقابة األطباء.
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون، . 5

رئيس  بينهم  من  يكون  أن  على  أعضائها،  أغلبية  بحضور  قانونياً  اجتماعها  ويكون 
اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ويف حال تساوي األصوات 
يرجح اجلانب الذي يصوت معه رئيس اجللسة، على أن يكون كافة أعضاء اللجنة 
من ذوي االختصاص يف احلالة املعروضة على اللجنة حاضرين وقت أخذ األصوات.

يجوز للجنة تشكيل جلان فرعية متخصصة من وزارة الصحة، ونقابة األطباء، والنقابة . 6
املختصة، تتولى مهمة إبداء الرأي يف الطلبات التي حتيلها إليها اللجنة، وعلى هذه 

اللجان الفرعية رفع تقاريرها بشأنها إلى اللجنة.
اخلبرة . 7 ذوي  من  مناسباً  تراه  االستعانة مبن  القيام مبهامها  للجنة يف سبيل  يجوز 

واالختصاص.
اجتماعاتها، . 8 تنظيم  تتولى  سكرتاريا  لها  ويخصص  الوزارة،  يف  اللجنة  مقر  يكون 

وتدوين جلساتها وأرشفتها.

مادة )15(
متارس اللجنة املهام والصالحيات اآلتية:

اخلدمة . 1 متلقي  من  املختصة  النقابة  أو  الوزارة  إلى  املقدمة  الشكاوى  يف  النظر 
أو ورثته. أو من ينوب عنه قانوناً 
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تقدمي اخلبرة الفنية يف الشكوى بناًء على طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى أمام . 2
احملكمة املختصة.

تقدمي اخلبرة الفنية بناًء على طلب احملكمة املختصة أثناء نظر الدعوى.. 3

مادة )16(
تضع اللجنة تقريرها يف مدى وقوع اخلطأ الطبي من عدمه، وسببه، ومدى جسامته . 1

يف كل حالة تعرض عليها بناًء على ما يثبت لديها من فحصها، وبعد االطالع على امللف 
الطبي، وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة حتقيقاتها، ومناقشاتها، 

ودراستها الفنية للحالة.
ترفع اللجنة تقاريرها يف شأن احلاالت املعروضة عليها خالل )30( يوماً من تاريخ . 2

طلب اخلبرة الفنية منها، ويجوز لها طلب متديد األجل بحد أقصى مرة واحدة، 
الضرورة  تقتضي  لم  ما  اخلبرة،  طالبة  اجلهة  إبالغ  بعد  لذلك،  احلاجة  دعت  إذا 

خالف ذلك.

مادة )17(
عند صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يؤدي أعضاؤها اليمني القانونية بأن يقوموا 
بأعمالهم بنزاهة وصدق، أمام الوزير ونقيب األطباء والنقيب ذات العالقة، ما لم يكن اسمه 

مقيداً يف سجل اخلبراء املعتمدين يف وزارة العدل.

مادة )18(
تكون إجراءات عمل اللجنة سرية حتت طائلة املسؤولية القانونية.. 1
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو اإلدالء برأيه بشأن أي . 2

موضوع معروض عليها متى كان ألحد أقاربه أو أقارب زوجه حتى الدرجة الرابعة 
مصلحة شخصية فيه.

مادة )19(
من  أي  نتيجة  اخلدمة  ملتلقي  ويسبب ضرراً  املهنة  مزاول  يرتكبه  ما  هو  الطبي  اخلطأ 

األسباب اآلتية:
اجلهل باألمور الفنية املفترض اإلملام بها من كل من ميارس املهنة من ذات درجته . 1

وتخصصه.
عدم اتباع األصول والقواعد املهنية الطبية والصحية املتعارف عليها.. 2
عدم بذل العناية الالزمة.. 3
اإلهمال والتقصير وعدم اتباع احليطة واحلذر.. 4
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مادة )20(
السائدة، . 1 املهنية  بالقواعد  االلتزام  مدى  على  والصحية  الطبية  املسؤولية  حتدد 

وتدخل يف حتديدها البيئة الطبية، واملعايير اخلاصة بها، والعوامل والظروف التي 
تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم اخلدمة الطبية والصحية.

الالزمة، . 2 العناية  ببذل  عملهم  أداء  يف  والصحية  الطبية  اخلدمة  مقدمو  يلتزم 
وليس بتحقيق النتيجة وفقاً للقواعد املهنية.

التحقيق . 3 يف  الشروع  قبل  العالقة  ذات  النقابة  تخطر  أن  العامة  النيابة  على 
شكوى أو اتخاذ أي إجراء بحق أي من مقدمي اخلدمة الطبية والصحية،  أي  يف 
وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل التحقيق معه، ويف حال التلبس يبلغ 

النقيب أو املجلس بالسرعة املمكنة مبا مت من إجراءات.

مادة )21(
ال يعد الضرر ناجتاً عن خطأ طبي يف احلاالت اآلتية:

إذا كان قد وقع بسبب فعل من متلقي اخلدمة نفسه، أو رفضه للعالج، أو عدم اتباعه . 1
التعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم اخلدمة الطبية والصحية، أو كان نتيجة 

لسبب خارجي، أو أي من املضاعفات الطبية املعروفة.
إذا اتبع مقدم اخلدمة الطبية والصحية أسلوباً طبياً معيناً يف العالج مخالفاً لغيره يف . 2

ذات االختصاص، شريطة أن يكون متفقاً مع األصول واملعايير الطبية املتعارف عليها.
إذا نتج عن الضرر مضاعفة طبية معروفة.. 3
إذا لم يكن الضرر نتيجة ألي من األسباب الواردة يف املادة )19( من هذا القرار بقانون.. 4

مادة )22(
يتحمل موردو وموزعو ومصنعو األدوية واألجهزة واألدوات الطبية املسؤولية عن األضرار 
التي تنجم عن استعمال األدوية أو األجهزة واألدوات الطبية متى كان ذلك راجعاً إلى عيب 

يف أي منها.

مادة )23(
املساءلة  من  الطبي  اخلطأ  على  املترتبة  املدنية  واملسؤولية  اجلزائية  املسؤولية  ال متنع 
التأديبية بعد احملاكمة، ويتولى املساءلة التأديبية مجلس يصدر بتشكيله قرار من اجلهة 

املختصة بالنقابة، ويجوز لها توقيع العقوبات التأديبية وفقاً لقانون النقابة املختصة.
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مادة )24(
على الرغم مما ورد يف أي قانون آخر، ال يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطأ طبي 

أثناء مرحلتي التحقيق واحملاكمة، إال بعد صدور حكم قطعي من احملكمة املختصة.

مادة )25(
الطبية، . 1 األخطاء  ضد  بالتأمني  والصحية  الطبية  اخلدمة  مقدمة  املؤسسة  تلتزم 

وتترك للعيادات اخلاصة اختيارية التأمني.
تتحمل املؤسسة مقدمة اخلدمة الطبية والصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية . 2

التعويض عن خطأه الطبي يف مواجهة املتضرر.
يحدد سقف التعويضات عن األضرار الناجتة عن اخلطأ الطبي مبوجب نظام يصدره . 3

مجلس الوزراء.

مادة )26(
تلتزم املؤسسة مقدمة اخلدمة الطبية والصحية بالتأمني على مزاولي املهنة العاملني لديها 
الصحية  املؤسسة مقدمة اخلدمة  وتتحمل  الطبية،  األخطاء  املدنية عن  املسؤولية  ضد 

والطبية كامل أقساط التأمني.

مادة )27(
تلتزم شركات التأمني بالتعويض عن كافة األضرار الناجمة عن اخلطأ الطبي وتبعاته.

مادة )28(
»الصندوق . 1 يسمى  الوزارة  يتبع  صندوق  بقانون  القرار  هذا  أحكام  مبقتضى  ينشأ 

الفلسطيني للتعويض عن األخطاء الطبية«.
تتكون موارد الصندوق بنسبة مئوية من رسوم التأمني على األخطاء الطبية. . 2
الطبية . 3 اخلدمة  مقدمي  متثيل  وحاالت  التعويض،  وحاالت  الصندوق،  عمل  ينظم 

والصحية، وموارده املالية مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بتنسيب من الوزير، 
بالتشاور مع النقابات املختصة.

مادة )29(
يحظر نشر اسم أو أي خبر عن مقدم اخلدمة الطبية والصحية يف حال االشتباه . 1

قطعي  حكم  بعد صدور  أو  العامة،  النيابة  من  إذن  بعد  إال  طبي  خطأ  بحدوث 
من احملكمة املختصة.
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بهم، . 2 التشهير  أو  وطواقمهم،  والصحية  الطبية  إعاقة عمل مقدمي اخلدمة  يحظر 
أو التعرض لهم بالذم أو القدح أو التحقير، ويحق ملقدم اخلدمة الطبية والصحية 
احملكمة  وعلى  معنوية،  أضرار  من  حلقه  ما  جراء  النقدية  بالتعويضات  املطالبة 
أن تقدر هذه التضمينات حسب ماهية اجلرمية، وشدة وقعها عليه بالنظر إلى مكانته 

االجتماعية، وفقاً لقانون العقوبات النافذ. 

مادة )30(
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناًء على . 1

تنسيب من الوزير.
يصدر الوزير التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، واألنظمة . 2

الصادرة مبقتضاه، بالتشاور مع النقابة املختصة.

مادة )31(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )32(
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

مادة )33(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 

بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2018/09/12 ميالدية
                            املوافق: 02/محرم/1440 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م 
بشأن إجراءات الصحة والسالمة العامة الوقائية ومخالفتها يف حالة الطوارئ 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس ملنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على املرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعالن حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون 
والقرارات والتدابير املتعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،
وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/05م،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1(
على كل شخص أثناء تواجده يف األماكن العامة واحلكومية والشركات واملؤسسات . 1

واملنشآت ومحالت املهن وأماكن التسوق واحملالت التجارية والعيادات الطبية واملراكز 
الصحية، االلتزام باآلتي:

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد االجتماعي.ب. 
مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن اجلهات املختصة.ج. 

عن . 2 تقل  ال  مالية  بغرامة  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
عشرين ديناراً أردنياً، وال تزيد على خمسني ديناراً أردنياً، أو ما يعادلها بالعملة املتداولة.
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مادة )2(
فيها . 1 العاملني  إلزام  خدمات،  مقدم  أو  جتاري  محل  أو  شركة  أو  منشأة  كل  على 

ومرتاديها باآلتي:
استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد االجتماعي.ب. 
مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن اجلهات املختصة.ج. 

بغرامة مالية ال تقل عن . 2 املادة  الفقرة )1( من هذه  يعاقب كل من يخالف أحكام 
مائة دينار أردني، وال تزيد على خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة املتداولة.

مادة )3(
على شركات ووسائل النقل العام إلزام العاملني فيها والسائقني باآلتي:. 1

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد االجتماعي.ب. 
مراعاة تعليمات السالمة األخرى الصادرة عن اجلهات املختصةج. 

عن . 2 تقل  ال  مالية  بغرامة  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
خمسني ديناراً أردنياً، وال تزيد على مئتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة املتداولة، 

وسحب الرخصة ملدة أسبوع.

مادة )4(
تُضاعف العقوبات املذكورة يف هذا القرار بقانون يف حالة التكرار.

مادة )5(
تتولى جهات الضبط القضائي، كل يف مجال اختصاصه، اتخاذ اإلجراءات الالزمة . 1

لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
يف حالة عدم التزام اجلهة املخالفة بدفع قيمة املخالفة يف املوعد احملدد لها، حتال . 2

إلى احملكمة املختصة.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
التالي . 2 اليوم  أو  الطوارئ،  التالي النتهاء حالة  اليوم  بقانون حتى  القرار  بهذا  يعمل 

إلعالن اجلهة املختصة عن زوال خطر الوباء، وعدم لزوم اتباع إجراءات السالمة.
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مادة )7(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 

من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ:2020/05/09 ميالدية
                            املوافق: 16/رمضان/1441 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )11( لسنة 2021م
بشأن تنظيم املنتجات الطبية ملكافحة فايروس )كوفيد-19(

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام األساس ملنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/03/22م،
وعلى الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

مادة )1( 
أدناه،  لها  املخصصة  املعاني  بقانون  القرار  هذا  الواردة يف  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.

 )SARS-COV-2( الناجت عن انتقال فايروس )COVID-19( جائحة كورونا: انتشار مرض
أو أي وباء متحول عنه.

املنتج الطبي: العقار الطبي الذي تعتمده الوزارة وفقاً للقانون لغايات الوقاية أو العالج 
من جائحة كورونا.

التصميم، حيث  من  الطبي  باملنتج  تتعلق  أنشطة  أو  أفعال  أي  الطبي:  املنتج   تنظيم 
أو التطوير، أو التجربة السريرية أو التحقق، أو التصنيع، أو التصنيف، أو التوزيع، أو النقل، 
أو التخزين، أو الصياغة، أو التوضيب، أو التسويق، أو الترويج، أو البيع، أو الشراء، 

أو الهبة، أو الصرف، أو الوصف، أو اإلدارة، أو الترخيص، أو التجارة، أو االستعمال.
اجلهة املنتجة أو املوردة: الشخص الطبيعي أو املعنوي املرخص له قانوناً بالقيام بأي أفعال 

أو أنشطة خاصة بتنظيم املنتج الطبي.
سوء السلوك القصدي: هو أي فعل أو امتناع عن فعل تقدم عليه اجلهة املنتجة أو املوردة 
بنية حتقيق هدف غير مشروع، أو بدون أي مبرر قانوني أو طبي مع علمها بذلك، أو بتجاهل 

خطر معروف أو واضح يؤدي إلى ضرر أكبر من الفائدة املرجوة من املنتج الطبي.
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مادة )2(
إلى تنظيم العالقة واملسؤولية بني الوزارة واجلهات  يهدف هذا القرار بقانون استثنائياً 

املنتجة أو املوردة للمنتج الطبي اخلاص مبواجهة جائحة كورونا.

مادة )3(
تعد الوزارة ممثاًل عن احلكومة يف التعاقد مع اجلهات املنتجة أو املوردة للمنتج الطبي، 
وتعتبر أحكام االتفاقيات املوقعة جزءاً ال يتجزأ من أحكام هذا القرار بقانون لغايات تطبيقه.

مادة )4(
القصدي، . 1 السلوك  سوء  يسببها  التي  البالغة  اإلصابة  أو  الوفاة  حالة  باستثناء 

أو مخالفة شروط االتفاقية املوقعة مع الوزارة، ال تقوم املسؤولية على اجلهة املنتجة 
أو املوردة جراء الضرر الناجت عن األفعال أو األنشطة املتعلقة بتنظيم املنتج الطبي، 

أو عن نتائج هذه األفعال أو األنشطة.
الطبية . 2 الرعاية  مقدمي  على  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  الواردة يف  األحكام  تنطبق 

تبعاً  الوزارة  مبوافقة  الطبي  للمنتج  استخدامهم  بقدر  فئاتهم  مبختلف  والصحية 
للقواعد احملددة علمياً وطبياً لالستخدام الطارئ.

مادة )5(
تنشئه  الطبي، من خالل صندوق  املنتج  استخدام  الناجت عن  الضرر  الدولة جبر  تتولى 
احلكومة لهذه الغاية مبوجب نظام يحدد معايير وأسس التعويضات، ويكون برئاسة ممثل 

عن وزارة املالية.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )7(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به 

من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/03/29 ميالدية
                             املوافق: 16/شعبان/1442 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم )5( لسنة 2003م
بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـــــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــلطة الوطنيـــــــــــــــــة الفلســـــــــــطينيـــــــــــــــة 

بناًء على الصالحيات املخولة له
وحتقيقاً ملقتضيات املصلحة العامة

رسمنا مبا هو آت:

مادة )1(
يتم تشكيل اللجنة الصحية العليا وتضم:

الدكتور فتحي عرفات                الرئيس الفخري للمجلس الصحي األعلى . 1
الدكتور كمال الشرايف                رئيس املجلس الصحي األعلى - وزير الصحة . 2
الدكتور أحمد الشيبي                أمينا عاماً . 3
الدكتور عبد اهلل البشير             مستشار املجلس الصحي األعلى . 4
عضوين يتم ترشيحهم من اللجنة ويعتمدهم األخ الرئيس. 5

مادة )2(
بتطوير  وتكلف  الفلسطيني  للشعب  صحي  مرجع  أعلى  العليا  الصحية  اللجنة  تعتبر 
اخلدمات الصحية التي تقدم لشعبنا الفلسطيني وتكلف بتطوير اخلدمات الصحية التي 

تقدم لشعبنا الفلسطيني ويوكل إليها املهام اآلتية:
وتوزيع . 1 يضعها  التي  واخلطط  والسياسة  األعلى  الصحي  املجلس  نشاط  متابعة 

املسؤوليات التي يقرها على مقدمي اخلدمات الصحية )وزارة الصحة - الهالل األحمر 
- اخلدمات الطبية - اجلمعيات غير احلكومية للقطاع الصحي(. 

متابعة وإعداد القوانني املتعلقة بالشؤون الصحية التي يطلب عرضها على املجلس . 2
التشريعي أو التي يطلب إصدار قوانني حكومية بها.

متابعة العالج اخلارجي ضمن اخلطة التي يضعها املجلس الصحي األعلى.. 3
التي يضعها املجلس الصحي األعلى سواء . 4 الطبي والصحي  التعليم  متابعة سياسة 

كانت كليات طب أو متريض أو صحة أو غيرها.
التي . 5 أو  السلطة  تقرها  التي  الصحية  الشؤون  التعليمية يف  البعثات  اإلشراف على 

تقدم لشعبنا من أي جهة. 
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متابعة املؤمترات الدولية واإلقليمية والعربية واحمللية املتعلقة بالشؤون الصحية.. 6
بناء 7.  مع  يتناسب  مبا  الطبية  واالحتادات  النقابات  تشكيل  على  اإلشراف  تتولى   

الدولة الفلسطينية. 
اإلشراف على املجالس الطبية )املجلس الطبي األعلى - الصيدلة-التمريض-...الخ( . 8
اإلشراف على املنظمات الغير حكومية التي تعمل يف املجال الصحي. . 9

الفلسطيني . 10 للشعب  تقدم  التي  وعينية(  )مالية  الطبية  املعونات  على  اإلشراف 
ومؤسساته املختلفة. 

التي . 11 املؤسسات  )الالجئني( من خالل  الفلسطيني  لشعبنا  الصحية  الشؤون  متابعة 
تتولى مسؤولياتها يف هذا اإلطار. 

تتخذ من مقر املجلس الصحي األعلى مقراً لها ويعتمد لها ميزانية سنوية تتناسب . 12
مع إدارة شؤونها.

مادة )3(
تاريخ  على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من 

صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2003/3/9م 

يارس عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مرسوم رئاسي رقم )17( لسنة 2006م
بشأن تشكيل جلنة طوارئ وطنية ملواجهة انتشار انفلونزا الطيور

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـــــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــلطة الوطنيـــــــــــــــــة الفلســـــــــــطينيـــــــــــــــة 

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا مبا هو آت:

مادة )1(
تشكل جلنة طوارئ وطنية ملواجهة انتشار انفلونزا الطيور على النحو التالي:

رئيساً.. 1 وزير الصحة   
نائباً للرئيس.. 2 وكيل وزارة الزراعة  
عضواً.. 3 وكيل وزارة املالية   
عضواً.. 4 وكيل وزارة االقتصاد الوطني 
عضواً.. 5 وكيل وزارة الشئون املدنية   
عضواً.. 6 منسق شئون احملافظات  
عضواً.. 7 ممثل عن سلطة البيئة  
عضواً.. 8 ممثل عن احتاد مربي الدواجن 
عضواًَ.. 9 ممثل عن اإلغاثة الزراعية  

مادة )2(
الختصاص واملسئولية

املخولة  الوحيدة  اجلهة  املرسوم  هذا  من   )1( املادة  مبقتضى  املشكلة  اللجنة  تكون 
بإدارة اجلهود الوطنية ملواجهة انتشار انفلونزا الطيور وااللتزام بالتعويض عن األضرار 
للمتضررين، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة جلميع الهيئات واألفراد حتت طائلة 

املسؤولية القانونية.
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مادة )3(
مهمات اللجنة

تباشر اللجنة املهمات التالية:
اتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار املرض بني الطيور وفق املعايير الدولية . 1

املتبعة.
اتخاذ اإلجراءات الوقائية ملنع انتقال املرض لإلنسان واحلد من ذلك وفق املعايير . 2

الدولية املتبعة.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعزل واحلجر واملعاجلة يف املناطق املوبوءة يف حالة انتقال . 3

املرض لإلنسان.
إدارة اجلهود اإلعالمية لتوعية املواطنني جتاه هذا الوباء.. 4
اتخاذ التدابير الالزمة جتاه حركة املوطنني واملنتجات ذات الصلة باملرض.. 5
اتخاذ التدابير الالزمة يف مجال االستيراد والتصدير للبضائع ذات الصلة باملرض.. 6
مواجهة التبعات االقتصادية النتشار املرض بني الطيور وانتقاله لإلنسان.. 7
توفير االعتمادات املالية الالزمة ووضع آلية ونظام لتعويض املتضررين.. 8
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة يف املجاالت املختلفة وبالتعاون مع اجلهات . 9

الفنية واألمنية ذات العالقة.
إجراء االتصاالت الالزمة مع دول اجلوار واجلهات الدولية للتنسيق واملساعدة الفنية . 10

واملالية من خالل اجلهات ذات االختصاص.

مادة )4(
ألية عمل اللجنة

تبدأ اللجنة اجتماعاتها وعملها فور صدور املرسوم وتعمل على مدار الساعة وتقدم . 1
تقريراً للرئيس ورئيس الوزراء كل أربع وعشرين ساعة.

يجوز للجهات املشكلة لعضوية اللجنة أن تنيب عنها ممثلني محددين لضمان استمرار . 2
عمل اللجنة على مدار الساعة.

تنشئ اللجنة غرفة عمليات مركزية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ترتبط . 3
فيما بينها وبغرف عمليات فرعية يف جميع احملافظات بوسائل االتصال املتاحة.

تعلن اللجنة عن خط هاتفي ساخن التصاالت اجلمهور واجلهات املعنية مع غرف . 4
العمليات املركزية ومثيلتها يف احملافظات.

تضع اللجنة نظاماً وآلية لتعويض األشخاص واجلهات املتضررة مبا يضمن وصول . 5
التعويضات ألصحابها وتعمل فوراً مبقتضاه.
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تستعني اللجنة باحملافظني واألجهزة األمنية لضمان تنفيذ قراراتها.. 6
تباشر اللجنة اختصاصاتها ذات الطبيعة التقنية والفنية من خالل الوزارات والهيئات . 7

املختصة.
وتنظيم . 8 املوبوءة  املناطق  يف  الطيور  من  التخلص  كيفية  يوضح  نظاماً  اللجنة  تضع 

املتبعة  الدولية  واملعايير  املهنية  األصول  وفق  املصابة  املناطق  يف  الصحي  احلجر 
وتعمل مبقتضاه فوراً.

يجوز للجنة أن تستعني مبن حتتاج من ذوي اخلبرة واالختصاص يف مجاالت العمل . 9
املختلفة.

مادة )5(
على اجلهات املختصة كاّفة - كل فيما يخّصه - تنفيذ أحكام هذا املرسوم، ويعمل به 

من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2006/3/24 ميالدية.

               املوافق: 24/صفر/1427 هجرية.

حممود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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مرسوم رقم )13( لسنة 2011م
بشأن مجمع فلسطني الطبي

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيـــــــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــــلطة الوطنيـــــــــــــــــــــة الفلســـــــــــــطينيــــــــــــــــــة 

بعد االطالع على أحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
واالطالع على أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،

واالطالع على املرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2009م بشأن مجمع فلسطني الطبي،
واالطالع على املرسوم رقم )22( لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطني الطبي املعدل،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا مبا هو آت:

مادة )1(
 )3( رقم  املادة  ذكرها يف  الوارد  الطبية  واملراكز  واملشايف  األجنحة  التأكيد على ضم 
الطبي  فلسطني  مجمع  بشأن  املعدل  2009م  لسنة   )22( رقم  الرئاسي  املرسوم  من 

إلى املجمع املذكور باعتباره مجمع طبي حكومي.

مادة )2(
الطبي وفقاً ألحكام قانون  إعادة تصويب أوضاع مجمع فلسطني  الوزراء  يتوّلى مجلس 
طبياً  مجمعاً  باعتباره  العالقة  ذات  والقوانني  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة 

)مشفى( حكومياً.

مادة )3(
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا املرسوم
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مادة )4(
على جميع اجلهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/07/31 ميالدية
                          املوافق: 30/شعبان/1432 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيــــــــــس الســـــــــــلطة الوطنيــــــــــــة الفلســــــــطينيـــــــة 
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مرسوم رقم )21( لسنة 2013م
بتشكيل املجلس الصحي الفلسطيني األعلى

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على أحكام النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا مبا هو آت:

مادة )1(
رئيس  برئاسة  األعلى(  الفلسطيني  الصحي  )املجلس  يُشكل يف فلسطني مجلس يسمى 

دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة )2(
يهدف املجلس إلى رسم السياسات العامة للقطاع الصحي يف فلسطني ووضع االستراتيجية 
العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته مبا يحقق توسيع اخلدمات  وتنظيم  لتحقيقها 
الصحية جلميع املواطنني وفقاً ألحدث الوسائل واألساليب والتقنيات العلمية، وحتقيقاً 

لذلك يتولى املجلس املهام واملسؤوليات اآلتية:
نتائج . 1 الالزمة يف ضوء  التعديالت  وإدخال  دوري  بشكل  الصحية  السياسات  تقييم 

تطبيقها.
حتديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات الالزمة بتوزيع اخلدمات الصحية . 2

والنهوض  بينها  العدالة  يحقق  مبا  والشتات  فلسطني  مناطق  على  أنواعها  بجميع 
النوعي باخلدمات.

املساهمة يف رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل فلسطني . 3
وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج فلسطني.

تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات واخلدمات مبا يحقق . 4
أهداف السياسة الصحية العامة.

تنسيق العمل بني املؤسسات والهيئات الصحية يف القطاعني العام واخلاص مبا يضمن . 5
تكامل أعمالها.
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والهيئات . 6 املؤسسات  وبني  احمللية  الصحية  والهيئات  املؤسسات  بني  التعاون  تعزيز 
العربية واإلقليمية والدولية املعنية بالصحة.

اخلدمات . 7 ونوعية  الصحي  التأمني  مظلة  لتوسيع  ومعايير  أطر  وضع  املشاركة يف 
التي يشملها التأمني لكافة املشمولني به.

دراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي وإعداد التوصيات بشأنها مبا يف ذلك . 8
إعادة هيكلة القطاع الصحي.

الصحي . 9 وبالقطاع  باملجلس  املتعلقة  والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مشاريع  دراسة 
وإعداد التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها.

باحلوافز . 10 والتوصية  العام  القطاع  العاملني يف  كفاءة  ورفع  الطبي  بالقطاع  النهوض 
املناسبة لهم.

الرئيس عرضها على املجلس مما له عالقة بالقطاع . 11 أي أمور أو مهام أخرى يرى 
الصحي.

مادة )3(
يكون املجلس برئاسة رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير . 1

الفلسطينية وعضوية كل من:
وزير الصحة                                                   نائباً للرئيس.أ. 
وزير املاليةب. 
وزير العدل                                             ج. 
نقيب األطباء                                                  أميناً عاماً.د. 

هـ.  رئيس الهالل األحمر الفلسطيني
مدير اخلدمات الطبية العسكريةو. 
ممثل عن كليات الطب يف فلسطني يعينه الرئيس بالتناوبز. 
نقيب إحدى نقابات املهن الصحية األخرى يعينه الرئيس بالتناوبح. 
أربعة من ذوي اخلبرة واالختصاص يف القطاع الصحي يعينهم الرئيس ملدة سنتني.ط. 

يعقد املجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه يف حال غيابه مرة كل شهرين . 2
على األقل وكلما دعت احلاجة إلى ذلك، ويكون االجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية 
يتخذ  منهم،  واحداً  غيابه  حال  نائبه يف  أو  الرئيس  يكون  أن  على  املجلس  أعضاء 
املجلس قراراته وتوصياته باإلجماع أو بأكثرية األعضاء احلاضرين، ويف حالة تساوي 

األصوات يرجح اجلانب الذي صوت إلى جانبه رئيس االجتماع.
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مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.

مادة )5(
به  ويعمل  املرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  املختصة  اجلهات  على 

من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2013/04/24 ميالدية
                   املوافق: 14/جمادى اآلخر/1434 هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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مرسوم رقم )47( لسنة 2014م
بشأن تعديل تشكيل املجلس الصحي الفلسطيني األعلى

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،
وبعد االطالع على أحكام النظام األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية،

واالطالع على املرسوم الرئاسي رقم )21( لسنة 2013م،  بشأن تشكيل املجلس الصحي 
الفلسطيني األعلى، 

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا مبا هو آت:

مادة )1(
تعديل املرسوم الرئاسي رقم )21( لسنة 2013م، بشأن تشكيل املجلس الصحي الفلسطيني 
 )3( رقم  املادة  من  )أ(  رقم  البند  من   )4( رقم  الفقرة  نص  باستبدال  وذلك  األعلى، 

بالنص اآلتي:
4. الدكتور جواد محمد قطيش عواد                         أميناً عاماً للمجلس.

 
مادة )2(

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.

مادة )3(
به  ويعمل  املرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  املختصة  اجلهات  على 

من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2014/09/18 ميالدية
                        املوافق: 23/ذو القعدة/1435هجرية

حمــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم )24( لسنة 2003م
 بنظام الفحص الطبي الدوري

مجلس الوزراء،
بعد االطالع على قانون العمل رقم )7( لسنة 2000م وال سيما املادة )90( منه، 

وعلى ما عرضه وزير العمل، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته املنعقدة بتاريخ: 2003/12/22م،

قررنا ما يلي:
مادة )1(

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارتني التاليتني املعنيني املخصصني لهما أدناه 
ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

الفحص الطبي الدوري: الفحص الطبي الذي يجري للعامل على فترات منتظمة ودورية 
حسب طبيعة العمل.

أو مجموعة من املهن  كل مرض تكثر اإلصابة به بني املشتغلني يف مهنة  مرض املهنة: 
دون غيرهم، وفقا مللحق أمراض املهنة املرفق بالقانون.

مادة )2(
على صاحب العمل وضع الترتيبات الالزمة إلجراء الفحص الطبي الدوري للتأكد من لياقة 

العاملني والكتشاف ما قد يظهر من أمراض املهنة يف مراحلها األولى.

مادة )3(
واملعرضني  العاملني  للعمال  الدوري مرة واحدة كل ستة أشهر  الطبي  الفحص  يجرى 

ملا يلي:
البتروكيماويات ومشتقاتها.. 1
املبيدات احلشرية واألسمدة الزراعية واحملسنات الزراعية.. 2
صهر املعادن الثقيلة.. 3
الضجيج واالهتزازات.. 4
املواد املشعة.. 5
الكبريت.. 6
اإلسبست.. 7
أغبرة املواد الصناعية الثقيلة الرصاص، الكروم، األنتمون، املنجنيز، البريليوم، الزرنيخ، . 8

مواد السليوزية، النيكل.
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مادة )4(
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنة وذلك للعمال يف املجاالت التالية:

املناجم والتعدين.. 1
صناعة الزجاج.. 2
الغزل والنسيج.. 3
صناعة دباغة اجللود.. 4
مزارع الطيور واحليوانات.. 5

مادة )5(
يجرى الفحص الطبي الدوري مرة واحدة كل سنتني وذلك جلميع العاملني يف األعمال 

األخرى التي لم يرد ذكرها يف املادتني الثالثة والرابعة من هذا القرار.

مادة )6(
مهني  ملرض  معرض  عامل  الفحص ألي  إعادة  األمر،  تطلب  إذا  الطبية،  للجنة  يجوز 
بعد مدة أقل من الفترات الدورية املنصوص عليها واملوضحة يف املواد )3-5( السابقة، 

إذا وجدت أن حالته الصحية تستدعي ذلك.
مادة )7(

على صاحب العمل أن يحتفظ بنسخة من نتائج الفحص الطبي الدوري يف ملف العامل، 
وأن ميكن املفتش من االطالع عليها عند الطلب.

مادة )8(
إذا تبني من الفحص الطبي الدوري اشتباه إصابة العامل مبرض مهني، وجب إجراء 

ما يلزم من بحوث طبية ومخبرية للتأكد من اإلصابة ومداها.

مادة )9(
أن استمراره يف عمله  تقرر  أن  الطبية  فللجنة  العامل مبرض مهني،  تأكدت إصابة  إذا 

يشكل خطرا على حياته.

مادة )10(
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي الدوري.
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مادة )11(
للمفتش احلق يف طلب إجراء ما يلزم من فحوصات أو بحوث طبية أو مخبرية للتأكد 

من خلو العامل من أي أمراض مهنية.

مادة )12(
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة )13(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ: 2003/12/22م 
   املوافق: 28/شوال/1424 هـ

أمحد قريع 
رئيس جملس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )108( لسنة 2004م
بشأن اللجنة الطبية العليا للتحويالت

مجلس الوزراء،
بعد االطالع على املادة )70( من قانون الصحة العامة رقم )40( لسنة 1940م الساري 

يف محافظات غزة، 
بتاريخ  الصادر  احمللية  العامة  الطبية  اللجان  بتشكيل  العامة  الصحة  مدير  قرار  وعلى 

1961/9/16م املعمول بهما يف محافظات غزة، 
الساري  1966م  لسنة   )43( العامة  الصحة  قانون  من   )1( فقرة   )80( املادة  وعلى 

الضفة الغربية،  يف محافظات 
وعلى ما عرضه وزير الصحة، 

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ 2004/8/3م 

قرر ما يلي:

مادة )1(
يكون تشكيل اللجنة الطبية العليا للتحويالت أو تبديل أي عضو من أعضائها بقرار . 3

من وزير الصحة كلما استدعت املصلحة العامة ذلك.
تتولى اللجنة الطبيبة العليا للتحويالت دراسة جميع التحويالت للمراكز غير احلكومية . 4

اللجنة  على  املعروض  املريض  ملف  يكون  أن  على  خارجه  أو  الوطن  داخل  سواء 
مستوفيا لشروط نظام التأمني الصحي.

تعتمد قرارات اللجنة املذكورة من الوزير أو من يكلفه لهذا الغرض.. 5
للوزير احلق يف اتخاذ القرارات املناسبة يف احلاالت االستثنائية.. 6

مادة )2(
تتولى اللجنة الطبية العليا للتحويالت املهام التالية:

دراسة كافة التقارير الطبية الواردة إليها واتخاذ القرار املناسب بشأن كل منها.. 1
احلق يف استدعاء املريض وإعادة فحصه إذا اقتضت احلاجة.. 2
متابعة قراراتها من خالل دائرة العالج التخصصي.. 3
متابعة عالج املرضى احملولني إلى املستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، والتدقيق . 4

يف ملفاتهم وتقاريرهم واستحداث اآلليات املناسبة لذلك.
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دراسة التقارير الطبية وفواتير العالج للحاالت التي تعرضها دائرة العالج التخصصي . 5
عليها.

تقوم اللجنة بإعداد التوصيات واالقتراحات الالزمة لتطوير العمل وحل املشاكل التي . 6
تعترضها.

تقدم اللجنة تقريراً دورياً لوزير الصحة كل ثالثة أشهر.. 7

مادة )3(
للجنة يف سبيل حتقيق أهدافها اتباع ما يلي:

جتتمع اللجنة أسبوعياً لدراسة ملفات املرضي احملولة إليها واتخاذ القرار املناسب . 1
لكل منها.

تستعني اللجنة مبن تشاء من اختصاصيني واستشاريني للبت واالستشارة يف بعض . 2
التوصيات الطبية العالجية.

تدون اللجنة يف سجل خاص كافة قراراتها املتخذة حتى ميكن متابعتها.. 3
اآلراء . 4 اختالف  حالة  ذويه يف  أو  املريض  أمام  اللجنة  مداوالت  عن  اإلفصاح  عدم 

العالجية والتشخيصية.

مادة )4(
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة )5(
به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  املختصة،  اجلهات  جميع  على 

من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2004/8/3 ميالدية 
            املوافق: 17/من جماد الثاني/1425 هجرية

أمحد قريع
رئيس جملس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004
بنظام التأمني الصحي احلكومي

مجلس الوزراء 
بعد اإلطالع على املادة )70( من قانون الصحة العامة رقم )40( لسنة 1940م وتعديالته، 
املعمول بهما  التأمني الصحي وتعديالته  1976م بشأن  وعلى األمر رقم )540( لسنة 

يف محافظات قطاع غزة، 
وعلى املادة )80( فقرة )أ( من قانون الصحة العامة رقم )43( لسنة 1966م، 

بهما  املعمول  وتعديالته  التأمني الصحي  1978م بشأن  )746( لسنة  وعلى األمر رقم 
يف محافظات الضفة الغربية، 

املنعقدة  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  أقره  ما  على  وبناء  الصحة  وزير  عرضه  ما  وعلى 
مبدينة رام اهلل بتاريخ 2004/8/9م، 

قرر ما يلي:

مادة )1(
تعاريف وأحكام عامة

يف تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه 
ما لم تدل القرينة على خالف ذلك. 
الوزارة: وزارة الصحة الفلسطينية. 

الوزير: وزير الصحة.
اإلدارة: اإلدارة العامة للتأمني الصحي.

النظام: نظم التأمني الصحي احلكومي الفلسطيني.
سلة اخلدمات الصحية: مجموعة من اخلدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.

سلة اخلدمات الصحية احلكومية: مجموعة من اخلدمات الصحية التي تقدمها مباشرة 
املراكز الصحية التابعة للوزارة.

سلة اخلدمات الصحية غير احلكومية: مجموعة اخلدمات الصحية التي توفرها الوزارة 
للمؤمن عليهم من خالل عقود مبرمة مع املراكز الصحية غير التابعة للوزارة سواء يف داخل 

أو خارج فلسطني.
العالج التخصصي باخلارج: استفادة املؤمن عليه من سلة اخلدمات الصحية غير احلكومية 

بتحويل من اجلهة املخولة بذلك وفقا لألنظمة.
رسم التسجيل: القيمة النقدية التي حتصل من الراغب يف االنضمام إلى النظام مقابل 

إجراءات ومعامالت التسجيل
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قسط التأمني الشهري: املبلغ الذي تقرره وزارة الصحة مقابل االستفادة من سلة اخلدمات 
الصحية.

السنة املالية: تبدأ السنة املالية يف األول من كانون الثاني وتنتهي يف احلادي والثالثني 
من كانون األول من كل عام.

قسط تأمني األسرة: قسط التأمني الشهري املستحق على األسرة املكونة من زوج وزوجة 
أو زوجات ومن أوالدهم حتى سن 18 سنة.

املساهمة: املبلغ الواجب على املريض دفعه عند تلقي اخلدمات الصحية حسب اللوائح 
املعمول بها.

التأمني  لنظام  عليه  املؤمن  انضمام  تاريخ  من  انقضاؤها  الواجب  املدة  النتظار:  فترة 
الصحي ليتمكن من تلقي خدمات املبيت يف املراكز الصحية التابعة للوزارة.

احلالة الجتماعية املؤمن عليها: احلالة املدرجة على قائمة احلاالت االجتماعية يف وزارة 
الشؤون االجتماعية واملنضمة إلى نظام التأمني الصحي على نفقة وزارة الشؤون االجتماعية.

املرافق: كل من ال دخل له ومعال من قبل صاحب التأمني الصحي ويسمح النظام بضمه 
إلى أحد املؤمن عليهم.

من  هو  من  وكل  زيارة  بتصريح  فلسطني  يف  املتواجد  الفلسطيني  الفلسطيني:  الزائر 
من  دائمة  إقامة  إثبات  الفلسطينية مبوجب  السلطة  أراضي  مقيم يف  فلسطيني  أصل 

وزارة الداخلية.

مادة )2(
على كل مؤمن عليه اختياري التوقيع على تعهد بقبوله نظام التأمني الصحي املعمول . 1

به وااللتزام بأحكامه.
يلتزم املؤمن عليه بقائمة األدوية األساسية املقررة من وزارة الصحة.. 2
يكن . 3 لم  ما  احلكومية  غير  الصحية  اخلدمات  سلة  من  عليه  املؤمن  يستفيد  ال 

املختصة  اجلهة  قبل  من  ومحوال  الفلسطينية  السلطة  أراضي  ومتواجدا يف  مقيما 
بذلك يف وزارة الصحة.

مادة )3(
تعتمد يف تقدمي اخلدمات الصحية طبقاً لهذا النظام املبادئ التالية:

حق املواطنني يف احلصول على اخلدمات الصحية وفقاً لهذا النظام.. 1
واجب املواطنني التكافل يف تغطية تكاليف اخلدمات الصحية.. 2
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مادة )4(
موظفو القطاع احلكومي مؤمن عليهم تلقائياً مقابل أقساط التأمني الشهرية التي تخصم 

من رواتبهم بغض النظر عن التزامهم بتأمينات أخرى.

مادة )5(
يحق ألي مؤسسة مرخصة التقدم بطلب انضمام إلى النظام مبوجب تعاقد وتعهد بتسديد 

رسم التسجيل وأقساط التأمني املطلوبة بشكل جماعي للعاملني كافة.

مادة )6(
يحق لألطفال حتى سن ثالث سنوات االستفادة من سلة اخلدمات الصحية احلكومية أ. 

داخل مراكزها فور حاجتهم سواء كانوا مؤمنا عليهم أو غير مؤمن عليهم.
يكون لدى ب.  أن  الوزارة، يشترط  لعالج األطفال دون سن ثالث سنوات خارج مراكز 

العائلة تأمني صحي ساري املفعول ويطبق نظام العالج التخصصي للتحويل باخلارج.
ومراكز ج.  مدرسية  فعاليات  أثناء  إلصابات  يتعرض  من  كل  النظام  هذا  من  يستفيد 

التدريب املهني الرسمية واملؤسسات احلكومية األخرى مبا ال يتعارض مع القانون 
أو أية أنظمة حكومية أخرى.

مادة )7(
يقوم املؤمن عليه بتغطية جزء من تكاليف العالج خارج مراكز الوزارة وتقوم الوزارة بتغطية 

اجلزء املتبقي من التكاليف وفقا لألنظمة املعمول بها يف الوزارة.

مادة )8(
يقتطع 5% من الراتب األساسي ملوظفي القطاع احلكومي ومن يف حكمهم بحد أدنى أ. 

ال يقل عن 40 شيكل وحد أعلى ال يزيد عن 75 شيكل، واستثناء املتقاعدين من احلد 
األدنى.

يقتطع 5% من الراتب اإلجمال ملوظفي وعمال املؤسسات املرخصة )الذين يتقاضون ب. 
مرتبات شهرية( بشكل جماعي دون املرافقني بني احلدين األدنى 50 شيكل واألعلى 

75 شيكل، ويطبق عليهم نظام اإلضافات للمرافقني.
يحدد القسط الشهري 75 شيكل ما عدا رسوم اإلضافت للمرافقني وذلك ألعضاء ج. 

النقابات املهنية الذين ليس لهم دخل محدد.
50 شيكل شهريا ما عدا رسوم اإلضافات د.  العمال  لنقابات  يحدد القسط الشهري 

للمرافقني.
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يكون الدفع للفئة )د( على النحو التالي:ه. 
للمؤمن عليه اجلديد يدفع أقساط مالية كاملة.  
للمؤمن عليه القدمي يدفع أقساط سنة مالية على دفعتني.  

مادة )9(
تدفع أقساط التأمني االختياري يف أحد مكاتب التأمني الصحي أو حسب النظام املتبع 

باإلدارة.

مادة )10(
االنتظار أ.  فترة  أحكام  تسري  وال  الدفع،  تاريخ  من  يوماً  االنتظار ستني  فترة  تكون 

على املؤمن عليهم إجبارياً ومن يف حكمهم.
تسري أحكام فترة االنتظار على املرافقني من كافة الفئات.ب. 

مادة )11(
تعلق االستفادة من اخلدمات الصحية يف حالة التخلف عن الدفع حتى مطلع الشهر أ. 

الذي يلي شهر االستحقاق.
يعتبر التأمني الصحي معلقاً جزئياً إذا تخلف صاحبه عن دفع األقساط املستحقة ب. 

ملدة ثالثة أشهر )تأمني معلق جزئياً(.
املستحقة ج.  األقساط  دفع  تخلف صاحبه عن  إذا  كلياً  معلقاً  الصحي  التأمني  يعتبر 

ملدة ستة أشهر )تأمني معلق كلياً(.

مادة )12(
واملستعجلة  الطارئة  احلاالت  يف  االنتظار  فترة  أثناء  الصحي  التأمني  مفعول  لسريان 

يجب على املؤمن عليه اجلديد أن:
يدفع أقساط سنة مالية كاملة دون خصم عن السنة املالية اجلارية.. 1
يدفع أقساط ستة أشهر بدل فترة االنتظار.. 2

أما بالنسبة للمؤمن عليه املتوقف عن الدفع )املعلق جزئياً( فيجب عليه أن:
يدفع املستحقات املترتبة عليه حتى نهاية السنة املالية.. 1
تطبق عليه فترة االنتظار.. 2
لسريان املفعول يطبق عليه الفقرة »2« من املؤمن عليه اجلديد من مادة )11(.. 3
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وأما بالنسبة للمؤمن عليه )املعلق كلياً حسب الفقرة )3( من املادة )10( فيجب عليه أن:
يدفع املبالغ املستحقة عليه سابقاً مبا ال يزيد عن أقساط سنة كاملة.. 1
يدفع أقساط سنة مالية كاملة دون خصم عن السنة املالية اجلارية.. 2
يدفع أقساط ستة أشهر بدل فترة االنتظار.. 3
يدفع رسوم االشتراك املقررة.. 4

مادة )13(
إليها  املشار  أي من احلاالت  نتيجة  الصحي  التأمني  من  االنتفاع  فقد حق  ملن  يسمح 

يف املادة )10( معاودة االنتفاع حسب الشروط الواردة يف املادة )11(.

مادة )14(
يجوز إلغاء التأمني بطلب خطي من صاحبه على أن يدفع جميع املستحقات حتى تاريخ 

طلب اإللغاء مبا ال يزيد عن سنة كاملة.

مادة )15(
يعامل عمال اخلط األخضر الذين يحملون بطاقة العمل الصادرة عن السلطة الوطنية 
العالج  املساهمات يف  نسبة  بتغطية  يختص  فيما  اختيارياً  املؤمنني  معاملة  الفلسطينية 

خارج مراكز وزارة الصحة.

مادة )16(
يعامل املؤمن عليه معاملة غير املؤمن عليه يف احلاالت التالية:

حوادث الطرق وحوادث العمل واحلوادث القضائية.أ. 
احلاالت غير الطارئة يف مراكز الطوارئ حسب بروتوكوالت إدارة املستشفيات.ب. 
استخدام سيارة اإلسعاف بطلب ذاتي.ج. 
املساهمة املعتمدة.د. 
التطعيم ألغراض السفر للخارج.ه. 
تصديق الوثائق.و. 
الفحص لطلب رخصة سياقة.ز. 
التقارير الطبية بطلب شخصي.ح. 
تصوير امللفات وفقا لألنظمة.ط. 
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مادة )17(
يعامل الزائر الفلسطيني معاملة املواطن الفلسطيني.

مادة )18(
تعتبر املالحق رقم 1، 2، 3، 4 املرفقة بهذا النظام جزء ال يتجزأ منه.

مادة )19(
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا النظام.

مادة )20(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف رام اهلل بتاريخ: 2004/8/9 ميالدي
         املوافق: 17/ جماد آخر/ 1425 هجري

أمحد قريع
رئيس جملس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )89( لسنة  2007  م
بشأن تغطية حاالت مرضية غير مشمولة بنظام التأمني الصحي

مجلس الوزراء
بناًء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً

وتنسيب رئيس الوزراء
وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة

قرر مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ )2007/09/10م( ما يلي:

مادة )1(
املصادقة على توصية جلنة املساعدات بتغطية نفقات عالج حاالت مرضية غير مشمولة 
بنظام التأمني الصحي وذلك بتخصيص مبلغ )734,920$( سبعمائة وأربعة وثالثني ألف 
وتسعمائة وعشرين دوالراً أمريكياً و )857,925( ثمامنائة وسبعة وخمسني ألف وتسعمائة 
وخمسة وعشرين شيقل وفقاً للكشف الصادر واملعتمد من األمانة العامة ملجلس الوزراء. 

مادة )2(
تاريخ  من  به  ويعمل  يخصه،  فيما  كل  القرار  هذا  أحكام  تنفيذ  املختصة  اجلهات  على 

صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.  
 

صـدر مبدينة رام اهلل بتاريخ: 2007/09/10م
املوافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ.

سـالم فـياض
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2011م
بنظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية

لعيادات ومختبرات األسنان اخلاصة 

مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

 )2( املواد  2004م وال سيما  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وبعد االطالع على 
و)83( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 

مادة )1(
أدناه  لها  املخصصة  املعاني  النظام  الواردة يف هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

القرينة على غير ذلك: تدل  لم  ما 
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والترخيص يف  اإلجازة  وحدة  الوحدة: 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
املدير: مدير وحدة صحة الفم واألسنان.

املستودع: املؤسسة املعدة الستيراد و/أو شراء و/أو تخزين و/أو توزيع و/أو بيع التجهيزات 
الطبية باجلملة لعيادات ومختبرات األسنان و/أو أية جهة مرخص لها بتداولها.

لعيادات  الطبية  التجهيزات  بإدارة مستودع  له  املرخص  الشخص  هو  املستودع:  مسؤول 
ومختبرات األسنان اخلاصة وفقاً ألحكام هذا النظام.

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
اللجنة: اللجنة املشكلة بقرار من الوكيل للكشف الفني على املستودع وتشكل من موظفي 

وحدة اإلجازة والترخيص والوحدة املختصة.
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مادة )2(
يجب أن يكون مسؤول املستودع حاصاًل على بكالوريوس يف أحد التخصصات اآلتية: 

طب أسنان، صيدلة، فني متريض، أسنان. 

مادة )3(
األسنان  ومختبرات  لعيادات  الطبية  للتجهيزات  مستودع  فتح  شخص  أي  على  يحظر 

اخلاصة إال بعد حصوله على الترخيص الالزم وفقاً ألحكام هذا النظام. 

مادة )4(
ما  اخلاصة  األسنان  ومختبرات  لعيادات  الطبية  التجهيزات  مستودع  لترخيص  يشترط 

يلي:
أن يكون املستودع مخصصاً للتجارة، وله مدخل خاص. . 1
أن ال تقل مساحة املستودع الداخلية عن 120م2.. 2
أن ال يقل عرض أبواب املستودع عن )1.8( وذلك لسهولة دخول وخروج الرافعة. . 3
أن ال يستخدم املستودع ألي غرض آخر. . 4
أن يتم تثبيت الفتات بارزة على املستودع حتتوي على اسم املستودع، واسم الشخص . 5

املسؤول ورقم الهاتف والفاكس، وتوضح طبيعة عمل املستودع. 
أن يكون املستودع جيد التهوية واإلنارة. . 6
أن يزّود املستودع بستائر متنع تعرض املستحضرات ألشعة الشمس املباشرة. . 7
أن تكون أرضية املستودعات مغطاة بطبقة من البالط أو الباطون األملس. . 8
أن تكون اجلدران مطلية بدهان زيتي على علو 2م على األقل. . 9

أن يزّود املستودع برافعات مناسبة )إذا كان ذلك ضرورياً(.. 10
أن يزّود املستودع بدورة مياه جيدة التهوية والتقييد بشروط الصحة العامة الصادرة . 11

عن الوزارة.
أن يتم التخزين على رفوف أو منصات نقالة ترتفع عن األرض مبا ال يقل عن 15سم. . 12
أن يزّود املستودع بثالجة لتخزين املواد التي بحاجة لذلك. . 13
أن تتوفر قائمة بأسماء األدوات والتجهيزات الطبية املوجودة يف املستودع. . 14
أن ال يكون للمستودع فروع أخرى إال إذا كان شركة مسجلة حسب األصول. . 15
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مادة )5(
اخلاصة  األسنان  ومختبرات  لعيادات  الطبية  التجهيزات  مستودع  ترخيص  يقدم طلب 

إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:
صورة عن شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول. •
صورة عن عضوية النقابة ذات العالقة سارية املفعول للشخص املسؤول. •
تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ التام للعمل يف املستودع مصدق حسب األصول. •
صور شخصية عدد )4(. •
عقد إيجار أو سند ملكية مصدق من محام قانوني للمستودع باسم طالب الترخيص. •
لدى  • مسجلة  شركة  الطلب  مقدم  كون  حال  الشركة  تأسيس  عقد  عن  صورة 

مراقب الشركات.
مخطط موقع ومساحة املستودع املنوي ترخيصه. •

مادة )6(
يكلف مدير الصحة اللجنة بالكشف امليداني على املستودع وتعبئة النموذج املعد لذلك . 1

والتأكد من مطابقته للمواصفات املعتمدة. 
يوصي مدير الصحة، وحدة صحة الفم واألسنان بالتأكد، إذا كان املستودع مطابقاً . 2

جلميع املواصفات املعتمدة.
يوصي . 3 للترخيص  املطلوبة  الشروط  املستودع جلميع  مطابقة  من  املدير  تأكد  بعد 

الى مدير الوحدة بإصدار الترخيص.

مادة )7(
تصدر الوحدة ترخيص املستودع، وترسله إلى املديرية ليتم تسليمه إلى صاحب املستودع.. 1
يجب على الشخص املرخص له تعليق الرخصة املمنوحة له بشكل ظاهر يف املكان . 2

الذي ميارس فيه العمل. 

مادة )8(
ترسل الوحدة صورة عن كل ترخيص يتم إصداره إلى وحدة صحة الفم واألسنان، التي 
تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى نقابة أطباء األسنان ونقابة فنيي مختبرات األسنان.
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مادة )9(
مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد الترخيص بعد تقدمي الشخص املسؤول طلب جتديد، 
وقيام اللجنة بالكشف على املستودع للتأكد من استمرار استيفائه جلميع الشروط الالزمة 

للترخيص.

مادة )10(
يحق للوزارة إلغاء ترخيص املستودع لألسباب اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. . 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص. . 2
إذا صدر بحق الفني املسؤول حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، . 3

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

مادة )11( 
على مستودعات التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات األسنان تصويب أوضاعها خالل 

مدة ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام. 

مادة )12(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة )13( 
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )14(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06ميالدية 
                            املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2011م 
بنظام مهنة التغذية 

مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

بعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وال سيما املواد )2( و)62( 
و )63( و)83( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام التالي: 

مادة )1(
أدناه  لها  املخصصة  املعاني  النظام  الواردة يف هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والترخيص يف  اإلجازة  وحدة  الوحدة: 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
املهنة: املهنة الصحية التي تعنى بتغذية األصحاء واملرضى بفئاتهم وأعمارهم املختلفة 
وتقدمي  وإدارتها  الغذائية  الوجبات  ووصف  الغذائية  احلميات  تخطيط  ذلك  يف  مبا 

االستشارات يف هذا املجال.
اخصائي التغذية: الشخص املرخص له مبمارسة املهنة وفقاً ألحكام هذا النظام.

فني تغذية: الشخص املرخص له بالعمل حتت إشراف اخصائي التغذية وفقاً ألحكام 
هذا النظام.
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التغذية  مجال  يف  واخلدمات  االستشارات  بتقدمي  له  املرخص  املركز  التغذية:  مركز 
وفقاً ألحكام هذا النظام.  

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
اللجنة: اللجنة املشكلة بقرار من الوكيل للكشف والتحقق من توافر شروط الترخيص 

وتشكل من موظفي وحدة االجازة والترخيص والوحدة املختصة. 

مادة )2(
يحظر على أي شخص ممارسة مهنة التغذية إال بعد حصوله على مزاولة املهنة من الوزارة.

مادة )3(
يشترط للحصول على مزاولة مهنة فني التغذية ما يلي:

باملثل . 1 الفلسطينيني  تعامل  التي  الدول  رعايا  من  أو  اجلنسية  فلسطيني  يكون  أن 
أو زوج/ زوجة لفلسطيني.

أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة.. 2
أن يكون حاصاًل على دبلوم من معهد أو كلية متوسطة معترف بها ال تقل مدة الدراسة . 3

يف أي منها عن سنتني أو شهادة معادلة لها معترف بها من اجلهات املختصة.
اجتياز الفحص املقرر ملزاولة املهنة.. 4
أن يكون عضواً مسجاًل يف النقابة.. 5
أن ال يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد . 6

إليه اعتباره.

مادة )4(
يشترط للحصول على مزاولة مهنة اخصائي تغذية ما يلي:

باملثل . 1 الفلسطينيني  تعامل  التي  الدول  رعايا  من  أو  اجلنسية  فلسطيني  يكون  أن 
أو زوج زوجة لفلسطيني.

أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة.. 2
أن يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية األولى )البكالوريوس( أو ما يعادلها على األقل . 3

يف علم التغذية من جامعة متخصصة بتدريس هذه املهنة ومعترف بها من اجلهات 
املختصة.

أو أن يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية الثانية )املاجستير( أو الثالثة )الدكتوراه( . 4
يف علم التغذية من جامعة أو كلية معترف بها من اجلهات املختصة إذا كانت الشهادة 

اجلامعية األولى لغير احلاصلني على بكالوريوس تغذية.
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وأن تكون لديه خبرة عملية يف مجال التغذية ال تقل عن سنتني حلملة شهادة املاجستير . 5
وسنة واحدة حلملة شهادة )الدكتوراه( من مؤسسة صحية مرخصة لغير احلاصلني 

على بكالوريوس تغذية.
اجتياز الفحص املقرر ملزاولة املهنة.. 6
أن يكون عضواً مسجاًل يف النقابة ذات العالقة.. 7
أن ال يكون قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو االمانة ما لم يكن قد رد إليه . 8

اعتباره.

مادة )5(
مجاالت عمل أخصائي التغذية:

العمل يف املستشفيات أو املراكز الصحية اخلاصة. . 1
العمل يف مراكز التغذية. . 2
العمل يف املراكز الرياضية.. 3
العمل كأخصائي تغذية خاص.. 4

مادة )6(
يشترط فيمن يرخص فني تغذية مبا يلي:. 1

 أن يكون حاصاًل على شهادة من معهد أو كلية متوسطة متخصصة بتدريس أ. 
هذه املهنة ومعترف بها من اجلهات املختصة، على أن ال تقل مدة الدراسة فيه 

عن سنتني.
أن يعمل حتت إشراف اخصائي تغذية.ب. 

يختص فني التغذية مبا يلي:. 2
مراقبة إعداد وتقدمي األغذية والوجبات الغذائية. أ. 
للشروط ب.  وفقاً  التغذية  ومراكز  املستشفيات  يف  الطعام  سالمة  على  احملافظة 

الصحية.
مساعدة اخصائي التغذية يف عمله.ج. 

مادة )7( 
تعلن الوزارة وبالتنسيق مع النقابة ذات العالقة عن عقد امتحان مركزي ملزاولة املهنة . 1

كل ستة أشهر أو كلما اقتضت احلاجة لذلك. 
تشكل جلنة االمتحان من الوحدة والدائرة املختصة بالتنسيق مع النقابة ذات العالقة.. 2
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يعني الوكيل مكان وموعد عقد االمتحان بناء على توصية مدير الوحدة، ويعلن عنه . 3
يف جريدتني محليتني قبل أسبوعني على األقل من املوعد احملدد لعقد االمتحان.

النموذج املخصص وإرفاق 4.   يتوجه الراغبون بتقدمي االمتحان إلى املديريات لتعبئة 
الشهادات الثبوتية الواردة يف هذا النظام.

تقوم املديرية بالتأكد من استكمال الطلب ورفعه إلى الوحدة حسب التاريخ احملدد. . 5
الوزارة . 6 صفحة  على  كافية  فترة  خالل  لالمتحان  املقبولني  أسماء  الوزارة  تعلن 

اإللكترونية.
ترفع نتائج االمتحان من قبل جلنة االمتحانات املشكلة إلى الوكيل وذلك العتمادها . 7

ونشرها يف جريدتني محليتني.
حتفظ أوراق االمتحان ملدة سنتني يف الوزارة وتتلف بعد ذلك من قبل جلنة إتالف . 8

تشكل من قبل الوكيل.  
 

مادة )8(
يتقدم الناجح يف االمتحان ملديرية الصحة بطلب للحصول على مزاولة املهنة وفق . 1

منوذج خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق التالية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. •
العامة أو ما يعادلها وكشف العالمات مصدقني من  • الثانوية  صورة عن شهادة 

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني.
صورة عن شهادة الدبلوم وشهادة االمتحان الشامل وكشف العالمات مصدقني  •

من وزارة التربية والتعليم العالي.
صورة عن الشهادة اجلامعية وكشف العالمات مصدقني من وزارة التربية والتعليم  •

العالي.
معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية. •
شهادة اجتياز االمتحان ملن يشترط منهم تقدميه.  •
أربعة صور شخصية. •
شهادة عضوية من النقابة سارية املفعول. •
شهادة عقد قران زوج/ زوجة فلسطيني.  •
تعهد بعدم ممارسة املهنة بشكل مستقل إال بعد احلصول على مزاولة املهنة من  •

وزارة الصحة. 
تقدمي شهادة عدم محكومية. •

على املديرية أن حتيل الطلب إلى الوحدة خالل أسبوع. . 2
على الوحدة أن تصدر شهادة مزاولة املهنة خالل أسبوعني من تسلمها الطلب. . 3
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مادة )9(
تنظم الوحدة سجاًل بأسماء ممارسي مهنة التغذية املرخصني، يدون فيه اسم الشخص 
املرخص وتاريخ ميالده ومحل إقامته وتاريخ تخرجه واسم اجلامعة ورقم وتاريخ الترخيص.

مادة )10(
جتدد شهادة مزاولة املهنة كل سنة.

مادة )11(
يشترط فيمن يتولى إدارة مركز التغذية أن يكون اخصائي تغذية مرخص وأن تكون . 1

لديه خبرة عملية مدة سنتني وفقاً ألحكام هذا النظام.
وعليه . 2 فيه  العاملني  على  واإلشراف  املركز  نشاط  املركز مسؤوالً عن  مدير  يكون 

أن يحتفظ مبلف خاص لكل مراجع.

مادة )12(
يحظر على أخصائي التغذية فتح مركز تغذية ومباشرة العمل إال بعد حصوله على الترخيص 

الالزم وفقاً ألحكام هذا النظام.

مادة )13(
يقدم طلب ترخيص مركز التغذية إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:

· صورة عن شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.	
· صورة عن شهادات اخلبرة العملية مصدقة من املديرية.	
· صورة عن الهوية أو جواز السفر.	
· مكتب 	 عن  صادر  املركز  ومساحة  الداخلية  التقسيمات  يبني  هندسي  مخطط 

هندسي مرخص. 
· عقد إيجار أو إثبات ملكية للمركز، واسم املركز املقترح.  	
· صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكا ألكثر من اختصاصي. 	
· تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد أنه متفرغ للعمل يف املركز وال يعمل 	

بوظيفة أو مهنة أخرى وال ميلك مركز آخر.
· صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.	
· شهادة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول.	
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مادة )14(
يجب أن تتوفر يف مراكز التغذية الشروط الصحية اآلتية:

أن ال تقل مساحة املركز عن 25م2.. 1
غرفة أو حيز بقاطع مناسب لغايات التوزين وأخذ قياسات اجلسم املختلفة. . 2
غرفة انتظار.. 3
وجود ميزان قياس الوزن والطول وأي جهاز ذي عالقة بالقياسات اجلسمية.. 4
التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة.  . 5
وجود سجالت للمراجع حتتوي على:. 6

· شهادة طبية تبني حالته الصحية.	
· سجل احلمية وكميات التغذية.	
· تناول 	 ومنط  واجلنس،  االجتماعية،  واحلالة  والعمر،  والوزن،  )الطول،  بيانات 

والقياسات  معينة،  أغذية  جتاه  حساسية  وجود  الغذائي،  والتقييم  الوجبات، 
اجلسمية،... واسم اختصاصي التغذية(.

· أي بيانات أخرى تقتضيها التعليمات الصادرة مبقتضى أحكام هذا النظام.	

مادة )15(
تكلف الوزارة اللجنة بالكشف امليداني عن املركز والتأكد من مطابقته للمواصفات . 1

والشروط املوضحة يف النظام.
التي . 2 الصحية  املؤسسات  جميع  على  والرقابة  الكشف،  جلان  يف  املشاركة  للوحدة 

تُرخص من قبلها. 

مادة )16(
تقدم اللجنة تقريرها خالل أسبوعني من تاريخ التكليف مرفقاً بنموذج الكشف عن . 1

املراكز املعدة من قبل الوزارة للتأكد من مطابقته لشروط الترخيص الواردة يف هذا 
النظام.

يصدر مدير الصحة توصيته إلى مدير الوحدة بترخيص املركز، خالل مدة )15( يوماً . 2
من تاريخ استالمه لتقرير اللجنة، إذا كان املركز مطابقا جلميع املواصفات املطلوبة.

مادة )17(
يحال طلب فتح مركز تغذية من املديرية إلى الوحدة، والتي بدورها تصدر ترخيص املركز.
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مادة )18(
إلى صاحب . 1 ليتم تسليمه  املديرية  إلى  املركز وترسله  الوحدة ترخيص عمل  تصدر 

املركز.
يوضع الترخيص يف مكان بارز يف احملل.. 2

مادة )19(
وجب  كان  سبب  ألي  مالكه  تغير  فإذا  مالكه،  االخصائي  باسم  التغذية  مركز  يرخص 

احلصول على ترخيص جديد للمركز. 

مادة )20(
يرخص مركز التغذية يف املؤسسات األهلية وغير احلكومية باسم املؤسسة، على أن تقوم 

هذه املؤسسات بتزويد الوزارة مبا يلي:
نظامها الداخلي.. 1
اسم االختصاصي املسؤول عن املركز.. 2
أسماء الكوادر الفنية العاملة يف املركز.. 3
تسعيرة الكشف واملراجعة.. 4

مادة )21(
يشترط لنقل املركز من مكانه إلى مكان آخر احلصول مسبقاً على موافقة بذلك . 1

من الوزارة.
يتوجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.. 2

مادة )22(
جتديد  طلب  املسؤول  بتقدمي  املركز  ترخيص  ويجدد  سنوياً،  التغذية  مراكز  ترخص 
للتأكد من استمرار استيفائه جلميع  اللجنة بإعادة الكشف عن املركز  الترخيص وقيام 

شروط منح الترخيص الواردة يف هذا النظام.

مادة )23(
يلتزم املركز باإلعالن عن أسماء جميع العاملني فيه من الكوادر الصحية على اللوحات 
الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه األسماء يف الشهر األول من كل سنة إلى مديرية 
الصحة التابع له، وإعالم الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملني وأي نشاط طبي 

يف هذا املركز.
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مادة )24(
على املركز املرخص له مبزاولة مهنة التغذية إبالغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط 

املركز، أو نقل مقر املركز قبل الشروع يف ذلك. 

مادة )25(
يلتزم املركز مبا يلي:

الئحة األسعار املعتمدة من النقابة.. 1
أن تصدر جميع الوثائق املتعلقة باألمور اإلدارية والعالجية باسم االخصائي املعالج . 2

وتوقيعه وخامته.
على كل مركز أن يحتفظ بسجل خاص يسجل فيه أسماء املعاجلني، ويجب أن ينظم . 3

لكل معالج ملف خاص يدون فيه ما أجري للمعالج.
االحتفاظ مبلف األشخاص الذين عوجلوا أو يعاجلون لدى املركز ملدة خمس سنوات . 4

على األقل.

مادة )26(
للوزير إيقاف العمل بالترخيص املمنوح للشخص املرخص له إذا لم يلتزم باملهام املوكلة اليه 

مبقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن ال تزيد على سنة.

مادة )27(
يجوز  وال  فقط،  لها  املرخصة  املراكز  أو  املعتمدة  املراكز  يف  التغذية  استشارات  تقدم 
احلالة  استدعت  إذا  إال  املرخصة  املراكز  خارج  االستشارة  تقدمي  التغذية  ألخصائي 

الصحية، بحيث تكون اخلدمة مقدمة باسم ومسؤولية املركز.

مادة )28(
يحظر على من ميارس املهنة ما يأتي:

إعطاء وصفة طبية دوائية.. 1
إجراء الفحوصات املخبرية. . 2
يف . 3 التدريس  مهنة  باستثناء  أخرى  مهنة  وأية  التغذية  مهنة  ممارسة  بني  اجلمع 

اجلامعات واملعاهد شريطة تعيني شخص ممارس للمهنة مؤهل ومتفرغ حسب النظام 
املنصوص عليه إلدارة املركز.

يحظر السماح لغير املسجلني حسب النظام بالعمل يف أي مركز للتغذية.. 4
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يحظر فتح أكثر من مركز تغذية خاص إال إذا كانت شركة.. 5
يحظر إدارة أكثر من مركز من قبل اخصائي التغذية.. 6
استعمال املركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها وعرض أية مواد غذائية . 7

أو دوائية أو أجهزة طبية يف املركز بقصد البيع.
نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية عن املركز دون موافقة وزارة الصحة.. 8

مادة )29(
ال يجوز لغير املقيدين بسجل ممارسي مهنة التغذية إنشاء مراكز للتغذية.. 1
ال يجوز توظيف أو تدريب أي شخص ممارس مهنة التغذية يف أي مركز للتغذية . 2

إال بعد احلصول على موافقة الوزارة.

مادة )30( 
املركز . 1 للعمل يف  أن يحل محله  تزيد عن شهر، يجوز  له ملدة ال  تغيب املرخص  إذا 

شخص آخر مؤهل ومرخص مبزاولة املهنة على أن تبلغ املديرية بذلك.
يلتزم . 2 تزيد عن شهر،  املادة  )1( من هذه  الفقرة  الواردة يف  الغياب  كانت مدة  إذا 

مالك املركز باحلصول على موافقة مسبقة من مدير الوحدة.
إذا كانت مدة الغياب تزيد عن سنة ألي سبب كان، يستبدل اسم ممارس املهنة الغائب . 3

بشخص آخر مرخص له من الوزارة يف جميع سجالت ومعامالت املركز إال إذا كانت 
بهدف العالج والدراسة شريطة تسمية شخص مزاول للمهنة مؤهل ومتفرغ إلدارة 

املركز.

مادة )31( 
يف حال وفاة أخصائي التغذية يبقى الترخيص باسمه حلني بلوغ أصغر أبنائه السن . 1

للمهنة  مزاول  شخص  تسمية  شريطة  اجلامعية  الدراسة  من  االنتهاء  أو  القانوني 
مؤهل ومتفرغ إلدارة املركز.

اإليجار . 2 عقد  بنفس  املركز  يُرخص  التغذية،  تخصص  األبناء  أحد  دراسة  حال  يف 
السابق مبوافقة الورثة. 

مادة )32(
النقابة  الوزارة أو  التغذية عن عمله بقرار تأديبي صادر عن  إذا أوقف ممارس مهنة 
أية محكمة وطنية فال يجوز له تشغيل أي شخص بذات التخصص يف املركز طوال  أو 

فترة العقوبة.
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مادة )33(
يلغى ترخيص املركز بقرار صادر من الوزارة حسب األصول يف احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطى استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال أحد الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق أخصائي التغذية حكم بعقوبة يف جناية أو يف إحدى اجلنح التي تعتبر . 3

من اجلرائم املخلة بالشرف أو األمانة.

مادة )34(
على جميع املراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء 

شرط املساحة ملراكز التغذية، خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه.

مادة )35(
الغذائية  االستشارات  تقدم  التي  املراكز  وجميع  التغذية  مهنة  يف  العاملني  جميع  على 

مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

مادة )36(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )37(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )38(
به  ويعمل  النظام،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  املختصة،  اجلهات  جميع  على 

من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06 ميالدية 
                             املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2011م 
بنظام مهنة فنيي األسنان 

مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

بعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وال سيما املواد )2( و)62( 
و)63( )83( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 

مادة )1(
أدناه  لها  املخصصة  املعاني  النظام  الواردة يف هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والترخيص يف  اإلجازة  وحدة  الوحدة: 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
مدير وحدة صحة الفم واألسنان.  املدير:  

النقابة: نقابة فنيي األسنان.
فني األسنان: الشخص املرخص له مبزاولة املهنة وفقاً ألحكام هذا النظام. 

مختبر األسنان: مختبر األسنان املرخص وفق أحكام هذا النظام.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

اللجنة: اللجنة املشكلة بقرار من الوكيل للكشف الفني على املختبر وتشكل من موظفي 
وحدة االجازة والترخيص والوحدة املختصة.

مادة )2(
يحظر على فني األسنان مزاولة املهنة إال بعد حصوله على إجازة مزاولة املهنة من الوزارة.    
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مادة )3(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة فني أسنان ما يلي:

أن يكون فلسطيني اجلنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل، أو زوج . 1
فلسطيني.

أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. . 2
بهما حسب . 3 أو معهد معترف  أسنان من جامعة  يكون حاصاًل على شهادة فني  أن 

األصول املطلوبة من وزارة التربية والتعليم العالي على أن ال تقل مدة الدراسة فيها 
عن سنتني.

أن يجتاز االمتحان املقرر ملزاولة املهنة لفنيي األسنان. . 4
أن يكون عضواً مسجاًل يف النقابة، أو احلصول على موافقة من النقابة لغير الفلسطيني.. 5
أن ال يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، وأن ال يكون قد منع . 6

من مزاولة املهنة ألسباب تتعلق بآدابها.

مادة )4(
يستثنى من أحكام املادة )3( الفقرات )5،3،2( فنيي األسنان باخلبرة واملعتمدين من الوزارة 
حتى عام 2006م، والذين اجتازوا الدورات التأهيلية واالمتحانات التي عقدتها الوزارة. 

مادة )5( 
ينحصر عمل فنيي األسنان يف صنع األجهزة اخلاصة باالستعاضة السنية وتقومي األسنان 

وجتهيز اجلسور طبقاً لتعليمات وإرشادات طبيب األسنان املرخص. 

مادة )6(
املهنة كل ستة . 1 امتحان مركزي ملزاولة  النقابة عن عقد  وبالتنسيق مع  الوزارة  تعلن 

شهور أو كلما اقتضت احلاجة ذلك.
تشكل جلنة االمتحان من الوحدة والدائرة املختصة بالتنسيق مع النقابة. . 2
يعني الوكيل مكان وموعد عقد االمتحان بناًء على توصية مدير الوحدة، ويعلن عنه . 3

يف جريدتني محليتني قبل أسبوعني على األقل من املوعد احملدد لعقد االمتحان.
وإرفاق . 4 املخصص  النموذج  لتعبئة  املديريات  إلى  االمتحان  بتقدمي  الراغبون  يتوجه 

الشهادات الثبوتية الواردة يف هذا النظام.
تقوم املديرية بالتأكد من استكمال الطلب ورفعه إلى الوحدة حسب التاريخ احملدد. . 5
الوزارة . 6 صفحة  على  كافية  فترة  خالل  لالمتحان  املقبولني  أسماء  الوزارة  تعلن 

اإللكترونية.
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ترفع نتائج االمتحان من قبل جلنة االمتحانات املشكلة إلى الوكيل وذلك العتمادها . 7
ونشرها يف جريدتني محليتني.

حتفظ أوراق االمتحان ملدة سنتني يف الوزارة وتتلف بعد ذلك من قبل جلنة إتالف . 8
تشكل من قبل الوكيل. 

مادة )7(
عملي،  شفوي/  وامتحان  العربية  باللغة  كتابي  امتحان  قسمني:  من  االمتحان  يتكون 

وتكون عالمة النجاح %50. 

مادة )8(
ال يحق ملن لم يجتاز االمتحان الكتابي التقدم لالمتحان الشفوي/ العملي. . 1
العملي، . 2 الشفوي/  االمتحان  يف  ينجح  ولم  الكتابي  االمتحان  يف  املتقدم  جنح  إذا 

عليه إعادة االمتحان الشفوي فقط، وله احلق يف إعادة االمتحان الشفوي/ العملي 
مرتني فقط، أما إذا رسب يف املرة الثالثة وجب أن يعيد االمتحان بفرعيه الكتابي 

والشفوي/ العملي. 

مادة )9(
يتقدم الناجح يف االمتحان للمديرية بطلب للحصول على مزاولة املهنة وفق منوذج . 1

خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. •
التربية  • وزارة  العالمات مصدقني من  العامة وكشف  الثانوية  صورة عن شهادة 

والتعليم العالي.
وزارة  • من  مصدقني  العالمات  وكشف  املعهد  أو  اجلامعية  الشهادة  عن  صورة 

التربية والتعليم العالي.
أربعة صور شخصية. •
شهادة عضوية سارية املفعول من النقابة. •
شهادة تثبت جناحه يف امتحان مزاولة املهنة. •
شهادة عقد قران لزوج/ زوجة الفلسطيني. •

على املديرية أن حتيل الطلب إلى الوحدة خالل أسبوع. . 2
على الوحدة أن تصدر شهادة مزاولة املهنة خالل أسبوعني من تسلمها الطلب. . 3

مادة )10(
مزاولة  بأسماء احلاصلني على  قائمة شهرية  واألسنان  الفم  الوحدة وحدة صحة  تزود 

املهنة. 



99

مادة )11(
تنظم الوحدة سجال لفنيي مختبرات األسنان املرخصني يُسجل فيه اسم الفني املرخص 
وتاريخ  ورقم  اجلامعة  واسم  وشهاداته  تخرجه  وتاريخ  إقامته  ومحل  ميالده  وتاريخ 

الترخيص. 

مادة )12(
جتدد شهادة مزاولة مهنة فنيي األسنان كل سنة.

مادة )13(
يقدم طلب ترخيص مختبر أسنان إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية: 

منوذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفيا كافة البيانات واملتطلبات الواردة فيه.. 1
صوره عن إجازة مزاولة املهنة سارية املفعول. . 2
صورة عن شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول جلميع الكوادر الصحية العاملة يف املختبر.. 3
صورة عن الهوية أو جواز السفر للفني مقدم الطلب.. 4
شهادة عضوية النقابة سارية املفعول.. 5
عقد إيجار أو سند ملكية باسم الفني طالب الترخيص. . 6
صورة عن عقد شراكة املختبر إذا كان مملوكاً ألكثر من فني.. 7
خارطة موقع ومساحة شريطة أن ال تقل مساحة املختبر عن 25 متر مربع توضح . 8

عنوان املختبر وتقسيماته الداخلية. 
كشف باألجهزة واملعدات املتوفرة يف املختبر. . 9

تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد أنه متفرغ للعمل يف املركز وال يعمل . 10
بوظيفة أو مهنة أخرى وال ميلك مركز آخر.

صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 11
شهادة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول. 12

مادة )14(
يلتزم فني األسنان باآلتي:

املختبر . 1 أعمال  ألغراض  مخالف  آخر  غرض  ألي  املختبر  استخدام  بعدم  االلتزام 
والترخيص.

التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة.. 2
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مادة )15(
يحظر على فني األسنان فتح مختبر أسنان إال بعد احلصول على الترخيص الالزم . 1

وفقاً ألحكام هذا النظام.
يحظر مباشرة العمل يف املختبر إال بعد احلصول على الترخيص بذلك وفقاً ألحكام . 2

هذا النظام.
فتح . 3 2006م  عام  حتى  الوزراة  من  واملعتمدين  باخلبرة  االسنان  فنيي  على  يحظر 

مختبرات باسمائهم.

مادة )16(
يكلف مدير الصحة اللجنة بالكشف امليداني على املختبر وتعبئة النموذج املعد لذلك . 1

والتأكد من مطابقته للمواصفات املعتمدة. 
يوصي مدير الصحة إلى الوحدة بترخيص املختبر إذا كان مطابقاً جلميع املواصفات . 2

املعتمدة. 

مادة )17(
تصدر الوحدة ترخيص عمل املختبر وترسله إلى املديرية ليتم تسليمه إلى صاحب . 1

املختبر.
الذي . 2 باملكان  ظاهر  له مبكان  املمنوحة  الرخصة  تعليق  له  املرخص  الشخص  على 

ميارس فيه العمل.  

مادة )18(
يحق للوحدة ووحدة صحة الفم واألسنان املشاركة يف جلان الكشف، كما يحق لها الرقابة 

على جميع املؤسسات الصحية التي ترخص من قبلها. 

مادة )19(
ترسل الوحدة صورة عن كل ترخيص يتم إصداره إلى وحدة صحة الفم واألسنان التي 
تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى نقابة أطباء األسنان ونقابة فنيي مختبرات األسنان.

مادة )20(
اللجنة  وقيام  األسنان طلب جتديد  فني  تقدمي  بعد  واحدة وجتدد  الترخيص سنة  مدة 
امليدانية بالكشف على املختبر للتأكد من استمرار استيفائه جلميع الشروط الضرورية 

للترخيص.
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مادة )21(
على الشخص الذي رخص له بفتح مختبر أسنان أن يضع الفتة يف مكان ظاهر من املختبر 
يذكر فيها بوضوح اسم الفني املسؤول، وال يجوز له استعمال أية ألقاب أخرى صراحة 

أو تلميحاً أو إطالقها عليه بأي صورة من الصور.

مادة )22(
يجب أن يحتفظ فني مختبر األسنان على سجل يحفظ فيه جميع األعمال التي ينجزها 

يف املختبر وتكون صفحاته مرقمة برقم متسلسل يقيد فيه:
نوع العمل املطلوب اجنازه. . 1
اسم الطبيب محول العمل. . 2
تاريخ ورود العمل.. 3
نوع املادة املستخدمة يف اجناز العمل ومواصفاتها وعياراتها. . 4
تاريخ تسليم العمل املنجز. . 5
توقيع صاحب املختبر. . 6
أي بيانات أخرى تقررها الوزارة. . 7

مادة )23(  
يتوجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املختبر.

مادة )24(
يحظر على فني األسنان اآلتي:

فتح أكثر من مختبر واحد. . 1
االستعاضة . 2 بأعمال  القيام  لغايات  القياسات  وأخذ  واملراجعني  املرضى  استقبال 

السنية بصورة مباشرة أو بالواسطة. 
اقتناء اآلالت واألجهزة واملعدات واملواد واألدوية التي تستعمل يف عالج األسنان وأخذ . 3

القياسات الطبية. 
استقبال أعمال تتعلق مبهنة طب األسنان من طبيب غير مرخص. . 4

مادة )25(
يسمح لطبيب األسنان أن يكون لديه مختبر أسنان خاص به على أن يقتصر عمل هذا 

املختبر على عمل طبيب األسنان فقط وال يسمح له باجناز أية أعمال ألطباء آخرين. 
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مادة )26(
يسمح ملركز طب األسنان أن يكون لديه مختبر خاص بأعمال األطباء العاملني يف املركز 

فقط.

مادة )27(
يحق للوزارة إلغاء ترخيص املختبر لألسباب اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. . 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص. . 2
إذا صدر بحق فني األسنان حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، . 3

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
إذا خالف أحكام هذا النظام. . 4

مادة )28(
هذا  نفاذ  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  مدة  خالل  أوضاعها  تصويب  األسنان  مختبرات  على 

النظام.

مادة )29(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

مادة )30(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )31(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06 ميالدية 
                             املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2011م 
بنظام تسويق بدائل حليب األم

مجلس الوزراء
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

بعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم)20( لسنة 2004م وال سيما املادة )83( منه، 
وبناًء على تنسيب وزير الصحة،

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 
2011/12/06م، 

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 
وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 

مادة )1(
أدناه  لها  املخصصة  املعاني  التالية  للعبارات  يكون  النظام  هذا  أحكام  تطبيق  لغايات 

ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الرضيع: املولود حتى عمر 12 شهرا.
املنتج: هو كل مادة تدخل ضمن بدائل حليب األم أو الغذاء التكميلي، ويشمل كل الوسائل 

املستخدمة لتقدمي أو لتعاطي مثل هذه املواد. 
بديل حليب األم: أي بديل حلليب األم يركب صناعياً وفقاً ملعايير دستور األغذية الدولي 
املعمول به، وطبقاً للمواصفة القياسية الفلسطينية، للوفاء باملتطلبات الغذائية االعتيادية 

لألطفال حتى )6( أشهر من العمر.
الغذاء التكميلي: أي غذاء مالئم، أو يقدم على أنه مالئم، إضافة حلليب األم الطبيعي 

أو الصناعي، للرضع من عمر )6( أشهر وحتى عمر السنتني. 
التداول: هو القيام بعملية أو أكثر، تشمل تصنيع املنتج وتخزينه وترويجه وبيعه لغايات 

تطبيق أحكام هذا النظام.
البحوث  ذلك  ويشمل  وبيعه،  وتوزيعه  املنتج  ترويج  إلى  يهدف  كل نشاط  التسويق: هو 

ذات العالقة بالسوق واملستهلك.
الترويج: هو كل نشاط يهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى احلث على شراء 

أو بيع أو استعمال املنتج. 
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اإلعالن: هو كل نشاط يهدف إلى الترويج لشراء أو بيع أو استعمال املنتج دون تضليل 
املستهلك أو خداعه. 

البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة املنتج الذي 
يشمله هذا النظام.

العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة املنتج، يباع كوحدة جتزئة اعتيادية، مبا فيها األغلفة 
اخلارجية.

العينة: عبوة ملرة واحدة أو كمية صغيرة من املنتج تقدم باملجان.
منتج  متعاقد معه، يف صناعة  أو  وكيل  أو من خالل  يعمل مباشرة  املصنع: أي شخص 

يشمله هذا النظام.
املوزع: أي شخص يعمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - يف جتارة اجلملة، أو التجزئة 

لتسويق منتج يشمله هذا النظام.
مؤسسة الرعاية الصحية: أية جهة حكومية أو خاصة أو أهلية، لها عالقة - مباشرة 
أو غير مباشرة - بالرعاية الصحية لألمهات والرضع، وكل دار للحضانة أو جمعية رعاية 

لألطفال، عدا األماكن املرخص لها ببيع املنتج.
املوظفني،  من  الصحية  الرعاية  مؤسسة  يف  يعمل  طبيب،  أو  فرد  أي  الصحي:  العامل 
والعمال املعنيني بتغذية األم والطفل، ويشمل ذلك العامل يف اجلمعيات اخليرية، واألهلية 

التي متارس الرعاية الصحية.

مادة )2(
يهدف هذا النظام إلى حتقيق اآلتي:

توفير التغذية اآلمنة والكافية للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها.. 1
تسوق . 2 التي  التكميلية  واألغذية  األم،  حليب  لبدائل  الصحيح  االستعمال  ضمان 

أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة لالستعمال كبديل جزئي، أو كلي حلليب األم. 

مادة )3(
يجب أن حتتوي املواد اإلعالمية والتربوية - املقروءة منها أو املسموعة أو املرئية - . 1

املتعلقة بتغذية الطفل، الصادرة عن الوزارة أو أي من اجلهات األخرى ذات العالقة، 
على معلومات واضحة حول النقاط اآلتية: 

فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعة األخرى »االصطناعية«. أ. 
ألطول ب.  عليها  واحملافظة  الطبيعية  للرضاعة  وإعدادهن  األمهات  تغذية  أهمية 

فترة ممكنة، وبشكل خاص يف األشهر الستة األولى من عمر الرضيع، متبوعة 
باالستمرار ملدة سنتني على األقل.

التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية اجلزئية بالزجاجة.  ج. 
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املخاطر الصحية الناجمة عن االستعمال غير السليم لبدائل حليب األم واألغذية د. 
التكميلية. 

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة، يجب أن ال حتتوي املواد اإلعالمية . 2
على االسم التجاري أو الشعار ألي منتج، أو مصنع أو موزع للمنتج.  

مادة )4(
يحظر تداول املنتج إال بعد تسجيله واحلصول على تراخيص بتداوله وبطريقة . 1

اإلعالن عنه من الوزارة.
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة. . 2

مادة )5(
يحظر على املوزع أو املصنع اإلعالن أو الترويج - بأي شكل من األشكال - لبدائل حليب 

األم وأغذية الرضع، ويشمل هذا احلظر ما يأتي: 
عنها، . 1 اإلعالن  أو  املنتجات،  لهذه  للترويج  الصحية  الرعاية  مؤسسات  استخدام 

أو عرضها، أو توزيعها.  
تقدمي املصنع أو املوزع، لألمهات أو ملؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو . 2

غير مباشرة - أية عينة من هذه املنتجات، أو أية هدية، أو أداة تشجع على استعمالها. 
تقدمي املصنع أو املوزع أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملني الصحيني، لترويج هذه . 3

املنتجات. 

مادة )6(
النشرات  تقدمي  واملوزع  للمصنع،  يجوز  النظام،  هذا  من   )5( املادة  أحكام  من  استثناء 
فيها  تتوفر  أن  على   - الوزارة  من  اعتمادها  بعد   - التكميلية  الرضع  ألغذية  للترويج 

الشروط اآلتية:
أن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.. 1
أن ال تروج يف مؤسسة للرعاية الصحية. . 2

مادة )7(
األم،  لبدائل حليب  الصحية استخدام موظفي املصنعني  الرعاية  يحظر على مؤسسات 
يحظر  كما  والطفولة،  األمومة  رعاية  مجال  للعمل يف  عمالهم  استخدام  أو  وموزعيها، 

على موظفي هذه املؤسسات العمل لدى هؤالء املصنعني أو املوزعني.  
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مـادة )8(
مع عدم اإلخالل باملواصفات القياسية الفلسطينية، يجب وضع بطاقة دائمة أو الصقة . 1

تشتمل  إزالتها،  وتصعب  وفهمها  قراءتها  تسهل  واضحة  بطريقة  عبوة،  كل  على 
على البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية: 

الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة »مالحظة أ.  الرضاعة  تفيد أفضلية  عبارة 
هامة«، حتدد هذه العبارة من قبل اجلهة املختصة يف الوزارة.  

بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وحتذير بشأن املخاطر الصحية ب. 
التي تنتج من التحضير غير السليم. 

األطباء ج.  أحد  ومبشورة  امللحة  للضرورة  إال  املنتج  استعمال  عدم  يوضح  بيان 
أو املتخصصني يف مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة 

لالستعمال. 
بيان يوضح اإلجراءات الطبية الواجب اتباعها إذا ما تسبب تناول املنتج بحدوث د. 

مضاعفات أو أية أعراض صحية غير طبيعية. 
بيان يوضح فيه ما يأتي:  و. 

قائمة املكونات. ( 1
التركيب الغذائي.  ( 2
ظروف التخزين املطلوبة، سواء قبل فتح العبوة أو بعده.  ( 3
رقم التشغيلة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية باليوم والشهر والسنة، ( 4

وبطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية.  
اسم املصنع أو املوزع، وعنوانه الوطني. ( 5
السن املناسب لالستعمال. ( 6
أية معلومات أخرى وفقاً ملا تقرره اإلدارة املختصة يف الوزارة أو أي من اجلهات ( 7

ذات العالقة.
يجب أن ال حتمل البطاقة أو العبوة أي صورة لألطفال، أو أي صورة أخرى أو نص . 2

يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية. 

مادة )9(
الطبيعية  الرضاعة  لتشجيع  املالئمة  التدابير  اتخاذ  الصحية  الرعاية  مؤسسات  على 

وحمايتها، من خالل:
تقدمي املشورة، واملعلومات والتدريب للعاملني الصحيني بهذا اخلصوص.. 1
عدم قبول أية عينة مجانية، أو مخفضة األسعار من بدائل احلليب لألطفال الرضع . 2

وأغذيتهم التكميلية؛ للحد من انتشار بدائل حليب األم. 
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توعية احلوامل واملرضعات وبقية فئات املجتمع االخرى باستخدام مختلف وسائل . 3
االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة بفوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر بدائل حليب 

األم وبشكل دوري.
الى . 4 العودة  على  تساعد  التي  الوسائل  من  وغيرها  والنشرات  االستشارات  تقدمي 

الرضاعة الطبيعية.
التعاون مع املنظمات العاملية ذات العالقة بهدف حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.. 5
 

مادة )10(
الطبيعية،  الرضاعة  تشجيع  والطفل  األم  بتغذية  املعنيني  الصحيني  العاملني  على  يجب 
وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية مبا تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا 

مؤهلني لتقدمي املعلومات، واملشورة والتدريب ملن يحتاج إليها.

مادة )11(
يحظر على العاملني الصحيني، وأعضاء أسرهم قبول أية مكافأة مالية أو عينية قد تقدم 

لهم من املصنعني، واملوزعني لبدائل حليب األم، واألغذية التكميلية. 

مادة )12(
ال يجوز ألي من عاملي مؤسسات الرعاية الصحية االستفادة من عروض تقدم له من 
مصنعي املنتجات التي يشملها هذا النظام، أو موزعيها، مثل: حضور الدورات، أو الندوات، 

أو املنح الدراسية، إال بعد موافقة الوزارة، أو اجلهة التي ينتمي إليها. 

مادة )13(
ال يجوز لغير العاملني الصحيني، أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب األم احملضرة، 
أو املصنعة منزلياً، على أن يقتصر ذلك على األمهات وأعضاء األسر احملتاجة إليها، وأن 
تتضمن املعلومات املقدمة شرحاً واضحاً ملخاطر االستخدام غير السليم لهذه املنتجات.  

مادة )14(
الوزارة املعينون بقرار من الوزير، صفة مأموري الضبطية القضائية فيما  مينح مفتشو 
يقومون به من أعمال، ولهم ضبط االفعال التي تعّد مخالفة ألحكام هذا النظام وإثباتها 

يف محاضر يوقعون عليها.
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مادة )15( 
أية مؤسسة صحية  الوزارة دخول  ملفتشي  يحق  النظام  أحكام هذا  تطبيق  للتأكد من 
أو أي مكان يحتمل وجود املنتجات فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات الالزمة، بعد عمل 

محضر إثبات للعينة املأخوذة.

مادة )16( 
على مسؤولي املؤسسات الصحية أو األماكن التي توجد فيها أي من املنتجات املشمولة 
بأحكام هذا النظام، تقدمي كل التسهيالت الالزمة للمفتشني واطالعهم على السجالت 

والدفاتر وعدم منعهم من القيام مبهامهم.

مادة )17(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

مادة )18(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )19(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06ميالدية 
                            املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2011م
بنظام مزاولة املهنة ألطباء األسنان 

مجلس الوزراء
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

بعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وال سيما املواد )2( و)62( 
و)63( و)83( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 

مادة )1(
أدناه  لها  املخصصة  املعاني  النظام  الواردة يف هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

مدير وحدة صحة الفم واألسنان.  املدير:  
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والترخيص يف  اإلجازة  وحدة  الوحدة: 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
نقابة أطباء األسنان. النقابة:  

الطبيب: طبيب األسنان.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

مادة )2(
يحظر على طبيب األسنان مزاولة املهنة إال بعد حصوله على مزاولة املهنة من الوزارة.
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مادة )3(
يشترط يف الطبيب طالب احلصول على مزاولة املهنة ما يلي:

باملثل . 1 الفلسطينيني  تعامل  التي  الدول  رعايا  من  أو  اجلنسية  فلسطيني  يكون  أن 
أو زوج/ زوجة فلسطيني.

أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها.. 2
أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان من جامعة . 3

أو معهد معترف بهما من وزارة التربية والتعليم العالي.
أن يكون عضواً مسجال يف نقابة أطباء األسنان.. 4
أن يكون حاصاًل على شهادة امتياز حسب األصول.. 5
اجتياز الفحص املقرر ملزاولة املهنة من املجلس الطبي الفلسطيني باستثناء خريجي . 6

اجلامعات احمللية.
أن ال يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو األمانة بعد تخرجه ما لم . 7

يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة )4(
بالوثائق  مرفقاً  الوزارة  تضعه  وفق منوذج خاص  املديرية  إلى  املهنة  مزاولة  يقدم طلب 

اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. •
قة من وزارة التربية والتعليم  • صورة عن شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي مصدَّ

العالي.
قة من وزارة التربية والتعليم  • صورة عن الشهادة اجلامعية وكشف العالمات مصدَّ

العالي.
قة من وزارة التربية  • معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية مصدَّ

والتعليم العالي الفلسطيني.
أربعة صور شخصية. •
شهادة عضوية من النقابة سارية املفعول. •
شهادة جناح الفحص املقرر ملزاولة املهنة من املجلس الطبي الفلسطيني أو شهادة  •

امتياز خلريجي اجلامعات احمللية من الوزارة.
شهادة عقد قران زوج/ زوجة فلسطيني. •
تعهد بعدم ممارسة املهنة بشكل مستقل إال بعد احلصول على إجازة مزاولة املهنة  •

من الوزارة.
فحص طبي يحدد من قبل دائرة الطب الوقائي يف الوزارة. •

         



111

مادة )5(
يحال طلب مزاولة املهنة من املديرية إلى وحدة صحة الفم واألسنان إلبداء الرأي.. 1
خالل . 2 الوحدة  إلى  املزاولة  طلب  على  توصيتها  واألسنان  الفم  وحدة صحة  تُرسل 

أسبوعني من تاريخ استالمها الطلب.

مادة )6(
تصدر الوحدة قرارها النهائي خالل أسبوعني من تاريخ تسلمها التوصية.

مادة )7(
يحق للوزير أو من يفوضه إصدار مزاولة مهنة مؤقتة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد . 1

مره واحدة فقط يف حاالت الضرورة وبعد تنسيب من مدير الوحدة ومدير وحدة الفم 
واألسنان ملن ال تتوفر فيهم شروط املزاولة الدائمة.

يجوز للطبيب احلاصل على مزاولة مؤقتة العمل يف عيادة طب أسنان مرخصة، . 2
وال يجوز له طلب فتح عيادة خاصة بإسمه الشخصي.

مادة )8(
املرخص، . 1 الطبيب  اسم  فيه  يدون  املرخصني  األطباء  بأسماء  الوحدة سجاًل  تنظم 

وتاريخ ميالده، ومحل إقامته، وتاريخ تخرجه، واسم اجلامعة ورقم وتاريخ الترخيص، 
وعنوان عيادته.

تزود الوحدة وحدة صحة الفم واألسنان قائمة شهرية بأسماء احلاصلني على مزاولة . 2
املهنة. 

مادة )9(
يحظر على طبيب األسنان ما يلي:

فتح أكثر من عيادة خاصة أو اجلمع ما بني وظيفة وعيادة خاصة. . 1
السماح لألطباء غير املسجلني حسب النظام بالعمل يف عيادته اخلاصة.. 2
إفشاء أسرار مرضاه التي يطلع عليها بحكم مهنته.. 3
االتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق املرضى للعالج يف عيادته.. 4
استعمال اسمه أو عمله املهني يف ترويج األدوية والعقاقير املستعملة يف طب األسنان.. 5
بيع عينات األدوية املجانية ألي مريض أو شخص أو أية مؤسسة أخرى.. 6
منح الغير أي وصفة أو تقرير طبي بدون وجه حق.. 7
وصفاته . 8 على  الطبية  واملؤمترات  اجلمعيات  يف  وعضوياته  الفخرية  ألقابه  تدوين 

الطبية ولوحات إعالنات العيادة.



112

مادة )10(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة )11(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )12(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06ميالدية 
                            املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2011م
بنظام ترخيص عيادات ومراكز طب األسنان اخلاصة 

مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

بعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وال سيما املواد )2( و)83( 
منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 

مادة )1(
لها  املخصصة  املعاني  النظام  هذا  يف  الواردة  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والترخيص يف  اإلجازة  وحدة  الوحدة: 

وفقاً ألحكام هذا النظام.
املدير: مدير وحدة صحة الفم واألسنان.

النقابة: نقابة أطباء األسنان.
الطبيب: طبيب األسنان املرخص وفقاً ألنظمة الترخيص السارية يف الوزارة.

الوحدة السنية: األجهزة والوحدات الواجب توافرها يف العيادة أو مركز طب األسنان.
العيادة: عيادة طب األسنان العام أو التخصصي.

املركز: مركز طب األسنان العام أو مركز طب األسنان التخصصي املرخص وفق أحكام 
هذا النظام.

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
اللجنة: اللجنة املشكلة بقرار من الوكيل للكشف عن عيادات ومراكز طب األسنان وتشكل 

من موظفي وحدة اإلجازة والترخيص والوحدة املختصة. 
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مادة )2(
بعد  إال  تخصصي  أو  عام  أسنان  مركز طب  أو  عيادة  فتح  األسنان  طبيب  على  يحظر 

احلصول على ترخيص بفتح العيادة أو املركز حسب األصول.

مادة )3(
يقدم طلب ترخيص العيادة أو املركز إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:

منوذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات واملتطلبات الواردة فيه.. 1
صورة عن شهادة مزاولة املهنة الصادرة من الوزارة للطبيب مقدم طلب الترخيص.. 2
صورة عن شهادة مزاولة املهنة جلميع الكوادر الصحية العاملة يف العيادة أو املركز.. 3
صورة عن الهوية أو جواز السفر للطبيب مقدم الطلب.. 4
شهادة عضوية النقابة سارية املفعول.. 5
عقد إيجار أو سند ملكية للعيادة أو للمركز باسم الطبيب طالب الترخيص.. 6
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكاً ألكثر من طبيب.. 7
مخطط موقع ومساحة معتمد للعيادة أو املركز.. 2
العاملني . 3 جلميع  الوزارة  يف  الوقائي  الطب  دائرة  لتعليمات  استناداً  تطعيم  شهادة 

بالعيادة أو املركز.

مادة )4(
ترخص عيادة األسنان ومراكز األسنان باسم الطبيب/ األطباء مالكيها، فإذا تغير املالك، 

وجب احلصول عل ترخيص جديد. 

مادة )5(
ترخص عيادات األسنان يف املؤسسات األهلية وغير احلكومية باسم املؤسسة، على أن 

تقوم هذه املؤسسات بتزويد الوزارة والنقابة مبا يلي:
نظامها الداخلي.. 1

 اسم الطبيب املسؤول عن العيادة.2. 
أسماء أطباء األسنان العاملني فيها.. 3
تسعيرة الكشف واملراجعة لعيادة األسنان معتمدة من قبل النقابة والوزارة.. 4

مادة )6(
يتوجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر عيادة أو مركز األسنان.
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مادة )7(
يشترط لترخيص العيادة ما يلي:

توافر وحدة سنية أو أكثر مع توابعها من اللوازم األساسية على أن ال تقل املساحة . 1
املخصصة للوحدة السنية األولى عن )35( مترا مربعا و)20( مترا مربعا لكل وحدة 

تليها.
توافر جهاز تعقيم رطب يف عيادة األسنان.. 2
التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. . 3
االلتزام بعدم استخدام العيادة ألي غرض أخر مخالف ألغراض العمل والترخيص.. 4

مادة )8(
يشترط لترخيص املركز ما يلي:

توافر ثالث وحدات سنية على األقل ال تقل مساحتها عن )100( متر مربع و )20( . 1
متر مربع لكل وحدة سنية تليها.

أن يعمل يف املركز التخصصي أخصائي واحد على األقل للتخصص الواحد، وطبيبا . 2
أسنان عدد على األقل متفرغني، وثالثة أطباء على األقل يف املركز العام.

توافر جهاز تعقيم رطب واحد على األقل.. 3
توافر جهاز أشعة سنية صغير.. 4
توافر واقي أشعة للمريض والطبيب أو إية وسيلة أخرى تؤدي الغرض ذاته.. 5
التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. . 6
االلتزام بعدم استخدام املركز ألي غرض آخر مخالف ألغراض العمل والترخيص.. 7

مادة )9(
من . 1 والتأكد  املركز  أو  العيادة  عن  امليداني  بالكشف  اللجنة  املديرية  مدير  يكلف 

مطابقتها للمواصفات والشروط املوضحة أعاله.
يحق للوحدة ووحدة صحة الفم واألسنان املشاركة يف جلان الكشف، كما يحق لها . 2

الرقابة على جميع املؤسسات الصحية التي تُرخص من قبلها. 

مادة )10(
عن  الكشف  بنموذج  مرفقاً  التكليف  تاريخ  من  أسبوعني  خالل  تقريرها  اللجنة  تقدم 
للتأكد من مطابقة شروط  واألسنان  الفم  قبل وحدة صحة  املعد من  واملراكز  العيادات 

الترخيص الواردة يف هذا النظام.
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مادة )11(
الواردة  الترخيص  شروط  ومطابقة  مبراجعة  املدير،  إلى  توصيته  الصحة  مدير  يصدر 
يف النظام، ويف حال استيفاء هذه الشروط، يوصي مدير الوحدة بإصدار ترخيص عمل 

العيادة أو املركز.

مادة )12(
تصدر الوحدة ترخيص عمل العيادة أو املركز وترسله إلى املديرية ليتم تسليمه إلى صاحب 

العيادة أو املركز بعد دفع رسوم الترخيص املقررة حسب القانون.

مادة )13(
تزود الوحدة وحدة صحة الفم واألسنان قائمة شهرية بأسماء احلاصلني على تراخيص 

لعيادات أو مراكز األسنان. 

مادة )14(
ترخص العيادات واملراكز سنوياً، ويجدد الترخيص بتقدمي الطبيب املسؤول طلب التجديد 
وقيام اللجنة بإعادة الكشف عن العيادة أو املركز للتأكد من استمرار استيفائها جلميع 

شروط منح الترخيص الواردة يف هذا النظام.

مادة )15(
اللوحات . 1 فيه على  العاملني  األسنان  أطباء  أسماء جميع  باإلعالن عن  املركز  يلتزم 

الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه األسماء يف الشهر األول من كل سنة إلى املديرية 
على أن تعلم الوحدة ووحدة صحة الفم واألسنان.

إعالم الوزارة بأي تغيير يطرأ على العاملني وأي نشاط طبي يف هذا املركز.. 2

مادة )16(
تلتزم العيادات واملراكز مبا يلي:

الئحة األسعار املعتمدة من النقابة والوزارة.. 1
إصدار جميع الوثائق املتعلقة باألمور اإلدارية والعالجية باسم الطبيب املعالج وتوقيعه . 2

وخامته.
سنوات . 3 ملدة خمس  لديها  يعاجلون  أو  عوجلوا  الذين  املرضى  ببطاقات  االحتفاظ 

على األقل.
يلتزم طبيب األسنان بتدوين العالج على وصفة تظهر فيها اسم الطبيب ولقبه العلمي.. 4
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مادة )17(
إذا اشتبه الطبيب يف إصابة مريض بأحد األمراض املعدية أو أمراض احلجر الصحي 
وجب عليه إبالغ الوزارة خالل أربعة وعشرين ساعة، وعليه التحقق من عنوان املريض 

واإلبالغ عنه هاتفيا إذا تعذر التحفظ عليه.

مادة )18(
إذا تغيب طبيب األسنان ملدة ال تزيد عن شهر يجوز أن يحل محله للعمل يف العيادة . 1

أو املركز طبيب آخر مرخص مبزاولة املهنة على أن تبلغ املديرية بذلك.
إذا كانت مدة الغياب الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة تزيد عن شهر، يلتزم مالك . 2

العيادة أو املركز باحلصول على موافقة مسبقة من مدير الوحدة.
إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة ألي سبب كان، يستبدل اسم الطبيب الغائب . 3

بالطبيب اجلديد يف جميع سجالت ومعامالت العيادة أو املركز إال إذا كانت بهدف 
الدراسة.

مادة )19(
يحظر على طبيب األسنان فتح أو ترخيص أكثر من عيادة أو مركز واحد باسمه.

مادة )20( 
إذا أوقف الطبيب عن عمله بقرار تأديبي صادر عن الوزارة أو النقابة أو بحكم قطعي من 
محكمة فلسطينية مختصة، فال يجوز له تشغيل أي طبيب أسنان آخر يف عيادته طوال 

فترة العقوبة.

مادة )21( 
يف حال وفاة الطبيب يبقى الترخيص باسمه حلني بلوغ أصغر أوالده السن القانوني . 1

أو االنتهاء من الدراسة اجلامعية، شريطة تسمية طبيب مزاولة للمهنة مؤهل ومتفرغ 
للعمل يف العيادة.  

يف حال دراسة أحد األوالد طب األسنان، تُرخص العيادة بنفس عقد اإليجار السابق . 2
مبوافقة الورثة. 

العيادة . 3 ترخيص  أسنان  كان طبيب  إذا  األوالد  يجوز ألحد  الطبيب  تقاعد  يف حال 
حسب العقد السابق. 

مادة )22(
يلغى ترخيص العيادة أو املركز بقرار صادر من الوزارة حسب األصول يف احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1



118

إذا زال أحد الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق الطبيب حكم بعقوبة يف جناية أو يف إحدى اجلنح التي تعتبر من اجلرائم . 3

املخلة بالشرف أو األمانة.

مادة )23(
على العيادات واملراكز تصويب أوضاعها خالل مدة ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا 

النظام. 

مادة )24(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة )25(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )26(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06 ميالدية 
                              املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2011م 
بنظام االمتياز ألطباء األسنان حديثي التخرج 

مجلس الوزراء؛
استناداً إلى القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )70( منه،

 )2( املواد  وال سيما  2004م،  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  على  االطالع  بعد 
و)83( منه، 

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته األسبوعية املنعقدة يف مدينة رام اهلل بتاريخ 

2011/12/06م، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 

أصدر النظام اآلتي: 
مادة )1(

أدناه  لها  املخصصة  املعاني  النظام  الواردة يف هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارة الصحة.
اإلدارة: إدارة صحة الفم واألسنان يف الوزارة.

اللجنة: جلنة امتياز أطباء األسنان.
املركز: املركز املعتمد لتدريب أطباء األسنان حسب النظام.

األسنان  بكالوريوس طب  التخرج احلاصل على شهادة  الطبيب حديث  طبيب المتياز: 
من جامعة معترف بها يف فلسطني وغير حاصل على رخصة مزاولة مهنة طب األسنان.

مادة )2(
ال يجوز التقدم المتحان مزاولة مهنة طب األسنان دون االلتحاق بدورة االمتياز املقررة 

حسب أحكام هذا النظام. 

مادة )3(
تتكون جلنة االمتياز من مدير صحة الفم واألسنان رئيساً وعضوية كل من:

ممثل عن نقابة أطباء األسنان. . 1
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ممثل عن اللجنة العلمية لطب األسنان يف املجلس الطبي الفلسطيني. . 2
ممثل عن اإلدارة العامة للتعليم الصحي يف وزارة الصحة. . 3
كفاءة علمية. . 4
ممثلني اثنني عن كليات طب األسنان يف اجلامعات احمللية.. 5

مادة )4(
تكون مدة العضوية لألعضاء واملمثلني يف اللجنة سنتني ويجوز جتديدها ملرة واحدة فقط. 

مادة )5(
يعتبر  وال  االعضاء  ثلثي  من  بطلب  أو  رئيسها  من  بدعوة  شهر  كل  مرة  اللجنة  جتتمع 

االجتماع قانونياً إال إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة )6( 
تصدر قرارات اللجنة مبوافقة أغلبية أعضائها احلاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح 

اجلانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

مادة )7(
تختص جلنة االمتياز بالصالحيات اآلتية:

الدعوة لعقد دورات االمتياز بالتنسيق مع الوكيل وبناء على قرار خطي صادر عن . 1
الوزير.

وضع البرنامج النظري والعملي لدورة االمتياز واإلشراف على تطبيقه.. 2
اعتماد جميع احملاضرات التي تدرس ضمن برامج التدريب والرقابة على تنفيذها.. 3
اعتماد مراكز تدريب أطباء األسنان.. 4
تشكيل جلان فرعية ملراكز التدريب يف احملافظات عند الضرورة ومتابعة عملها.. 5
متابعة برامج التدريب من خالل اللجان الفرعية يف احملافظات.. 6
توصيف وتدقيق التقييم للمتدربني.. 7
اعتماد دورات االمتياز املنعقدة خارج فلسطني.. 8
إقرار حاالت اإلعفاء من دورات االمتياز حسب النظام.. 9

إقرار حاالت احلرمان من التقدم المتحان ترخيص مزاولة املهنة حسب النظام.. 10
اعتماد قائمة خريجي دورات االمتياز حسب النظام.. 11
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مادة )8(
بدورة  لاللتحاق  واألسنان  الفم  إلى صحة  بطلب  التخرج  حديث  األسنان  طبيب  يتقدم 

االمتياز مرفقاً به الوثائق اآلتية:
· صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.	
· نسخة معادلة شهادات اجلامعة خلريجي الدول األجنبية.	
· صورة عن شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.	
· التربية 	 وزارة  من  مصدقة  العالمات  وكشف  اجلامعية  الشهادة  عن  صورة 

والتعليم العالي.
· أربعة صور شخصية.	
· شهادة تسجيل من النقابة.	
· وصل اشتراك دورة االمتياز حلساب الوزارة. 	
· من 	 متزوج  الفلسطيني  غير  الطبيب  أو  الطبيبة  بأن  تفيد  قران  عقد  شهادة 

فلسطيني أو فلسطينية.
· املهنة 	 مزاولة  على  بعد احلصول  إال  بشكل مستقل  املهنة  بعدم ممارسة  تعهد 

من الوزارة.
· شهادة تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي.	

مادة )9(
تكون فترة االمتياز سنة كاملة، ويسمح خاللها لطبيب االمتياز باحلصول على إجازة سنوية 

تصل مبجموعها إلى حد أقصى )30( يوماً متقطعة أو متواصلة.

مادة )10(
يتكون برنامج االمتياز من قسمني أساسيني:

برنامج االمتياز النظري: وهو عبارة عن مجموعة احملاضرات واحللقات الدراسية . 1
التي تشمل جميع فروع تخصصات علوم طب األسنان باإلضافة إلى العلوم واملهارات 

األخرى الضرورية ألطباء األسنان.
العملي ألطباء االمتياز من خالل . 2 التدريب  العملي: وهو عبارة عن  برنامج االمتياز 

توزيعهم على مراكز التدريب املعتمدة وفقا ألحكام هذا النظام.

مادة )11(
يلتزم طبيب االمتياز بالواجبات اآلتية:

االلتزام ببرنامج التدريب املخصص له.. 1
العمل حتت إشراف ومراقبة الطبيب املسؤول عن التدريب.. 2
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االلتزام بالنظام اإلداري للمؤسسة التي يتدرب فيها.. 3
التقيد باألخالق الطيبة واإلنسانية يف التعامل مع الزمالء واملرضى.. 4
عدم كتابة الوصفات الطبية واإلجازات املرضية.. 5

مادة )12(
مينح طبيب االمتياز مكافأة مالية شهرية حتدد باالتفاق مع وزارة املالية.

مادة )13(
يصدر الوكيل شهادة امتياز أطباء األسنان حديثي التخرج بناء على توصية اللجنة بانتهاء 

دورة االمتياز.

مادة )14(
يعفى من االلتحاق بدورة االمتياز كل من:

طبيب األسنان الذي مضى على تخرجه أكثر من ثالث سنوات ولديه شهادة مزاولة . 1
املهنة من دولة أخرى.

منعقدة . 2 تكون  أن  على  أخرى  دولة  يف  االمتياز  دورة  اجتاز  الذي  االمتياز  طبيب 
يف جامعة أو جهة معترف بها يف فلسطني وأن ال تقل مدتها عن سنة تدريبية كاملة.

مادة )15(
يحرم من االعتماد كخريج دورة امتياز: 

كل من تغيب عن أكثر من 5% من برنامج التدريب النظري أو العملي إال إذا تقدم . 1
بعذر مقبول لدى اللجنة. 

عمل أو زاول املهنة يف إحدى العيادات أو املراكز اخلاصة.. 2

مادة )16(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة )17(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )18(
على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2011/12/06 ميالدية
                             املوافق: 11/محرم/1433 هجرية 

سـالم فيـاض
رئيـس الـوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2012م
بنظام إدارة النفايات الطبية و تداولها

مجلس الوزراء؛
أحكام  سيما  وال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )70( منه،
وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م، وال سيما أحكام املادة )1/42/أ( منه،

وعلى قانون البيئة رقم )7( لسنة 1999م، ال سيما املادة )12( منه،
وبناًء على تنسيب وزير الصحة ووزير شؤون البيئة،

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2012/07/10م،
وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً،

أصدرنا النظام التالي: 

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

على  بناًء  والصالحيات  باملهام  مقامها  يقوم  من  أو  البيئة  شؤون  وزارة  البيئة:  وزارة 
التشريعات السارية.

وزير البيئة: وزير شؤون البيئة أو من يقوم مقامه باملهام والصالحيات بناًء على التشريعات 
السارية.

والتراخيص  املوافقات  إصدار  صالحية  لها  التي  احلكومية  الدوائر  املختصة:  اجلهة 
وفقاً للقانون.

الترخيص: الوثيقة الرسمية الصادرة عن اجلهة املختصة التي مبوجبها يتم إنشاء وتشغيل 
املنشأة.
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املوافقة: الوثيقة التي تصدر عن اجلهات املختصة باملوافقة على إنشاء أو مزاولة أي نشاط 
يتطلب موافقة قبل الترخيص.

الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري.
الهيئة احمللية: وحدة احلكم احمللي يف نطاق جغرايف وإداري معني.

الطبية  املهن  مبمارسة  قانوناً  مرخصة  خاصة  أو  عامة  طبية  مؤسسة  كل  املؤسسة: 
أو استقبال املرضى واملصابني وعالجهم.

املختلفة  الطبية  والعمليات  األنشطة  مخلفات  عن  الناجتة  الطبية  النفايات  النفايات: 
داخل  تالية  استخدامات  لها  ليس  والتي  اخلطرة،  املواد  بخواص  احملتفظة  رمادها  أو 

املؤسسة أو خارجها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية.
وتخزينها  وجمعها  وتصنيفها  النفايات  بفصل  املتعلقة  األعمال  جميع  النفايات:  إدارة 

ومعاجلتها ونقلها والتخلص منها.
الناقل: الشخص املرخص له بنقل النفايات.

النقل: عملية نقل النفايات بواسطة وسائل النقل املخصصة لذلك، واملعتمدة من الهيئة 
احمللية.

وسيلة النقل: املركبة أو غيرها من اآلليات التي تنقل النفايات وتنطبق عليها املواصفات 
والشروط الواردة يف هذا النظام.

التخزين املؤقت: إبقاء النفايات يف أماكن التخزين املخصصة لذلك ملدة زمنية محددة.
أماكن التخزين املؤقت: املكان املخصص لتخزين النفايات مؤقتاً متهيداً لنقلها إلى محطة 

املعاجلة والتخلص منها.
وطبيعتها  لنوعها  وفقاً  وتصنيفها  املؤسسة  داخل  النفايات  جمع  عملية  النفايات:  جمع 

متهيداً لنقلها إلى مكان التخزين املؤقت أو وحدة معاجلة النفايات داخل املؤسسة.
املعاجلة: العمليات التي جتري على النفايات لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية 
أو البيولوجية أو تركيبتها أو تقليل حجمها أو لتحويلها من نفايات خطرة إلى نفايات أمنة 

أو أقل خطورة عند نقلها أو تخزينها أو التخلص منها نهائياً.
وحدة املعاجلة: املكان املخصص ملعاجلة النفايات داخل أو خارج املؤسسة قبل نقلها ملكب 

النفايات.
املياه العادمة: املياه امللوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت 
أو تخلف عن املؤسسة، والتي ميكن أن يشكل وجودها خطراً على الكائنات احلية والبيئة.
التصريف: إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو انصباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة ألي من ملوثات البيئة يف الهواء أو األرض أو املياه الداخلية أو اإلقليمية.
التخلص من النفايات: التخلص النهائي من ناجت أو بقايا النفايات الطبية بعد املعاجلة 
بحيث ال ميكن إعادة استخدامها أو استعمالها مرة أخرى، وال يكون لها أي تأثير خطر 

أو ضرر على الصحة العامة والبيئة.
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املختصة واحلاصل على موافقة  واملعتمد من اجلهات  املوقع املخصص  النفايات:  مكب 
بيئية للتخلص النهائي من النفايات بعد معاجلتها نهائياً وفقاً ألحكام هذا النظام.

الطبية  النفايات  عن  معلومات  يتضمن  والذي  النظام،  بهذا  امللحق  املرفق  النموذج: 
والعمليات التي متت عليها.   

مادة )2(
نطاق النظام

تطبق أحكام هذا النظام على جميع املؤسسات، وعلى كل منتج أو مشرف على إدارة . 1
النفايات الطبية.

تتحمل املؤسسـات وكل منتج أو مشرف على إدارة النفايات الطبية املسؤولية عن أي . 2
ضرر للبيئة أو الصحة العامة الناجتة عن تلك النفايات.

مادة )3(
مصادر النفايات

تقسم املؤسسة كونها مصدر للنفايات إلى قسمني:
املصادر الرئيسة، ومنها:. 1

املستشفيات العامة أو اخلاصة أو التعليمية بكافة أنواعها.أ. 
األسنان ب.  عيادات  مثل  واخلاصة  العامة  والتخصصية  الطبية  واملراكز  العيادات 

وصناعتها ومراكز عالج العقم، وعالج السل، ومراكز غسل الكلى، ومراكز التصوير 
الشعاعي واملراكز األخرى أو املراكز والعيادات متعددة التخصصات.

خدمات الطوارئ.ج. 
املستوصفات واملراكز الصحية األولية املتخصصة يف التطعيمات.د. 

هـ.   دور الوالدة والعيادات النسائية والتوليد.
العيادات اخلارجية.و. 
مراكز اإلسعافات األولية.ز. 
مراكز خدمات نقل الدم وبنوك الدم.ح. 
مراكز خدمات الطب العسكري.ط. 
املختبرات الطبية والتشريح املرضي والرقابة الدوائية.ي. 
املراكز الطبية التعليمية واملختبرات التعليمية.ك. 
املؤسسات واملراكز البحثية للتقنيات احليوية.ل. 
مختبرات الباثولوجيا ومركز التشريح.م. 
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ومخابر ن.  البيطرية،  الصحية  الرعاية  ومراكز  البيطري،  الطب  وعيادات  مراكز 
ومصانع  البيطرية  األدوية  ومصانع  وأبحاثه  تعليمه،  ومراكز  البيطري،  الطب 

ومستودعات األدوية والعقاقير الطبية.
املصادر الثانوية، ومنها: . 2

مكاتب األطباء املنفصلة واملستعملة للكشف الروتيني على املرضى.أ. 
مراكز إعادة تأهيل املعاقني.ب. 
العيادات النفسية.ج. 
العالج املنزلي.د. 
مراكز التجميل. ه. 
مراكز العناية باملسنني.و. 
الصيدليات.ز. 
العيادات املتنقلة.ح. 
عيادات مراكز اإلصالح والتأهيل. ط. 

مادة )4(
إدارة النفايات يف املناطق النائية

التعليمات  املختصة  بالتنسيق مع اجلهات  الوزير  النظام، يصدر  مع مراعاة أحكام هذا 
اخلاصة بإدارة النفايات الناجتة عن العالج أو االستخدام املنزلي، وعن املؤسسات القائمة 

يف املناطق النائية، وعيادات ومراكز الطب البيطري.
 

مادة )5(
مهام وصالحيات املؤسسة

تلتزم املؤسسة بإدارة النفايات الناجتة عنها على النحو اآلتي:
فصل وفرز النفايات وحتديد أنواعها بدقة. . 1
إتباع األساليب املختلفة قدر االمكان لتقليل النفايات مثل اإلعادة إلى املصدر أو إعادة . 2

االستعمال أو التدوير أو غيرها. 
التحكم يف كمية النفايات باحلد من خطورتها، باتخاذ اجراءات ومنها:. 3

التقليل من استخدام آالت الزئبق واستخدام أجهزة الكترونية كبديل عنها. أ. 
التقليل من استخدام املواد التي تتركب من PVC للحد من نسبة انبعاث األبخرة ب. 

السامة الناجتة عن النفايات عند احتراقها.
استبدال مواد التعقيم أو التنظيف شديدة السمية مبواد أقل سمية وأكثر فاعلية.ج. 
الكرتون د.  التصنيع مثل  أو  للبيئة وقابلة إلعادة االستخدام  استخدام مواد آمنة 

أو البالستيك.  
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إجراء معاجلة أولية للنفايات التي تتطلب طبيعتها وصفاتها ذلك.  . 4
تنظيف األماكن امللوثة وتعقيمها جيداً بعد إزالة النفايات.. 5
جمع النفايات ونقلها إلى أماكن التخزين املؤقت أو وحدة املعاجلة داخل املؤسسة أو . 6

جتهيزها لنقلها إلى وحدة املعاجلة خارج املؤسسة أو مكب النفايات وفقاً ألحكام هذا 
النظام.  

إنشاء سجل خاص بالنفايات، يدون فيه كل نوع من أنواع النفايات وكميتها وكيفية . 7
إدارتها واحلالة التي آلت إليها بعد املعاجلة.

مادة )6(
حماية العاملني يف إدارة النفايات

تلتزم املؤسسة بإجراءات حلماية موظفيها العاملني يف إدارة النفايات على النحو اآلتي:
تعيني موظفني مدربني ومؤهلني مسؤولني عن إدارة النفايات.. 1
تدريب املوظفني املسؤولني عن إدارة النفايات وفق برنامج يتضمن ما يلي:. 2

التدريب الدوري على عمليات إدارة النفايات.أ. 
األخطار ب.  هذه  عن  وتزويدهم مبعلومات  النفايات  أخطار  حول  املوظفني  توعية 

الناجتة عن األقسام املختلفة واإلجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي حادث. 
لتعرضهم . 3 الواقية منعاً  القفازات واملعاطف  وضع املوظفني بطاقات تعريف وارتداء 

ألية أخطار، والتقيد بأحكام السالمة العامة.
إجراء فحوصات طبية دورية للموظفني بشكل عام، وموظفي إدارة النفايات بشكل . 4

خاص وتطعيمهم.
التأمني لدى إحدى شركات التأمني املرخص لها العمل يف فلسطني، ضد املخاطر . 5

احملتملة التي قد تترتب على عمليات إدارة النفايات.
إنشاء سجل خاص للموظفني الذين يتولون مهام إدارة النفايات.. 6

مادة )7(
اعتماد دليل إدارة النفايات

على كل مؤسسة اعتماد دليل إلدارة النفايات لديها متوافقاً مع أحكام هذا النظام، تصادق 
عليه الوزارة، على أن يتضمن اآلتي:

الدليل اللوني لألكياس واحلاويات والعالمات املستخدمة يف جمع النفايات. . 1
املمرات املخصصة لنقل النفايات وجتميعها.. 2
أماكن التخزين املؤقت للنفايات. . 3
آليات وطرق معاجلة النفايات.. 4
أسس الرقابة واإلشراف على عمليات إدارة النفايات.. 5
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آلية متابعة ومعاجلة احلوادث واألخطاء التي قد تقع أثناء إدارة النفايات واإلجراءات . 6
الواجب اتباعها يف مساءلة املتسببني واملسؤولني عن إدارتها. 

مسؤولية موظفي إدارة النفايات، كل وفق املهام املوكلة إليه.. 7

مادة )8(
مسؤولية مدير املؤسسة

وفرزها . 1 فصلها  حيث  من  النفايات  إدارة  عملية  عن  مسؤوالً  املؤسسة  مدير  يكون 
وجمعها ونقلها وتخزينها مؤقتاً ومعاجلتها داخل املؤسسة وفقاً ألحكام هذا النظام، 
وتنتهي مسؤوليته باستالم الناقل للنفايات خارج حدود املؤسسة، سواء لنقلها إلى وحدة 

املعاجلة اخلارجية أو مكب النفايات.
قبل . 2 من  اتباعها  الواجب  الالزمة  والتعليمات  اإلجراءات  املؤسسة  مدير  يصدر 

املوظفني يف عمليات معاجلة النفايات ويف حاالت الطوارئ، وحاالت إزالة االنسكابات 
والتسربات وآثارها امللوثة، وتوفير املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ هذه اإلجراءات.

ملدير املؤسسة تكليف موظف مختص، يكون مسؤوالً عن اإلشراف املباشر والرقابة . 3
على التزام موظفي املؤسسة بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة مبوجبه 

بالتنسيق مع موظفي التخصصات األخرى.
بصفتهم . 4 النفايات  إدارة  يف  العاملني  موظفيها  من  أي  أو  املؤسسة  مدير  يسأل  ال 

الشخصية عن أية أضرار أو حوادث ناجتة عن قيامهم بأعمالهم، ما لم يكن الضرر 
أو احلادث ناجتاً عن اإلهمال والتقصير.

الفصل الثاني
أنواع النفايات

مادة )9(
النفايات العادية

تعتبر النفايات الناجتة عن املؤسسة التي ال حتتوي وال تتوافر فيها احتمالية وجود . 1
خصائص املواد اخلطرة، وتكون شبيهة بالنفايات املنزلية أو أية نفايات أخرى مماثلة  

نفايات عادية. 
تتم إدارة النفايات العادية يف املؤسسة من خالل عملية فرزها فور انتاجها ومتييزها . 2

عن غيرها من النفايات األخرى عند جمعها، وتوضع يف أكياس أو حاويات خاصة بها 
وفقاً ألحكام هذا النظام.
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مادة )10(
النفايات الطبية

تصنف النفايات الطبية حسب درجة خطورتها على النحو اآلتي: 
النفايات املشعة: أية نفايات غازية أو سائلة أو صلبة حتتوي على مواد مشعة تُصدر . 1

إشعاعات مؤّينة سواء كانت إشعاعات كهرومغناطيسية أو جسيمية، مثل الكوبالت »60« 
واليود »131«.

النفايات املعدية وشديدة العدوى: وتقسم إلى قسمني على النحو اآلتي: . 2
النفايات املعدية: هي النفايات التي يحتمل احتواؤها على مسببات األمراض أ. 

أو سمومها بتراكيز كافية للتسبب باملرض مثل املعدات واألدوات املستخدمة 
اجلسم  سوائل  المست  والتي  األمراض،  من  والوقاية  والتشخيص  العالج  يف 
وتشمل  الدم،  وأكياس  امليكروبية  الزراعة  وأطباق  واملسحات  الضمادات  ومنها 
والبصاق  األخرى  اجلسم  وإفرازات  والدم  والبول  البراز  مثل  السائلة  النفايات 

وإفرازات الرئة.
الطبية ب.  التحاليل  الناجتة عن مختبرات  النفايات  العدوى: هي  النفايات شديدة 

العدوى،  شديدة  األمراض  مسببات  ومخزون  اجلرثومية،  بالزراعة  اخلاصة 
الكوليرا  مثل:  العدوى  بأمراض شديدة  املصاب  املريض  وتشمل سوائل جسم 

أو التفوئيد.
 النفايات احلادة: كل أداة أو جسم حاد يستخدم يف املؤسسة وميكن أن يؤدي إلى قطع. 3

أو وخز أو إحداث جروح يف اجلسم سواء كانت ملوثة أو غير ملوثة مثل اإلبر واملشارط 
واملقصات وغيرها.

تستخدم . 4 التي  األدوية  عن  الناجتة  النفايات  واجلينات:  للخاليا  السامة  النفايات 
يف وحدة عالج االورام أو وحدة العالج اإلشعاعي والتي قد تؤدي إلى حدوث طفرات 
ضارة او تسمم للخاليا، ويعتبر البراز والقيئ والبول الناجت عن املريض املعالج بأدوية 

تسمم اخلاليا أو العالج الكيميائي نفايات سامة للجينات.
النفايات الكيميائية: النفايات التي حتتوي على مواد كيميائية سواء أكانت بحاالتها . 5

واملستخدمة  والتنظيف  التعقيم  اعمال  الناجتة عن  الغازية  أم  السائلة  أم  الصلبة 
يف التشخيص والعالج والتجارب، وتتميز بإحدى الصفات اآلتية:

الّسمية.أ. 
احتواؤها على األحماض والقواعد القوية املسببة للتآكل.ب. 
قابلة لالشتعال.ج. 
أو شديدة د.  املاء  مع  للتفاعل  القابلة  أو  لالنفجار  القابلة  كاملواد  التفاعل  سريعة 

احلساسية للصدمات.
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إلنتاج . 6 األولية  واملواد  واللقحات  احليوية  واملضادات  األدوية  الدوائية:  النفايات 
وحتضير املنتجات الدوائية واملراهم املنتهية الصالحية أو غير املطابقة للمواصفات 
والتي صدر قرار بإتالفها وتشمل العبوات واألنابيب والقارورات التي كانت حتتويها.

7 .:)Anatomical waste( والتشريحية )Pathological waste( النفايات املرضية
النفايات املرضية: هي النفايات التي تتألف من األعضاء البشرية وأجهزة وأنسجة 

وسوائل اجلسم مثل والدم سواء كانت معدية أو غير معدية.
النفايات التشريحية: هي مجموعة فرعية من النفايات املرضية وتتألف من أشالء 

اجلسم الواضحة املعالم سواء كانت معدية أو غير معدية.
النفايات ذات احملتوى العالي من املعادن الثقيلة: تعتبر هذه النفايات جزءاً من النفايات . 8

الكيميائية إال أنها تتميز بسميتها العالية مثل الزئبق الناجت عن كسر أجهزة قياس 
وبقايا  املستهلكة،  البطاريات  أنواع  بعض  عن  الناجت  والكادميوم  والضغط  احلرارة 

حشو األسنان.
العبوات املضغوطة: العبوات التي حتتوي أو كانت حتتوي على سوائل أو مساحيق أو . 9

غازات مضغوطة مثل غازات التخدير )أكاسيد اآلزوت( والتعقيم )إيثلني أو أكاسيد( 
واألوكسجني والتي قد تنفجر يف حال تعرضها لضغط أو حرارة عاليتني من الداخل 

أو اخلارج.
النفايات املذكورة . 10 أكثر من نوع من  التي اشتملت على  النفايات  النفايات املختلطة: 

أعاله والتي اختلطت ببعضها البعض سواء نتيجة للعمليات واألنشطة الطبية املتداخلة 
أو بطريق اخلطأ والتي تأخذ صفة النفايات األكثر خطورة ويتم تصنيفها ومعاجلتها 

والتخلص منها بناًء على هذا األساس.

مادة )11(
خصائص النفايات الطبية

اخلصائص  إحدى  فيها  توافرت  إذا  طبية  نفايات  املؤسسة  عن  الناجتة  النفايات  تعتبر 
اآلتية:
 تسبب العدوى.1. 
 تؤدي إلى تسمم اجلينات.2. 
 تؤدي إلى التسمم الكيميائي.3. 

تصدر اإلشعاعات.. 4
تكون قابلة لالنفجار.. 5
تؤدي إلى قطع أو جرح أو وخز يف اجلسم.. 6
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مادة )12(
تعليمات تصنيف وحتديد النفايات

يصدر الوزير التعليمات اخلاصة بتصنيف وحتديد النفايات تبعاً لطبيعتها ودرجة خطورتها، 
وفقا ألحكام املادة )10( من هذا النظام. 

الفصل الثالث
فصل وجمع النفايات

مادة )13(
إجراءات فصل النفايات

يجب على املؤسسة االلتزام بفصل النفايات ووضعها يف عبواتها املالئمة، والتأكد من عدم 
اختالطها ببعضها البعض يف أي حال من األحوال وفق اإلجراءات اآلتية:  

أن تتم عملية الفصل والفرز والتعبئة يف مصدر إنتاج النفايات.. 1
توفير األعداد والكميات الكافية من األدوات الالزمة جلمع النفايات مع مراعاة توفير . 2

األلوان واألحجام التي تتناسب مع نوع وكمية النفايات املنتجة.
 توفير العبوات املالئمة لفصل النفايات يف مصدر إنتاجها تكون متوافقة مع دليل 3. 

إدارة النفايات املصادق عليه من الوزارة.
العبوات . 4 او  النفايات  نوع  75% من سعتها مهما كان  بأكثر من  العبوات  تعبئة  مينع 

املستخدمة. 
النفايات منها، من . 5 العبوات بإحكام بشكل مينع تساقط او تسرب أو خروج  إغالق 

خالل ربط العنق أو باستخدام الشرائط البالستيكية الالصقة أو باستخدام األكياس 
البالستيكية ذاتية اإلغالق، ومينع إغالق األكياس باملشابك أو املالقط املعدنية.

يف حال حدوث خطأ يف فرز نوع من النفايات بوضعها يف عبوة غير مخصصة لذلك . 6
النوع من النفايات، فيمنع تصحيح اخلطأ ويترك الوضع على ما هو عليه، على أن يذكر 

نوع هذه النفايات على تلك العبوة.
يف حال تعبئة النفايات العادية يف عبوة مخصصة للنفايات الطبية، فيجب معاملة . 7

هذه النفايات معاملة النفايات الطبية.
 مينع تراكم عبوات النفايات املمتلئة يف أماكن إنتاجها، و جتميعها أو وضعها يف املمرات 8. 

والردهات أمام املارة والزوار. 
يجب وضع عالمة على كل عينة يتم إرسالها من األقسام املختلفة إلى مختبر التحاليل . 9

ومعاجلتها  معها  التعامل  يتم  حتى  خطورتها  ودرجة  وطبيعتها  العينة  مصدر  تبني 
والتخلص منها.
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تنقل النفايات بعربات خاصة إلى وحدة معاجلة النفايات أو مكان التخزين املؤقت . 10
داخل املؤسسة.

استبدال العبوات التي مت جمعها بعبوات جديدة مباشرة.. 11

مادة )14(
نوع ولون العبوات املخصصة للفصل

حسب  اللوني  الدليل  وفق  املؤسسة  داخل  النفايات  جمع  يف  الالزمة  العبوات  تستخدم 
اجلدول اآلتي: 

نوعية احلاويةاللوننوع النفاياتالرقم
أكياس أو حاويات بالستيكيةاللون األسودالنفايات العادية1.

وغير اللون األصفرالنفايات املعدية2. صلبة  بالستيكية  حاويات  داخل  أكياس 
مسربة للسوائل وميكن تعقيمها بالبخار

النفايات الطبية 3.
صندوق من البالستيك الصلب او الكرتون املقوى اللون األصفراحلادة

وغير مسرب للسوائل.

النفايات املرضية 4.
وغير اللون األحمروالتشريحية صلبة  بالستيكية  حاويات  داخل  أكياس 

مسربة للسوائل

النفايات الدوائية 5.
حاويات بالستيكية صلبة وغير مسربة للسوائل مع اللون البنيوالكيميائية

ملصق يوضح نوع النفايات
حاويات من الرصاص عليها عالمة املواد املشعةبدون لونالنفايات املشعة6.

النفايات 7.
املختلطة

لون النفايات 
األكثر 
خطورة

للسوائل،  مسربة  وغير  صلبة  بالستيكية  حاويات 
احلاوية  تلك  على  واضحة  توضع عالمة  أن  على 

تبني نوع النفايات املختلطة.

النفايات اخلطرة 8.
اللون األحمراألخرى

للسوائل،  مسربة  وغير  صلبة  بالستيكية  حاويات 
احلاوية  تلك  على  واضحة  توضع عالمة  أن  على 

تبني نوع تلك النفايات.
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مادة )15(
جمع النفايات احلادة

جتمع النفايات احلادة يف صناديق من البالستيك أو الكرتون املقوى قابلة لالشتعال . 1
ذات غطاء محكم اإلغالق يسمح بإدخالها وال يسمح بخروجها ويوضع عليها ملصق 

يكتب عليه عبارة »حتذير- نفايات خطرة«.
يشترط يف هذه الصناديق أن تكون غير مهلجنة وصلبة ومتينة وغير قابلة للثقب . 2

أو الكسر ولها مقبض يدوي حلملها بواسطته.
إشارة . 3 عليها  املقوى  البالستيك  من  صغيرة  عبوات  أو  صناديق  استخدام  يجب 

»النفايات اخلطرة« جلمع بقايا اإلبر واحلقن بعد استخدامها مباشرة، بحيث ال تسمح 
هذه الصناديق أو العبوات بخروج النفايات منها.

يجب وضع النفايات احلادة يف الصناديق بشكل كامل وبدون كسرها، ويجب استخدام . 4
مواد التعقيم املناسبة مثل الكلور أو أية مادة أخرى بحسب تعليمات املؤسسة.

يتم إغالق صناديق النفايات احلادة بإحكام وتعقيمها ويوضع حولها شريط الصق . 5
قوي قبل إرسالها إلى وحدة معاجلة النفايات أو مكان التخزين املؤقت.

مادة )16(
جمع النفايات املعدية

جتمع النفايات املعدية يف حاوية بالستيكية صلبة غير مهلجنة وقابلة لالشتعال ذات . 1
غطاء محكم اإلغالق، يوضع عليها ملصق ينص على عبارة »حتذير- نفايات خطرة- 
فقط مطبوع  واحدة  ملرة  يستخدم  بالستيكي  كيس  على  بداخلها  معدية«، وحتتوي 

عليه ذات التحذير. 
بإحكام مع مراعاة عدم تسرب . 2 بداخلها  الذي  الكيس  يربط  امتالء احلاوية  عند 

أو بروز أي من املواد املعبأه منه ثم إغالق احلاوية بشكل محكم ويوضع حولها شريط 
الصق مقوى قبل إرسالها إلى وحدة معاجلة النفايات.   

مادة )17(
جمع النفايات شديدة العدوى

يجب فرز النفايات شديدة العدوى عن النفايات املعدية األخرى وغيرها من النفايات، . 1
وأن يتم إجراء معاجلة أولية لها مباشرة داخل األقسام الطبية والبحثية املنتجة لها 

وذلك من خالل تعقيمها بإحدى الوسائل اآلتية:
التبخير: يعتمد زمن ودرجة احلرارة املستخدمة يف اجلهاز على احلجم والوزن أ. 

اإلجمالي للمواد املراد تعقيمها وعلى نوعية امليكروبات ودرجة مقاومتها للبخار، 
وذلك بحسب تعليمات الشركة املنتجة جلهاز التعقيم. 
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وضعها يف فورمالني بتركيز 10% ملدة أربع وعشرين ساعة.ب. 
وضعها يف براد تقل درجة حرارته عن )20( درجة مئوية ملدة ال تتجاوز األسبوع.ج. 

جتمع نواجت النفايات شديدة العدوى بعد إجراء املعاجلة األولية لها على أنها نفايات . 2
معدية.

مادة )18(
جمع النفايات الدوائية والكيميائية

للسوائل  مسربة  غير  بالستيكية صلبة  حاوية  والكيميائية يف  الدوائية  النفايات  جتمع 
  - فيه  النفايات  لوضع  فتحه  بإعادة  يسمح   - محكم  بشكل  لإلغالق  قابل  غطاء  ذات 

ويوضع عليها ملصق يوضح نوع النفايات.

مادة )19(
جمع النفايات املرضية )الباثولوجية(

جتمع النفايات املرضية التي يقل وزنها عن 100غرام يف أكياس بالستيكية - تستخدم . 1
ملرة واحدة فقط – داخل حاويات بالستيكية صلبة يطبع عليها بخط واضح ومقروء 

»نفايات مرضية أو بقايا جثث«.
جتمع عينات املختبر من النفايات املرضية غير الناجتة عن زراعة الكائنات املجهرية . 2

أحدهما  يكون  بحيث  داخلها على كيسني بالستيكيني  يف حاوية خاصة حتتوي يف 
داخل اآلخر ويتم إفراغ احلاوية من األكياس بواسطة سحب الكيسني معاً وربطهما 
احلاوية  إفراغ  يجب  األحوال  كل  ويف  الكيس  امتالء  عند  للضرورة  وفقا  بإحكام 
النفايات  من  أي  بروز  أو  تسرب  عدم  من  والتأكد  يومياً  األقل  على  واحدة  مرة 

املوجودة بداخله. 
3 . )3( بني  ما  درجة حرارتها  تتراوح  املوتى يف ثالجات خاصة  أعضاء جثث  حتفظ 

بالتخلص  املتعلقة  السائدة  والتقاليد  القيم  مراعاة  ويجب  مئوية،  درجات   )8( إلى 
من اجلثث واألجنة امليتة واألعضاء املبتورة من جسم اإلنسان والتي يزيد وزنها عن 

100 غرام ومعاجلتها وفقاً للقوانني ذات العالقة مع مراعاة إزالة أسباب اخلطورة.

مادة )20(
جمع النفايات املشعة

يخضعون . 1 ومؤهلني،  مختصني  موظفني  من خالل  املشعة  النفايات  مع  التعامل  يتم 
لرقابة وإشراف دائم، ويتم إعادة توجيههم وتدريبهم بشكل دوري.
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املشعة . 2 للنفايات  تعرضت  التي  واملواد  األدوات  من  النهائي  والتخلص  املعاجلة  تتم 
وفقاً ألحكام هذا النظام باعتبارها نفايات مشعة. 

يجوز حفظ بعض األدوات واملواد التي تعرضت للنفايات املشعة يف أماكن مخصصة . 3
بإعادة  ويسمح  عنها  االشعاعي  اخلطر  يزيل  بشكل  وتعقيمها  تنظيفها  يتم  أن  إلى 
استخدامها، وحتدد الوزارة املواد واألدوات التي يجوز تنظيفها وتعقيمها بعد تعرضها 
للنفايات املشعة وطريقة التنظيف والتعقيم املستخدمة والتي تسمح بإعادة استخدام 

هذه املواد واألدوات.
تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع اجلهات املختصة إصدار التعليمات اخلاصة بإدارة . 4

النفايات املشعة والتخلص منها بشكل آمن ونهائي. 
 

مادة )21(
جمع النفايات املختلطة

مينع خلط النفايات، ويف حال اختالط أي منها مينع العمل على فصلها عن بعضها . 1
أثناء عملية الفرز واجلمع، وتأخذ صفة النفايات األكثر خطورة وتعامل معاملتها.

والرقابة . 2 املباشر  اإلشراف  على  املسؤول  الشخص  أو  املؤسسة  مدير  إبالغ  يجب 
على عملية إدارة النفايات حال اختالطها مع غيرها، وذلك التخاذ اإلجراءات املناسبة 

للحيلولة دون وقوع أية أضرار.
 

مادة )22(
جمع النفايات األخرى

تفصل النفايات غير الوارد ذكرها يف هذا الفصل، ويجمع كل نوع منها يف حاويات . 1
بالستيكية خاصة تكون صلبة لها غطاء قابل لإلغالق بشكل محكم، وتوضع عليها 
الفتة تنص على عبارة »حتذير- نفايات خطرة« مع حتديد نوع هذه النفايات، ويتم 

إتخاذ إجراءات السالمة املناسبة عند عملية اجلمع بشكل مينع اخلطر.
تنقل هذه النفايات إلى مكان التخزين املؤقت أو وحدة املعاجلة عند امتالء احلاويات . 2

أو يف فترات محددة، وفقاً لطبيعة هذه النفايات ونوعها. 

الفصل الرابع
نقل النفايات وتخزينها داخل املؤسسة

مادة )23(
نقل النفايات العادية

النفايات  معاملة  ومعاملتها  نقلها  ويتم  أكياس سوداء خاصة  العادية يف  النفايات  جتمع 
العادية املنزلية مبعزل عن النفايات الطبية.       
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مادة )24(
نقل النفايات الطبية

يتم نقل النفايات داخل املؤسسة و فق اإلجراءات اآلتية:
وضع برنامج محدد لنقل النفايات من مكان جتميعها إلى مكان تخزينها املؤقت داخل . 1

املؤسسة بصورة دورية.
تنقل النفايات داخل املؤسسة بواسطة عربات أو حاويات لها عجالت مخصصة لهذه . 2

الغاية، تتوفر فيها الشروط اآلتية:
أن تكون مصنوعة من مادة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب احملاليل واملواد أ. 

الكيميائية ومواد التنظيف. 
أن تكون ذات سطح أملس يضمن سهولة التعبئة والتفريغ و التنظيف.ب. 
أثناء ج.  العبوات  أو  األكياس  إتالف  أو  متزيق  إلى  تؤدي  حادة  زوايا  وجود  عدم 

التحميل والتفريغ. 
أن تكون غير منفذة للسوائل.د. 

 هـ.  وجود ملصق يتضمن حتذيراً بوجود النفايات داخل احلاوية، مرفق بقائمة تبني
      محتويات تلك النفايات ونوعها وكمياتها والقسم الذي أنتجت منه وتاريخ اإلنتاج.

أن تكون قابلة لإلغالق بشكل محكم.و. 
منع نقل النفايات الطبية باستخدام العربات املخصصة لنقل النفايات العادية أو العكس . 3

ويجب التأكد من تخزين هذه النفايات بشكل منفصل عن بعضها البعض. 
املرضى . 4 حياة  يعرض  ال  بشكل  املؤسسة  داخل  النفايات  نقل  عربات  مسار  حتديد 

للخطر، ويقلل من انتشار التلوث داخل املؤسسة.
ضمان سهولة وصول املوظفني وعمال النظافة يف املؤسسة وعربات النقل إلى مكان . 5

التخزين، والتأكد من وصول أكياس النفايات مغلقة وسليمة يف نهاية عملية النقل.
حفظ العربات بعد انتهاء عملية اجلمع يف مكان آمن وبعيد عن العامة والعبث.. 6
انسكاب . 7 أو  أي تسرب  أو مباشرة حال حدوث  اسبوعياً  العربة واحلاوية  تنظيف 

لغسل  مكان مخصص  ويحدد  النقل،  وسيلة  على سطح  احلاويات  أو  األكياس  من 
وتنظيف العربات واحلاويات يكون مزوداً مبصدر مياه ضغط وخرطوم وله أرضية 

مبلطة وناعمة ووحدة ملعاجلة املياه الناجتة عن التنظيف قبل تصريفها.

مادة )25(
مواصفات أماكن التخزين

تكون املؤسسة مسؤولة عن التخزين املؤقت للنفايات إلى حني نقلها إلى محطة املعاجلة 
التالية  املواصفات  و  الشروط  مع  يتوافق  أن  على  النفايات  مكب  أو  املؤسسة  خارج 

كحد أدنى:



138

أن يكون منفصاًل عن بقية األقسام وعلى بعد معقول من أماكن إعداد الطعام وغرف . 1
املرضى واملوظفني واملناطق السكنية.

 أن يتناسب حجمه ومساحته وموقعه مع حجم النفايات املنتجة ونوع وطبيعة البرنامج 2. 
الزمني لنقل النفايات من املؤسسة إلى موقع التخزين.

التنظيف . 3 وسهلة  وملساء  نفاذة  وغير  صلبة،  مادة  من  مصنوعة  األرضية  تكون  أن 
والتعقيم مزودة بنظام صرف صحي مالئم. 

 أن تكون اجلدران ملساء ومصقولة على ارتفاع ال يقل عن 1.5 متر.4. 
 توفير البنية التحتية الالزمة من خدمات املاء والكهرباء واالتصاالت.5. 
 توفير االضاءة اجليدة بشكل يسمح الرؤية بوضوح وأن يحتوي على فتحات للتهوية 6. 

تتناسب مع حجم ونوع النفايات. 
 أن يكون محمياً من أشعة الشمس وعوامل املناخ املختلفة. 7. 
 أن يوضع عليه حتذير يتضمن عبارة »نفايات طبية خطرة« وإشارة أو عالمة متعارف 8. 

تكون معلومة لدى جميع األشخاص توضح بأنه مكان لتجميع وتخزين  عليها دولياً 
النفايات الطبية.

أن يكون سهل الوصول والدخول من قبل املوظفني املكلفني بنقل ومناولة النفايات . 9
ومن قبل مركبات نقل النفايات خلارج املؤسسة. 

ومعدات . 10 والتعقيم  التنظيف  ومعدات  ووسائل  مواد  وجود  مكان  من  قريباً  يكون  أن 
الوقاية الشخصية وأكياس وأوعية النفايات.

أن يكون قاباًل لإلغالق بشكل مينع دخول األشخاص غير املصرح لهم واحليوانات . 11
والطيور واحلشرات.

مادة )26(
إجراءات التخزين

تلتزم املؤسسة باتخاذ إجراءات التخزين املؤقت اآلتية:
ترتيب النفايات بأسلوب يكفل سالمة النفايات املخزونة، ومينع تخزين أية مواد أخرى . 1

غير النفايات الطبية الناجتة عن املؤسسة. 
واحدة . 2 ملرة  ودورية  منتظمة  وبصورة  كامل  بشكل  املؤقت  التخزين  مكان  تنظيف 

على األقل أسبوعياً.
تنظيف مكان التخزين املؤقت مباشرة حال انسكاب أو تسرب للنفايات. . 3
أن ال تزيد مدة التخزين املؤقت للنفايات يف مكان التخزين منذ إنتاجها وحتى نقلها . 4

إلى خارج املؤسسة للمعاجلة أو التخلص النهائي عن إحدى املدد اآلتية: 
مبا ال يزيد عن 48 ساعة خالل األشهر من تشرين ثاني إلى آذار.أ. 
مبا ال يزيد عن 24 ساعة خالل األشهر من نيسان إلى تشرين أول.ب. 
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والنفايات . 5 100غرام،  عن  وزنها  يزيد  التي  )الباثولوجية(  املرضية  النفايات  تخزين 
املعدية يف درجة حرارة ما بني )3( إلى )8( درجات مئوية، يف حالة استمرار التخزين 

ألكثر من أسبوع.
يتالءم . 6 ومبا  باملبردات  التخزين  سعة  على حسب  للتخزين  األقصى  الزمن  حتديد 

ونوع النفايات.
عالمات . 7 وضع  ويجب  بإحكام،  مغلقة  للنفايات  والتجميد  التبريد  أماكن  تكون  أن 

واضحة على املبردات تدل على نوع النفايات، وعبارة ممنوع الدخول لغير املوظفني 
املختصني.

عدم تخزين النفايات يف الزجاج والبالستيك يف درجات تبريد متدنية.. 8
عدم ضغط وكبس النفايات غير املعاجلة واحملتوية على الدم وسوائل اجلسم األخرى.. 9

مادة )27(
التخزين خارج املؤسسة

النظام على عملية تخزين  26( من هذا  تطبق األحكام املنصوص عليها يف املواد )25، 
النفايات خارج املؤسسة.

الفصل اخلامس
نقل النفايات الطبية خارج املؤسسة

مادة )28(
مسؤولية نقل النفايات خارج املؤسسة

تكون مسؤولية نقل النفايات من املؤسسة إلى وحدة املعاجلة خارج املؤسسة أو إلى مكب . 1
النفايات من صالحيات الهيئة احمللية، ولها تفويض هذه الصالحيات الى أية جهة 

مختصة ومرخص لها بذلك.
ال يسمح ألية جهة التعامل ونقل والتخلص من النفايات إال بعد احلصول على التراخيص . 2

اخلاصة بذلك من اجلهات املختصة.
خارج . 3 النفايات  نقل  عملية  على  واإلشراف  الرقابة  صالحية  البيئة  لوزارة  يكون 

املؤسسة وفقاً ألحكام هذا النظام. 

مادة )29(
نقل النفايات غير املعاجلة

تتم عملية نقل النفايات غير املعاجلة إلى خارج املؤسسة يف احلاالت اآلتية:. 1
إذا لم تتوفر وحدة معاجلة للنفايات داخل املؤسسة.أ. 
إذا لم تتوفر يف وحدة املعاجلة إحدى آليات املعاجلة الواردة يف هذا النظام.ب. 
يف حال حدوث خلل أو تعطل وحدة املعاجلة يف املؤسسة.ج. 
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والهيئة . 2 الوزارة  إشعار  النفايات  ملعاجلة  وحدة  لديها  تتوافر  ال  التي  املؤسسة  على 
احمللية التي تتولى نقل النفايات غير املعاجلة من املؤسسة إلى وحدة املعاجلة خارج 
املؤسسة، ومن ثم إلى مكب النفايات لقاء بدل خاص يفرض على املؤسسة حتدده 

الهيئة احمللية.

مادة )30(
الحتياطات الالزمة لنقل النفايات

يلتزم الناقل باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ملنع سقوط النفايات أو بروزها أو تسرب 
أي من السوائل منها أو انسكابها، و يف حال حدوث أي منها، يجب على الناقل االلتزام 

بالتعليمات واإلجراءات اخلاصة بالتعامل مع هذه احلوادث أو غيرها.

مادة )31(
منوذج نقل النفايات

تقوم املؤسسة عند نقل النفايات بتعبئة النموذج، ويتم توقيعه من املؤسسة و الوزارة . 1
والناقل الذي يقوم بتعبئة القسم اخلاص به، وتسليمه إلى الشخص املسؤول عن محطة 
بالتوقيع  يقوم  الذي  النفايات  أو مكب  املؤسسة  التخزين خارج  مكان  أو  املعاجلة 

على االستالم وتعبئة اجلزء اخلاص به، وتسليم نسخة منه إلى وزارة البيئة.
حتتفظ كل جهة بنسخة عن النموذج حسب اختصاصها موقع من اجلهات ذات العالقة.   . 2

مادة )32(
مركبات نقل النفايات

يجب أن تتوفر يف املركبة املخصصة لنقل النفايات خارج املؤسسة املواصفات اآلتية:
أخرى، . 1 أغراض  ألية  استخدامها  ومينع  فقط  النفايات  لنقل  مخصصة  تكون  أن 

وأن يكتب على جسم املركبة اخلارجي: 
عبارة »نفايات طبية« مع الرموز املناسبة املتعارف عليها. أ. 
رقم هاتف الطوارئ لالتصال به يف حالة حدوث طارئ .ب. 
اسم وعنوان الناقل ورقم هاتفه األرضي والنقال.ج. 

أن تكون مزودة بغطاء محكم ومينع استخدام املركبة املفتوحة واملزودة بضاغط.. 2
أن تكون مقطورة النفايات منفصلة عن مقطورة السائق و مزودة بنظام لربط احلاوية . 3

النفايات  إلى  الصدمات  وصول  متنع  بطريقة  ومصمماً  لتثبيتها،  املقطورة  داخل 
أو تسربها أو انسكابها حتى عند وقوع احلوادث.
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أن يكون السطح الداخلي للمركبة أملساً وخالياً من الزوايا، وسهاًل للغسل والتعقيم . 4
بعد كل نقل وتفريغ للنفايات.

أن تكون املادة املصنوعة منها املركبة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب احملاليل . 5
واملواد الكيميائية ومواد التنظيف. 

أن ال يقل ارتفاع اجلسم الداخلي ملقطورة النفايات عن 1.85 متر.     . 6
أن تكون سعة املركبة مناسبة لكميات النفايات التي تقوم بنقلها وقابلة للتبريد يف حال . 7

بقاء النفايات فيها ملدة  تزيد عن ست ساعات.
أن حتتوي املركبة على وسيلة اتصال مناسبة وعلى املعدات اآلتية:. 8

نظارات، أ.  قفازات،  مريول،  خاصة،  كمامات  وتشمل:  شخصية  وقاية  معدات 
وأحذية سالمة. 

أدوات ومواد التنظيف والتطهير الضرورية. ب. 
أو حدوث تسرب ج.  بروزها  أو  النفايات  للمعاجلة يف حال سقوط  ومواد  أدوات 

أو انسكاب. 
صندوق إسعافات أولية مزود بكافة املستلزمات الطبية  الضرورية  لإلسعاف د. 

األولي.
هـ.  ميزان لقياس درجة احلرارة يعلق داخل مقطورة النفايات.

أن تكون املركبة سهلة التحميل والتفريغ.. 9
وضع جميع املركبات يف مكان آمن بعيد عن العبث بعد انتهاء عملية نقل النفايات.. 10
يحدد مسار املركبة مسبقاً وبأسرع وأقصر طريق مروري، و جتنب املرور من الشوارع . 11

املزدحمة.

مادة )33(
الشتراطات اخلاصة بالنقل وعمال النقل

يجب على الناقل  إبالغ وزارة البيئة والدفاع املدني مسبقاً مبسار الرحلة حتسباً . 1
ألي طارئ.

يف حال سقوط النفايات أو حدوث تسرب أو انسكاب لها أثناء النقل يجب على الناقل . 2
تبليغ وزارة البيئة والدفاع املدني بشكل فوري عن ذلك والعمل على تنظيف النفايات 

الساقطة أو املتسربة أو املنسكبة ومكان حدوثها بأسرع وقت ممكن. 
يلتزم الناقل وعمال نقل النفايات بالشروط اآلتية:. 3

أن يكونوا مدربني و على علم وإملام بخطورة النفايات املنقولة.أ. 
إجراء فحوصات طبية مسبقة و دورية.ب. 
بوضوح ج.  انسكابها  أو  تسربها  أو  النفايات  سقوط  معاجلة  إجراءات  بيان  تعليق 

داخل املركبة بشكل بارز يف مكان تواجد هذه النفايات واملكان املراد نقلها إليه.
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مادة )34(
نقل النفايات خارج فلسطني

جتمع وتنقل النفايات الطبية املراد نقلها خارج حدود فلسطني للمعاجلة بعد احلصول 
على موافقة وزارة البيئة وفقاً لألنظمة اخلاصة بإدارة وتداول ونقل النفايات اخلطرة، 

ومبا يتوافق مع إجراءات إدارة النفايات دوليا.

الفصل السادس
معاجلة النفايات

مادة )35(
التزامات املؤسسة

تلتزم املؤسسة بإجراء معاجلة للنفايات الناجتة عنها سواء كان ذلك يف وحدة املعاجلة 
داخل املؤسسة أو خارجها.

مادة )36(
وحدة معاجلة النفايات داخل املؤسسة

معاجلة  وحدة  إنشاء  لها  التي ميكن  املؤسسة  توافرها يف  يجب  التي  املواصفات  حتدد 
للنفايات  داخلها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة على أن تتقيد بالشروط اآلتية: 

إنشاء الوحدة يف مكان خاص ضمن حدود املؤسسة بحيث ال يؤدي إلى حدوث أية . 1
أضرار أو أخطار، وسهولة الوصول إليها من قبل وسيلة نقل النفايات.

يف . 2 مدربني  موظفني  قبل  من  النفايات  ومعاجلة  الوحدة  ومراقبة  وصيانة  تشغيل 
املؤسسة. 

معاجلة النفايات يف الوحدة وفقاً لطبيعة ونوع النفايات، وااللتزام باستخدام املوظفني . 3
ملعدات الوقاية الشخصية املالئمة لنوع املعاجلة.

االلتزام بتعليمات الشركات الصانعة ألجهزة املعاجلة املوجودة يف الوحدة ،فيما يتعلق . 4
بطرق وظروف تركيب وتشغيل وصيانة اجلهاز.

أن يتوفر يف وحدة املعاجلة البنية التحتية الالزمة من خدمات ماء وكهرباء واتصاالت . 5
وأية مستلزمات أخرى ضرورية، و املرافق الالزمة خلدمة املوظفني. 

حماية الوحدة من أشعة الشمس وعوامل املناخ املختلفة، ومنع دخول أشخاص غير . 6
املصرح لهم أو احليوانات أو الطيور أو احلشرات.

 التأكد من كفاءة عملية املعاجلة من خالل توفير متطلبات إجراء الفحوصات البيولوجية. 7
يف  والقياسات  الفحوصات  بنتائج  واالحتفاظ  الالزمة،  والفيزيائية  والكيميائية 

سجل خاص.
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توفير لوحة عدادات على وحدة املعاجلة تبني ظروف تشغيلها من حيث قراءات درجات . 8
اإلجراءات  اتخاذ  و  الالزمة،  القراءات  من  وغيرها  الهواء  تدفق  وكميات  احلرارة، 
الالزمة من عمليات التعيير والصيانة لضمان تطابق القيم املقروءة مع القيم الفعلية.

تزويد وحدة املعاجلة بوسائل السيطرة الالزمة على االنبعاثات الهوائية الناجتة عن . 9
عمليات املعاجلة وفقاً للمواصفات الفلسطينية.

وضع إجراءات بديلة ومناسبة ملعاجلة النفايات يف حال تعطل وحدة املعاجلة. . 10

مادة )37(
وحدة معاجلة النفايات خارج املؤسسة

تنشأ خارج املؤسسة وحدة ملعاجلة النفايات التي لم تعالج لدى املؤسسة أو التي . 1
لم تعالج بشكل نهائي للتخلص منها وفقاً ألحكام هذا النظام.

يجب على املؤسسة التي ال تتوافر لديها وحدة ملعاجلة النفايات، فرز النفايات املنتجة . 2
خارج  املعاجلة  وحدة  إلى  لنقلها  للناقل  تسليمها  لغايات  خاصة  أماكن  يف  وجمعها 

املؤسسة.
تتم معاجلة النفايات لقاء بدل خاص يفرض على املؤسسة حتدده اجلهة املسؤولة . 3

عن ادارة وحدة املعاجلة.
تنطبق األحكام الواردة يف الفقرات من )2( إلى )10( من املادة السابقة على وحدة . 4

معاجلة النفايات القائمة خارج املؤسسة.

مادة )38(
أماكن انشاء وحدة املعاجلة

مع مراعاة أحكام هذا النظام، حتدد وزارة البيئة والهيئة احمللية األماكن التي يجوز فيها 
إنشاء وحدة معاجلة النفايات خارج املؤسسة واملواصفات والشروط الواجب توافرها 

يف هذه األماكن بحيث ال يؤدي إنشاؤها إلى حدوث أية أضرار أو أخطار.

مادة )39(
املسؤولية عن إدارة وحدة املعاجلة

يجب على اجلهة املسؤولة عن إدارة وحدة معاجلة النفايات خارج املؤسسة اآلتي: 
حتديد الوسائل واآلليات املستخدمة ملعاجلة النفايات.. 1
االحتفاظ بسجالت تتضمن أنواع وكمية النفايات ومصدرها واآلليات التي استخدمت . 2

يف معاجلتها. 
االحتفاظ بسجالت خاصة بالعاملني يف الوحدة تتضمن بياناتهم الشخصية والصحية.. 3
إجراء فحوصات طبية دورية للعاملني لديها.. 4
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مادة )40(
احلصول على الترخيص

يجب احلصول على التراخيص الالزمة من الوزارة إلنشاء وحدة معاجلة النفايات وادارتها 
وفقا لإلجراءات اآلتية:

احلصول على املوافقة املبدئية من الوزارة قبل التقدم بطلب الترخيص.  . 1
احلصول على املوافقة البيئية من وزارة البيئة قبل احلصول على الترخيص من الوزارة.. 2
أو حتويلهما . 3 عنهما  التنازل  يجوز  وال  البيئية شخصياً،  واملوافقة  الترخيص  يكون 

أو نقلهما إلى الغير إال مبوافقة الوزارة و وزارة البيئة كل فيما يخصه.
سابقة . 4 بيئية  موافقات  و  تراخيص  على  احلاصلة  اجلهات  و  املؤسسات  على  يجب 

االلتزام بتجديد التراخيص واملوافقة البيئية خالل سنة من تاريخ صدور هذا النظام.
بإصدار . 5 الشروط اخلاصة  والهيئة احمللية  البيئة  وزارة  بالتنسيق مع  الوزارة  تصدر 

التراخيص.

مادة )41(
إجراءات ترخيص وحدة املعاجلة

الغاية . 1 لهذه  املعد  النموذج  على  الوزارة  إلى  الترخيص  على  احلصول  طلبات  تقدم 
واملتضمن كافة البيانات واملعلومات الالزمة.

يرفق مع طلب الترخيص كافة املستندات املتعلقة باملؤسسة ونوع النفايات املعاجلة . 2
وآليات معاجلة هذه النفايات واملواد واألدوات املستخدمة يف العالج، وكافة الرخص 

األخرى الصادرة للمؤسسة من اجلهات املختصة.
تقوم الوزارة بعد استيفاء الطلب لكافة الشروط والبيانات املطلوبة بدراسته واحلصول . 3

على توصيات وموافقة اجلهة املختصة إلصدار التراخيص وفقاً لنوع الترخيص املراد 
احلصول عليه.

للوزارة أو أية جهة رسمية أخرى ذات عالقة بالطلب أن تطلب من مقدم الطلب تقدمي . 4
أية إيضاحات أو تفصيالت أو تعهدات أو القيام ببعض االجراءات أو اتخاذ بعض 

التدابير التي تراها ضرورية ملنحه الترخيص.
تقوم الوزارة بنشر طلب الترخيص يف صحيفتني محليتني على األقل وإعطاء فترة . 5

شهر لالعتراض على الترخيص.
تصدر الوزارة قرارها بقبول طلب الترخيص أو رفضه خالل مدة ستني يوما من تاريخ . 6

انتهاء مدة االعتراض بالقبول او الرفض املسبب.
تصدر الرخصة على منوذج خاص تعده الوزارة يكون مشتماًل على البيانات الضرورية . 7

املتعلقة بنوع النفايات وآلية معاجلتها بعد استيفاء الرسوم القانونية املقررة. 
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تكون مدة صالحية الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الوزارة، على أن . 8
يقوم صاحب الترخيص بتقدمي طلب لتجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهائه.

ال متنح التراخيص إال للجهات التي تتوافر فيها الشروط الفنية والتقنية واالدارية . 9
للقيام بأعمال املعاجلة. 

يف حال مخالفة أحكام هذا النظام وشروط الترخيص يجوز للوزارة أن تلغي أو توقف . 10
أي ترخيص أو تعدل أي من شروطه بعد إصداره مع توضيح األسباب التي أدت 

إلى ذلك.
يجوز الطعن بقرار إصدار الترخيص أو االمتناع عن إصدارها أو سحبها أو إلغاءها . 11

وفقا للقانون.

مادة )42(
واجبات اجلهة احلاصلة على الترخيص

يجب على اجلهة املتقدمة بطلب احلصول على الترخيص االلتزام بالشروط اآلتية:. 1
االلتزام بالشروط الواردة يف الترخيص الذي صدرت مبوجبه الرخصة.أ. 
االلتزام باملعلومات واملواصفات وكل ما ورد يف منوذج طلب الترخيص.ب. 
االلتزام بأنظمة وقرارات وتعليمات الوزارة ووزارة البيئة والهيئة احمللية.ج. 
االلتزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها.د. 

أية موافقات . 2 الترخيص احلصول على  او  البيئة  املوافقة  يعفي احلصول على  ال 
او تراخيص تطلبها اجلهات ذات العالقة.  

مادة )43(
طرق املعاجلة

حتدد طرق معاجلة النفايات باآلتي:
التعقيم بالبخار أو األوتوكليف.. 1
التطهير الكيميائي.. 2
املعاجلة احلرارية.. 3
الكبسلة.. 4
التخميل.. 5
الترميد.. 6
آليات املعاجلة األخرى . 7
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مادة )44(
حتديد آليات املعاجلة

نوعها . 1 حسب  كل  النفايات  معاجلة  وآليات  طرق  فيه  يحدد  قرار  الوزير  يصدر 
ومبا يتوافق مع طبيعتها. 

حتدد اجلهات املختصة يف شروط ترخيص وحدة املعاجلة نوع النفايات التي ميكن . 2
للوحدة ان تستقبلها حسب طريقة املعاجلة التي تستخدمها.

الفصل السابع
التخلص من النفايات

مادة )45(
حظر التخلص من النفايات إل بعد املعاجلة

يحظر على املؤسسة التخلص من النفايات الناجتة عنها إال بعد التأكد من إجراء املعاجلة 
الالزمة لها وفق أحكام هذا النظام.

مادة )46(
التخلص يف مكب النفايات

واملشغلة . 1 واملصممة  املعتمدة  املكبات  يف  املعاجلة  النفايات  من  التخلص  عملية  تتم 
بطريقة الطمر الصحي وفقاً لنوع تلك النفايات.

بالتنسيق . 2 النفايات ومواقعها  الشروط اخلاصة مبكبات  البيئة حتديد  وزارة  تتولى 
مع الهيئة احمللية وفق االنظمة والتعليمات اخلاصة بالنفايات الصلبة.

مادة )47(
التزامات اجلهة املسؤولة عن مكب النفايات

يجب على اجلهة املسؤولة عن مكب النفايات االلتزام باآلتي:
الحتفاظ بالسجالت اخلاصة بالنفايات املعاجلة التي ترد إلى مكب النفايات، بحيث . 1

تتضمن أنواع وكمية هذه النفايات ومصدرها واآلليات التي استخدمت يف معاجلتها 
وآلية التخلص النهائي منها. 

االحتفاظ بالسجالت اخلاصة بالعاملني يف مكب النفايات، تتضمن بياناتهم الشخصية . 2
والصحية.

إجراء فحوصات طبية دورية للعاملني يف مكب النفايات.. 3
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مادة )48(
اإلجراءات اخلاصة حال عدم توفر مكب للنفايات

النفايات . 1 فيه  تترك  الذي  املفتوحة  النفايات  مكبات  مواقع  النفايات يف  طرح  مينع 
مكشوفة كلياً أو جزئياً. 

يف حال عدم توفر مكب النفايات املعتمد يف املنطقة، تنقل النفايات إلى أقرب مكب . 2
نفايات معتمد آخر أو نقطة تخلص.

االلتزام باتباع إجراءات دفن النفايات يف مكان مناسب حيث يتواجد ثالثة امتار، . 3
الهدم  نفايات  من  االقل  على  واحد  متر  و وضع  العادية،  النفايات  من  االقل،  على 

واحلفر او ما شابهها، فوق النفايات الطبية. 
مراقبة تلك املنطقة والتأكد من عدم وجود او اقتراب حيوانات منها. . 4
تصدر تعليمات من وزارة البيئة بطرق دفن النفايات.. 5

مادة )49(
فصل املياه العادمة عن املواد والعناصر اخلطرة

اليومية  البشرية  االستخدامات  عن  الناجتة  العادمة  املياه  فصل  املؤسسة  على  يجب 
عن املياه العادمة التي حتتوي على أي من العناصر واملواد املذكورة أدناه بحيث تخصص 
لغايات معاجلتها  لها  لها مجاري ومصارف خاصة بها لتجميعها يف األماكن املخصصة 

والتخلص منها بعد احلصول على موافقة وترخيص اجلهات املختصة:
السوائل التي حتتوي على امليكروبات والفيروسات املسببة لألمراض، وخاصة املعدية . 1

منها.  
السوائل الكيميائية الناجتة عن عملية التعقيم والتنظيف لألجهزة واملعدات واألقسام . 2

الطبية. 
النفايات الدوائية التي قد حتتوي على مضادات حيوية أو مواد سامة أو مواد مشعة . 3

أو مواد مسببه للهلوسة. 
النفايات التي حتتوي بقايا املعادن الثقيلة أو ذات السمية العالية مثل الزئبق والفضة . 4

عادة  تنتج  والتي  للهلوسة،  املسببة  الكيميائية  املركبات  من  وكميات  والرصاص، 
املساعدة  الفنية  واألقسام  باألشعة  التصوير  وأقسام  األسنان  خدمات  مراكز  عن 

باملستشفيات كقسم احلركة وامليكانيكية.
النفايات السائلة الناجتة عن العناية باملرضى والتي حتتوي على العديد من امللوثات . 5

اخلطرة التي ال ميكن إعادة استخدامها واالستفادة منها أو التخلص منها بواسطة 
محطات معاجلة املياه العادمة. 
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مادة )50(
الصرف الصحي للمياه العادمة

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )49( من هذا النظام، يجوز للمؤسسة تصريف بعض السوائل 
الناجتة عن االستخدامات  العادمة  للمياه  الصحي املخصصة  الصرف  واملواد يف شبكة 

البشرية العادية بعد مراعاة األسس اآلتية:
املناسبة . 1 بالطرق  تصرفها  قبل  املرضى  معاجلة  عن  الناجتة  السوائل  تعقيم جميع 

مثل تعقيم الدم بواسطة احلرارة اجلافة أو البخار أو تعقيمها بواسطة الكيميائيات 
األقل خطورة.

معاجلة ومعادلة األحماض والقلويات يف املعامل التشخيصية يف أوان خاصة، ثم تصرف . 2
مع كميات من املياه إلى شبكة الصرف الصحي. 

املستخدمة . 3 املراهم  مثل  الثقيلة،  املعادن  على  التي حتتوي  األدوية  استخدام  تقليل 
لعالج الطفح اجللدي أو محلول نترات الفضة. 

استخدام جهاز لفصل حشو األسنان )Amalgam Separators( عن املياه الناجتة . 4
عن تنظيف الفم قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي. 

السائلة احملتوية . 5 األدوية  بعض  إثناء تصريف  املاء  استمرار جريان  احملافظة على 
على الفيتامينات أو أدوية اإلسهال، وبعض سوائل التغذية الوريدية وقطرات العني، 

على أن يتم ذلك بكميات ضئيلة جداً. 
معاجلة األدوية السامة املستخدمة لعالج األورام مبواد كيميائية لتكسيرها وإبطال . 6

مفعولها قبل تصريفها.

مادة )51(
إجراءات احلماية

يجب على موظفي مغسلة املؤسسة التأكد من خلو الغسيل من امللوثات اخلطيرة مثل . 1
األقمشة املستخدمة لتنظيف املواد الكيميائية واحملاليل.

املعادن . 2 لتصفية  استخدامها  يجب  التي  املصفيات  حتديد  الوزارة  على  يجب 
والكيميائيات السامة من السوائل الناجتة عن التحاليل والتجارب والعناية باملرضى 

مثل: 
فلتر يستخدم لتنقية الفضة من السوائل الناجتة عن عمليات إظهار الصور.أ. 
 فلتر كيميائي خاص حلجز جزئيات املواد الكيميائية املشعة.ب. 
املعامل ج.  الصبغ يف  الناجتة عن عمليات  امللوثة  الكحول  ملعاجلة   مصفي خاص 

الباثولوجية.
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جهاز خاص حلجز املواد الكيميائية الفلورسية السامة من السوائل قبل تصريفها د. 
لشبكة الصرف الصحي.

السوائل إلعادة استخدامها مجدداً الضارة من  املذيبات  لتنقية ومعاجلة   هـ. جهاز 
     بدل من تصريفها لشبكة الصرف الصحي العامة.

يجب على املؤسسة مراعاة تخزين املركبات الكيميائية اخلطرة يف علب ثنائية مزدوجة . 3
للتقليل من حوادث تسرب السوائل على األرضية ومنها لشبكات الصرف الصحي.

مادة )52(
منع التخلص من املياه العادمة بشكل عشوائي

عشوائي  بشكل  تصريفها  عبر  املؤسسة  عن  الناجتة  العادمة  املياه  من  التخلص  مينع 
يف البيئة، وتلتزم املؤسسة بالتخلص من املياه العادمة البشرية الناجتة عنها بتصريفها 
إلى شبكة الصرف الصحي العامة، مبوافقة اجلهة املختصة، ويف حال عدم توفر خدمة 
ربط شبكة الصرف الصحي يف املنطقة التي توجد فيها املؤسسة ، يجب عليها إتباع إحدى 

االجراءات التالية:
معاجلة املياه يف محطة املعاجلة اخلاصة باملؤسسة على أن يتم احلصول على موافقة . 1

وفقاً  املياه  لنوعية  املعاجلة مطابقتها  املياه  البيئة، ويشترط يف هذه  ووزارة  الوزارة 
للمواصفات الفلسطينية املتعلقة باملياه العادمة املعاجلة 

التخلص من هذه املياه العادمة يف موقع معتمد من اجلهة املختصة.. 2
اخلزان . 3 محتويات  وتنقل  وتنضح  نافذ،  وغير  إسمنتي صامت  خزان  يف  جتميعها 

إلى محطة معاجلة خاصة.
 

مادة )53(
تصريف النفايات السائلة الناجتة عن مصانع الدوية البشرية والبيطرية

يتم تصريف النفايات السائلة الناجتة عن مصانع االدوية البشرية والبيطرية يف حال . 1
اخلاصة  الصناعية  العادمة  املياه  معاجلة  محطات  يف  تعالج  النفايات  هذه  كانت 

واملوجودة لدى هذه املصانع، بحيث تؤدي املعاجلة إلى إزالة خطورة هذه النفايات. 
يف حال عدم توفر خدمة الربط إلى شبكة الصرف الصحي يف املنطقة التي توجد . 2

فيها املؤسسة، تلتزم  بإتباع إحدى االجراءات الواردة يف املادة )52( أعاله.

مادة )54(
الوطنية  واألنظمة  القوانني  مراعاة  الوراثية  الهندسة  أبحاث  ومراكز  مختبرات  على 

والدولية املتعلقة بإدارة النفايات الناجتة عنها. 
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الفصل الثامن
صالحيات الرقابة والتفتيش

مادة )55(
صالحيات الوزارة

القيام  خالل  من  وذلك  املؤسسات،  على  واالشراف  الرقابة  بصالحية  الوزارة  تختص 
باملهام اآلتية:

ضمان قيام املؤسسة بجميع املراحل اخلاصة بإدارة النفايات منذ جمعها حتى تسليمها . 1
للناقل وفق أحكام هذا النظام.  

سوء . 2 عن  تنتج  قد  التي  األخطار  لتفادي  الالزمة  والوقائية  العاجلة  التدابير  اتخاذ 
التعامل مع النفايات واحليلولة دون تفاقمها واستمرارها.

مراقبة نشاط املؤسسة والتأكد من تطبيق أحكام اللوائح واألنظمة الداخلية للمؤسسة.. 3
اتخاذ كافة االجراءات الالزمة ملتابعة املؤسسات املخالفة.. 4
تقدمي النصح واإلرشاد للمؤسسات الطبية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.. 5

مادة )56(
مهام مفتشو الوزارة

يتولى مفتشو الوزارة صالحية مراقبة عملية إدارة النفايات لدى املؤسسة، والقيام بأعمال 
التفتيش اآلتية:

فحص املستلزمات اخلاصة باملوظفني العاملني على إدارة النفايات من مالبس عازلة . 1
وأحذية وكمامات.

فحص مدى مالئمة حاويات وعربات نقل النفايات للمواصفات القياسية والشروط . 2
الواردة يف هذا النظام.

واخلاصة . 3 القياسية  للمواصفات  الطبية  واألكياس  األوعية  مالئمة  مدى  فحص 
بكل صنف على انفراد ووضع العالمات الدولية لكل منها.

التفتيش على عملية فصل وفرز النفايات وفقاً ألحكام هذا النظام.. 4
النفايات داخل املؤسسة والتأكد من مدى استيفائها . 5 تفتيش أماكن تخزين وجتميع 

للشروط الصحية الواردة يف هذا النظام.
والتأكد . 6 إلى خارجها،  النفايات من املؤسسة  بنقل  الزمني اخلاص  فحص اجلدول 

من االلتزام بأحكام هذا النظام.
للمقاييس . 7 املؤسسة ومدى مطابقتها  لدى  املوجودة  الطبية  املعاجلة  تفتيش وحدات 

وقياس نسبة األبخرة املنبعثة منها بشكل دوري.



151

التفتيش على عمليات صرف النفايات السائلة من خالل شبكات الصرف الصحي . 8
والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الواردة يف هذا النظام.

التأكد من توافر املواد املستخدمة يف حاالت الطوارئ، والتحقيق يف أسباب احلوادث . 9
يف حال وقوعها.

التنسيق مع مدير املؤسسة لضمان توعية موظفي املؤسسة فيما يتعلق بإدارة النفايات . 10
كل وفقاً ملسؤولياته وصالحياته.

مادة )57(
فحص السجالت

للوزارة تفتيش املؤسسة وفحص السجالت اآلتية :
السجالت اخلاصة باملوظفني العاملني على إدارة النفايات داخل املؤسسة، والتأكد . 1

من وجود كافة املعلومات اخلاصة بهم من إسم وعنوان والبطاقة الشخصية، ومعرفة 
عدد اإلصابات السنوية ، دورات السالمة. 

الطبية . 2 الفحوصات  ونتائج  النفايات،  يف  العاملني  للموظفني  الصحية  الشهادات 
الدورية التي أجريت لهم وتواريخ تطعيمهم.

السجالت اخلاصة بالنفايات الناجتة عن املؤسسة وكميتها وكيفية إدارتها واحلالة . 3
التي آلت إليها بعد املعاجلة. 

مادة )58(
صالحيات وزارة البيئة

تتولى وزارة البيئة صالحية الرقابة واالشراف على عمليات نقل النفايات ووحدة املعاجلة 
وأماكن التخزين املؤقت القائمة خارج املؤسسة ومكب النفايات، وفقاً ألحكام هذا النظام.

مادة )59(
مهام مفتشو وزارة البيئة

يتولى مفتشو وزارة البيئة صالحية مراقبة عملية إدارة النفايات خارج املؤسسة والقيام 
بأعمال التفتيش اآلتية: 

التفتيش على عملية نقل النفايات إلى أماكن التخزين أو وحدة املعاجلة خارج املؤسسة.. 1
ومكبات . 2 املؤسسة  خارج  النفايات  معاجلة  ووحدات  التخزين  أماكن  على  التفتيش 

النفايات وعمليات معاجلة هذه النفايات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات واملقاييس 
املعتمدة.

 التأكد من إجراء الفحوصات للموظفني العاملني يف إدارة  النفايات قبل مباشرتهم . 3
للعمل واثناء عملهم.
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مادة )60(
مسؤولية التنسيق

يجوز لوزارة  البيئة بالتنسيق مع الوزارة الدخول إلى املؤسسات الطبية للقيام باآلتي:
متابعة عملية معاجلة النفايات داخل املؤسسة.. 1
مطابقتها . 2 من  للتأكد  املعاجلة  للنفايات  القياسات  وإجراء  عشوائية  عينات  أخذ 

للمواصفات واملقاييس املعتمدة. 
هذه . 3 ترسل  أن  على  املؤسسة،  لدى  النفايات  معاجلة  حول  مالحظات  أية  إبداء 

املالحظات إلى الوزارة لتسلم نسخة منها إلى املؤسسة.

مادة )61(
صالحيات الهيئات احمللية

وفقاً . 1 النفايات  نقل  عملية  على  والتفتيش  الرقابة  صالحية  احمللية  الهيئة  متارس 
ألحكام القوانني واألنظمة السارية.

يعتبر الدور الذي تقوم به الوزارة ووزارة البيئة تكميلياً لدور الهيئة احمللية يف عملية . 2
نقل النفايات.

مادة )62(
التفتيش الدوري

تتم عملية التفتيش بشكل دوري وعلى األقل مرتني شهريا وكلما دعت احلاجة.

مادة )63(
مسؤولية مدير املؤسسة يف الرقابة

يجب على مدير املؤسسة القيام باآلتي: 
متكني مفتشو الوزارة من: . 1

القيام بأعمالهم و تزويدهم بكافة البيانات واملعلومات التي يطلبونها. أ. 
االطالع والتصوير وأخذ نسخ عن كافة الوثائق واملستندات الضرورية.ب. 
أخذ العينات من مختلف أماكن املؤسسة. ج. 
الدخول إلى األقسام املختلفة لالطالع ومراقبة مدى تطبيق أحكام هذا النظام.د. 

إشعار مفتشو الوزارة بأية حوادث انسكاب أو تسرب للنفايات حتدث داخل املؤسسة . 2
يف أسرع وقت، ومبا ال يتجاوز )12( ساعة من تاريخ حدوثها. 

رفع تقارير سنوية  و نصف سنوية عن املراحل املختلفة ملعاجلة النفايات منذ جمعها . 3
إلى التخلص منها.
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مادة )64(
تبادل املعلومات

تعمل كل من الوزارة ووزارة البيئة واجلهات الرسمية املختصة على:
تبادل املعلومات املتعلقة بالنفايات بشكل دوري من خالل تقارير يتم تبادلها مرة واحدة . 1

على األقل شهرياً حسب النموذج املرفق. 
تبادل املعلومات املتعلقة باحلوادث واألضرار الناجتة عن عمليات إدارة النفايات فوراً . 2

عند وقوعها.
ودرء . 3 والبيئة  العامة  الصحة  على  للمحافظة  استراتيجيات  ووضع  آليات  إيجاد 

احلوادث واألضرار.  

الفصل التاسع
حالت الطوارئ

مادة )65(
مسؤولية الوزارة يف حالت الطوارئ

تكون الوزارة مسؤولة عن معاجلة ومتابعة حاالت الطوارئ التي حتدث داخل املؤسسة. . 1
تلتزم الوزارة بإبالغ وزارة البيئة عن أية حوادث حتدث داخل املؤسسة ويكون تأثيرها . 2

ممتداً إلى خارج تلك املؤسسة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة لوقف اخلطر 
الناجت عن ذلك احلادث.

 
مادة )66(

وضع خطط الطوارئ
تضع وزارة البيئة باالشتراك مع اجلهات املختصة خطط طوارئ ملواجهة الكوارث البيئية 

التي حتدث خارج املؤسسة.

مادة )67(
الستعانة والتعاون ملنع الكوارث

العالقة . 1 ذات  واجلهات  احمللية  والهيئات  البيئة  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  تقوم 
احلد  أو  لتجنب  فلسطني  وخارج  داخل  الرسمية  اجلهات  مع  والتعاون  باالستعانة 

من آثار الكوارث االنسانية الناجتة عن النفايات الطبية.
يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير البيئة تعليمات خاصة تتعلق بتحديد حاالت الطوارئ . 2

هذه  مثل  وجود  عند  اتخاذها  الواجب  واالجراءات  الطبية  النفايات  عن  الناجتة 
احلاالت.
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الفصل العاشر
أحكام ختامية

مادة )68(
عقوبة مخالفة أحكام النظام

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة  مبوجبه بالعقوبات املقررة  
بالقوانني ذات العالقة السارية املفعول.

مادة )69(
سحب أو إلغاء املوافقة البيئية

يجوز لوزارة البيئة إلغاء أو سحب املوافقة البيئية املمنوحة مبوجب أحكام هذا النظام 
إذا ارتكب صاحب املوافقة البيئية أي من املخالفات لشروط املوافقة البيئية واحكام 

هذا النظام.

مادة )70(
على كافة املؤسسات اخلاضعة ألحكام هذا النظام تصويب اوضاعها خالل سنة من تاريخ 

العمل به.

مادة )71(
تنفيذ أحكام النظام

على جميع اجلهات املختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ  
نشره  يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2012/07/10 ميالدية
 املوافق: 20/شعبان/1433 هجرية

سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2018م
بنظام رسوم ترخيص اجلهات واملختبرات إلجراء الدراسات الدوائية السريرية

مجلس الوزراء،
أحكام  السيما  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )70( منه،
وألحكام القرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م، بشأن إجراء الدراسات الدوائية، السيما 

أحكام املادة )1/15( منه،
وبناًء على تنسيب وزير الصحة، 

وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/06/26م،
وعلى الصالحيات املخولة لنا، 

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدر النظام اآلتي:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
القانون: القرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م، بشأن إجراء الدراسات الدوائية.

الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.

مادة )2(
تكون مدة الترخيص الصادر عن الوحدة ألي جهة من اجلهات إلجراء الدراسات الدوائية 

سنة ميالدية واحدة قابلة للتجديد سنوياً.

مادة )3(
تستويف الوزارة الرسوم اآلتية:

 .1 ،)CRO( شيكل رسوم ترخيص املراكز التعاقدية للدراسات الدوائية السريرية )8000(
و)4000( شيكل عن جتديد هذا الترخيص. 
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)16000( شيكل رسوم ترخيص اجلهة التي ستقوم بإجراء حتليل العينات احليوية 2. 
هذا  جتديد  عن  شيكل  و)8000(  السريرية،  الدوائية  الدراسات  بإجراء  اخلاصة 

الترخيص.
)4000( شيكل رسوم ترخيص واعتماد املختبر إلجراء الفحوص املخبرية )السريرية( 3. 

هذا  جتديد  عن  شيكل  و)2000(  السريرية،  الدوائية  للدراسات  التشخيصية 
الترخيص.

السريري 4.  اجلانب  إجراء  بها  سيتم  التي  اجلهة  ترخيص  رسوم  شيكل   )8000(
للدراسات الدوائية و)4000( شيكل عن جتديد هذا الترخيص.

مادة )4(
يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )6(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية. 

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2018/06/26 ميالدية
                               املوافق:12/شوال/1439 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2018م 
بنظام استعمال وحماية شارات الهالل األحمر والصليب األحمر

والبلورة احلمراء

مجلس الوزراء،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )70( منه، 
شارات  وحماية  استعمال  بشأن  2015م،  لسنة   )15( رقم  بقانون  القرار  وألحكام 

الهالل األحمر والصليب األحمر والبلورة احلمراء، ال سيما أحكام املادة )11( منه، 
جمعية  اعتماد  بشأن  2006م،  لسنة   )12( رقم  الرئاسي  املرسوم  على  االطالع  وبعد 

الهالل األحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة يف فلسطني،
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2018/08/07م،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:
مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:
الدولة: دولة فلسطني. 

شارات  وحماية  استعمال  بشأن  2015م،  لسنة   )15( رقم  بقانون  القرار  بقانون:  القرار 
الهالل األحمر والصليب األحمر والبلورة احلمراء.

الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

اجلمعية الوطنية: هيئة مخولة رسمياً من قبل احلكومة للقيام بأعمال اإلغاثة اإلنسانية 
التطوعية، وتستند يف عملها إلى مبادئ احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 
وأحكام القانون الدولي اإلنساني، وتستعمل إحدى الشارات الثالث املعترف فيها دولياً، 

وهي يف الدولة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
الشارة: إحدى الشارات املعترف بها باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وبروتوكوالتها اإلضافية، 

وهي شارة الهالل األحمر وشارة الصليب األحمر وشارة البلورة احلمراء.
زمن احلرب: دخول الدولة يف نزاع مسلح، سواء كان ذا طابع دولي أو غير دولي، ويعلن 

عن قيام حالة احلرب من قبل اجلهة املخولة بذلك رسمياً حسب التشريعات النافذة. 
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غيرها  دون  الطبية  لألغراض  املخصصون  األفراد  الدائمون:  الطبية  اخلدمات  أفراد 
ملدة غير محددة.

غيرها  دون  الطبية  لألغراض  املخصصون  األفراد  املؤقتون:  الطبية  اخلدمات  أفراد 
ملدة محددة، تقتضيها الضرورة. 

مادة )2(
األهداف

يهدف النظام إلى:
حتديد اإلجراءات الواجب اتباعها لضمان حماية الشارة يف الدولة.. 1
حتديد شروط استعمال الشارة يف الدولة. . 2
مراقبة االلتزام الكامل بالقواعد املنظمة الستعمال الشارة يف الدولة.. 3
تنظيم إجراءات ترخيص مركبات اإلسعاف وفقاً للتشريعات ذات العالقة.. 4

مادة )3(
أغراض استعمال الشارة

تستعمل الشارة لتحقيق األغراض اآلتية: 
احلماية أو الوقاية يف زمن احلرب، وتكون كبيرة احلجم.. 1
الداللة يف زمن السلم، لتوضح بأن شخصاً ما أو عيناً من األعيان له عالقة باجلهات . 2

املخولة لها قانوناً باستعمالها، ويكون حجمها صغيراً.
متييز هوية الوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي، وأماكنها، ومعداتها، وجتهيزاتها، . 3

وأفرادها يف زمن السلم، ويكون حجمها صغيراً. 

مادة )4(
استعمال الشارة زمن احلرب

تستعمل الشارة للحماية أو الوقاية زمن احلرب من قبل اجلهات املخول لها مبوجب . 1
القرار بقانون، وفق الشروط اآلتية:

أن يتم وضعها على سطح الوحدات، واملرافق الطبية، ووسائل النقل الطبي.أ. 
أن تكون مرئية وكبيرة احلجم قدر املستطاع، دون وجود أي معلومات بجوارها.ب. 
أن تنار وتضاء عندما ينخفض مجال الرؤية، وأن تصنع من مواد تساعد على ج. 

سهولة التعرف عليها بواسطة وسائل الكشف الفنية.
عدم مالمسة الهالل أطراف الراية أو عالمة الذراع.د. 

هـ.  أن تكون األرضية بيضاء.
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أن توضع الشارة على اجلهة اليمنى من املركبة وعلى سطحها لسهولة التعرف و. 
عليها من الطائرات باجلو.

هوية . 2 وبطاقة  للذراع  واملؤقتني حمل عالمة  الدائمني  الطبية  اخلدمات  أفراد  على 
عليها الشارة تصدرها الوزارة وفقاً ألحكام املادة )7( من هذا النظام. 

مادة )5(
استعمال الشارة يف زمن السلم

لها  املخول  اجلهات  قبل  من  التمييز  أو  الداللة  لغرض  السلم  زمن  يف  الشارة  تستعمل 
مبوجب القرار بقانون، وفق الشروط اآلتية:

أن حتمل اسم اجلهة املخول لها باستعمالها أو األحرف األولى منها.. 1
أن تكون صغيرة احلجم لتفادي أي التباس مع الشارة املستعملة لغرض احلماية.. 2
عدم وضع الشارة على عالمات األذرع أو على أسطح املباني أو على الرايات.. 3
عدم وجود كتابة على شارة الهالل، وتكون األرضية دائماً بيضاء.. 4

مادة )6(
استعمالت أخرى للشارة

يجوز استعمال الشارة من قبل جهات حتددها اجلمعية الوطنية، وحتت إشرافها، . 1
يف احلاالت اآلتية:

ألهداف زخرفية مبناسبة االحتفال باألحداث العامة. أ. 
وضعها على مواد تهدف إلى تطوير جمعية الهالل األحمر واحلركة الدولية مثل: ب. 

الرمزية.  والتذكارات  واألوسمة،  وامليداليات،  اإلعالمية،  والنشرات  األقالم، 
ويف هذه احلالة، هناك مرونة يف تصميم الشارة بتعديل اللون أو الشكل. 

الوطنية، ج.  اجلمعية  تستعملها  التي  واملركبات  والعقارات  املباني  على  وضعها 
على أن تكون صغيرة احلجم.

الستعمالها من قبل املستشفيات التابعة للجمعية الوطنية.د. 
يجوز للجمعية الوطنية أن تسمح لطرف آخر باستعمال الشارة يف وقت السلم على . 2

العالج  تقدمي  على  استخدامها  يقتصر  التي  اإلسعاف  وسيارات  اإلسعاف  مراكز 
املجاني، وذلك مقابل أن تتمتع بحق اإلشراف بشكل منتظم على استعمال الشارة، 

وأن حتتفظ بحقها يف سحب هذا التصريح يف جميع األوقات.
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مادة )7(
شروط بطاقات الهوية

تصدر الوزارة بطاقة الهوية التي يحملها أفراد اخلدمات الطبية الدائمون واملؤقتون . 1
بناًء على تنسيب اجلمعية الوطنية على أساس الطلبات املقدمة إليها، وذلك وفق الشروط 

واملواصفات اآلتية:
أن حتمل الشارة، وأن يسمح حجمها بحملها يف اجليب.أ. 
أن تكون مقواة قدر املستطاع حلمايتها من التلف.ب. 
أن تكون باللغتني العربية واإلجنليزية.ج. 
أن تتضمن معلومات حول اسم حاملها، وتاريخ ميالده، ورقم قيده الشخصي، إن د. 

وجد، وفصيلة دمه.
هـ.  أن تبني تاريخ إصدارها، وتاريخ انتهاء صالحيتها.

أن تقرر الصفة التي تخول صاحبها التمتع بحماية اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها.و. 
أن تتضمن صورة شخصية حلاملها، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما.ز. 
أن حتمل ختم وتوقيع الوزارة.ح. 

تقوم الوزارة واجلمعية الوطنية بإعداد دليل بشأن إصدار بطاقة هوية أفراد اخلدمات . 2
الطبية.

على . 3 بناًء  صدرت  التي  أو  النظام  هذا  ألحكام  خالفاً  الصادرة  البطاقات  تعتبر 
مستندات غير قانونية على أنها سوء استعمال للشارة وفقاً ألحكام املواد )7، 8، 9( 

من القرار بقانون.

مادة )8(
حتديد اجلهات األجنبية املقدمة للخدمات اإلنسانية

تقوم اجلمعية الوطنية بإعداد كشف حتصر وحتدد من خالله أسماء وصفات أعضاء . 1
احلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ممن سيقدمون خدماتهم اإلنسانية 
يف الدولة، وترفع هذا الكشف إلى وزارة الداخلية، مرفقاً به تنسيبها مبنح اإلذن لهم 
بتقدمي خدماتهم اإلنسانية، مع مراعاة إجراء التحديث والتعديل للكشف باستمرار.

تتولى الوزارة حتديد أسماء وصفات اخلدمات الطبية التي تعمل حتت إشراف األمم . 2
املتحدة.
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مادة )9(
التدقيق يف تسجيل الشركات والعالمات التجارية

تقوم وزارة االقتصاد الوطني باإلجراءات اآلتية:
املراجعة الالزمة من أجل التأكد والتثبت من عدم تسجيل أي شركة أو عالمة جتارية . 1

حتمل أي من الشارات الواردة يف القرار بقانون.
شهرين . 2 مدة  املادة،  هذه  من   )1( الفقرة  ألحكام  املخالفة  واجلهات  الشركات  منح 

لتصويب أوضاعها.
اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة وفقاً للقانون بحق من لم يلتزم بتصويب أوضاعه . 3

خالل املدة املشار إليها يف الفقرة )2( من هذه املادة.

مادة )10(
استعمال الشارة يف حمالت اجلمعية الوطنية

للجمعية الوطنية استعمال الشارة لدعم احلمالت واألحداث التي تنظمها للتعريف . 1
بأنشطتها، وللتوعية بالقانون الدولي اإلنساني، ومبادئ احلركة األساسية، أو جلمع 

األموال.
يشترط لوضع الشارة على مطبوعات حمالت اجلمعية الوطنية اآلتي:. 2

أن تتضمن هذه احلمالت اسم اجلمعية الوطنية أو نبذة مكتوبة أو رسم إعالمي أ. 
يعبر عنها، دون اإليحاء بوجود أي حماية من القانون الدولي اإلنساني أو االنتماء 
بأي حال  أن تسمح  أو  والهالل األحمر،  للصليب األحمر  الدولية  إلى احلركة 

من األحوال بإساءة االستعمال يف مرحلة زمنية الحقة. 
أن تكون املطبوعات املستخدمة ذات حجم صغير أو مصنوعة من مواد سريعة التلف.ب. 

مادة )11(
استعمال الشارة يف حمالت الشركات التجارية واملؤسسات

للجمعية الوطنية التعاون مع شركة جتارية أو أي مؤسسة يف حملة جمع التبرعات . 1
أو زيادة التوعية بأنشطتها مبوجب عقد كتابي، على أن تظهر العالمة التجارية لهذه 
التي تستعملها اجلمعية أو على  الشركة أو عالمتها املسجلة أو اسمها على السلع 
املطبوعات اإلعالمية لهذه الشركة أو السلع التي تبيعها، وذلك شرط االلتزام باآلتي:

وبني أ.  منتجاتها،  نوعية  أو  الشركة  أنشطة  بني  اجلمهور  ذهن  يف  اخللط  عدم 
الشارة أو اجلمعية الوطنية نفسها.

تام، خاصة فيما ب.  الوطنية بحق اإلشراف على احلملة بشكل  احتفاظ اجلمعية 
ومكان،  اسمها،  أو  للشركة  التجارية  العالمة  عليها  توضع  التي  بالسلع  يتعلق 

وشكل، وحجم هذه العالمة املميزة.
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ارتباط احلملة بنشاط خاص كقاعدة عامة، محدودة يف مدتها الزمنية، ومنطقتها ج. 
اجلغرافية.

الدولية د.  احلركة  أهداف  مع  تتعارض  ألنشطة  املعنية  الشركة  ممارسة  عدم 
للصليب األحمر والهالل األحمر ومبادئها، أو ما يعتبره اجلمهور أمراً مشكوكاً 

فيه أو مثيراً للجدل.
 هـ. احتفاظ اجلمعية الوطنية بحقها يف إلغاء التعاقد مع الشركة املعنية عندما ترى
بإساءة الشركة  أنشطة  تسببت  حال  يف  ممكن،  وقت  وبأقرب  ذلك،  ضرورة      

    إلى مكانة الشارة، واالحترام الواجب نحوها.
حصول اجلمعية الوطنية على عائد مادي ومالي مناسب جراء هذه احلملة، دون و. 

تعريض استقالل اجلمعية الوطنية للخطر.
للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية واملؤسسة بأن تذكر يف مطبوعاتها أنها . 2

قد تبرعت للجمعية الوطنية أو أسهمت يف أعمالها.
للجمعية الوطنية السماح للشركة التجارية بأن تذكر على منتجاتها أنه سيتم التبرع . 3

التصريح، يف كل األحوال،  للجمعية. ومثل هذا  أو بجزء منه  بيعها  العائد من  بكل 
متوقف على االلتزام الكامل بالشروط احملددة بالفقرة )1( من هذه املادة.

للجمعية الوطنية التأكد من أن الشروط التي تنظم استعمال الشارة هي جزء أساسي . 4
من عقدها مع الشركة، وأن أي تعمد ملخالفة تلك الشروط يخول اجلمعية الوطنية 

احلق يف فسخ العقد فوراً دون أدنى مسؤولية عن أي تعويضات مقابل ذلك.

مادة )12(
احلمالت واملطبوعات اإلعالمية للشركة التجارية

اإلعالمية . 1 بحمالتها  التجارية  الشركة  مع  التعاون  حال  يف  الوطنية  للجمعية  يحق 
القيام باآلتي:

التفتيش على حسابات الشركة التجارية املتعلقة باحلمالت اإلعالمية.أ. 
املراقبة على الطريقة التي تصف بها الشركة التجارية مساعدتها يف مطبوعاتها ب. 

ومنتجاتها، وأي صور فوتوغرافية أو أي مواد مرئية أخرى يجري استخدامها 
يف نطاق احلملة اإلعالمية.

يجوز . 2 أنه  إال  للبيع،  معروضة  على سلع  بعرض شارتها  الوطنية  اجلمعية  تسمح  ال 
لها السماح بعرضها على املطبوعات اإلعالمية مع اتخاذ أقصى درجات التحفظ، 
وبشرط أن تكون الشارة من ذات احلجم الصغير، ومصحوبة بشرح واضح عن املساعدة 

التي تتلقاها اجلمعية الوطنية.
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مادة )13(
أنواع املركبات ومركبات اإلسعاف

تتمثل أنواع املركبات ومركبات اإلسعاف حسب اجلهات املستخدمة باآلتي:. 1
املركبات التي تستعملها اجلمعية الوطنية يف إطار عملها واملهام املنوطة بها من أجل أ. 

حتقيق أهدافها وغاياتها الواردة باالتفاقيات الدولية.
مركبات اإلسعاف اخلاصة باجلمعية الوطنية التي تتعامل مع احلاالت الطارئة، ب. 

عليها شارة هالل  وتوضع  املستشفى،  قبل  ما  الطبية يف مرحلة  العناية  وتقدم 
أحمر إضافة إلى شعار اجلمعية، وتكون باللونني األحمر واألبيض، وتقسم إلى:

1 ).)BLS( سيارة إسعاف عادية
2 ).)ICU( سيارة عناية مكثفة

املركبات احلكومية التابعة للوزارة واخلدمات الطبية العسكرية والدفاع املدني، ج. 
النافذة  واألنظمة  القوانني  حسب  وطاقمها  جتهيزها  ويكون  أبيض،  ولونها 
يف الدولة ومعايير اجلمعية الوطنية، وتستعمل شارة الهالل األحمر، إضافة 

إلى الشعار اخلاص بها.
بلديات، د.  مشاٍف،  )جمعيات،  حكومية  غير  جلهات  التابعة  اإلسعاف  مركبات 

مراكز إسعاف خاصة(، ويطلق عليها »مركبات اخلط األخضر«، وتستخدم لنقل 
تستجيب  وال  الصحية،  حالتهم  على  والرقابة  املستقرة،  احلاالت  ذوي  املرضى 
للحاالت الطارئة إال بإيعاز رسمي موثق من اجلمعية الوطنية، ويكون مظهرها 

على النحو اآلتي:
لونها أبيض.( 1
عليها خط أخضر بعرض )20( سم، وعلى طول املركبة من اجلهتني.( 2
أال حتتوي ( 3 على  للمركبة،  اجلانبية  األبواب  على  بها  اخلاص  الشعار  تضع 

شارة الهالل اللون األحمر.
يكون طاقمها كحد أدنى سائق إسعاف، ومسعف مستجيب أول )أو ما يعادلها(.( 4
يكتب عليها من اجلهتني األمامية واخللفية كلمة »إسعاف« بأي من اللغتني ( 5

العربية أو اإلجنليزية.
يسمح لها بوضع رقم االتصال اخلاص بها على جانبي املركبة فوق اخلط ( 6

األخضر أو األصفر مبا ال يزيد عن )30( سم.
عليها،  إضافية  شعارات  أي  وضع  عدم  األنواع  كافة  من  اإلسعاف  ملركبات  يشترط   .2

ووجوب االكتفاء بشعار املؤسسة أو اجلهة التابعة لها.
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مادة )14(
مركبات العناية املكثفة

تكون مواصفاتها  املكثفة،  العناية  امتالك جهات غير حكومية مركبات إسعاف  يف حال 
وجتهيزاتها على النحو اآلتي:

يكون جتهيز املركبة ومواصفات الطاقم خاضعاً للمتطلبات واملعايير املنصوص عليها . 1
يف البند )د( من الفقرة )1( من املادة )13( من هذا النظام.

أن يالزم اخلط األخضر، ومن األعلى خطاً أصفراً بعرض )15( سم.. 2
3 ..»ICU أن يكتب على الواجهات األربع باللغتني العربية واإلجنليزية تعبير »عناية مكثفة

مادة )15(
مركبات نقل املرضى

يشترط مبركبات نقل املرضى اآلتي: 
أن يكون لونها أبيض.. 1
أن يوجد عليها خط كحلي بعرض )20( سم على طول املركبة من اجلهتني. . 2
يكتب عليها من اجلهتني األمامية واخللفية كلمة »نقل مرضى« بأي من اللغتني العربية . 3

أو اإلجنليزية.
أال تستخدم اللواح وصافرة اإلنذار.. 4

مادة )16(
مراكز إسعاف خاصة

تؤسس مراكز إسعاف خاصة تعمل ضمنها جميع سيارات اإلسعاف التي ميلكها أفراد أو 
شركات، ويتم ترخيصها من قبل الوزارة، ويشترط فيها اآلتي:

أن يكون لها شعاراً واحداً.. 1
أن يتوفر لديها هاتف أرضي.. 2

 
مادة )17(

مؤهالت طواقم اإلسعاف
والتي  الوطنية،  اجلمعية  ومعايير  النافذة  للتشريعات  اإلسعاف  طواقم  مؤهالت  تخضع 

تتمثل باآلتي:
إسعاف، ومسعف . 1 أدنى من سائق  يكون طاقمها مكون كحد  إسعاف عادية:  مركبة 

مستجيب أول )أو ما يعادلها(.
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مركبة عناية مكثفة: يكون طاقمها مكون من سائق إسعاف، وضابط إسعاف مستوى . 2
بنقل حاالت  قيامها  حال  ويف  سنوات،   )3( عن  تقل  ال  عملية  بخبرة  متمرس،  ثاٍن 
حرجة يضاف إلى طاقمها طاقم طبي مؤهل حسب احلالة املرضية، ووفق التشريعات 

النافذة.

مادة )18(
الرقم الوطني

يتم اعتماد رقم وطني لتسهيل حتديد هوية مركبات اإلسعاف، ويتم حتديده من قبل . 1
الوزارة وفق سجل خاص بذلك، ويشير إلى هوية املركبة، ويتكون من: 

الرقم العلوي: وهو الرقم الذي يشير إلى املؤسسة مالكة املركبة، على النحو اآلتي: أ. 

رقم )1(الجمعية الوطنية( 1
رقم )2(الخدمات الطبية العسكرية( 2
رقم )3(وزارة الصحة( 3
رقم )4(الدفاع المدني( 4
رقم )5(الجمعيات والمشافي والبلديات( 5
رقم )6(مراكز اإلسعاف الخاصة( 6

الرقم السفلي: وهو الرقم الذي يشير إلى تسلسل املركبة ضمن الفئة املنتمية ب. 
إليها.

يوضع الرقم الوطني على اجلهات األربع ملركبة اإلسعاف وبارتفاع )25( سم، ويكون . 2
باللون األحمر ملركبات اجلمعية الوطنية واخلدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة 
والدفاع املدني، وباللون األخضر الغامق للجمعيات واملشايف والبلديات، وباللون الكحلي 

ملراكز اإلسعاف اخلاصة.
 

مادة )19(
سوء استعمال الشارة

تشكل األفعال التالية سوء استعمال للشارة:
استعمال الشارة يف وقت النزاع من أجل حماية املقاتلني املسلحني أو املعدات احلربية.. 1
استعمال الشارة من قبل أشخاص يحق لهم حملها، لكنهم يستعملونها يف غير محلها.. 2
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قبل . 3 من  األحمر  للصليب  الدولية  احلركة  مكونات  من  شارة  وأي  الشارة  استعمال 
هيئات أو أشخاص ال يحق لهم ذلك.

استعمال عالمة قد تثير االلتباس واخللط بني الشارات.. 4
وضع الشارة على األماكن غير املرخص لها بذلك.. 5
يثير . 6 البلورة احلمراء بشكل  أو  أو الصليب األحمر  الهالل األحمر  استعمال تسمية 

االلتباس.
أي أفعال أخرى مخالفة للقانون.. 7

 
مادة )20(

اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )21(
السريان والنفاذ

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 
نشره يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2018/08/07 ميالدية
                        املوافق: 25/ذو القعدة/1439 هجرية

رامي محد اهلل
رئيس الوزراء
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نظام التأمني الصحي احلكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم )2( لسنة 2021م

مجلس الوزراء،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادتني )22، 70( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املادتني )2، 83( منه،
وبعد االطالع على أحكام قانون حقوق املعوقني رقم )4( لسنة 1999م والئحته التنفيذية، 

ال سيما أحكام املادة )10( منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004م، بنظام التأمني الصحي احلكومي،

وبناًء على تنسيب وزير الصحة ووزير التنمية االجتماعية،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2021/01/04م،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام اآلتي:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

القانون: قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته.
النظام: نظام التأمني الصحي احلكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

األشخاص ذوو اإلعاقة: كل من لديهم إعاقات دائمة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حّسية 
قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفّعالة يف املجتمع 

على قدم املساواة مع اآلخرين.
األسرة: أسرة الشخص ذي اإلعاقة املشمولون بالتأمني وفق أحكام املادة )6( من هذا النظام.
يكون  اإلعاقة  تقييد على أساس  أو  استبعاد  أو  التمييز على أساس اإلعاقة: كل متييز 
غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
التمتع بها أو ممارستها على قدم املساواة مع اآلخرين يف امليدان الصحي وامليادين  أو 
كافة، ويشمل جميع أشكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من الترتيبات التيسيرية املعقولة.
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سلة اخلدمات الصحية: مجموعة اخلدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية 
عليهم  املؤّمن  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  الوزارة لألشخاص  تقدمها  التي  واملجانية  الشاملة 

مبوجب أحكام هذا النظام. 
سلة اخلدمات الصحية احلكومية: مجموعة من اخلدمات الصحية التي تقدمها املؤسسات 

واملراكز الصحية التابعة مباشرة للوزارة.
توفرها  التي  الصحية  اخلدمات  من  مجموعة  احلكومية:  غير  الصحية  اخلدمات  سلة 
مع  مبرمة  عقود  خالل  من  النظام  هذا  أحكام  مبوجب  التحويل  معايير  وفق  الوزارة 

املؤسسات واملراكز الصحية غير التابعة للوزارة من داخل أو خارج دولة فلسطني.

مادة )2(
تطبق أحكام هذا النظام على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم. 

مادة )3(
يهدف هذا النظام إلى حتقيق اآلتي:

ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم يف التأمني الصحي الشامل واملجاني.. 1
توفير سلة خدمات صحية الئقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.. 2
احترام التنوع يف املجتمع الفلسطيني، وتعزيز القيم واحلقوق املتساوية واالستقالل . 3

الذاتي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تقدمي اخلدمات الصحية دون متييز على أساس اإلعاقة.. 4

مادة )4(
تعتبر اخلدمات الصحية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم من قبل الوزارة مبوجب 

أحكام هذا النظام مجانية دون أي رسوم أو مقابل مالي.

مادة )5(
تعتبر اإلعاقة معيار االستحقاق املعتمد من الوزارة لالستفادة من اخلدمات الصحية 

الواردة يف أحكام هذا النظام.

مادة )6(
يقصد بأسرة الشخص ذوي اإلعاقة اخلاضعة ألحكام هذا النظام اآلتي:

الزوج والزوجة أو الزوجات واألطفال دون سن )18( سنة.. 1
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البنت العزباء، شريطة أال يكون لها دخل.. 2
االبن أو االبنة حتى نهاية الثانوية لغاية عمر )21( سنة.. 3
االبن أو االبنة حتى نهاية اجلامعة لغاية عمر )26( سنة.. 4
األم واألب، شريطة أال يكون لديهم تأميناً صحياً.. 5
كل من ليس له دخل ومعال من الشخص ذوي اإلعاقة، على أن يعزز ذلك باملستندات . 6

الثبوتية اآلتية: 
األخوة واألخوات حتى سن )18( سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية عليهم.أ. 
البنت املطلقة وأوالدها إذا كانت حتت رعايته.ب. 
البنت األرملة وأوالدها إذا كانت حتت رعايته.ج. 
أبناء األخوة أو األخوات حتى سن )18( سنة، إذا كانوا أيتاماً ولديه أمر وصاية د. 

عليهم.
 هـ.  األخت العزباء فوق سن )18( سنة، على أن تكون معالة من الشخص ذوي اإلعاقة 

    مبوجب حجة شرعية.
زوجة األب. و. 

مادة )7(
تقوم الوزارة باآلتي:

إصدار بطاقة تأمني صحي دائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة تشمل أسرهم، وتسليمها . 1
يف أقرب مركز صحي للوزارة.

عدم التمييز على أساس اإلعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز يف معيار االستحقاق . 2
واخلدمات الصحية احملددة بأحكام هذا النظام.

سرية املعلومات املتعلقة بالشؤون الشخصية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.. 3
وأماكن . 4 ميسرة  بطرق  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  الصحية لألشخاص  تقدمي اخلدمات 

الئقة بالكرامة.
اإلعاقة . 5 ذوي  لألشخاص  الصحية  اخلدمات  تقدم  التي  الصحية  املراكز  مواءمة 

مبوجب أحكام هذا النظام.
توفير سلة اخلدمات الصحية يف أقرب مؤسسة أو مركز صحي لألشخاص ذوي اإلعاقة، . 6

دون اإلخالل مبستوى اخلدمة ومعايير اجلودة.
تلقي . 7 عند  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  واملستنيرة  احلرة  املوافقة  على  احلصول 

اخلدمات الصحية.
توعية وتدريب الطواقم الطبية والتأهيلية بأساليب التواصل والتعامل مع األشخاص . 8

ذوي اإلعاقة مبا يليق بالكرامة.
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تزويد املراكز الصحية التي تقدم اخلدمات الطبية لألشخاص ذوي اإلعاقة مبترجمني . 9
للغة اإلشارة.

الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة الذين متنعهم إعاقتهم من الوصول . 10
للخدمة.

أحكام . 11 تنفيذ  نتائج  تُبني  سنوي،  وتقرير  سنوية،  ربع  دورية  تقارير  ونشر  إعداد 
هذا النظام.

إعداد نشرات ومواد تثقيفية صحية بأحكام هذا النظام بطرق ميسرة ومتواءمة.. 12
نشر كافة اخلدمات الصحية املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم، واإلجراءات . 13

الالزمة لتقدمي اخلدمات الصحية ومعايير االستحقاق، على املوقع اإللكتروني للوزارة. 

مادة )8(
يتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم باحلق يف اخلدمات الصحية الوقائية والتشخيصية 
والعالجية والتأهيلية وفق أحكام هذا النظام، دون اإلخالل بأي خدمات صحية أخرى 

واردة يف التشريعات النافذة.

مادة )9(
الوقائية والتشخيصية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم  الوزارة بتوفير اخلدمات  تقوم 

بطرق ميسرة وبالسرعة املمكنة، ومن بني هذه اخلدمات اآلتي: 
فحوصات الكشف املبكر ملختلف اإلعاقات.. 1
والهرمونية . 2 املخبرية  كالفحوصات  اإلعاقة،  ودرجة  نوع  وتقييم  فحوصات تشخيص 

واإلشعاعية والتصوير الطبقي احملوري والرنني املغناطيسي.
التطعيمات املشمولة ببرنامج التطعيمات املوحد.. 3
خدمات الرعاية األولية.. 4
لإلعاقات . 5 املبكر  والكشف  النفسية  الصحة  يشمل  مبا  املدرسية،  الصحة  خدمات 

املختلفة.
الفحوصات اجلينية والوراثية.. 6

مادة )10(
تقوم الوزارة بتوفير اخلدمات العالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة بطرق ميسرة وبالسرعة 

املمكنة، ومن بني هذه اخلدمات اآلتي:
األدوية الالزمة ملختلف اإلعاقات املدرجة ضمن قائمة األدوية األساسية للوزارة.. 1
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األدوية الالزمة ملختلف اإلعاقات غير املدرجة يف قائمة األدوية األساسية للوزارة، . 2
من خالل جلنة شراء مشكلة بقرار من الوزير.

سلة اخلدمات الصحية احلكومية املقدمة يف املؤسسات واملراكز الصحية يف الوزارة، . 3
ويف حال عدم توفرها يتم التحويل وفق معايير التحويل املعتمدة من الوزارة.

العمليات اجلراحية ملختلف اإلعاقات املتعلقة بطبيعة اإلعاقة.. 4
اإلعاقة . 5 ذوي  لألشخاص  واألسنان  الفك  تشوهات  وجراحة  وعالج  األسنان  رعاية 

الذهنية الشديدة واإلعاقات املركبة.
املستلزمات واملستهلكات الطبية على اختالف أنواعها ملختلف اإلعاقات، بناًء على تقرير . 6

طبيب مختص يف الوزارة.
املكمالت الغذائية املدرجة ضمن القائمة األساسية لألدوية، ويتم إحالة غير املدرجة . 7

منها للجنة الشراء الواردة يف الفقرة )2( من هذه املادة.

مادة )11(
 تقوم الوزارة بتوفير اخلدمات التأهيلية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، بناًء على تقرير 

جلنة متعددة التخصصات بالتأهيل املشكلة بقرار من الوزير، وتشمل: 
خدمات التأهيل الشامل. . 1
بطبيعة . 2 املتعلقة  اإلعاقات،  ملختلف  املساعدة  واألدوات  والتعويضية  الطبية  األجهزة 

اإلعاقة.
أي خدمات تأهيلية وأجهزة تعويضية أخرى.. 3

مادة )12(
التابعة  غير  أو  التابعة  الصحية  املراكز  أو  املؤسسات  لدى  التحويل  للوزارة  يجوز 
لها وفقاً ملعايير التحويل املعتمدة يف الوزارة عند عدم توفر اخلدمات الصحية الالزمة 

للشخص ذوي اإلعاقة.

مادة )13(
حتدد املوارد املالية لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام من اآلتي:

املخصصات املالية احملددة يف موازنة الوزارة.. 1
املنح واملساعدات غير املشروطة.. 2
مساهمة القطاع اخلاص واملجتمع األهلي.. 3
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مادة )14(
واجلهات  والتعليم  التربية  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  تتولى 

املعنية القيام باآلتي: 
الفلسطيني بضرورة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم باحلق . 1 املجتمع  توعية 

يف التأمني الصحي احلكومي العادل والشامل واملجاني.
اتخاذ كافة التدابير الالزمة للتأكد من متتع األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم باحلق . 2

يف التأمني الصحي العادل والشامل واملجاني يف األوضاع الطبيعية وحاالت الطوارىء.

مادة )15(
القانون . 1 أحكام  مبوجب  الوزير  من  بقرار  املعينون  القضائي  الضبط  مأمورو  يتمتع 

بصالحية ضبط املخالفات املتعلقة مبخالفة أحكام هذا النظام.
يجب على مأموري الضبط القضائي القيام باآلتي:. 2

إثبات املخالفات مبحاضر الضبط.أ. 
إحالة احملاضر إلى اجلهات املختصة للمتابعة الفورية. ب. 

مادة )16(
ذوي . 1 لألشخاص  املقدمة  الصحية  اخلدمات  بجميع  بيانات  قاعدة  الوزارة  تنشئ 

اإلعاقة وأسرهم مبوجب أحكام هذا النظام.
تشتمل قاعدة البيانات الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة على اآلتي:. 2

هذا أ.  أحكام  مبوجب  الصحية  اخلدمات  سلة  من  باملستفيدين  ُمصنفة  بيانات 
النظام.

نوع ودرجة اإلعاقة.ب. 
طبيعة اخلدمة املقدمة.ج. 
تاريخ ومكان تقدمي اخلدمات.د. 

هـ.  اجلنس.
كل ما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام هذا النظام.و. 
سجل الشكاوي.ز. 

يتم االستفادة من قاعدة البيانات يف تقييم وتطوير اخلدمات الصحية املقدمة.  . 3

مادة )17(
تُعد الوزارة آلية لتقدمي الشكاوي والرد عليها بطرق ميسرة، مبا يتواءم مع األشخاص . 1

ذوي اإلعاقة.
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تُعد الوزارة سجاًل خاصاً بالشكاوي املقدمة للوزارة عند مخالفة أحكام هذا النظام، . 2
مقدم  على  والرد  الشكاوي،  مع  التعامل  كيفية  ويوضح  ومتسلساًل،  مصنفاً  ويكون 

الشكوى.
تقوم الوزارة بالرد خطياً خالل )14( يوماً من تاريخ تقدمي الشكوى، وإشعار مقدم . 3

الشكوى خطياً مبا اتخذ بشأنها من إجراءات. 
يجوز لصاحب الشكوى الطعن لدى اجلهات القضائية املختصة.. 4

مادة )18(
القانون، دون إخالل  بالعقوبات احملددة يف  النظام  يعاقب كل من يخالف أحكام هذا 

مبا ورد يف أي تشريع آخر.

مادة )19(
يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة )20(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )21(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره يف اجلريدة الرسمية.

 صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/01/04 ميالدية
                 املوافق: 20/جمادى األولى/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2021م 
برفع نسبة تغطية التأمني الصحي للجرحى

مجلس الوزراء،
استناًدا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وبعد االطالع على أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،
واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004م بنظام التأمني الصحي احلكومي،

وبناًء على تنسيب وزير الصحة،
وعلى الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيًقا للمصلحة العامة،

قرر مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2021/07/05م، اآلتي:

مادة )1(
رفع نسبة تغطية التأمني الصحي للجرحى إلى )100%( بداًل من )95%( لكل جريح . 1

من جرحى االحتالل يحمل تأمني مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى.
تغطية كامل تكاليف عالج اجلرحى الذين أصيبوا من قبل قوات االحتالل يف الوجه، . 2

سواء يف العني أو الفم أو تكسير األسنان أو الفك وغيرها )الرقبة وما فوقها(، وعدم 
اعتبارها عمليات جتميل.

مادة )2( 
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/07/05 ميالدية
                        املوافق: 25/ذو القعدة/1442 هجرية

د. حممد اشتية
رئيس الوزراء
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تعليمات رقم )1( لسنة 2013م
 بشأن املكاره الصحية

وزير الصحة؛
استناداً للصالحيات املخولة لنا مبوجب القانون األساسي املعدل وال سيما املادتني 

)2/71(، )39( من قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،

أصدرنا التعليمات التالية:

مادة )1(
تعتبر مكاره صحية األماكن واألشياء املبينة أدناه إذا كانت تؤثر سلباً على الصحة العامة 

أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان:
كل عقار أو جزء منه تكون طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة.. 1
أي نفايات أو أوساخ وكل حفرة أو قناة مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو موقع . 2

طرح نفايات أو محطة جتميع أو تنقية مياه عادمة أو مدخنة أو مخبز أو أتون أو ما 
شابه ذلك يف أي موقع أويف حالة درجة من القذارة أو اخلطورة.

معد إليواء . 3 آخر  مكان  أي  أو  أو حيوانات  أو طيور  أو مزرعة  زريبة  أو  كل أسطبل 
احليوانات.

كل ما له خاصية ضارة من مواد أو عمليات أو روائح أو أصوات أو دخان أو غبار . 4
أو فضالت.

كل حرفة أو عمل تتم إدارته وممارسته بطريقة تلحق األذى والضرر بصحة العاملني . 5
فيه وبصحة الغير.

طرح النفايات أو الفضالت الصلبة أو السائلة أو غير ذلك يف الشوارع أو األرصفة . 6
أو على جوانبها أو يف الساحات العامة أو األراضي املكشوفة.

عدم نظافة العقار أو حرمة أو الرصيف الواقع أمامه.. 7
العقار الذي متارس فيه أنشطة أو عمليات تصدر عنها خاصية أو خواص طبيعية . 8

أو مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو خليط منها.
اخلزانات . 9 أو  الصماء  أو  االمتصاصية  احلفر  محتويات  تفريغ  أو  طرح  أو  إنسياب 

املعنية  الرسمية  اجلهات  من  لها  املخصصة  األماكن  غير  يف  النضح  أو  التحليلية 
وكذلك تصريف املياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معاجلتها.
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الرعاية . 10 مؤسسات  عن  الناجمة  الغازية(  أو  الصلبة  أو  )السائلة  الطبية  النفايات 
ومراكز  واملختبرات  الطبية  والعيادات  الصحية  واملراكز  كاملستشفيات  الصحية. 
ومراكز  األدوية  ومستودعات  ومصانع  الدم  وبنوك  املطاعيم  إنتاج  ومراكز  األشعة 

البحوث الصحية إال إذا متت إدارة أي منها بطريقة صحية.

مادة )2(
يف حال الكشف عن أي مكرهة صحية وردت املادة املشار إليها أعاله يقوم مفتش . 1

صحة البيئة يف مديرية الصحة بتوجيه إشعار خطي إلى الشخص املتسبب أو املسؤول 
عن املكرهة يخطره فيه مبوجب إزالتها خالل املدة احملددة يف اإلشعار.

املدة . 2 خالل  إزالتها  يف  الصحية  املكرهة  عن  املسؤول  أو  املتسبب  تخلف  حال  ويف 
القانوني إلزالتها  املقتضى  يتم مخاطبة اجلهات املختصة التخاذ  باإلشعار  احملددة 
فيها  حتصل  التي  بالطريقة  حتصيلها  يتم  الدفع  عن  تخلف  حال  ويف  نفقته  على 

األموال العامة.

مادة )3(
تلغى أية تعليمات تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )4(
على جميع اجلهات املختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا التعليمات إعتباراً 

من  تاريخ صدورها، وتنشر يف اجلريدة الرسمية.

الدكتور هاين عابدين
وزير الصحة
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تعليمات وزير الصحة رقم )2( لسنة 2013م
بشأن مزاولة مهنة معاجلة النطق

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )71( 
فقرة )2( منه،

وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004، وال سيما املواد )2( و )62( و )63( 
منه،

وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة، 
والصالحيات املخولة لنا،

أصدرنا التعليمات التالية:

مادة )1(
تسمى هذه التعليمات "تعليمات مزاولة مهنة معاجلة النطق" ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مادة )2(
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير:  وزير الصحة.

الوكيل : وكيل وزارة الصحة.
املهنة:  املهنة التي تُعنى بتقييم اضطرابات النطق لدى اإلنسان ومعاجلتها.

هذه  أحكام  املهنة مبوجب  له مبمارسة  املرخص  الشخص  النطق:  اختصاصي معاجلة 
التعليمات.

اختصاصي  إشراف  حتت  املهنة  مبمارسة  له  املرخص  الشخص  النطق:  معاجلة  فني 
معاجلة النطق مبوجب أحكام هذه التعليمات.

املركز: املكان املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
اجلهة املختصة بالترخيص: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.

اللجنة: اللجنة املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )3(
يحظر على أي شخص ممارسة مهنة معاجلة النطق إال بعد حصوله على مزاولة املهنة 

من الوزارة.
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مادة )4(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة ما يلي: 

أن يكون فلسطيني اجلنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
أن يكون حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 2
الشروط . 3 من  وغيرها  العملية  واخلبرات  العلمية  املؤهالت  على  حاصاًل  يكون  أن 

املنصوص عليها يف هذه التعليمات.
اجتياز االمتحان ملن يشترط منهم تقدميه. . 4
أن ال يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف بعد تخرجه ما لم يكن قد رد إليه . 5

اعتباره.
أن يكون زوج/ زوجة ملواطن فلسطيني اجلنسية.. 6

مادة )5(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة اختصاصي معاجلة النطق باإلضافة ملا ورد 

يف املادة )4( ما يلي:-
كلية . 1 أو  )البكالوريوس( من جامعة  األولى  الشهادة اجلامعية  يكون حاصاًل على  أن 

معترف بها من اجلهات املختصة، على أن ال تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات 
أو ما يعادلها. 

الشهادة اجلامعية . 2 أو  )املاجستير(  الثانية  الشهادة اجلامعية  يكون حاصاًل على  أن 
الثالثة )الدكتوراة( يف مجال تقييم اضطرابات النطق ومعاجلتها من جامعة معترف 

بها.
أن ال يقل عدد الساعات املعتمدة املتخصصة يف تقييم اضطرابات النطق ومعاجلتها . 3

التي درسها يف مرحلتي )البكالوريوس( و )املاجستير( عن ست وثالثني ساعة معتمدة 
باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل سريان أحكام هذه التعليمات.

أن تكون لديه خبرة عملية بعد حصوله على درجة )املاجستير( أو )الدكتوراة( ال تقل . 4
عن سنتني حلملة شهادة )املاجستير( وسنة واحدة حلملة شهادة )الدكتوراة( يف أي 

من املراكز املعترف بها لغايات التدريب وفقاً ألحكام هذه التعليمات.
أن يجتاز االمتحان النظري والعملي املقرر وفقاً للتعليمات الصادرة.. 5
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مادة )6(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة فني معاجلة النطق باإلضافة ملا ورد يف 

املادة )4( ما يلي:-
أن يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية األولى على األقل يف تقييم اضطرابات النطق . 1

ومعاجلتها من كلية أو جامعة معترف بها من اجلهات املختصة على أن ال تقل مدة 
الدراسة فيها على أربع سنوات أو ما يعادلها باستثناء الذين التحقوا بالدراسة قبل 

سريان أحكام هذه التعليمات.
أن يجتاز االمتحان النظري والعملي املقرر وفقاً للتعليمات الصادرة مبقتضى أحكام . 2

هذه التعليمات.

مادة )7(
مرفقاً  الوزارة  تضعه  خاص  منوذج  وفق  الصحة  مديرية  إلى  املهنة  مزاولة  طلب  يقدم 

بالوثائق التالية:-
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 1
صورة عن شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية . 2

والتعليم العالي الفلسطيني.
صورة عن الشهادة اجلامعية وكشف العالمات مصدقني من وزارة التربية والتعليم . 3

العالي الفلسطيني.
معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية.. 4
شهادة اجتياز االمتحان ملن يشترط منهم تقدميه.. 5
صور مصدقة عن اخلبرات العملية.. 6
صور شخصية عدد 4.. 7
شهادة عقد قران تفيد بأن الفنية أو الفني غير الفلسطيني متزوج من فلسطيني . 8

أو فلسطينية.
تعهد بعدم ممارسة املهنة بشكل مستقل إال بعد احلصول على إجازة مزاولة املهنة . 9

من وزارة الصحة.

مادة )8(
تصدر  والتي  والترخيص  اإلجازة  لوحدة  الصحة  مديرية  من  املهنة  مزاولة  طلب  يحال 

قرارها النهائي خالل أسبوعني من تسلمها الطلب. 
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مادة )9(
يشترط لترخيص املركز أن تتوافر فيه املتطلبات الالزمة واحملددة يف التعليمات الصادرة 

مبقتضى أحكام هذه التعليمات.
يجب أن ال تقل مساحة املركز عن 60م2 وغرفة املعاجلة الواحدة عن 9م2 مع توفير . 1

صالة استقبال مناسبة، وتوفير الشروط الصحية.
واملعاجلة، وعلى مدير . 2 والتقييم  املناسبة لالستقبال  والتجهيزات  الكادر  توفر  يجب 

املركز أن يحتفظ بسجل خاص بكل مراجع يحتوي على نتائج عملية التقييم واخلطة 
العالجية.

مادة )10(
يقدم طلب ترخيص املركز إلى مديرية الصحة مرفقاً بالوثائق التالية:-

طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات واملتطلبات الواردة فيه.. 1
وزارة الصحة لألخصائي مقدم طلب . 2 الصادرة من  املهنة  صورة عن شهادة مزاولة 

الترخيص وجميع الفنيني العاملني يف املركز سارية املفعول.
عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم األخصائي طالب الترخيص.. 3
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املركز.. 4
مخطط هندسي لتقسيمات املركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.. 5
أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.. 6

مادة )11(
يشترط فيمن يتولى إدارة املركز ما يلي:-. 1

أن يكون اختصاصي معاجلة النطق.أ. 
أن يكون قد عمل يف مركز معترف به لغايات التدريب مدة ال تقل عن خمس سنوات ب. 

أو ملدة ال تقل عن ثالث سنوات  الثانية  بعد احلصول على الشهادة اجلامعية 
بعد احلصول على الشهادة اجلامعية الثالثة. 

أن يكون متفرغاً إلدارة املركز تفرغاً كاماًل.ج. 
يكون مدير املركز مسؤوالً عن نشاط املركز واإلشراف على العاملني فيه.. 2

مادة )12(
اضطرابات  أن  له  تبني  إذا  املختص  الطبيب  استشارة  النطق  معاجلة  اختصاصي  على 

النطق ناجمة عن حاالت مرضية تستدعي ذلك.
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مادة )13(
يحظر على من ميارس املهنة ما يلي:-. 1

إعطاء وصفه طبية. أ. 
 طلب إجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.ب. 

ويحظر مبوجب هذه التعليمات ما يلي:-. 2
اجلمع بني ممارسة املهنة وغيرها من املهن الصحية.أ. 
 إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي معاجلة النطق.ب. 
 استعمال املركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.ج. 
استعمال املركز لغايات التدريب اجلماعي أو تدريب أشخاص ال يحملون مؤهاًل د. 

أكادميياً يف معاجلة النطق.
هـ.  نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.

مادة )14(
وجب  كان  ألي سبب  املركز  مالك  تغير  فإذا  مالكه،  األخصائي  باسم  املركز  يرخص 

على األخصائي الذي يحل محله احلصول على ترخيص جديد للمركز. 

مادة )15(
ال يجوز الختصاصي أو فني معاجلة النطق تقدمي خدمة املعاجلة خارج املراكز املرخصة 

إال إذا استدعت احلالة الصحية للشخص ذلك.

مادة )16(
يجريها . 1 التي  العالجية  اجللسات  مقابل  يتقاضاها  التي  األجور  عن  املركز  يعلن 

بتعليمات صادرة عن الوزير.
تَُعلق أجور اخلدمات التي يقدمها املركز يف مكان بارز يف املركز.. 2

مادة )17(
املسؤول طلب جتديد  األخصائي  بتقدمي  املركز  ترخيص  ويجدد  املراكز سنوياً،  ترخص 
الترخيص، وقيام اللجنة بإعادة الكشف عن املركز للتأكد من استمرار استيفائه جلميع 

شروط منح الترخيص الواردة يف التعليمات .
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مادة )18(
يلتزم املركز باإلعالن عن أسماء جميع الفنيني العاملني فيه على اللوحات الداخلية للمركز، 
وإرسال قائمة بهذه األسماء يف الشهر األول من كل سنة إلى مديرية الصحة التابع لها، 

وإعالم الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملني وأي نشاط طبي يف هذا املركز.

مادة )19(
على املرخص له املسؤول عن املركز إبالغ وزارة الصحة خطياً بأي تعديل على تخطيط 

املركز أو األجهزة زيادة أو نقصاً أو نقل مقر املركز قبل الشروع يف ذلك. 

مادة )20(
يتوجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.  

مادة )21(
إذا تغيب أخصائي معاجلة النطق ملدة ال تزيد عن شهر يجوز أن يحل محله للعمل . 1

يف املركز أخصائي آخر مرخص مبزاولة املهنة على أن تبلغ املديرية بذلك.
إذا كانت مدة الغياب الواردة يف الفقرة األولى من هذه املادة تزيد عن شهر، يلتزم . 2

مالك املركز باحلصول على موافقة مسبقة من املديرية.
تزيد عن سنة ألي . 3 املادة،  األولى من هذه  الفقرة  الواردة يف  الغياب  كانت مدة  إذا 

سبب كان، يستبدل اسم األخصائي الغائب باألخصائي اجلديد يف جميع سجالت 
ومعامالت املركز إال إذا كانت بهدف الدراسة.

مادة )22(
 أ.   يحظر ممارسة املهنة إال يف املراكز املرخصة أو املعتمدة من الوزير والتي يتوافر. 1

اختصاصي إشراف  املمارسة حتت  تكون  أن  على  النطق  ملعاجلة  خدمة  لديها      
     معاجلة النطق. 

ملستشفيات ب.  أو  حكومية  جلهات  التابعة  املراكز  على  املراكز  اعتماد  يقتصر 
اجلامعات.

على الرغم مما ورد يف البند )أ( من الفقرة )1( من هذه املادة، يجوز الختصاصي . 2
احلالة  استدعت  إذا  املركز  خارج  املهنة  ممارسة  معينة  حاالت  يف  النطق  معاجلة 

الصحية للشخص ذلك.
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مادة )23(
على جميع املراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذ التعليمات تصويب أوضاعها وفقاً ألحكامها 

خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة )24(
تكلف وزارة الصحة اللجنة املعتمدة بالكشف امليداني عن املركز والتأكد من مطابقته . 1

للمواصفات والشروط املوضحة أعاله.
لوحدة اإلجازة والترخيص املشاركة يف جلان الكشف، والرقابة على جميع املؤسسات . 2

الصحية التي تُرخص من قبلها. 

مادة )25(
تقدم اللجنة تقريرها خالل أسبوعني من تاريخ التكليف مرفقاً بنموذج الكشف عن املراكز 

املعدة من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص الواردة أعاله.

مادة )26(
املركز،  بترخيص  والترخيص  اإلجازة  وحدة  مدير  إلى  توصيته  الصحة  مدير  يصدر 
املركز مطابقاً جلميع  كان  إذا  اللجنة،  لتقرير  تاريخ استالمه  من  يوماً   )15( مدة  خالل 

املواصفات املطلوبة.

مادة )27(
ليتم . 1 الصحة  مديرية  إلى  وترسله  املركز  عمل  بالترخيص  املختصة  اجلهة  تصدر 

تسليمه إلى صاحب املركز بعد دفع رسوم الترخيص املقررة حسب األصول.
يوضع الترخيص يف مكان بارز يف املركز. . 2

مادة )28(
يلغى ترخيص املركز بقرار صادر من الوزارة حسب األصول يف احلاالت التالية:-

إذا ثبت أن الترخيص أُُُعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أُعطي مبوجبها الترخيص.. 2
تعتبر . 3 التي  اجلنح  أحد  أو يف  جناية  بعقوبة يف  حكم  األخصائي  بحق  إذا صدر 

من اجلرائم املخلة بالشرف واألمانة.
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مادة )29(
إذا أوقف أخصائي معاجلة النطق عن عمله بقرار تأديبي صادر عن الوزارة أو النقابة 
أو أية محكمة وطنية فال يجوز له تشغيل أي أخصائي آخر يف املركز طوال فترة العقوبة.

مادة )30(
والقوانني  املفعول  الساري  العامة  الصحة  قانون  يف  عليها  املنصوص  العقوبات  تسري 

ذات العالقة املعمول بها يف فلسطني على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.

مادة )31(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )32(
على جميع اجلهات املختصة، تنفيذ أحكام هذه التعليمات،ويعمل بها من تاريخ صدورها 

يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2013/05/28 ميالدية
                               املوافق: 18/رجب/1434 هجرية

الدكتور هاين عابدين
وزير الصحة
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تعليمات رقم )3( لسنة 2014م
بشأن تنظيم اإلعالم الدوائي 

وزير الصحة 
استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، وال سيما املادة )2/71( منه،

وبعد االطالع على قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،
وعلى قرار مجلس الوزراء بنظام مزاولة مهنة الصيدلة بتاريخ 2006/12/6م، وال سيما 

املادتني )87( و )102( منه،
وبناًء على مقتضيات املصلحة العامة،

وعلى الصالحيات املخولة لنا،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف 

ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة الفلسطينية.

الوزير: وزير الصحة.
الوكيل: وكيل وزارة الصحة.

املهنة: مهنة الصيدلة.
اإلدارة: اإلدارة العامة للصيدلة.

اإلعالم الدوائي: أي نشاط أو مجموعة من األنشطة تنفذها أو تغطيها أو تتبناها الشركات 
منتجاتها  ترويج  على  وتعمل  والعشبية،  الصيدالنية  للمستحضرات  املسوقة  أو  املنتجة 

إلى مقدمي اخلدمات الصحية.
الصحية  اخلدمات  مقدمي  بزيارة  يقومون  الذين  الصيادلة  الدوائي:  اإلعالم  مندوبو 
أو الصيدليات أو املستشفيات أو أية مرافق رعاية صحية أخرى بهدف الترويج واإلعالم 

عن املستحضرات الصيدالنية والعشبية.
الصيدلني:الشخص املرخص واملجاز ملمارسة املهنة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة 

واملسجل لدى نقابة الصيادلة.  
املستحضر الصيدلني: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل يف تشخيص ومعاجلة أمراض 
اإلنسان أو شفائها أو تخفيف آالمها أو الوقاية منها، أو توصف بأن لها هذه الصفات، 

وتؤثر على بنية اجلسم أو أي من وظائفه.
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املستحضرات العشبية: النباتات أو األعشاب التي لها استخدام طبي، وحتضر على شكل 
مستحضر صيدالني.

مقدمو اخلدمات الصحية: األطباء البشريني أو أطباء األسنان أو الصيادلة أو املمرضني 
أو توزيع  إدارة  أو  أو توريد  أو أعضاء املهن الطبية املساندة أو أي شخص يقوم بشراء 

املستحضرات الصيدالنية أثناء ممارسة مهنته.
الترويج واإلعالم: وسائل اإلعالن املرئية أو املسموعة أو املقروءة أو اإلعالن عن طريق 
اإلرسال بالبريد املباشر أو عن طريق تزويد العينات الطبية املجانية أو الهدايا أو الفعاليات 

والضيافة.
مالك حق التسويق: شركة متلك مستودع أدوية مرخص يحق له تسجيل املستحضرات 
العلمي  املكتب  أو  الصانعة  الشركة  أو تفويض من  توكيل  توزيعها مبوجب  و  الصيدالنية 

املرخص.

مادة )2(
اتباع  خالل  من  الصحية  الرعاية  وتقوية  ودعم  االرتقاء  إلى  الدوائي  اإلعالم  يهدف 
املنهج العلمي يف اإلعالم للحث على وصف أو تزويد أو شراء أو استعمال املستحضرات 

الصيدالنية والعشبية ومبا ال يتعارض مع التشريعات ذات العالقة.

مادة )3(
يشترط ملمارسة اإلعالم الدوائي اآلتي:

أن يكون املستحضر املراد اإلعالم عنه مسجاًل لدى الوزارة.. 1
أن ميارس الترويج واإلعالم الدوائي صيدلي مرخص، وتلقى التدريب العلمي الكايف . 2

الذي ميكنه من إعطاء املعلومات العلمية الدقيقة والتقنية عن أي مستحضر يقوم 
بالدعاية له.

أن تكون املعلومات الواردة يف وسيلة اإلعالم مكتوبة بشكل واضح وتتطابق مع ما هو . 3
وارد يف ملخص مواصفات الدواء الواردة يف ملفات التسجيل.

 أن يكون لدى الشركة الصانعة أو الوكيل مكتب علمي أو مندوب إعالم دوائي.4. 

مادة )4(
يشترط توفر التالي يف صيغة اإلعالم الدوائي:. 1

علمي أ.  مرجع  ذكر  بدون  املستحضر  لوصف  قطعياً  )آمن(  كلمة  تستخدم  ال  أن 
موثق.

ألكثر ب.  له  الترويج  مت  قد  كان  لوصف مستحضر  )جديد(  كلمة  تستخدم  ال  أن 
من سنة.
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أو تسبب  أو خطيرة  جانبية  أعراضاً  له  ليس  ما  بأن مستحضراً  التصريح  2. ال يجوز 
اإلدمان. 

3. يجب إعالم الوزارة يف حال إجراء أي تغيير أو تعديل على وسيلة اإلعالم وأخذ املوافقة 
على هذا اإلجراء.

مادة )5(
تتمثل وسائل اإلعالم الدوائي يف اآلتي:

ومكان . 1 املقارنة  والدراسات  الطبية  واملراجع  الدراسات  فيها  يذكر  مقروءة  وسائل 
نشوئها، وهي كاآلتي:

النشرات الطبية املختلفة.أ. 
املجالت الطبية والكتيبات.ب. 
الكتب واملراجع الطبية.ج. 
اإلعالنات اجلدارية.د. 

هـ.  الصحف واملجالت.
الرسائل القصيرة.و. 

الوسائل املرئية واملسموعة:  . 2
اإلذاعة.أ. 
التلفزيون.ب. 
شبكة املعلومات اإللكترونية )اإلنترنت(.ج. 
الكمبيوتر واألقراص املضغوطة ووسائل التخزين اخلارجي.د. 

هـ.  احملاضرات والندوات الطبية.
العينات الطبية املجانية املقدمة لألطباء جلعل املنتج مألوف لهم إما بشكل فوري . 3

أو عند الطلب، ويشترط فيها:
أن حتمل كل عينة عبارة )عينة طبية مجانية ليست للبيع ( مطبوعة باللغة العربية أ. 

أو اإلجنليزية أو الفرنسية على لصاقه الوعاء الداخلي وعلى وجهني من الغالف 
اخلارجي، وفقاً ألحكام املادة )35 /أ ( من نظام مزاولة مهنة الصيدلة.

أن حتتوي العينة املجانية على النشرة الداخلية للعلبة.ب. 
أن تكون سعتها أقل من سعة العبوة املسجلة للمستحضر الصيدالني.ج. 

الهدايا:. 4
يجوز تقدمي هدايا ذات عالقة مباشرة مبهنة الطب أو الصيدلة وتعود لفائدة أ. 

املرضى بشكل رئيسي، مثل الكتب والدوريات العلمية والطبية والوسائل التعليمية 
واألقالم ودفاتر تدوين املالحظات واألشياء املشابهة.
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مينع تزويد أوعرض تقدمي الهدايا أو املبالغ النقدية أو الفوائد العينية إلى مقدمي ب. 
بيع  أو  أو صرف  الطبية  الوصفات  بإعطاء  للقيام  الصحية كحافز  اخلدمات 

أو إعطاء مستحضر صيدالني أو عشبي.
الدوائي ج.  املنتج  واسم  الشركة  شعار  على  فقط  محتوية  الهدايا  تكون  أن  يجب 

واالسم العلمي أو االسم العاملي غير االمتالكي، والعالمة التجارية.
ال يجوز تقدمي هدايا مقصود منها الفائدة الشخصية ملقدمي اخلدمات الصحية د. 

أو غيرهم.
هـ.  يجوز توزيع الكتيبات والنشرات الطبية والعلمية للمرضى واملستهلكني .

مادة )6(
يتعلق . 1 التسويق نظام مراقبة ومحاسبة مناسب فيما  أن يكون لكل مالك حق  يجب 

بالعينات املجانية التي يقوم بتوزيعها.
مينع على مالك حق التسويق تزويد األطباء عينات من املنتجات الدوائية التي حتتوي . 2

جداول  يف  املدرجة  املخدرات  ومستحضرات  العقلية  واملؤثرات  املخدرة  املواد  على 
العقاقير اخلطرة واألدوية املراقبة الصادرة من الوزارة، والتي يتم تعديلها سنوياً. 

      مادة )7(
يشترط يف اإلعالنات الطبية اآلتي:

أن متتاز العبارات واالختصارات يف اإلعالنات بالتطابق والصدق والوضوح والدقة . 1
مع احلقائق والدراسات العلمية.

أن تخلو اإلعالنات من أي تلميحات بأن الدواء أو أي من مكوناته الفعالة لها متيز . 2
بجودة أو خاصية، ما لم تثبت بدراسات علمية موثقة ومحايدة.

أن ال تكون املعلومات املنشورة مقدمة بأسلوب تضليلي مبالغ فيه أو محرف.. 3
مادة )8(

يشترط يف النشرات الطبية اآلتي:
أن حتتوي النشرة الطبية لألدوية التي حتتاج وصفة طبية على العناصر اآلتية:. 1

اسم املادة الفعالة.أ. 
االسم التجاري.ب. 
الشكل الصيدالني.ج. 
العناصر التي ميكن أن تسبب املضاعفات اجلانبية.د. 

هـ.  دواعي العالج املختلفة واجلرعة الدوائية املخصصة لها.
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املضاعفات اجلانبية.و. 
احملاذير وعدم االستعمال.ز. 
التفاعالت الرئيسية للعالج.ح. 
اسم الشركة وعنوانها والوكيل.ط. 
املراجع الطبية ودساتير األدوية.ي. 

أن حتتوي النشرة الطبية لألدوية التي ال حتتاج وصفة طبية )OTC( على العناصر اآلتية:. 2
املادة الفعالة.أ. 
االسم التجاري.ب. 
الشكل الصيدالني.ج. 
دواعي االستعمال.د. 

هـ.  اجلرعة الدوائية لكل داع عالجي.
احملاذير وموانع االستعمال.و. 
اسم الشركة وعنوانها والوكيل.ز. 

مادة )9(
ندوات . 1 أو  محاضرات  إلى  الدعوة  التسويق  حق  مالك  أو  الصانعة  للشركات  يجوز 

 طبية بقصد اإلعالم الدوائي، بشرط أن يلقي احملاضرات أو الندوات متخصصون
من العلماء ذوي االختصاص واخلبرة.

يجوز للشركة الصانعة الراعية تقدمي الهدايا الرمزية للحضور من مقدمي اخلدمات . 2
الصحية على نفقتها.

مادة )10(
تنظم الفعاليات والضيافة وفقاً للشروط اآلتية :. 1

أن تكون منظمة بأسلوب يؤدي إلى إيصال املعلومات العلمية القيمة والتثقيفية أ. 
احملدثة.

ورسوم ب.  واإلقامة  والوجبات  واملواصالت  بالسفر  محددة  الضيافة  تكون  أن 
التسجيل األصلية فقط.

أن يتم تقدمي الضيافة إلى األشخاص املشاركني بالفعاليات فقط.ج. 
كان معظم . 2 إذا  إال  فلسطني،  فعالية خارج  أية  رعاية  أو  تنظيم  يجوز ألي شركة  ال 

املدعوين من اخلارج.
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مادة )11(
على مندوب اإلعالم الدوائي إبالغ مالك حق التسويق عن أية معلومات أو تقارير . 1

يتلقاها بخصوص األعراض اجلانبية للمستحضرات الصيدالنية التي تنتجها الشركة.
يتوجب على مالك حق التسويق إبالغ اإلدارة بأي معلومات تخص اليقظة الدوائية . 2

للمستحضر الصيدالني بعد التسويق، إذا ظهرت مخاطر أو مضاعفات جانبية أو أي 
فوائد ناجتة عن استعمال املستحضر الصيدالني ولم يتم ذكرها يف النشرات الطبية 

مبوجب مناذج خاصة بذلك.

مادة )12(
على مندوب اإلعالم الدوائي االلتزام باآلتي:

االلتزام بقواعد وأسس وآداب اإلعالم والترويج الدوائي.. 1
على مستحضر . 2 التأثير  أو  املبيعات  زيادة  بقصد  مغلوطة  معلومات  أي  تقدمي  عدم 

منافس.
يتم . 3 التي  املستحضرات  خصائص  عن  مبلخص  الصحية  اخلدمات  مقدمي  تزويد 

الترويج لها.

مادة )13(
يكون مسؤوالً  تفويض صيدالني مرخص  التسويق  مالك حق  أو  كل شركة  على  يجب 
القانونية عن املخالفات  النشاطات الترويجية واإلعالم الدوائي، ويتحمل املسؤولية  عن 

التي يقوم بها مندوبو اإلعالم الدوائي.

                                                   مادة )14(
ملديرعام اإلدارة تكليف صيادلة من العاملني لديه للرقابة على مدى التزام الشركة . 1

أو مالك حق التسويق باألحكام الواردة يف هذه التعليمات. 
على الشركة أو مالك حق التسويق تقدمي كافة التسهيالت الالزمة وتزويد املراقبني . 2

بأية وثائق أو معلومات الزمة ألداء مهمتهم.

مادة )15(
الدوائي . 1 واإلعالم  الترويج  بهدف  علمي  مكتب  فتح  وكالئها  أو  الصانعة  للشركة 

للمستحضرات الصيدالنية العائدة لها واملسجلة يف دولة فلسطني.
يتم الترخيص بفتح مكاتب علمية للشركات الصانعة أو وكالئها من قبل الوزارة .. 2
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مادة )16(
يشترط موافقة اإلدارة على النص الدعائي أو الصوت أو الصورة املستعملة يف اإلعالن . 1

عن مستحضر صيدالني أوعشبي وفقاً ألحكام املادة )2/8( من هذه التعليمات.
 تلتزم الوزارة بالرد على طلب اإلعالن أو التعديل عليه خالل مدة أقصاها أسبوعني 2. 

من تاريخ تقدميه.
قبيل . 3 طلب  بتقدمي  التجديد  ويراعى  سنة،  ملدة  اإلعالن  على  املوافقة  اإلدارة  متنح 

انتهاء املدة.
 يحق للوزارة وقف أي إعالن يخالف الشروط الواردة يف هذه التعليمات.4. 

مادة )17(
للجمهور . 1 موجه  عشبي  أو  صيدالني  مستحضر  عن  واإلعالن  للدعاية  يشترط 

مباشرة اآلتي :
أن يقتصر اإلعالن على األدوية التي ال حتتاج إلى وصفة طبية.أ. 
أن يكون املستحضر  الصيدالني مسجاًل لدى الوزارة.ب. 
أن ال يتعارض مضمون اإلعالن مع النشرة الداخلية املعتمدة للمستحضرالصيدالني.ج. 
العلمية، د.  احلقائق  مع  بالتطابق  اإلعالنات  واالختصارات يف  العبارات  أن متتاز 

وعرض هذه املعلومات بطريقه يسهل فهمها من اجلمهور.
هـ.  أن يذكر يف اإلعالن »ضرورة استشارة الطبيب«.

ال يجوز اإلعالن عن املستحضرات الصيدالنية التي تتطلب وصفة طبية للجمهور، . 2
و يقتصر اإلعالن عنها يف املجالت واملؤمترات والندوات والنشرات العلمية وملقدمي 

اخلدمات الصحية.
ميكن اإلعالن عن مستحضر صيدالني بأكثر من شكل صيدالني بشرط أن يحتوي . 3

على نفس املادة الفعالة ودواعي االستعمال الطبي.

مادة )18(
على  مباشرة  للجمهور  موجه  أو عشبي  اإلعالن عن مستحضر صيدالني  يحظراحتواء 

اآلتي:
ما يساعد املتلقي على التشخيص الذاتي للمرض.. 1
على معلومات مغلوطة ومضللة توحي للمتلقي وجود فوائد للمستحضر غير موجودة . 2

أصاًل.
ما يقارن هذا املستحضر مبستحضر آخر.. 3
على ألفاظ منافية لألخالق والتقاليد العامة.. 4
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مادة )19(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )20(
التعليمات،  هذه  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  املختصة  اجلهات  جميع  على 

ويعمل بها من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2014/05/27 ميالدية
                               املوافق: 28/رجب/1435 هجرية

د. جواد عواد
وزيـر الصحة
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تعليمات رقم )1( لسنة 2015م
بشأن ترخيص مراكز اإلسعاف وسيارات اإلسعاف ونقل املرضى واملوتى

وزارة الصحة،
استناداً ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م وتعديالته، السيما املادة )2/71( منه، 

وأحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة. 

الوزير: وزير الصحة.
ومنحه  الترخيص  بدراسة طلب  املكلفة  الوزارة  والطوارئ يف  اإلسعاف  الوحدة: وحدة 

وفقاً ألحكام هذه التعليمات.
اجلمعية: جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.  

اإلسعاف  سيارة  ترخيص  طلب  ملقدم  اجلمعية  متنحها  التي  الشهادة  الكشف:  شهادة 
بعد الكشف عليها، تشمل قائمة بجميع املعدات الواجب توافرها بالسيارة بأرقام وكودات 

متسلسلة.
مركز اإلسعاف: املكان احملدد إلدارة ووقوف السيارات اخلاصة به، يقوم بالعمل على مدار 

)24( ساعة مبواصفات معينة وفق الشروط احملددة يف هذه التعليمات. 
السيارات: سيارات اإلسعاف وسيارات نقل املرضى وسيارات نقل املوتى.

مادة )2(
يشترط فيمن يقدم طلب ترخيص مركز اإلسعاف اآلتي:

أن يكون فلسطينياً أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
أن يكون طبيباً أو ممرضاً قانونياً حاصاًل على دورة )FIRS RESPONDER( كحد أدنى.. 2
العامة . 3 الثانوية  الدراسة  شهادة  على  حاصاًل  مرخص  إسعاف  ضابط  يكون  أن 

كحد أدنى.
أن يكون متفرغاً للعمل يف املركز.. 4
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مادة )3(
يشترط لترخيص مركز اإلسعاف اآلتي : 

مكتب مجهز بهاتف أرضي وجهاز السلكي )VHF(، مرتبطاً مع املركز ومع اجلمعية. . 1
توفير املالبس للعاملني واألجهزة واألدوية  للسيارات وفقاً للنظام املتبع يف اجلمعية. . 2
مكان محدد لوقوف منظم ومرخص للسيارات أمام املركز، على أن يكون تواجدها . 3

يف مركز اإلسعاف بشكل دائم.

مادة )4(
يقدم طلب ترخيص مركز اإلسعاف إلى الوحدة مرفقاً بالوثائق اآلتية:

منوذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات واملتطلبات الواردة فيه.. 1
صورة مصدقة  عن شهادة مزاولة املهنة ملقدم طلب الترخيص.. 2
صورة مصدقة عن عقد اإليجار أو سند ملكية للمركز بإسم مقدم طلب الترخيص.. 3
صوره عن شهادات وعقود العمل للكوادر العاملة يف املركز.. 4
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املركز.. 5
إقرار وتعهد عدلي بعدم استعمال سيارة نقل املرضى كسيارة إسعاف.. 6

مادة )5(
يجب على مركز اإلسعاف أن يلتزم باآلتي: . 1

بالتسعيرة املقرة من الوزارة.أ. 
عدم وجود أي سرير طبي أو استقبال أي حالة مرضية داخل املركز.ب. 
موافقة الوزارة يف حالة إعفاء سيارة اإلسعاف من اخلدمة أو الشطب أو البيع ج. 

أو التحويل.
إعطاء فواتير ضريبية للمستفيد من اخلدمة.د. 

 هـ.  أن تعمل سيارات اإلسعاف التابعة للمركز لنفس املنطقة التي مت ترخيص املركز
      لها، بشرط أن يكون هذا املركز غير متوقف عن العمل. 

عدم تضمني سيارات اإلسعاف التابعة للمركز حتت أي ظرف.و. 
أن يكون خروج السيارات من املركز مبهمة عمل موثقة.ز. 

ال يجوز أن يزيد احلد األقصى املسموح به ملركز اإلسعاف عن )3( سيارات، على أن . 2
تكون واحدة منها على األقل سيارة إسعاف.   

مادة )6(
يجوز ترخيص مركز إسعاف ثاٍن لكل جتمع يزيد عدد سكانه على )20( ألف نسمة. 
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مادة )7(
يشترط لترخيص سيارة إسعاف اآلتي:

أن يقدم طلب الترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة . 1
البيانات واملتطلبات الواردة فيه.

تأمني سيارات اإلسعاف تأميناً شاماًل من إحدى شركات التأمني.. 2
أن ال يتجاوز عمر سيارة اإلسعاف عشر سنوات.. 3
إحضار شهادة كشف مصدقة وفق األصول من اجلمعية، يتم االحتفاظ بنسخه منها . 4

يف السيارة.
تعيني سائقني لكل سيارة إسعاف.. 5
تعيني ممرضني  حاصلني على دورة )BLS( أو ضابطي إسعاف لكل سيارة.. 6

مادة )8(
يشترط لترخيص سيارة نقل املرضى اآلتي: . 1

أن يقدم طلب ترخيص إلى الوحدة حسب النموذج  الصادر عن الوزارة مستوفياً أ. 
كافة البيانات واملتطلبات الواردة فيه.

أن ال يزيد عمر السيارة عن15( ( سنة.ب. 
أن ال يكون عليها لّواح.ج. 
أن يكون لون السيارة ابيض ومكتوب عليها باألزرق )نقل مرضى(. د. 

 هـ.  إحضار شهادة كشف مصدقة وفق االصول من اجلمعية، على أن يتم االحتفاظ
     بنسخه منها يف السيارة.

يشترط تعيني سائق إسعاف و ممرض حاصل على دورة )BLS( أو ضابط إسعاف . 2
لكل سيارة نقل مرضى.

مادة )9(
يجب توافر التجهيزات التالية يف سيارة نقل املرضى:

حمالة مرضى. . 1
إسطوانة وقناع أكسجني.. 2
أنبوب أكسجني أنفي. . 3
جهاز قياس ضغط.  . 4
حقيبة طوارئ.. 5
محلول وريدي ملحي )%9(. . 6
محلول وريدي سكر و ملح )%5(.. 7
إبرة وريدية. . 8
غطاء، حرام، مخدات، كفوف نظيفة. . 9
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مادة )10(
يشترط لترخيص سيارة نقل املوتى اآلتي: 

تقدمي طلب ترخيص إلى الوحدة حسب النموذج الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة . 1
البيانات واملتطلبات الواردة فيه.

تأمني وترخيص للسيارة ساري املفعول. . 2
كتاب تفويض من املالك يف حال كانت السيارة مملوكة لغير السائق.. 3
أن تكون السيارة مغلقة وبداخلها تكييف.. 4
ان تكون املساحة املخصصة للموتى )225( سم وعرضها )95( سم، وال يسمح بوجود . 5

مقاعد للركاب يف  املكان املخصص لنقل املوتى.
أن تكون مساحة املكان املخصص للسائق )50( سم، و)40( سم للمكان املخصص . 6

للراكب بجانب السائق، على أن ال يزيد عدد الركاب عن إثنني.
أن يكون بالسيارة باب خلفي باإلضافة إلى باب مقعد السائق، وأن ال يقل اتساع فتحة . 7

كل من هذين البابني عن )50( سم.
أن يكون لون الزجاج قامتاً إذا لم تكن حجرة املوتى مغلقة.. 8
أن يكتب على جانبي السيارة رقمها والغرض املخصصة له )بلون أبيض(.. 9

أن يكون لون السيارة أسود. . 10
أن يكون سائق السيارة حاصاًل على رخصة سارية املفعول بأقدمية سنتني .. 11

مادة )11(
الترخيص . 1 جميع شروط  التالية  للمؤسسات  التابعة  اإلسعاف  سيارات  على  تنطبق 

الواردة يف املادة )7( من هذه التعليمات:
املؤسسات الطبية واألهلية والبلديات.أ. 
اجلمعيات التي لديها مركز صحي، شريطة أن يعمل هذا املركز يومياً.ب. 
املنظمات األهلية .ج. 

على جميع سيارات اإلسعاف الوارد ذكرها يف الفقرة )1( من هذه املادة، أن تلتزم . 2
بالعمل لصالح املؤسسة التابعة لها فقط.

مادة )12(
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية باملراقبة والتفتيش على مراكز وسيارات 

اإلسعاف وسيارات نقل املرضى ونقل املوتى وفق اآلتي:
التنسيق مع اجلمعية لعمل كشف دوري على مراكز اإلسعاف للتأكد من العمل ضمن . 1

شروط الترخيص.
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التنسيق مع وزارة النقل واملواصالت العتماد موافقة الوزارة واجلمعية عند منح أي . 2
ترخيص ألي سيارة إسعاف.

التنسيق مع اجلمعية للتأكد من مطابقة  جتهيزات سيارة اإلسعاف مع شهادة الكشف . 3
اخلاصة بها. 

التنسيق مع وزارة النقل واملواصالت واجلمعية ملراقبة سيارات اإلسعاف على الطرق . 4
ومدى التزامها بشروط الترخيص.

مادة )13(
يف حال إخالل مركز اإلسعاف بشروط الترخيص تقوم الوحدة بتوجيه إنذار وإعطائه . 1

مهلة ال تتعدى الشهر لتصويب وضعه.
له . 2 إنذار  بتوجيه  الوحدة  تقوم  السيارات  ترخيص  بشروط  املركز  إخالل  حال  يف 

وإعطائه مهلة ال تتعدى الشهر لتصويب وضعه.
يلغى ترخيص املركز بقرار من الوزير بناًء على تنسيب من الوحدة يف احلاالت اآلتية:  . 3

اإلخالل بشروط ترخيص املركز الواردة يف هذه التعليمات.أ. 
إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.ب. 
إذا صدر بحق الشخص الذي رخص باسمه املركز حكم قطعي بعقوبة يف جناية ج. 

أو يف إحدى اجلنح التي تعتبر من اجلرائم املخلة بالشرف واألمانة. 

مادة )14(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )15(
على اجلهات املختصة كافة، كل يف ما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2015/11/05 ميالدية
                           املوافق:23/ محرم/ 1437 هجرية

د. جواد عواد
وزيـر الصحة
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تعليمات رقم )2( لسنة 2019م
باستخدام جهاز الوميض الضوئي يف مراكز العناية بالبشرة 

وزير الصحة،
أحكام  السيما  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )71( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 
وحتقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
اللجنة: اللجنة الفنية املشكلة من قبل الوزير لدراسة طلبات الترخيص، وتقييمها حسب 

األصول.
واملخصص  النافذة،  التشريعات  ألحكام  وفقاً  املرخص  املكان  بالبشرة:  العناية  مركز 

الستخدام جهاز الوميض الضوئي مبوجب أحكام هذه التعليمات.
الضوئي مبوجب  الوميض  باستخدام جهاز  له  املرخص  الشخص  العناية بالبشرة:  فني 

أحكام هذه التعليمات. 
التعليمات  جهاز الوميض الضوئي: اجلهاز املستخدم إلزالة الشعر مبوجب أحكام هذه 

.)IPL(

مادة )2(
يشترط فيمن يرخص له باستخدام جهاز الوميض الضوئي والعمل عليه، أن يكون:

فلسطينياً أو أجنبياً من الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة.. 2
حاصاًل على شهادة الثانوية العامة.. 3
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تعليمية مرخصة ومعتمدة من . 4 بالبشرة من مؤسسة  العناية  دبلوم يف  حاصاًل على 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5 ..)IPL( حاصاًل على دورة على جهاز الوميض الضوئي

مادة )3(
يشترط لترخيص استخدام جهاز الوميض الضوئي يف مركز العناية بالبشرة اآلتي:

أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصاً له باستخدام جهاز الوميض . 1
الضوئي، وفقاً ألحكام هذه التعليمات، على أن يقوم باآلتي: 

بالبشرة أ.  العناية  مركز  وخارج  داخل  ومكتوب  واضح  بشكل  للجمهور  التصريح 
بأن اجلهاز املستخدم )IPL( هو جهاز وميض ضوئي وليس جهاز ليزر.

التعهد بعدم استخدام أي أجهزة أخرى غير جهاز الوميض الضوئي إلزالة الشعر ب. 
يف داخل مركز العناية بالبشرة أو القيام بأي إجراء عالجي آخر.

تقدمي طلب للمديرية يوضح فيه نوع جهاز الوميض الضوئي )IPL( ومصدره ج. 
وكتيب  فواتير  من  باجلهاز  اخلاصة  األوراق  جميع  وتقدمي  املصنعة،  والشركة 

ومواصفات اجلهاز.
أال تقل مساحة مركز العناية بالبشرة الداخلية عن )60( متراً مربعاً، على أن يتوافر . 2

فيه اآلتي:
صالة انتظار.أ. 
غرف للمعاجلة.ب. 
مرافق صحية تخصص إحداها الستعمال األشخاص ذوي اإلعاقة. ج. 

أن تتوفر شروط السالمة العامة ومتطلباتها.. 3

مادة )4(
تقوم املديرية باآلتي:

إحالة طلبات الترخيص إلى اللجنة لدراستها وتقييمها حسب األصول.. 1
منح الترخيص بناًء على توصية اللجنة.. 2

مادة )5( 
يحظر على مركز العناية بالبشرة القيام بأي من األعمال اآلتية:

استخدام جهاز الوميض الضوئي )IPL( ألغراض أخرى غير إزالة الشعر.. 1
معاجلة األمراض اجللدية.. 2
استخدام مصطلح عالجي أو ما يدل على تقدمي خدمات عالجية أو طبية.. 3
إعطاء الوصفات الطبية أو أي مواد محضرة.. 4
طلب إجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.. 5
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استخدام أجهزة الليزر بجميع أنواعها، مبا فيها جهاز الضوء )املكثف(، وجهاز تكسير . 6
الدهون، وجهاز الذبذبات الصوتية، وجهاز الكاربوكسي، وأجهزة حقن املستحضرات 

الطبية، وأي أجهزة أخرى حتددها الوزارة.
صنفرة البشرة كيماوياً أو كهربائياً أو عن طريق جهاز الكريستال. . 7
حقن البوتكس والفيلر، وأي مواد تدخل باحلقن إلى داخل اجلسم، أو أي حقن أخرى.. 8
نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية قبل احلصول على موافقة الوزارة.. 9

مادة )6(
يلغى ترخيص استخدام جهاز الوميض الضوئي يف أي من احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً على بيانات غير صحيحة. . 1
إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.. 2
إذا خالف املرخص له أياً من أحكام هذه التعليمات. . 3

مادة )7(
تلتزم مراكز العناية بالبشرة بتصويب أوضاعها وفقاً ألحكام هذه التعليمات خالل سنة 

من تاريخ نشر هذه التعليمات.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )9(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2019/07/25 ميالدية
                          املوافق: 22/ذو القعدة/1440 هجرية

د. مي سامل الكيلة
وزير الصحة
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تعليمات رقم )4( لسنة 2019م
مبزاولة مهنة السمعيات

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
لدى  وتأهيلها  والتوازن،  للسمع  الوظيفية  االضطرابات  بتقييم  تعنى  التي  املهنة  املهنة: 

اإلنسان، ومعاجلتها.
هذه  أحكام  مبوجب  املهنة  مبمارسة  له  املرخص  الشخص  السمعيات:  اختصاصي 

التعليمات.
إشراف  حتت  املهنة  مبمارسة  له  املرخص  الشخص  السمعيات:  اختصاصي  مساعد 

اختصاصي السمعيات مبوجب أحكام هذه التعليمات.
املركز: املكان املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )2(
يحظر على أي شخص ممارسة املهنة أو فتح مركز ملمارسة املهنة إال بعد حصوله على 

مزاولة املهنة، والتراخيص الالزمة من الوزارة.
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مادة )3(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة أن يكون:

فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 2
املنصوص . 3 الشروط  العملية، وغيرها من  العلمية واخلبرات  املؤهالت  حاصاًل على 

عليها يف أحكام هذه التعليمات، على النحو اآلتي:
اختصاصي السمعيات: الشهادة اجلامعية األولى )البكالوريوس( يف مجال تقييم أ. 

اجلهات  من  بها  معترف  جامعة  من  أدنى  كحد  ومعاجلتها  السمع،  اضطرابات 
املختصة.

مساعد اختصاصي السمعيات: شهادة الدبلوم يف السمعيات كحد أدنى من كلية ب. 
أو معهد معترف به.

اجلامعات . 4 خريجي  من  سواًء  والدبلوم،  البكالوريوس  املقرر حلملة  االمتحان  اجتاز 
الفلسطينية أم غير الفلسطينية. 

غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. 5

مادة )4(
بالوثائق  الوزارة، مرفقاً  إلى املديرية وفق منوذج خاص تضعه  املهنة  يقدم طلب مزاولة 

اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 1
صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.. 2
العالمات مصدقات . 3 وكشف  الشامل  االمتحان  وشهادة  الدبلوم  صورة عن شهادة 

من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
العالي . 4 التعليم  وزارة  من  مصدقني  العالمات  وكشف  اجلامعية  الشهادة  عن  صورة 

والبحث العلمي.
معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية.. 5
شهادة اجتياز االمتحان املقرر وفق أحكام هذه التعليمات.. 6
صور مصدقة عن اخلبرات العملية.. 7
صور شخصية عدد )4(.. 8

مادة )5(
يحال طلب مزاولة املهنة من املديرية للوحدة، والتي تصدر قرارها النهائي خالل أسبوعني 

من تسلمها الطلب.
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مادة )6(
يقدم طلب ترخيص املركز إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:

منوذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات واملتطلبات الواردة . 1
فيه.

السمعيات مقدم . 2 الوزارة الختصاصي  الصادرة عن  املهنة  صورة عن شهادة مزاولة 
طلب الترخيص سارية املفعول.

شهادة خبرة الختصاصي السمعيات مقدم طلب الترخيص يف مجال السمعيات ال تقل . 3
عن ثالث سنوات.

سمعيات . 4 اختصاصي  ألي  الوزارة  عن  الصادرة  املهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 
أو مساعد اختصاصي سمعيات يعمل يف املركز.

عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم طلب الترخيص.. 5
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكاً ألكثر من اختصاصي سمعيات.. 6
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املركز.. 7
مخطط هندسي لتقسيمات املركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.. 8
قائمة باألجهزة واألدوات.. 9

تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل يف املركز، . 10
وال ميلك مركز آخر.

صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 11
عدم ممانعة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول. . 12

مادة )7(
يجب توفر الشروط الفنية التالية يف املركز:

أال تقل مساحة املركز أو العيادة عن:. 1
ستني متراً مربعاً إذا كان مركز سمعيات فقط.أ. 
تسعني متراً مربعاً إذا كان مركز نطق وسمع.ب. 
ستة عشر متراً مربعاً إذا كانت عيادة السمعيات ضمن مركز طبي.ج. 

أن يحتوي املركز على اآلتي:. 2
غرفة فحص سمع معاجلة صوتية بأبعاد )x 1.5 1.5(، وأن تكون معزولة، وذات أ. 

تهوية جيدة.
غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي ال تتطلب العزل.ب. 
غرفة انتظار للمراجعني.ج. 
مرفق صحي.د. 
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وجود األجهزة واألدوات التالية كحد أدنى:. 3
جهاز سمع تشخيصي على األقل.أ. 
جهاز فحص املطاوعة لتقييم األذن الوسطى وفحصها.ب. 
منظار فحص األذن.ج. 
جهاز لفحص أداء املعينات السمعية.د. 

هـ.  أدوات ومواد أخذ طبعة األذن.
جهاز فحص االنبعاث القوقعي.و. 
جهاز فحص السمع الدماغي.ز. 

مادة )8(
يشترط يف املركز املرخص إذا كان سيمارس املهنة والتدريب عليها:

أال تقل مساحته عن تسعني متراً مربعاً.. 1
أن يوفر مريض لكل متدرب.. 2

مادة )9(
يحال طلب ترخيص املركز من املديرية إلى الوحدة.. 1
بالتنسيق . 2 ترخيصه  املراد  املركز  عن  امليداني  للكشف  الوحدة جلنة  رئيس  يشكل 

مع املديرية.

مادة )10(
تقوم اللجنة بالكشف امليداني على املركز املراد ترخيصه للتأكد من مطابقته للمواصفات 

والشروط احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )11(
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل أسبوعني من تشكيلها مرفقاً بنموذج الكشف 
عن املراكز املعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص احملددة مبوجب 

أحكام هذه التعليمات.

مادة )12(
تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل املركز خالل أسبوعني من تاريخ تسلمها تقرير . 1

اللجنة.
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بعد دفع رسوم . 2 املركز  إلى صاحب  ليتم تسليمه  للمديرية  الترخيص  الوحدة  ترسل 
الترخيص املقررة حسب األصول.

يلتزم صاحب املركز بوضع الترخيص يف مكان بارز يف املركز.. 3

مادة )13(
يرخص املركز يف املؤسسات األهلية وغير احلكومية باسم املؤسسة، على أن تقوم هذه 

املؤسسة بتزويد الوزارة باآلتي:
نظامها الداخلي.. 1
اسم اختصاصي السمعيات املسؤول عن املركز.. 2
أسماء اختصاصيي السمعيات ومساعدي اختصاصيي السمعيات العاملني فيها.. 3
تسعيرة الكشف واملراجعة.. 4

مادة )14(
املسؤول  السمعيات  اختصاصي  بتقدمي  املركز  ترخيص  ويجدد  سنوياً،  املراكز  ترخص 
للتأكد  املركز  عن  الكشف  بإعادة  اللجنة  وتقوم  الترخيص،  جتديد  طلب  املركز  عن 

من استمرار استيفائه جلميع شروط الترخيص احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )15(
يكون . 1 أن  على  الترخيص،  على  احلاصل  السمعيات  اختصاصي  املركز  إدارة  يتولى 

متفرغاً إلدارة املركز تفرغاً كامالً، وحاصاًل على شهادة خبرة يف مجال السمعيات 
ال تقل عن ثالث سنوات.

يكون مدير املركز مسؤوالً عن نشاط املركز، واإلشراف على العاملني فيه.. 2

مادة )16(
يشترط يف اختصاصي السمعيات املسؤول عن املركز الذي يقدم خدمات التدريب أن تكون 

لديه خبرة يف مجال السمعيات ال تقل عن خمس سنوات. 

مادة )17(
على اختصاصي السمعيات استشارة الطبيب املختص إذا تبني له أن اضطرابات السمع 

ناجمة عن حاالت مرضية تستدعي ذلك.
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مادة )18(
يحظر على من يزاول املهنة اآلتي:. 1

إعطاء وصفة طبية. أ. 
طلب إجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.ب. 
إجراء أي فحص سريري.ج. 

يحظر مبوجب أحكام هذه التعليمات اآلتي:. 2
اختصاصي أ.  مساعد  أو  سمعيات  كاختصاصي  شخص  أي  تدريب  أو  توظيف 

سمعيات يف أي مركز للسمعيات إال بعد احلصول على موافقة الوزارة.
التدريس ب.  باستثناء مهنة  املهن الصحية،  املهنة وغيرها من  اجلمع بني مزاولة 

متفرغ حسب  اختصاصي سمعيات  تعيني  يتم  أن  واملعاهد، على  اجلامعات  يف 
النظام املعمول به.

إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي السمعيات.ج. 
استعمال املركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.د. 

هـ.  تدريب أشخاص ال يحملون مؤهاًل أكادميياً يف السمعيات.
نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.و. 
إفشاء أسرار املرضى التي يتم االطالع عليها بحكم املهنة.ز. 
االتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق املرضى للعالج يف املركز.ح. 
تدوين األلقاب الفخرية، والعضويات يف اجلمعيات واملؤمترات الطبية على لوحات ط. 

إعالنات املركز.
فيه ي.  تتوافر  إال يف مستشفى  التخدير  تتطلب  التي  السمعية  الفحوصات  إجراء 

األجهزة الالزمة.

مادة )19(
إذا انتقلت ملكية املركز ألي اختصاصي سمعيات آخر يجب على املالك اجلديد احلصول 

على ترخيص جديد للمركز. 

مادة )20(
ال يجوز الختصاصي السمعيات  أو مساعد اختصاصي السمعيات تقدمي خدمة املعاجلة 

خارج املراكز املرخصة، إال إذا استدعت احلالة الصحية للشخص ذلك.
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مادة )21(
يعلق املركز األجور التي يتقاضاها مقابل اخلدمات التي يقدمها يف مكان بارز يف املركز. 

مادة )22(
يلتزم املركز باإلعالن عن أسماء جميع اختصاصيي السمعيات ومساعدي اختصاصيي 
بهذه األسماء  للمركز، وإرسال قائمة  الداخلية  اللوحات  العاملني فيه على  السمعيات 
يف الشهر األول من كل سنة إلى املديرية التابع لها، وإعالمها فوراً بأي تغيير يطرأ 

على العاملني، وأي نشاط طبي يف هذا املركز.

مادة )23(
تعديل على تخطيط . 1 بأي  الوزارة خطياً  إبالغ  املركز  املسؤول عن  له  املرخص  على 

املركز أو األجهزة زيادة أو نقصاً أو نقل مقر املركز قبل الشروع يف ذلك.
يجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.. 2

مادة )24(
إذا تغيب اختصاصي السمعيات ملدة ال تزيد على شهر يجوز أن يحل محله للعمل يف . 1

املركز اختصاصي سمعيات آخر مرخص مبزاولة املهنة، على أن تبلغ املديرية بذلك.
إذا كانت مدة الغياب تزيد على شهر، يلتزم مالك املركز بتوفير اختصاصي سمعيات . 2

آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد احلصول على موافقة مسبقة من املديرية.
إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة ألي سبب كان، تنتقل ملكية املركز الختصاصي . 3

سمعيات جديد وبترخيص جديد، إال إذا كانت بهدف الدراسة يلتزم املالك بتوفير 
اختصاصي سمعيات آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد احلصول على موافقة مسبقة 

من املديرية.

مادة )25(
يلغى ترخيص املركز بقرار صادر عن الوزير حسب األصول يف إحدى احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق اختصاصي السمعيات حكماً بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 3

أو األمانة.
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 مادة )26(
وفقاً ألحكام  أوضاعها  بتصويب  التعليمات  هذه  أحكام  نفاذ  قبل  العاملة  املراكز  تلتزم 

هذه التعليمات خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة )27(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )28(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2019/09/12 ميالدية
                                املوافق: 13/محرم/1441 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )5( لسنة 2019م
بتعديل التعليمات رقم )2( لسنة 2019م 

باستخدام جهاز الوميض الضوئي يف مراكز العناية بالبشرة
 

وزير الصحة،
أحكام  السيما  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،

وعلى أحكام التعليمات رقم )2( لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي يف مراكز 
العناية بالبشرة، 

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 
وحتقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية:
 

مادة )1(
يشار إلى التعليمات رقم )2( لسنة 2019م، باستخدام جهاز الوميض الضوئي يف مراكز 

العناية بالبشرة بالتعليمات األصلية.

مادة )2(
تعدل املادة )1( من التعليمات األصلية، على النحو اآلتي: 

يضاف تعريف الوحدة على النحو التالي:. 1
     الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص.

يلغى تعريف اللجنة.. 2

مادة )3(
يعدل البند )ج( من الفقرة )1( من املادة )3( من التعليمات األصلية، ليصبح على النحو 

التالي: 
تقدمي طلب للمديرية يوضح فيه نوع جهاز الوميض الضوئي )IPL( ومصدره والشركة 
املصنعة، وتقدمي جميع األوراق اخلاصة باجلهاز من فواتير وكتيب ومواصفات اجلهاز، 

ومن ثم رفع الطلب للوحدة.
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مادة )4(
تعدل املادة )4( من التعليمات األصلية، لتصبح على النحو التالي: 

تقوم املديرية باآلتي:
إحالة طلبات الترخيص إلى الوحدة لدراستها وتقييمها حسب األصول.. 1
منح الترخيص بناًء على توصيات اللجنة التي يتم تشكيلها من الوحدة بعد موافقة . 2

الوزير.

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )6(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2019/09/25 ميالدية 
                                املوافق: 26/محرم/1441 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )6( لسنة 2019م
بتعديل تعليمات وزير الصحة رقم )2( لسنة 2013م

بشأن مزاولة مهنة معاجلة النطق

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه،
2013م، بشأن مزاولة مهنة معاجلة  )2( لسنة  الصحة رقم  وزير  تعليمات  وعلى أحكام 

النطق،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يشار إلى تعليمات وزير الصحة رقم )2( لسنة 2013م، بشأن مزاولة مهنة معاجلة النطق، 

لغايات إجراء هذا التعديل بالتعليمات األصلية.

مادة )2(
يلغى نص املادة )5( من التعليمات األصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي:

 يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة اختصاصي معاجلة النطق، باإلضافة ملا ورد 
يف املادة )4( اآلتي:   

أن يكون حاصاًل على الشهادة اجلامعية األولى يف مجال تقييم اضطرابات النطق . 1
ومعاجلتها كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها من اجلهات املختصة.

الصادرة . 2 التعليمات  أحكام  مبوجب  املقرر  والعملي  النظري  االمتحان  يجتاز  أن 
باخلصوص.
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مادة )3(
يلغى نص املادة )6( من التعليمات األصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي:

يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة فني معاجلة النطق، باإلضافة ملا ورد يف 
املادة )4( اآلتي:

أن يكون حاصاًل على شهادة الدبلوم يف معاجلة النطق كحد أدنى من كلية أو معهد . 1
معترف به من اجلهات املختصة.

الصادرة . 2 التعليمات  أحكام  مبوجب  املقرر  والعملي  النظري  االمتحان  يجتاز  أن 
باخلصوص.

مادة )4(
تعدل الفقرة )2( من املادة )7( من التعليمات األصلية، لتصبح على النحو التالي:
صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

مادة )5(
تعدل الفقرة )2( من املادة )9( من التعليمات األصلية، لتصبح على النحو التالي:

يشترط يف مساحة املركز أو العيادة اآلتي:
أال تقل املساحة عن )60( م2، إذا كان مركز نطق فقط.أ. 
أال تقل املساحة عن )90( م2، إذا كان مركز نطق وسمع.ب. 
أال تقل مساحة الغرفة عن )9( م2، إذا كانت عيادة النطق ضمن مركز طبي، على أن ج. 

تشمل صالة استقبال مناسبة، مع توفر الشروط الصحية.  
                 

مادة )6(
يعدل البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )11( من التعليمات األصلية، ليصبح على النحو 

التالي:
أن يكون ذو خبرة ال عن تقل )3( سنوات بعد احلصول على الشهادة اجلامعية األولى.

مادة )7(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
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مادة )8(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2019/10/13 ميالدية
                               املوافق: 14/صفر/1441 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة



214

تعليمات رقم )7( لسنة 2019م
مبزاولة مهنة العالج الوظيفي

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
املهنة: مهنة العالج الوظيفي التي تعنى بتحسني الوضع الصحي ومنط احلياة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وغيرهم ممن يعانون من اضطرابات أو مشاكل تعيق أدائهم لوظائفهم.
أحكام  مبوجب  املهنة  مبمارسة  له  املرخص  الشخص  الوظيفي:  العالج  اختصاصي 

هذه التعليمات.
اختصاصي  إشراف  املهنة حتت  له مبمارسة  املرخص  الشخص  الوظيفي:  العالج  فني 

العالج الوظيفي مبوجب أحكام هذه التعليمات.
املركز: املكان املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

النقابة: نقابة العالج الوظيفي.
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مادة )2(
يحظر على أي شخص ممارسة املهنة أو فتح مركز ملمارسة املهنة إال بعد حصوله على 

مزاولة املهنة، والتراخيص الالزمة من الوزارة.

مادة )3(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة أن يكون:

فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 2
املنصوص . 3 الشروط  العملية، وغيرها من  العلمية واخلبرات  املؤهالت  حاصاًل على 

عليها يف أحكام هذه التعليمات، على النحو اآلتي:
اختصاصي العالج الوظيفي: الشهادة اجلامعية األولى )البكالوريوس( يف العالج أ. 

الوظيفي كحد أدنى من جامعة معترف بها من اجلهات املختصة.
فني العالج الوظيفي: شهادة الدبلوم يف العالج الوظيفي كحد أدنى من كلية ب. 

أو معهد معترف به من اجلهات املختصة.
حاصاًل على عضوية النقابة.. 4
اجلامعات . 5 خريجي  من  سواًء  والدبلوم،  البكالوريوس  املقرر حلملة  االمتحان  اجتاز 

الفلسطينية أم غير الفلسطينية. 
غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. 6

مادة )4(
بالوثائق  الوزارة، مرفقاً  إلى املديرية وفق منوذج خاص تضعه  املهنة  يقدم طلب مزاولة 

اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 1
صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.. 2
صورة عن شهادة الدبلوم وشهادة االمتحان الشامل وكشف العالمات مصدقات من . 3

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
العالي . 4 التعليم  وزارة  من  مصدقني  العالمات  وكشف  اجلامعية  الشهادة  عن  صورة 

والبحث العلمي.
معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية.. 5
صورة عن عضوية النقابة.. 6
شهادة اجتياز االمتحان املقرر وفق أحكام هذه التعليمات.. 7
صور مصدقة عن اخلبرات العملية.. 8
صور شخصية عدد )4(.. 9
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مادة )5(
يحال طلب مزاولة املهنة من املديرية للوحدة، والتي تصدر قرارها النهائي خالل أسبوعني 

من تسلمها الطلب.

مادة )6(
يقدم طلب ترخيص املركز إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:

منوذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات واملتطلبات الواردة . 1
فيه.

الوظيفي . 2 العالج  الوزارة الختصاصي  الصادرة عن  املهنة  مزاولة  صورة عن شهادة 
مقدم طلب الترخيص سارية املفعول.

العالج . 3 الترخيص يف مجال  الوظيفي مقدم طلب  العالج  شهادة خبرة الختصاصي 
الوظيفي ال تقل عن ثالث سنوات.

صورة عن شهادة مزاولة املهنة الصادرة عن الوزارة ألي اختصاصي عالج وظيفي . 4
أو فني عالج وظيفي يعمل يف املركز.

عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم طلب الترخيص.. 5
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكاً ألكثر من اختصاصي عالج وظيفي.. 6
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املركز.. 7
مخطط هندسي لتقسيمات املركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.. 8
تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل يف املركز، . 9

وال ميلك مركز آخر.
صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 10
عدم ممانعة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول.. 11

مادة )7(
يجب توفر الشروط الفنية التالية يف املركز:

أال تقل مساحة املركز عن ستني متراً مربعاً.. 1
االلتزام بشروط املواءمة وفق األنظمة والقوانني السارية.. 2
أن يحتوي املركز على اآلتي:. 3

غرفتي عالج طبيعي على األقل.أ. 
غرفة انتظار للمراجعني.ب. 
مرفق صحي.ج. 
 مطبخ تدريبي.د. 
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مادة )8(
يحال طلب ترخيص املركز من املديرية إلى الوحدة.. 1
بالتنسيق . 2 ترخيصه  املراد  املركز  عن  امليداني  للكشف  الوحدة جلنة  رئيس  يشكل 

مع املديرية.

مادة )9(
تقوم اللجنة بالكشف امليداني على املركز املراد ترخيصه للتأكد من مطابقته للمواصفات 

والشروط احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )10(
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل أسبوعني من تشكيلها مرفقاً بنموذج الكشف 
عن املراكز املعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقة شروط الترخيص احملددة مبوجب 

أحكام هذه التعليمات.

مادة )11(
تسلمها . 1 تاريخ  من  أسبوعني  خالل  املركز  عمل  بترخيص  قرارها  الوحدة  تصدر 

تقرير اللجنة.
بعد دفع رسوم . 2 املركز  إلى صاحب  ليتم تسليمه  للمديرية  الترخيص  الوحدة  ترسل 

الترخيص املقررة حسب األصول.
يلتزم صاحب املركز بوضع الترخيص يف مكان بارز يف املركز.. 3

مادة )12(
ترخص املراكز سنوياً، ويجدد ترخيص املركز بتقدمي اختصاصي العالج الوظيفي املسؤول 
عن املركز طلب جتديد الترخيص، وتقوم اللجنة بإعادة الكشف عن املركز للتأكد من استمرار 

استيفائه جلميع شروط الترخيص احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )13(
أن . 1 على  الترخيص،  على  احلاصل  الوظيفي  العالج  اختصاصي  املركز  إدارة  يتولى 

يكون متفرغاً إلدارة املركز تفرغاً كاماًل وحاصاًل على شهادة خبرة يف مجال العالج 
الوظيفي ال تقل عن ثالث سنوات.

يكون مدير املركز مسؤوالً عن نشاط املركز، واإلشراف على العاملني فيه.. 2
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مادة )14(
يحظر على من يزاول املهنة اآلتي:. 1

إعطاء وصفة طبية. أ. 
طلب إجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.ب. 

يحظر مبوجب أحكام هذه التعليمات اآلتي:. 2
توظيف أي شخص كاختصاصي عالج وظيفي أو فني عالج وظيفي يف أي مركز أ. 

للعالج الوظيفي إال بعد احلصول على موافقة الوزارة.
التدريس ب.  باستثناء مهنة  املهن الصحية،  املهنة وغيرها من  اجلمع بني مزاولة 

يف اجلامعات واملعاهد، على أن يتم تعيني اختصاصي عالج وظيفي متفرغ حسب 
النظام املعمول به.

إدارة أكثر من مركز من قبل اختصاصي العالج الوظيفي.ج. 
استعمال املركز لغير الغايات التي رخص من أجلها.د. 

هـ.  نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.
إفشاء أسرار املرضى التي يتم االطالع عليها بحكم املهنة.و. 
االتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق املرضى للعالج يف املركز.ز. 
تدوين األلقاب الفخرية، والعضويات يف اجلمعيات واملؤمترات الطبية على لوحات ح. 

إعالنات املركز.

مادة )15(
اجلديد  املالك  على  يجب  آخر  وظيفي  عالج  اختصاصي  ألي  املركز  ملكية  انتقلت  إذا 

احلصول على ترخيص جديد للمركز. 

مادة )16(
ال يجوز الختصاصي العالج الوظيفي أو فني العالج الوظيفي تقدمي خدمة املعاجلة 

خارج املراكز املرخصة، إال إذا استدعت احلالة الصحية للشخص ذلك.

مادة )17(
يعلق املركز األجور التي يتقاضاها مقابل اخلدمات التي يقدمها يف مكان بارز يف املركز. 
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مادة )18(
يلتزم املركز باإلعالن عن أسماء جميع اختصاصيي العالج الوظيفي وفنيي العالج الوظيفي 
العاملني فيه على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه األسماء يف الشهر األول 
العاملني،  على  يطرأ  تغيير  بأي  فوراً  وإعالمها  لها،  التابع  املديرية  إلى  سنة  كل  من 

وأي نشاط طبي يف هذا املركز.

مادة )19(
تعديل على تخطيط . 1 بأي  الوزارة خطياً  إبالغ  املركز  املسؤول عن  له  املرخص  على 

املركز أو نقل مقر املركز قبل الشروع يف ذلك.
يجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.. 2

مادة )20(
أن يحل محله . 1 تزيد على شهر يجوز  الوظيفي ملدة ال  العالج  تغيب اختصاصي  إذا 

للعمل يف املركز اختصاصي عالج وظيفي آخر مرخص مبزاولة املهنة، على أن تبلغ 
املديرية بذلك.

يلتزم مالك املركز بتوفير اختصاصي عالج . 2 الغياب تزيد على شهر،  إذا كانت مدة 
وظيفي آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد احلصول على موافقة مسبقة من املديرية.

إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة ألي سبب كان، تنتقل ملكية املركز الختصاصي . 3
املالك  يلتزم  الدراسة  بهدف  كانت  إذا  إال  جديد،  وبترخيص  جديد  وظيفي  عالج 
بتوفير اختصاصي عالج وظيفي آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد احلصول على 

موافقة مسبقة من املديرية.

مادة )21(
يلغى ترخيص املركز بقرار صادر عن الوزير حسب األصول يف إحدى احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق اختصاصي العالج الوظيفي حكماً بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة . 3

بالشرف أو األمانة.
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 مادة )22(
وفقاً ألحكام  أوضاعها  بتصويب  التعليمات  هذه  أحكام  نفاذ  قبل  العاملة  املراكز  تلتزم 

هذه التعليمات خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة )23(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )24(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2019/12/04 ميالدية
                         املوافق: 07/ربيع الثاني/1441هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )2( لسنة 2020م
مبزاولة مهنة التمريض

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
النقابة: نقابة التمريض والقبالة.

املهنة: مهنة التمريض والقبالة.
المتحان: امتحان مزاولة املهنة املقرر مبوجب أحكام هذه التعليمات.

درجة  بعد  عليا  دراسات  شهادة  على  احلاصل  الطبيعي  الشخص  متخصص:  ممرض 
البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها من اجلهات املختصة.

ممرض قانوني: الشخص الطبيعي احلاصل على الشهادة اجلامعية األولى )البكالوريوس( 
يف التمريض أو دبلوم ثالث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها 

من اجلهات املختصة.
ممرض مشارك: الشخص الطبيعي احلاصل على شهادة الدبلوم يف التمريض )18( شهراً 

كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من اجلهات املختصة.
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قابلة قانونية: الشخص الطبيعي احلاصل على الشهادة اجلامعية األولى )البكالوريوس( 
يف القبالة أو دبلوم ثالث سنوات كحد أدنى من جامعة أو كلية معترف بها أو ما يعادلها 

من اجلهات املختصة.
)18( شهراً  القبالة  الدبلوم يف  الطبيعي احلاصل على شهادة  الشخص  قابلة مشاركة: 

كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من اجلهات املختصة.
الفني املسؤول: املمرض املتخصص أو املمرض القانوني أو القابلة القانونية الذي تصدر 

رخصة املؤسسة التمريضية املنزلية باسمه.
للمرضى  التمريضية  الرعاية  بتقدمي  تعنى  التي  املؤسسة  املنزلية:  التمريضية  املؤسسة 
يف منازلهم يف احلاالت التي تستدعي الرعاية التمريضية خارج املستشفى أو العيادات 
الطبية واملراكز الصحية أو بناًء على طلب املريض أو ذويه مبوجب أحكام هذه التعليمات.

                  
مادة )2(

يحظر على أي شخص طبيعي:
ممارسة املهنة إال بعد حصوله على مزاولة املهنة من الوزارة.. 1
فتح مؤسسة متريضية منزلية إال بعد حصوله على التراخيص الالزمة من الوزارة.. 2

مادة )3(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة أن يكون:

فلسطينياً أو أجنبياً من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 2
حاصاًل على املؤهالت العلمية واخلبرات العملية، على النحو اآلتي:. 3

شهادة دراسات عليا بعد درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف أو ما يعادلها أ. 
من اجلهات املختصة للممرض املتخصص.

ثالث سنوات ب.  دبلوم  أو  التمريض  )البكالوريوس( يف  األولى  اجلامعية  الشهادة 
املختصة  يعادلها من اجلهات  ما  أو  بها  كلية معترف  أو  أدنى من جامعة  كحد 

للممرض القانوني.
شهادة الدبلوم يف التمريض )18( شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به ج. 

أو ما يعادلها من اجلهات املختصة للممرض املشارك.
سنوات د.  ثالث  دبلوم  أو  القبالة  يف  )البكالوريوس(  األولى  اجلامعية  الشهادة 

املختصة  يعادلها من اجلهات  ما  أو  بها  كلية معترف  أو  أدنى من جامعة  كحد 
للقابلة القانونية.

 هـ.  شهادة الدبلوم يف القبالة )18( شهراً كحد أدنى من كلية أو معهد معترف به
     أو ما يعادلها من اجلهات املختصة للقابلة املشاركة.
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اجلامعات . 4 خريجي  من  سواًء  والدبلوم،  البكالوريوس  املقرر حلملة  االمتحان  اجتاز 
الفلسطينية أو األجنبية. 

غير مدان بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. 5

مادة )4(
تقوم اإلدارة العامة للتمريض بالتنسيق مع الوحدة والنقابة بإجراء االمتحان احملدد . 1

يف أحكام الفقرة )4( من املادة )3( من هذه التعليمات حلملة البكالوريوس والدبلوم، 
بأسماء  واملديرية  الوحدة  وتزود  األجنبية،  أو  الفلسطينية  اجلامعات  خريجي  من 

الناجحني يف االمتحان.
القبالة . 2 أو  التمريض  الدبلوم يف  شهادة  حملة  االمتحان  اجتياز  من شرط  يستثنى 

)18( شهراً كحد أدني جلميع اخلريجني قبل تاريخ 1995/12/31م.

مادة )5(
بالوثائق  الوزارة، مرفقاً  إلى املديرية وفق منوذج خاص تضعه  املهنة  يقدم طلب مزاولة 

اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 1
صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.. 2
صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن شهادة الدبلوم وشهادة . 3

االمتحان الشامل وكشف العالمات. 
صورة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشهادة اجلامعية وكشف . 4

العالمات.
معادلة الشهادة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية.. 5
صورة عن العضوية يف النقابة.. 6
صور شخصية عدد )4( ذات خلفية زرقاء.. 7

مادة )6(
يحال طلب مزاولة املهنة من املديرية للوحدة، التي تصدر قرارها باملوافقة خالل . 1

أسبوعني من تسلمها الطلب.
تنظم الوحدة سجاًل بأسماء احلاصلني على مزاولة املهنة.. 2
تزود الوحدة اإلدارة العامة للتمريض يف الوزارة سنوياً بأسماء احلاصلني على . 3

مزاولة املهنة.
جتدد شهادة مزاولة املهنة كل ثالث سنوات.. 4
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مادة )7(
 يقدم طلب ترخيص املؤسسة التمريضية املنزلية إلى املديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:

واملتطلبات . 1 البيانات  كافة  مستوفياً  الوزارة  عن  الصادر  الترخيص  طلب  منوذج 
الواردة فيه.

طلب . 2 مقدم  املسؤول  للفني  الوزارة  عن  الصادرة  املهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 
الترخيص سارية املفعول.

القبالة . 3 أو  التمريض  الترخيص يف مجال  للفني املسؤول مقدم طلب  شهادة خبرة 
ال تقل عن ثالث سنوات.

صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر ملقدم طلب الترخيص.. 4
صورة مصدقة عن شهادة عضوية النقابة ملقدم طلب الترخيص سارية املفعول.. 5
الكوادر . 6 املفعول جلميع  الوزارة سارية  املهنة الصادرة عن  صورة عن شهادة مزاولة 

التمريضية التي ستعمل يف املؤسسة التمريضية املنزلية. 
عقد إيجار أو سند ملكية للمؤسسة التمريضية املنزلية باسم مقدم طلب الترخيص.. 7
ألكثر . 8 مملوكة  كانت  إذا  املنزلية  التمريضية  للمؤسسة  شراكة  عقد  عن  صورة 

من شخص.
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املؤسسة التمريضية املنزلية.. 9

عن . 10 صادر  الداخلية  املنزلية  التمريضية  املؤسسة  لتقسيمات  هندسي  مخطط 
مهندس مختص.

تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص يفيد بأنه متفرغ للعمل يف املؤسسة . 11
التمريضية املنزلية.

صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 12
شهادة من الدفاع املدني بتوفر شروط السالمة العامة سارية املفعول. . 13

مادة )8(
يجب توفر الشروط الفنية التالية يف املؤسسة التمريضية املنزلية:

توفير الكادر التمريضي الكايف.. 1
توفير التجهيزات واملعدات الالزمة لعمل الكادر التمريضي.. 2
أرشيف حلفظ سجالت املرضى واالحتفاظ بها وفق األصول.. 3
مرافق صحية.. 4
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مادة )9(
يحال طلب ترخيص املؤسسة التمريضية املنزلية من املديرية إلى الوحدة.. 1
يشكل رئيس الوحدة جلنة للكشف امليداني على املؤسسة التمريضية املنزلية املراد . 2

ترخيصها بالتنسيق مع املديرية.

مادة )10(
ترخيصها . 1 املراد  املنزلية  التمريضية  املؤسسة  على  امليداني  بالكشف  اللجنة  تقوم 

للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
بنموذج . 2 مرفقاً  تشكيلها  من  أسبوعني  خالل  الوحدة  لرئيس  تقريرها  اللجنة  ترفع 

الكشف على املؤسسات التمريضية املنزلية املعد من قبل الوزارة للتأكد من مطابقتها 
شروط الترخيص احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )11(
تصدر الوحدة قرارها بترخيص عمل املؤسسة التمريضية املنزلية خالل أسبوعني . 1

من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة.
التمريضية . 2 املؤسسة  صاحب  إلى  تسليمه  ليتم  للمديرية  الترخيص  الوحدة  ترسل 

املنزلية بعد دفع رسوم الترخيص املقررة حسب األصول.

مادة )12(
الفني . 1 بتقدمي  ترخيصها  ويجدد  سنوياً،  املنزلية  التمريضية  املؤسسة  ترخيص  يتم 

املسؤول عنها طلب التجديد.
استمرار . 2 من  للتأكد  املنزلية  التمريضية  املؤسسة  عن  الكشف  بإعادة  اللجنة  تقوم 

استيفائها جلميع شروط الترخيص احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.  

مادة )13(
التمريضية . 1 املؤسسة  لفتح  ترخيص  وغير احلكومية طلب  االهلية  للمؤسسات  يحق 

املنزلية، على أن تزود الوزارة باآلتي:
النظام الداخلي للمؤسسة. أ. 
اسم الفني املسؤول عن املؤسسة التمريضية املنزلية.ب. 
أسماء املمرضني العاملني فيها.ج. 
تسعيرة اخلدمات التمريضية املقدمة.د. 

يصدر ترخيص املؤسسة التمريضية املنزلية للمؤسسات األهلية وغير احلكومية . 2
باسم املؤسسة.
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مادة )14(
الترخيص، . 1 املسؤول احلاصل على  الفني  املنزلية  التمريضية  املؤسسة  إدارة  يتولى 

على أن يكون:
متفرغاً إلدارة املؤسسة التمريضية املنزلية تفرغاً كاماًل.أ. 
يدير مؤسسة متريضية منزلية واحدة فقط. ب. 

واإلشراف . 2 املنزلية،  التمريضية  املؤسسة  نشاط  عن  مسؤوالً  املسؤول  الفني  يكون 
على العاملني فيها.

مادة )15(
يحظر على من يزاول املهنة اآلتي:

اجلمع بني مزاولة املهنة وغيرها من املهن الصحية.. 1
إعطاء وصفة طبية. . 2
طلب إجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.. 3
فحص املريض بقصد التشخيص.. 4
إفشاء أسرار املرضى التي يتم االطالع عليها بحكم املهنة.. 5

مادة )16(
يحظر على املؤسسة التمريضية املنزلية اآلتي:

استعمال املؤسسة التمريضية املنزلية لغايات غير الغايات التي رخصت من أجلها.. 1
نشر اإلعالنات والنشرات الدعائية دون موافقة الوزارة.. 2
املؤسسة . 3 يف  للعالج  املرضى  عالج  تسويق  على  جهة  أو  شخص  أي  مع  االتفاق 

التمريضية املنزلية.
تقدمي الرعاية التمريضية للمرضى داخل مقر املؤسسة التمريضية املنزلية.. 4

مادة )17(
ملكية  انتقلت  إذا  املنزلية،  التمريضية  للمؤسسة  جديد  ترخيص  على  احلصول  يجب 

املؤسسة التمريضية املنزلية ألي فني مسؤول آخر. 

مادة )18( 
يلتزم صاحب املؤسسة التمريضية املنزلية باآلتي:

وضع الترخيص يف مكان بارز.. 1
وضع قائمة بتسعيرة اخلدمات التمريضية التي تقدمها املؤسسة التمريضية املنزلية . 2

يف مكان بارز. 
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مادة )19(
تلتزم املؤسسة التمريضية املنزلية باإلعالن عن أسماء جميع الفنيني العاملني فيها . 1

على اللوحات الداخلية للمؤسسة التمريضية املنزلية.
ترسل املؤسسة التمريضية املنزلية قائمة بهذه األسماء يف الشهر األول من كل سنة . 2

إلى املديرية التابعة لها، وإعالمها فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملني، وأي نشاط 
طبي يف هذه املؤسسة التمريضية املنزلية.   

مادة )20(
على املرخص له املسؤول عن املؤسسة التمريضية املنزلية إبالغ الوزارة خطياً بأي . 1

تعديل على تخطيط املؤسسة التمريضية املنزلية أو نقل مقرها قبل الشروع يف ذلك.
يجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املؤسسة التمريضية املنزلية.. 2

مادة )21( 
إذا تغيب الفني املسؤول ملدة ال تزيد على شهر، يجوز أن يحل محله للعمل يف املؤسسة . 1

التمريضية املنزلية فني مسؤول آخر مرخص له مبزاولة املهنة، على أن تبلغ املديرية 
بذلك. 

إذا كانت مدة غياب الفني املسؤول تزيد على شهر، يلتزم مالك املؤسسة التمريضية . 2
املنزلية بتوفير فني مسؤول آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد احلصول على موافقة 

مسبقة من املديرية.
ملكية . 3 تنتقل  كان،  سبب  ألي  سنة  على  تزيد  املسؤول  الفني  غياب  مدة  كانت  إذا 

كانت  إذا  إال  جديد،  وبترخيص  جديد  مسؤول  لفني  املنزلية  التمريضية  املؤسسة 
بهدف الدراسة يلتزم املالك بتوفير فني مسؤول آخر مرخص له مبزاولة املهنة بعد 

احلصول على موافقة مسبقة من املديرية.

مادة )22(
يلغى ترخيص املؤسسة التمريضية املنزلية بقرار صادر عن الوزير حسب األصول يف إحدى 

احلاالت اآلتية:
إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
اإلخالل بأي شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق الفني املسؤول حكماً بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.. 3
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مادة )23(
تلتزم املؤسسات التمريضية املنزلية العاملة بتصويب أوضاعها وفقاً ألحكام هذه التعليمات 

خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.

مادة )24(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

  
مادة )25(

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 
من تاريخ صدورها، وتنشر يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2020/06/15 ميالدية
                                 املوافق: 23/شوال/1441 هجرية

 
الدكتورة مي سامل الكيلة

وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )4( لسنة 2020م
بترخيص املستشفيات اخلاصة

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املادة )2( منه، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة. 

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
املستشفى: كل مكان معد الستقبال املرضى وإقامتهم فيه ملدة تزيد على يوم واحد لغايات 

التشخيص واملعاجلة أو التوليد أو التأهيل أو التمريض. 
املستشفى اخلاص: املستشفى الذي متتلكه وتديره أي جهة غير حكومية.

املستشفى العام: املستشفى اخلاص الذي يقدم الرعاية الطبية يف فروع الطب األساسية، 
مبا فيها اجلراحة والنسائية والتوليد واألمراض الداخلية وأمراض األطفال.

لتقدمي  اإلمكانيات  جميع  فيه  تتوفر  الذي  اخلاص  املستشفى  التخصصي:  املستشفى 
الرعاية الطبية يف أحد االختصاصات الطبية العالجية أو غير العالجية. 

للتدريس  الضرورية  العناصر  فيه  تتوفر  الذي  املستشفى اخلاص  التعليمي:  املستشفى 
والبحث العلمي، باإلضافة إلى اإلمكانيات لتقدمي الرعاية الطبية. 

املدير الطبي: الطبيب املرخص املسؤول الذي يصدر باسمه ترخيص املستشفى اخلاص.
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الطبيب الختصاصي: الطبيب املرخص الذي يحمل لقب اختصاصي يف أحد فروع الطب 
وفقاً للتشريعات النافذة، واملسؤول عن املرضى ضمن اختصاصه.

الطبيب املقيم: الطبيب غير االختصاصي املرخص ترخيصاً دائماً، ويعمل يف املستشفى 
كطبيب عام أو لغايات التأهيل للحصول على االختصاص يف أحد فروع الطب.  

مادة )2(
التراخيص الالزمة  يحظر على أي شخص فتح مستشفى خاص إال بعد حصوله على 

من الوزارة.

مادة )3(
يشترط يف طالب ترخيص املستشفى اخلاص أن يكون:

طبيباً مرخصاً.. 1
شركة عادية فلسطينية.. 2
شركة مساهمة خاصة أو عامة فلسطينية.. 3
مؤسسة عامة أو نقابة أو جمعية أو هيئة خيرية مسجلة رسمياً يف فلسطني.   . 4

مادة )4(    
يقدم أي من األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة )3( من هذه التعليمات طلب احلصول . 1

على موافقة مبدئية إلنشاء وجتهيز املستشفى اخلاص وفق اإلجراءات اآلتية:
يقدم الطلب للمديرية مرفقاً بالوثائق اآلتية:أ. 

دراسة جدوى.( 1
جدولة زمنية تبني مراحل اإلنشاء والتجهيز والتشغيل.( 2
نوع املستشفى اخلاص، ومجال عمله، والتخصصات الطبية التي ستمارس ( 3

فيه.
حتيل املديرية الطلب إلى الوحدة إلجراء الالزم.ب. 
يشكل الوزير جلنة لدراسة الطلب. ج. 
تقوم اللجنة املنصوص عليها يف البند )ج( من هذه الفقرة باملهام اآلتية:د. 

تدقيق الطلب احملال إليها من الوزير.( 1
التنسيب للوزير بإعطاء املوافقة املبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز.   ( 2

مينح مقدم الطلب املوافقة املبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز إذا صادق الوزير . 2
على التنسيب.
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تبلغ املديرية مقدم الطلب باملوافقة املبدئية على مباشرة اإلنشاء والتجهيز، وتطلب . 3
منه تزويدها بالوثائق اآلتية:

صورة عن عقد شراكة املستشفى اخلاص إذا كان مملوكاً ألكثر من شخص.أ. 
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املستشفى اخلاص.ب. 
مكتب ج.  عن  صادر  الداخلية،  اخلاص  املستشفى  لتقسيمات  هندسي  مخطط 

هندسي مختص مرخص من نقابة املهندسني.

مادة )5(    
يلتزم الشخص احلاصل على املوافقة املبدئية إلنشاء وجتهيز املستشفى اخلاص بالشروط 

الهندسية والفنية وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة )6(
يقدم طلب ترخيص املستشفى اخلاص إلى املديرية على منوذج طلب الترخيص املعتمد 

يف الوزارة مرفقاً بالوثائق اآلتية:
بيان بعدد األسرة التي يحتويها املستشفى اخلاص، وكيفية توزيعها.. 1
بيان باألقسام الطبية املراد ترخيصها.. 2
قائمة بأسماء الكوادر الطبية والفنية والتمريضية التي ستعمل يف املستشفى . 3

اخلاص.
صورة عن شهادة مزاولة املهنة الصادرة عن الوزارة للمدير الطبي سارية املفعول.. 4
العمل . 5 وعقد  املفعول،  سارية  الوزارة  عن  الصادرة  املهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 

امللحق  وفق  املستشفى  يف  تعمل  التي  والتمريضية  والفنية  الطبية  الكوادر  جلميع 
رقم )1( املرفق بهذه التعليمات.

تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للعمل يف املستشفى اخلاص لكل من املدير الطبي . 6
ورؤساء األقسام.

صورة عن ترخيص سيارات اإلسعاف سارية املفعول أو صورة عن اتفاقية مع سيارة . 7
إسعاف مرخصة. 

صورة عن اتفاقية إدارة النفايات الطبية.. 8
صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 9

عدم ممانعة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول. . 10
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مادة )7(
حتيل املديرية طلب ترخيص املستشفى اخلاص إلى الوحدة عند استكمال الوثائق . 1

احملددة يف املادة )6( من هذه التعليمات.
يشكل رئيس الوحدة جلنة للكشف امليداني على املستشفى اخلاص املراد ترخيصه . 2

بالتنسيق مع املديرية.
من . 3 للتأكد  ترخيصه  املراد  اخلاص  املستشفى  على  امليداني  بالكشف  اللجنة  تقوم 

مطابقته للمواصفات والشروط املنصوص عليها يف هذه التعليمات.
مرفقاً . 4 تشكيلها،  تاريخ  من  أسبوعني  خالل  الوحدة  لرئيس  تقريرها  اللجنة  ترفع 

بنموذج الكشف على املستشفيات املعد من قبل الوزارة.

مادة )8(
يجب اتباع اإلجراءات التالية للحصول على الترخيص املؤقت للمستشفى اخلاص:

يرفع رئيس الوحدة تقرير اللجنة إلى الوزير مع التنسيب على منح الترخيص املؤقت . 1
للمستشفى اخلاص.

مينح املستشفى اخلاص ترخيصاً مؤقتاً ملدة ستة أشهر إذا صادق الوزير على التنسيب.. 2
دفع . 3 بعد  الطبي  املدير  إلى  تسليمه  ليتم  للمديرية  املؤقت  الترخيص  الوحدة  ترسل 

رسوم الترخيص املقررة حسب األصول.
يلتزم املدير الطبي بوضع الترخيص املؤقت يف مكان بارز يف املستشفى اخلاص.  . 4

مادة )9(
يقدم طلب احلصول على ترخيص نهائي للمستشفى اخلاص وفق اإلجراءات اآلتية:. 1

يقدم املدير الطبي الطلب للمديرية التي ترفعه للوحدة.أ. 
للتأكد من ب.  الكشف على املستشفى اخلاص  بإعادة  اللجنة  الوحدة  يكلف رئيس 

استمرار استيفائه جلميع شروط الترخيص املنصوص عليها يف هذه التعليمات.
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة.ج. 
النهائي د.  الترخيص  مبنح  التنسيب  مع  للوزير  التقرير   الوحدة  رئيس  يرفع 

للمستشفى اخلاص.
الوزير . 2 صادق  إذا  سنوات  ثالث  ملدة  النهائي  الترخيص  اخلاص  املستشفى  مينح 

على التنسيب.
ترسل الوحدة الترخيص النهائي للمديرية ليتم تسليمه للمدير الطبي بعد دفع رسوم . 3

الترخيص املقررة حسب األصول.
يلتزم املدير الطبي بوضع الترخيص النهائي يف مكان بارز يف املستشفى اخلاص.. 4
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مادة )10(
الطبي طلب جتديد  املدير  بتقدمي  ثالث سنوات  كل  املستشفى اخلاص  ترخيص  يجدد 

الترخيص وفق إجراءات الترخيص احملددة يف املادة )9( من هذه التعليمات. 

مادة )11(
يجب توفر الشروط الفنية التالية يف األرض املراد إقامة املستشفى اخلاص عليها:

أن تكون مستقلة عن أي أرض أخرى، ولها مدخل خاص واسع لدخول السيارات . 1
وآخر خلروجها. 

أن يكون ما ال يقل عن نصف مساحتها خالياً من املباني، وأال يزيد مجموع املساحة . 2
الطابقية لبناء املستشفى عن ضعف مساحتها الكلية حسب نظام األبنية والتنظيم 

للهيئات احمللية النافذ.
أن يتم تشجير ما ال يقل عن )10%( من مساحة األرض. . 3

مادة )12(
يجب توفر الشروط الفنية التالية يف بناء املستشفى اخلاص:

أن يتناسب مجموع املساحة الطابقية للمبنى مع عدد أسرته، بحيث ال تقل مساحة . 1
اخلدمات املشتركة لكل سرير عن )60( م2.

مكافحة . 2 بوسائل  يتعلق  فيما  خاصة  املدني،  الدفاع  ومواصفات  شروط  تراعى  أن 
لألشخاص  ومخارج  ومداخل  اآلمن  وامللجأ  الطوارئ  وأدراج  وساللم  احلريق 

ذوي اإلعاقة.
األبنية . 3 نظام  حسب  للمركبات  موقف  اخلالية  لألرض  إضافة  املبنى  يف  يتوفر  أن 

والتنظيم للهيئات احمللية النافذ، مبا يضمن حرية حركة املركبات والوقوف بأعداد 
مناسبة يراعى فيها عدد العاملني واملرضى والزائرين.

أن يكون مزوداً مبولودات كهربائية احتياطية ذاتية التشغيل تعمل خالل عشر ثواٍن من . 4
انقطاع التيار الكهربائي لتلبية ما ال يقل عن )50%( من متطلبات املبنى الضرورية.

أن يكون مزوداً بخزانات مياه صحية تكفي سعتها الستهالك املستشفى ملدة أسبوعني . 5
على األقل، وحتتسب مبعدل )1.5( م3 لكل سرير يومياً.

الوقود . 6 من  املستشفى  الستهالك  سعتها  تكفي  وقود  بخزانات  مزوداً  يكون  أن 
ملدة أسبوعني على األقل.

املرضى، . 7 لنقل  أحدهما  يخصص  األقل،  على  مبصعدين  املستشفى  يجهز  أن 
مبا يتناسب مع حجم املستشفى وأنشطته وعدد أسرته.
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أن يكون مزوداً بالتدفئة املركزية بشكٍل مناسب وكاٍف.. 8
أن يكون احلد األدنى الرتفاع الغرف الصايف )2.7( م، باستثناء احلمامات واملراحيض . 9

فيكون احلد األدنى الرتفاعها )2.4( م. 
الثانوية . 10 أال يقل عرض املمرات الرئيسية عن )2.25( م، وأال يقل عرض املمرات 

عن )1.5( م، وأال يقل االرتفاع عن )2.4( م.
أال يقل عرض باب غرفة املنامة عن )1.2( م. . 11
أال تقل مساحة أي غرفة منامة عن )10- 12( م2، وأال تقل املساحة املخصصة للسرير . 12

عن )6( م2، وال تشمل هذه املساحات املراحيض واحلمامات. 
املرضى، . 13 الستعماالت  أسرة  ستة  لكل  وحمام  مرحاض  عن  يقل  ال  ما  يتوفر  أن 

على أال تقل مساحة املرحاض واحلمام عن )4( م2، وما ال يقل عن مرحاضني للذكور 
مساحة  تقل  أال  على  املرضى  غير  الستعماالت  طابق  كل  يف  لإلناث  ومرحاضني 

املرحاض الواحد عن )2.2( م2. 
أن يتوفر حمام خاص يف كل طابق لألشخاص ذوي اإلعاقة بعرض ال يقل عن )1.7( م، . 14

وأال يقل عرض الباب عن )0.9( م، وأال يقل صايف ارتفاعه عن )2.4( م، مع االلتزام 
مبعايير التصميم الدولية.

أن تتوفر غرفة عزل يف كل طابق منامة مجهزة بحمام ومرحاض خاصني بها واأللبسة . 15
واللوازم اخلاصة بالعزل.

أن يتوفر سكن لألطباء املقيمني أثناء مناوبتهم الداخلية ال يقل مستوى الغرف فيه . 16
عن مستوى غرف املرضى.

أن تتوفر إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية مناسبة جلميع األماكن املعدة لالستعمال . 17
يف املستشفى، مبا يف ذلك املراحيض واحلمامات. 

أن تتوفر وسائل صحية جلمع الفضالت السائلة واجلافة والتخلص منها.. 18
طرح . 19 ومتديدات  الساخنة  واملياه  الشرب  ملياه  كافية  صحية  متديدات  تتوفر  أن 

الفضالت السائلة.
احلد . 20 يقل  ال  العام  الشارع  إلى  مباشرة  أحدهما  يؤدي  منفصلني  درجني  يتوفر  أن 

األدنى لعرضه عن )1.40( م، والثاني يؤدي إلى فسحة كبيرة ال يقل احلد األدنى 
لعرضه عن )1( م، مع تأمني مماسك جانبية على جوانب الدرج. 

أال تقل مساحة ومتنزهات املستشفى عن ثالثة أمثال املساحة لبناء الدور األرضي، . 21
أن تقل مساحة احلرم  بالتوليد، وال يجوز  املتخصص  باستثناء املستشفى اخلاص 
يف أي حالة عن دومنني للمستشفى العام ودومن للمستشفى التخصصي حسب نظام 

األبنية والتنظيم للهيئات احمللية النافذ.
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مادة )13(
يجب أن يتوفر يف املستشفى العام األقسام واملرافق واخلدمات والكوادر اآلتية:

غرفة عناية مكثفة بسرير على األقل، وأال تقل مساحتها عن )12( م2، وأال يقل ارتفاع . 1
السقف عن )2.7( م، مع مراعاة توفر املساحة املناسبة للخدمات التمريضية.

قسم إسعاف وطوارئ يسهل الوصول إليه بسيارتي إسعاف يف نفس الوقت، ومجهز . 2
بكافة املعدات واألجهزة الالزمة لإلسعاف. 

عيادات خارجية كافية ملمارسة جميع التخصصات الطبية املوجودة يف املستشفى، . 3
مع توفر قاعات انتظار وحمامات.

قسم مختبر تتوفر فيه شروط ترخيص وإدارة املختبرات. . 4
إعادته . 5 أو  للمريض  إعطائه  الدم حلني  حفظ  لغايات  أكثر  أو  واحدة  دم  ثالجة 

إلى بنك الدم. 
قسم أشعة تتوفر فيه شروط ترخيص ومراقبة األشعة. . 6
صيدلية تتوفر فيها شروط ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة.. 7
جناح للعمليات ال تقل مساحته عن )250( م2، يضم اآلتي: . 8

غرف عمليات مبعدل غرفة واحدة لكل )50( سرير عام أو غرفة لكل )25( سرير أ. 
جراحي أيهما أكثر، وبحد أدنى غرفتني مساحة كل منها ال تقل عن )36( م2، 

وعرض بابها ال يقل عن )1.6 - 1.8( م، وأال يقل ارتفاع السقف عن )3( م.
منطقة انتقالية.ب. 
غرفة تخدير مجهزة بسرير لكل غرفة عمليات. ج. 
غرفة إفاقة/ إنعاش مجهزة بسرير لكل غرفة عمليات. د. 

هـ.  غرفة تغيير املالبس للعاملني. 
غرفة/ منطقة تغسيل األيدي. و. 
غرفة تعقيم. ز. 
غرفة/ منطقة تخزين لألدوات والنقاالت. ح. 
مكاتب للعاملني.ط. 

جناح للتوليد ال تقل مساحته الصافية عن )150( م2، ويضم اآلتي: . 9
غرفة استقبال وفحص.أ. 
غرفة حتضير مع حمام ومرحاض.ب. 
لكل ج.  بسريرين  ومجهزة  م2،   )24( عن  مساحتها  تقل  ال  مخاض  طلق/  غرفة 

سرير والدة. 
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غرفة والدة منفصلة ومكيفة ومنقاة ال تقل مساحتها عن )24( م2، وعرض بابها د. 
ال يقل عن )1.5( م، ومجهزة بسرير والدة كحد أدنى لكل عشرة أسرة منامة، 

على أن يخصص لكل سرير والدة مساحة قدرها )12( م2 على األقل. 
هـ. غرفة عمليات لقسم الوالدة.

مكاتب للعاملني.و. 
جناح للمواليد. . 10
اخلدمات العامة من تغذية وتنظيف وغسيل وصيانة وتعقيم مركزي وتدبير منزلي، . 11

ومطبخ ال يقل ارتفاع السقف فيه عن )3( م، ومطعم صحي لتقدمي وجبات الطعام 
للمرضى واجلهازين الفني واإلداري.

وسجالت . 12 مالية  ومحاسبة  املوظفني  وشؤون  اتصال  وسائل  من  اإلدارية  اخلدمات 
طبية.

غرفة تخزين مواد غذائية تفي باحتياجات املستشفى ملدة أسبوعني على األقل.. 13
مستودعات للوازم تتوفر فيها الشروط الصحية.. 14
سيارتي إسعاف.. 15
الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وفق ما ورد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه التعليمات.  . 16
األجهزة واملعدات وفق ما ورد باملالحق )2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9( املرفقة بهذه التعليمات.. 17

مادة )14(
يجب أن يتوفر يف املستشفى التخصصي األقسام واملرافق واخلدمات والكوادر الواردة . 1

يف املادة )13( من هذه التعليمات. 
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه املادة األقسام واملرافق واخلدمات التي ال تتعلق . 2

بتخصص املستشفى التخصصي.

مادة )15(
الواردة  والكوادر  واخلدمات  واملرافق  األقسام  التعليمي  املستشفى  يتوفر يف  أن  يجب 

يف املادة )13( من هذه التعليمات، باإلضافة إلى اآلتي:
أال يقل عدد األسرة عن )100( سرير.. 1
أن تتوفر املساحات والكوادر واألجهزة واملعدات الالزمة ألداء خدمات التعليم والبحوث. . 2
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مادة )16(
يجب على املستشفى اخلاص االلتزام باآلتي:

 تفرغ املدير الطبي ورئيس أي قسم طبي والكادر الطبي والفني والتمريضي املسجل 1. 
على كادر املستشفى للعمل فيه تفرغاً تاماً.

أن تكون الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة يف املستشفى مؤهلة وحاصلة . 2
على شهادة مزاولة املهنة الصادرة من الوزارة سارية املفعول. 

عليها . 3 واحملافظة  الطبية،  وامللفات  السجالت  وتنظيم  املرضى  بيانات  جميع  توثيق 
حسب األصول.

رفع التقارير التي تطلبها الوزارة وفقاً للنماذج التي تعتمدها الوزارة. . 4
عدم زيادة عدد أسرة املستشفى أو تغيير تخصصه أو توسعة بنائه أو إحداث تغييرات . 5

جذرية فيه إال مبوافقة الوزارة، وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة يف هذه التعليمات. 
عدم استعمال املستشفى لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.. 6

مادة )17(
على املدير الطبي إبالغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط املستشفى أو زيادة . 1

عدد األجهزة أو نقصانها، أو نقل مقر املستشفى اخلاص قبل الشروع يف ذلك.
 يجب احلصول على ترخيص جديد إذا مت نقل مقر املستشفى اخلاص.2. 

مادة )18(
تقوم الوحدة بالتنسيق مع املديرية بالرقابة على أي مستشفى خاص يف أي وقت للتأكد 

من تطبيق أحكام هذه التعليمات. 

مادة )19(
يلغى ترخيص املستشفى اخلاص بقرار صادر عن الوزير يف إحدى احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2

مادة )20(
تلتزم املستشفيات اخلاصة العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها وفقاً 

ألحكام هذه التعليمات خالل سنة من تاريخ نفاذها، باستثناء ما يتعلق باألرض والبناء.
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مادة )21(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )22(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2020/10/13 ميالدية
                                املوافق: 26/صفر/1442 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )5( لسنة 2020م
بعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( يف القطاع اخلاص 

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،

سعر  باعتماد  2020م،  لسنة  )18/61/12/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى 
فحص فيروس كورونا للحاالت غير الوبائية،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
كورونا فيروس  فحص  عمل  الصحة  وزارة  من  املرخصة  اخلاصة  للمختبرات   يجوز 

)PCR-COVID-19( وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة )2(
يلتزم املختبر اخلاص عند عمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( باآلتي:

تعبئة النموذج املرفق، وتسليمه مع الكشف ملديرية الصحة.. 1
إرسال قائمة بنتائج الفحوصات املخبرية لفيروس كورونا )PCR-COVID-19( يومياً . 2

إلى مديرية الصحة يف منطقته حسب اجلدول الذي تقره وزارة الصحة.
عدم اإلبالغ عن أي نتيجة إيجابية للمواطن حتت طائلة املسؤولية القانونية، وإعطاء . 3

املواطن نتيجة فحصه إذا كانت سلبية فقط. 
إجراء الفحص بتكلفة )150( شيكل.. 4
اإللكترونية اخلاصة . 5 الصفحة  الوطني على  للمرصد  املطلوبة  البيانات  كافة  إدخال 

بعد تدريب صاحب املختبر من قبل وزارة الصحة على التعامل مع البرنامج.
 

مادة )3(
مينع على املختبر اخلاص إعطاء املواطن شهادة تثبت خلوه من اإلصابة بفيروس كورونا، 

ويجب الطلب منه التوجه إلى مديرية الصحة للحصول على هذه الشهادة.
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مادة )4(
على املختبر اخلاص الذي يرغب بعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19( االلتزام 

بالشروط الفنية اآلتية:
تزويد وزارة الصحة بقائمة األجهزة ونوعها والشركة الصانعة واملواصفات الفنية . 1

لها وفقاً للجدول الوارد يف الفقرة )2( من هذه املادة، ما لم تتوافر تقنيات حديثة 
تغني عن توفر هذه األجهزة.

توفير األجهزة اآلتية:. 2

العدد اسم الجهاز الرقم

1 Real - time PCR instrument with software and computer .1

1 DNA extractor machine automated  Capacity (optional( .2

1 ULPA Purifler (optional( .3

1  PCR Workstation with Hepa filter .4

1 High Speed Microcentrifuge (12000 - 15000( .5

2  Mini Spin Centrifuge 1.5 ml tube .6

2 Thermal block 1.5 ml eppendorf 24 tube .7

1  Autoclave .8

1 Safety cabinet level 2 .9

2 Vortex mixer .10

1  Nanodrop spectrophotometer (optional( .11

1  Plate minispin 96-well (optional( .12

1  Deep freezer .13
1 Lab Refrigerator .14
3 Pipett Set (4 pcs( (0.5-10, 5-50, 20-200, 100-1000 ul( .15

أن تكون األجهزة واملاصات احلجمية معايرة )Micropipettes( ألهمية ذلك يف دقة . 3
الفحص.
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أو . 4 الطرق  إحدى  اخلاص  املختبر  يف  بها  املعمول  املعيارية  العمل  طرق  تكون  أن 
واملستهلكات  املواد  تكون  بحيث  عاملياً،  عليها  واملصادق  بها  املعترف  البروتوكوالت 
املستخدمة ذات جودة عالية وحتمل الشهادات العاملية )CE, IVD(، ويفضل أن حتمل 

 .)FDA EUA( شهادة
إبالغ وزارة الصحة يف حال رغبة املختبر بتغيير طريقة العمل املعيارية، مع ضرورة . 5

تزويد الوزارة بالطريقة اجلديدة ومبررات تغييرها.
6 . )PCR-COVID-19( توفير الكادر الطبي املخبري املؤهل لعمل فحص فيروس كورونا

.)Molecular( له خبرة يف مجال فحوصات )فني مختبر أو فني بيوتكنولوجي(
توفير مساحة كافية لعمل فحص فيروس كورونا )PCR-COVID-19(، وأن تقسم هذه . 7

املساحة إلى األقسام اآلتية:
قسم استقبال العينات وتسجيلها وفرزها.أ. 
قسم Extraction.ب. 
قسم Master Mix.ج. 
قسم PCR.د. 

8 ..(PCR-COVID-19( تطبيق سياسات اجلودة والرقابة النوعية على فحص فيروس كورونا
9 . .)PPEs( توفير كافة متطلبات الوقاية والسالمة العامة مع ضرورة استخدام

مادة )5(
املختبرات  يف  إجراؤها  يتم  التي   )PCR-COVID-19( كورونا  فيروس  فحوصات  تخضع 

اخلاصة لرقابة مفتشي وزارة الصحة.

مادة )6(
يجب على املختبر اخلاص القيام باآلتي:. 1

حفظ وتخزين العينات املفحوصة مدة ال تقل عن شهر وفقاً للتعليمات اخلاصة أ. 
بذلك ويف ظروف تخزين مالئمة، على أن يكون لوزارة الصحة الصالحية الكاملة 

يف عمل )Double check( عليها.
توفير سجل خاص يدون فيه نتائج فحوصات فيروس كورونا، بحيث يشمل االسم ب. 

الرباعي ورقم الهوية والعنوان.
االحتفاظ بنموذج طلب الفحص وسجالت النتائج مدة ال تقل عن سنتني يف ظروف ج. 

تخزين جيدة بحيث يسهل الوصول إليها.
يجوز لوزارة الصحة أخذ عينات إيجابية أو سلبية وبشكل عشوائي وفحصها حسب . 2

ما تراه مناسباً للتأكد من دقة النتائج الصادرة عن املختبر اخلاص. 
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مادة )7(
1 . )PCR-COVID-19( كورونا  فيروس  فحص  إجراء  عند  اخلاص  املختبر  على  يجب 

االلتزام بأحكام هذه التعليمات.
كورونا . 2 فيروس  بفحص  يتعلق  فيما  مخالفة  بأي  اخلاص  املختبر  قيام  حال  يف 

)PCR-COVID-19( يلغى اإلذن له بإجراء الفحص.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )9(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2020/11/10 ميالدية
                        املوافق: 24/ربيع األول/1442 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة



263



264

تعليمات رقم )6( لسنة 2020م
مبمارسة احلرفة املصنفة يف املركبة املتنقلة

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وبعد االطالع على أحكام قانون احلرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته،

واالطالع على أحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،
وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2018م، املعدل جلداول احلرف املصنفة 

بذيل قانون احلرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:

القانون: قانون احلرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953م وتعديالته.
سلطة الترخيص: وزارة الصحة أو طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه.

الرخصة: املوافقة اخلطية الصادرة من سلطة الترخيص التي متنح ملمارسة أي من احلرف 
احملددة يف هذه التعليمات يف املركبة املتنقلة.

يف  احملددة  احلرف  من  أي  ملمارسة  الرخصة  على  احلاصل  الشخص  له:  املرخص 
هذه التعليمات. 

املركبة املتنقلة: وسيلة النقل البري التي تسير بقوة آلية، وذات استخدام خاص مبواصفات 
ميكن  ال  والتي  احلرفة،  ملمارسة  املختصة  اجلهات  من  املرخصة  خاصة،  وجتهيزات 

استعمالها إال للغرض املخصص لها، باستثناء القاطرة واملقطورة والكرفانات.
وفقاً  املبيت  أو  لغايات ممارسة احلرفة  املتنقلة  املركبة  لوقوف  املكان املخصص  املوقع: 

ألحكام هذه التعليمات.
احلرفة املصنفة: ممارسة أي من األعمال احملددة يف هذه التعليمات من خالل املركبة 

املتنقلة.
التصريح: املوافقة اخلطية الصادرة من سلطة الترخيص لتغيير املوقع احملدد يف الرخصة.
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مادة )2(
الرخصة

ال يحق ألي شخص ممارسة احلرفة من خالل املركبة املتنقلة احملددة يف هذه التعليمات، . 1
إال بعد احلصول على الرخصة الالزمة وفقاً ألحكام القانون وهذه التعليمات.

جتدد الرخصة ملمارسة احلرفة يف املركبات املتنقلة سنوياً.. 2

مادة )3(
اإلذن أو املوافقة اخلطية

يشترط ملنح الرخصة من قبل سلطة الترخيص، ملمارسة احلرفة يف املركبات املتنقلة . 1
الهيئات احمللية  على موقع مملوك ملكية عامة، احلصول على إذن مسبق من قبل 

ملمارسة احلرفة يف ذلك املوقع.
يشترط ملنح الرخصة من قبل سلطة الترخيص، ملمارسة احلرفة يف املركبات املتنقلة . 2

على موقع مملوك ملكية خاصة، احلصول على املوافقة اخلطية ملالك العقار.

مادة )4(
احلرف املسموح مبمارستها يف املركبة املتنقلة

يسمح مبمارسة احلرف التالية يف املركبة املتنقلة:
إعداد وبيع الوجبات اخلفيفة.. 1
إعداد املشروبات الساخنة والباردة.. 2
إعداد وبيع احللويات والبوظة.. 3
بيع اخلضار والفواكه.. 4

مادة )5(
شروط ممارسة احلرفة يف املركبة املتنقلة

يشترط ملمارسة احلرفة يف املركبة املتنقلة اآلتي:
توافر الشروط الصحية والبيئية والسالمة العامة الالزمة ملمارسة احلرفة يف كل . 1

من املركبة واملوقع واملرخص له والعاملني وفقاً ألحكام التشريعات السارية.
السائلة . 2 النفايات  من  والتخلص  واملوقع  للمركبة  املستمرة  النظافة  على  احملافظة 

والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت احلاجة بطريقة آمنه وسليمة.
املادة )14( . 3 العمل احملددة وفقاً ألحكام  االلتزام مبمارسة احلرفة خالل ساعات 

من هذه التعليمات.
االلتزام والتقيد باملوقع احملدد يف الرخصة.. 4
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مادة )6(
حالت احلصول على التصريح

إحدى احلالتني  الترخيص يف  له احلصول على تصريح من سلطة  املرخص  يجب على 
اآلتيتني:

تغير املوقع احملدد يف الرخصة بشكل دائم.. 1
إقامة . 2 حال  يف  وذلك  محددة،  ملدة  مؤقت  بشكل  الرخصة  يف  احملدد  املوقع  تغير 

الفعاليات املوسمية، على أال تتجاوز مدة إقامة الفعالية املوسمية.

مادة )7(
محظورات على املرخص له القيام بها

يحظر على املرخص له القيام باآلتي: 
ممارسة أي حرفة غير احملددة يف الرخصة املمنوحة له.. 1
وضع الطاوالت والكراسي داخل املركبة املتنقلة أو خارجها لغايات ممارسة احلرفة.. 2
وضع أي بضائع خارج املركبة املتنقلة.. 3
التجول أو التنقل باملركبة املتنقلة لغايات ممارسة احلرفة.. 4
استخدام األجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب اإلزعاج للمواطنني.. 5
استخدام املركبة املتنقلة بصورة مخلة بالنظام واآلداب والسالمة العامة.. 6
مبيت املرخص له أو العاملني يف املركبة املتنقلة.. 7

مادة )8(
الشروط اخلاصة باملرخص له 

يجب أن يتوافر يف املرخص له، إذا كان شخصاً طبيعياً، الشروط اآلتية:. 1
أن يكون فلسطينياً.أ. 
أال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.ب. 

يشترط يف املرخص له، إذا كان شخصاً معنوياً، أن يكون مسجاًل لدى دائرة مراقبة . 2
الشركات، على أن يتضمن السجل احلرفة املراد ممارستها يف املركبة املتنقلة.

مادة )9(
املوقع

يسمح مبمارسة احلرفة من خالل املركبة املتنقلة يف املواقع اآلتية:
األماكن العامة: تشمل احلدائق واملتنزهات، وأماكن التجمعات السياحية، واألماكن . 1

واملالعب  واالحتفاالت(،  )املهرجانات  العامة  املوسمية  الفعاليات  إلقامة  املخصصة 
الرياضية.
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قطع األراضي اخلاصة أو االستثمارية.. 2
املداخل الرئيسية الواقعة ضمن حرم الطريق أمام املستشفيات واجلامعات.. 3

مادة )10( 
الشروط اخلاصة باملوقع

يجب أن يتوافر يف املوقع اآلتي: 
الدخول . 1 سهولة  يضمن  مبا  املشاة،  وممرات  الطرق  تقاطعات  عن  بعيداً  يكون  أن 

واخلروج إلى املوقع.
أن يكون على مسافة كافية عن مداخل ومخارج املباني وعن احملالت التي متارس . 2

نفس النشاط مبسافة )20( م على األقل.
أال يكون ضمن املناطق ذات الطابع السكني، وأن يكون بعيداً ومبسافة كافية عن األحياء . 3

السكنية وأماكن العبادة واملدارس ودور احلضانة ورياض االطفال واحملالت التجارية 
التي متارس ذات احلرفة يف املركبة املتنقلة.

أال يتسبب يف إعاقة احلركة املرورية.. 4

مادة )11(
الشروط اخلاصة باملركبة املتنقلة

يجب توافر الشروط التالية يف املركبة املتنقلة املخصصة ملمارسة احلرفة: 
للتشريعات . 1 وفقاً  احلرفة،  ملمارسة  الستعمالها  ومجهزة  مرخصة  املركبة  تكون  أن 

السارية.
مستوفية . 2 احلرفة  ملمارسة  فيها  املستخدمة  واألوعية  واألدوات  املركبة  تكون  أن 

للشروط الصحية والبيئية. 
للسائق، . 3 املرافق  األمامي  الزجاج  أسفل  املركبة  داخل  التصريح  أو  الرخصة  تعليق 

وكتابة رقم الرخصة ورقم االتصال املخصص للشكاوى والرقم التسلسلي الذي متنحه 
سلطة الترخيص على املركبة من اخلارج بشكل كبير وواضح.

مادة )12(
أجهزة حتديد األماكن

بتركيب أجهزة حتديد األماكن  له  بإلزام املرخص  الترخيص إصدار قرار  يجوز لسلطة 
والكشف عنها )GPS(، ويكون لكل مركبة متنقلة رقم تسلسلي يسهل االستدالل على مكانها 

وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه األجهزة وطريقة تركيبها.
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مادة )13(
الشروط اخلاصة بالعاملني
يشترط لتشغيل العامل للعمل يف املركبة املتنقلة أن يكون:

فلسطينياً.. 1
ال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.. 2
الئقاً صحياً، وخالياً من األمراض السارية أو املعدية.. 3

مادة )14(
ساعات العمل

حتدد ساعات العمل للمركبة املتنقلة املرخصة على النحو اآلتي:
يف األيام العادية من الساعة )7( صباحاً، لغاية الساعة )12( لياًل.. 1
خالل األعياد الدينية والوطنية من الساعة )7( صباحاً، وبحد أقصى لغاية الساعة . 2

)2( صباحاً.
خالل شهر رمضان املبارك قبل آذان املغرب بساعتني حتى موعد تقدمي السحور، . 3

شريطة عدم وجود شكاوى وعدم إزعاج املجاورين.

مادة )15(
اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )16(
السريان والنفاذ

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 
من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2020/11/10 ميالدية
                        املوافق: 24/ربيع األول/1442 هجرية

الدكتورة مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )1( لسنة 2021م
بترخيص استخدام حقن البوتكس والفيلر ألطباء األسنان

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته، 

بنظام ترخيص عيادات ومراكز  2011م،  الوزراء رقم )18( لسنة  وألحكام قرار مجلس 
طب األسنان اخلاصة،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
الوحدة الفنية: وحدة صحة الفم واألسنان يف الوزارة. 

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
النقابة: نقابة أطباء األسنان الفلسطينية. 

العيادة: عيادة طب األسنان العام أو التخصصي املرخصة من الوزارة.
املركز: مركز طب األسنان العام أو التخصصي املرخص من الوزارة. 

الطبيب: طبيب األسنان املرخص من الوزارة.
مجال  يف  الفلسطيني  البورد  على  احلاصل  األسنان  طبيب  الختصاصي:  الطبيب 

اختصاصه، واملرخص من الوزارة.
البوتكس: دواء محضر من سم البتيولينيوم Botulinumtoxin يستخدم حلقن العضالت 

بغرض العالج والتجميل يف الفم والوجه فقط.
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الفيلر: مادة ذائبة أو دائمة تستخدم للحقن يف الفم والوجه فقط لزيادة حجم النسيج 
احملقون.

الطلب: طلب احلصول على رخصة الستخدام حقن البوتكس والفيلر املقدم من الطبيب 
أو الطبيب االختصاصي.

مادة )2(
بعد . 1 إال  والفيلر  البوتكس  حقن  استخدام  االختصاصي  والطبيب  للطبيب  يجوز  ال 

احلصول على رخصة من الوزارة. 
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه املادة الطبيب املختص بجراحة الوجه والفكني. . 2

مادة )3(
البوتكس . 1 بحقن  خاصة  دورات  اجتياز  االختصاصي  والطبيب  الطبيب  على  يجب 

والفيلر حتت إشراف النقابة قبل استخدامها.
تتولى الوحدة تقييم الدورات املنصوص عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.. 2

مادة )4(
باملستويات  التعليمات  )3( من هذه  املادة  عليها يف  املنصوص  الدورات  حتدد مستويات 

اآلتية:
املستوى األول، وفقاً لآلتي:. 1

محاضرات نظرية خاصة بعالج البوتكس والفيلر يف الوجه باملجاالت اآلتية:أ. 
املواد املستخدمة يف العالج، وطريقة عملها، واملضاعفات الناجمة عنها.( 1
تقييم الوضع الصحي العام للمريض، واحتياجه للعالج.( 2
التوثيق الطبي، واملوافقات اخلطية على إجراء العالج. ( 3
طريقة التعقيم ومكافحة العدوى.( 4
تغيرات اجللد العمرية.( 5
تشخيص وطريقة عالج املضاعفات الناجمة عن حقن البوتكس أو الفيلر.( 6
حتضير املريض، وآلية العمل.( 7
النصائح الطبية بعد العالج.( 8
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التطبيق العملي على املناطق اآلتية:ب. 
Lip augmentation, smoker lines  )1

Marionette lines  )2
Chin  )3

املستوى الثاني، وفقاً لآلتي:. 2
العمل أ.  آليات  على  والتركيز  األول،  املستوى  يف  النظرية  احملاضرات  مراجعة 

املطلوبة للمستوى الثاني.
التطبيق العملي على املناطق اآلتية:ب. 

Jaw line  )1
Naso labial fold  )2

مادة )5(
يشترط يف الطبيب أو الطبيب االختصاصي املتقدم لدورات املستوى الثاني اآلتي:

حصوله على رخصة من الوزارة الستخدام حقن البوتكس والفيلر بعد اجتيازه املستوى . 1
األول.

إجنازه عشر حاالت موثقة من حقن الفيلر يف العيادة أو املركز دون أي مضاعفات . 2
خالل سنة على األقل من تاريخ إجناز أول حالة.

مادة )6(
يشترط للحصول على شهادة اجتياز الدورات املنصوص عليها يف املادة )4( من هذه التعليمات 

إجناز اآلتي:
ثالث حاالت موثقة من حقن البوتكس، وخمس حاالت موثقة من حقن الفيلر، خالل . 1

املستوى األول. 
ست حاالت موثقة من حقن الفيلر خالل املستوى الثاني. . 2

مادة )7(
تعتمد النقابة شهادات دورات استخدام حقن البوتكس والفيلر.. 1
يحق للطبيب أو الطبيب االختصاصي تقدمي اعتراض لدى الوحدة الفنية إذا امتنعت . 2

النقابة عن اعتماد دورات استخدام حقن البوتكس والفيلر.
تتولى الوحدة الفنية دراسة االعتراض املقدم من الطبيب أو الطبيب االختصاصي، . 3

للنقابة  توصيتها  وترفع  تقدميه،  تاريخ  من  يوماً   )30( االعتراض خالل  والرد على 
باعتماد الدورة إذا قبلت االعتراض.
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مادة )8(
تصدر رخصة استخدام حقن البوتكس والفيلر وفق اإلجراءات اآلتية:

يقدم الطبيب أو الطبيب االختصاصي الطلب للمديرية على النموذج املعتمد يف الوزارة.. 1
حتيل املديرية الطلب إلى الوحدة الفنية لدراسته خالل )14( يوماً من تاريخ تقدميه.. 2
حقن . 3 استخدام  رخصة  منح  على  باملوافقة  للوحدة  توصيتها  الفنية  الوحدة  ترفع 

البوتكس والفيلر، وتبلغ املديرية يف حال رفض الطلب إلبالغ مقدمه.
وترسلها . 4 للطلب،  استالمها  تاريخ  من  يوماً   )14( خالل  الرخصة  الوحدة  تصدر 

للمديرية، وتزود الوحدة الفنية بصورة عنها.
تتولى املديرية تسليم الرخصة ملقدم الطلب بعد دفع الرسوم املقررة وفق األصول.. 5

مادة )9(
يقدم الطبيب أو الطبيب االختصاصي الطلب مرفقاً بالوثائق اآلتية:

صورة عن شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.. 1
صورة عن ترخيص العيادة أو املركز سارية املفعول.. 2
الشهادة األصلية الجتياز دورات حقن البوتكس والفيلر املعتمدة من النقابة.. 3
عضوية النقابة سارية املفعول.. 4

مادة )10(
تنظم الوحدة الفنية سجاًل بأسماء األطباء واألطباء االختصاصيني احلاصلني على رخص 

استخدام حقن البوتكس والفيلر.

مادة )11(
البوتكس  حقن  استخدام  رخصة  على  احلاصل  االختصاصي  والطبيب  الطبيب  يلتزم 

والفيلر باآلتي:
الشركة . 1 تعليمات  والعلمية حسب  الفنية  املعايير  وفق  والفيلر  البوتكس  مواد  حفظ 

املصنعة.
توفير ثالجة يف العيادة أو املركز مع فريزر خاص حلفظ مواد البوتكس والفيلر.. 2
وضع الرخصة يف مكان بارز يف العيادة أو املركز.. 3
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مادة )12(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )13(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/02/01 ميالدية
                     املوافق: 19/جمادى اآلخر/1442 هجرية

د. مي سامل الكيلة
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )2( لسنة 2021م
مبزاولة وترخيص مهنة البيوتكنولوجي

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.
اإلدارة العامة: اإلدارة العامة للخدمات الطبية املساندة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

النقابة: نقابة علوم التقانة احليوية )البيوتكنولوجي( الفلسطينية.
احليوية  التقانة  علوم  يف  جامعية  شهادة  على  احلاصل  الشخص  البيوتكنولوجي:  فني 

)البيوتكنولوجي( أو أحد فروعها.
 

مادة )2(
إجازة مزاولة مهنة البيوتكنولوجي

يحظر على فني البيوتكنولوجي مزاولة املهنة إال بعد حصوله على إجازة مزاولة املهنة 
من الوزارة.
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مادة )3(
شروط مزاولة مهنة البيوتكنولوجي

يشترط يف طالب احلصول على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي اآلتي:
أن يكون فلسطينياً أو زوجاً لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني . 1

باملثل.
حاصاًل على شهادة بكالوريوس كحد أدني يف البيوتكنولوجي أو أحد فروعه من جامعة . 2

العالي  التعليم  وزارة  يف  املتبعة  واإلجراءات  األصول  وفق  بهما  معترف  معهد  أو 
والبحث العلمي.

اجتاز االمتحان املقرر ملزاولة املهنة لفنيي البيوتكنولوجي.. 3
عضواً يف النقابة. . 4

 غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد له اعتباره.5. 

مادة )4(
طبيعة عمل فني البيوتكنولوجي

تتمثل طبيعة عمل فني البيوتكنولوجي يف املجاالت التالية على سبيل احلصر:
الصحة البشرية واحليوانية على النحو اآلتي: . 1

العمل يف مختبرات الفحوصات الوراثية واجلزيئية للكشف عن األمراض الوراثية، أ. 
وتشخيص األمراض ومسبباتها وراثياً.

زراعة األنسجة واخلاليا احليوانية.ب. 
األمراض ج.  عن  الكشف  مجال  يف  األنابيب  أطفال  مراكز  مختبرات  يف  العمل 

الوراثية.
العمل يف البيولوجيا اجلزيئية.د. 

هـ.  العمل يف مختبرات املناعة لتطوير وإنتاج املطاعيم واألمصال.
تشخيص الكائنات احلية الدقيقة بواسطة التقنيات احليوية.و. 
العمل يف شركات تصنيع املواد املخبرية. ز. 
العمل يف شركات األجهزة الطبية.ح. 

وقاية النباتات على النحو اآلتي: . 2
دراسة مسببات أمراض النباتات، والكشف عنها يف املختبر مبختلف أنواعها.أ. 
دراسة املكافحة احليوية لآلفات الزراعية، والعمل بها.ب. 
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التقنيات احليوية النباتية على النحو اآلتي: . 3
حتسني اإلنتاج النباتي من خالل حتديد الصفات اجليدة ودراستها جينياً.أ. 
جينية ب.  ودراسة   )phenotype( شكلية  دراسة  خالل  من  النباتات  تصنيف 

.(Genotype(
إيجاد وحتديد األصناف املقاومة للعوامل البيئية واحليوية.ج. 
الكشف عن النباتات املعدلة جينياً.د. 

هـ.  إنتاج نباتات معدلة جينياً.
تكثير النباتات من خالل زراعة األنسجة.و. 

التقنيات احليوية احليوانية على النحو اآلتي: . 4
الكشف عن مسببات أمراض احليوانات يف املختبر مبختلف أنواعها ودراستها أ. 

دراسة بحثية.
حتسني اإلنتاج احليواني من خالل حتديد الصفات اجليدة ودراستها جينياً.ب. 
ودراسة ج.   )phenotype( شكلية  دراسة  خالل  من  املختلفة  احليوانات  تصنيف 

.)Genotype( جينية
الصناعات والشركات يف املجاالت اآلتية:. 5

إنتاج وتطوير األمصال واللقاحات واألدوية.أ. 
إنتاج الوقود احليوي.ب. 
األلبان ومنتجاتها.ج. 
األغذية.د. 

هـ.  صناعة املنظفات.
أقسام اجلودة يف الشركات واملصانع.و. 
صناعة املواد املخبرية.ز. 
األجهزة الطبية.ح. 

األعمال البيئية يف املجاالت اآلتية:. 6
معاجلة املياه العادمة باالعتماد على عوامل حيوية.أ. 
محطات معاجلة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها.ب. 
املختبرات البيئية.ج. 
دراسات التنوع احليوي.د. 

البحث اجلنائي يف مختبرات البحث اجلنائي والبصمة الوراثية.. 7



277

مادة )5(
إجراءات عقد امتحان مزاولة مهنة البيوتكنولوجي

تتولى الوزارة التنسيق مع النقابة لعقد امتحان مركزي ملزاولة مهنة البيوتكنولوجي . 1
كل ستة أشهر أو كلما اقتضت احلاجة لذلك.

االمتحان . 2 أسئلة  لوضع  والنقابة،  والوحدة  العامة  اإلدارة  من  االمتحان  تشكل جلنة 
واإلشراف عليه.

يعني وكيل الوزارة مكان وموعد عقد االمتحان بناًء على توصية الوحدة، ويتم اإلعالن . 3
عنه يف جريدتني محليتني قبل )14( يوماً على األقل من املوعد احملدد لعقد االمتحان.

يقوم فني البيوتكنولوجي بتعبئة النموذج املخصص يف املديرية لتقدمي االمتحان.. 4
تتولى املديرية التأكد من استكمال طلب تقدمي االمتحان، ورفعه إلى الوحدة. . 5
 

مادة )6(
طلب احلصول على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي

من . 1  )5( املادة  عليه يف  املنصوص  االمتحان  الناجح يف  البيوتكنولوجي  فني  يقدم 
هذه التعليمات للمديرية طلب للحصول على مزاولة مهنة البيوتكنولوجي وفق منوذج 

تعده الوزارة مرفقاً بالوثائق اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.أ. 
التربية ب.  وزارة  من  العالمات  وكشف  العامة،  الثانوية  صورة مصدقة عن شهادة 

والتعليم.
صورة مصدقة عن الشهادة اجلامعية، وكشف العالمات من وزارة التعليم العالي ج. 

والبحث العلمي.
أربع صور شخصية.د. 

هـ.  شهادة عضوية سارية املفعول من النقابة.
شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى احلال.و. 

حتيل املديرية الطلب للوحدة خالل أسبوع من تاريخ استكماله. . 2
تصدر الوحدة شهادة مزاولة املهنة خالل )14( يوماً من تسلمها الطلب. . 3
 

مادة )7(
تنظيم سجل فنيي البيوتكنولوجي

تنظم الوحدة سجاًل لفنيي البيوتكنولوجي املزاولني يتضمن البيانات اآلتية:. 1
اسم فني البيوتكنولوجي املزاول، وتاريخ ميالده، ومحل إقامته.أ. 
تاريخ تخرجه وشهاداته.ب. 
رقم وتاريخ املزاولة. ج. 
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مهنة . 2 مزاولة  على  احلاصلني  بأسماء  شهرية  بقائمة  العامة  اإلدارة  الوحدة  تزود 
البيوتكنولوجي. 

مادة )8(
جتديد شهادة مزاولة مهنة البيوتكنولوجي

جتدد الوحدة شهادة مزاولة مهنة البيوتكنولوجي سنوياً بناًء على طلب فني البيوتكنولوجي 
بعد التأكد من استمرار استيفائه لشروط املزاولة.

مادة )9(
ترخيص مختبر البيوتكنولوجي

يتم ترخيص مختبر البيوتكنولوجي وفق اإلجراءات اآلتية:
يقدم طلب الترخيص للمديرية باسم فني البيوتكنوجلي املسؤول عن املختبر على منوذج . 1

الترخيص املعتمد يف الوزارة.
يوصي مدير املديرية لوكيل الوزارة بتشكيل جلنة للكشف امليداني على املختبر تتشكل . 2

من موظفي الوحدة واإلدارة العامة واملديرية.
مطابقته . 3 من  للتأكد  البيوتكنولوجي  مختبر  على  امليداني  الكشف  اللجنة  تتولى 

للمواصفات املعتمدة، وترفع تقريرها ملدير املديرية.
للمواصفات . 4 إذا كان مطابقاً  يرفع مدير املديرية توصيته للوحدة بترخيص املختبر 

املعتمدة وشروط الترخيص. 
تصدر الوحدة ترخيصاً للمختبر باسم فني البيوتكنولوجي املسؤول.. 5
ترسل الوحدة ترخيص املختبر للمديرية ليتم تسليمه لفني البيوتكنولوجي املسؤول.. 6

مادة )10(
الوثائق املرفقة بطلب ترخيص مختبر البيوتكنولوجي

يرفق طلب الترخيص املنصوص عليه يف املادة )9( من هذه التعليمات بالوثائق اآلتية: 
البيوتكنولوجي . 1 لفني  املفعول  سارية  البيوتكنولوجي  مهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 

املسؤول عن املختبر.
صورة عن شهادة مزاولة املهنة للكادر الصحي العامل يف املختبر. . 2
صورة عن هوية أو جواز السفر لفني البيوتكنولوجي املسؤول عن املختبر.. 3
عقد إيجار أو سند ملكية باسم فني البيوتكنولوجي املسؤول عن املختبر.. 4
صورة عن عقد شراكة املختبر إذا كان مملوكاً ألكثر من فني بيوتكنوجلي. . 5
خارطة موقع ومساحة للمختبر املطلوب ترخيصه.. 6
كشف باألجهزة واملعدات املتوفرة يف املختبر.. 7
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تصريح مشفوع بالقسم من فني البيوتكنولوجي املسؤول عن املختبر يفيد أنه متفرغاً . 8
للعمل يف املختبر، وال يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى، وال ميلك مختبر آخر.

صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 9
شهادة السالمة العامة سارية املفعول صادرة عن الدفاع املدني.. 10

 
مادة )11(

الشروط الفنية ملختبر البيوتكنولوجي
يشترط يف مختبر البيوتكنولوجي املرخص مبوجب أحكام هذه التعليمات أال تقل مساحته 

عن )70( متراً مربعاً، ويضم التقسيمات الداخلية اآلتية:
غرفة عزل.. 1
غرفة الفحوصات.. 2
املرافق اخلدماتية.. 3

مادة )12(
التزامات فني البيوتكنولوجي املسؤول عن مختبر البيوتكنولوجي

يلتزم فني البيوتكنولوجي املسؤول عن مختبر البيوتكنولوجي باآلتي:
عدم استخدام املختبر ألي غرض يخالف شروط ترخيصه.. 1
التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة.. 2
وضع رخصة املختبر يف مكان ظاهر يف املختبر.. 3
وضع الفتة تبني أسعار اخلدمات التي يقدمها املختبر.. 4

مادة )13(
مدة ترخيص مختبر البيوتكنولوجي وإجراءات جتديده

تكون مدة ترخيص مختبر البيوتكنولوجي سنة واحدة، ويجدد وفق اإلجراءات اآلتية:
للمديرية . 1 الترخيص  جتديد  طلب  املختبر  عن  املسؤول  البيوتكنولوجي  فني  يقدم 

قبل )14( يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
املختبر . 2 على  امليداني  للكشف  جلنة  بتشكيل  الوزارة  لوكيل  املديرية  مدير  يوصي 

للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص، وترفع تقريرها ملدير املديرية.
بناًء . 3 البيوتكنولوجي  مختبر  ترخيص  بتجديد  للوحدة  توصيته  املديرية  مدير  يرفع 

على تقرير اللجنة.
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تصدر الوحدة ترخيص عمل املختبر باسم فني البيوتكنولوجي املسؤول عنه.. 4
البيوتكنولوجي . 5 لفني  تسليمه  ليتم  املختبر  عمل  ترخيص  للمديرية  الوحدة  ترسل 

املسؤول عنه.

مادة )14(
سجل مختبر البيوتكنولوجي

تكون صفحاته  بسجل  البيوتكنولوجي  مختبر  عن  املسؤول  البيوتكنولوجي  فني  يحتفظ 
مرقمة بأرقام متسلسلة، يحفظ فيه جميع األعمال التي ينجزها يف املختبر.

مادة )15(
نقل مقر مختبر البيوتكنولوجي

ترخيص  على  باحلصول  البيوتكنولوجي  مختبر  عن  املسؤول  البيوتكنولوجي  فني  يلتزم 
جديد إذا مت نقل مقر املختبر وفق اإلجراءات والشروط احملددة يف هذه التعليمات.

 
مادة )16(

ترخيص أكثر من مختبر
ال يجوز لفني البيوتكنولوجي ترخيص أكثر من مختبر بيوتكنولوجي واحد.

 
مادة )17(

إلغاء ترخيص مختبر البيوتكنولوجي
تلغي الوحدة ترخيص مختبر البيوتكنولوجي يف أي من احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق فني البيوتكنولوجي املسؤول عن املختبر حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة . 3

مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد له اعتباره.

مادة )18(
اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
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مادة )19(
السريان والنفاذ

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 
من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت  يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/02/02 ميالدية
                      املوافق: 20/جمادى اآلخر/1442 هجرية

                             
د. مي سامل الكيلة 

وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )3( لسنة 2021م
بترخيص مراكز قسطرة القلب النهارية

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املادة )/22( منه،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وحتقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك: 
الوزارة: وزارة الصحة. 

الوزير: وزير الصحة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مقدم الطلب: طبيب اختصاصي القلب الذي يصدر ترخيص املركز باسمه.
املركز: املكان املرخص لتقدمي خدمة عمليات القسطرة القلبية غير الطارئة النهارية وفق 

أحكام هذه التعليمات.

مادة )2(
ال يجوز ألي شخص فتح املركز إال بعد حصوله على التراخيص الالزمة من الوزارة.. 1
يقتصر العمل يف املركز على حاالت القسطرة املبرمجة.. 2

مادة )3(
يتم ترخيص املركز وفق اإلجراءات اآلتية:

يقدم طلب الترخيص إلى املديرية على منوذج الترخيص املعتمد من الوزارة.. 1
حتيل املديرية طلب الترخيص إلى الوحدة.. 2
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يشكل رئيس الوحدة جلنة للكشف امليداني على املركز بالتنسيق مع املديرية.. 3
تقوم اللجنة بالكشف امليداني على املركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط . 4

احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل أسبوعني من تاريخ تشكيلها، مرفقاً بنموذج . 5

الكشف على املراكز املعد من قبل الوزارة.
تصدر الوحدة قرارها بترخيص املركز خالل أسبوعني من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة.. 6
ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم الترخيص . 7

املقررة حسب األصول.

مادة )4(
يقدم طلب الترخيص مرفقاً بالوثائق اآلتية:

صورة عن شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول ملقدم الطلب.. 1
صورة عن شهادة خبرة ال تقل عن خمس سنوات ملقدم الطلب يف مجال قسطرة القلب . 2

والتداخالت العالجية.
التي . 3 والفنية  الطبية  الكوادر  املفعول جلميع  املهنة سارية  صورة عن شهادة مزاولة 

ستعمل يف املركز.
عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب.. 4
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكاً ألكثر من شخص.. 5
خارطة مساحة توضح موقع وعنوان املركز.. 6
مخطط هندسي لتقسيمات املركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.. 7
تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد بأنه متفرغ للعمل يف املركز، وال ميلك . 8

مركزاً آخر.
صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 9

عدم ممانعة من الدفاع املدني بشأن السالمة العامة سارية املفعول. . 10

مادة )5(
يجب أن يتوافر يف املركز الشروط الفنية الهندسية اآلتية:

غرفة عمليات قسطرة مبساحة ال تقل عن )40 - 50( متراً مربعاً، وبعرض ال يقل . 1
عن )6( متر، وارتفاع ال يقل عن )2.7( متر من البالط الى أسفل السقف املستعار، 
التشطيب  ويتم  وتوابعه،  القسطرة  جلهاز  املصنعة  الشركة  مبتطلبات  االلتزام  مع 

وفق متطلبات التشطيب املعتمدة من الوزارة لغرف العمليات.
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غرفة معدات مع )UPS( بعرض ال يقل عن )1.6( متر، مع االلتزام مبتطلبات الشركة . 2
املصنعة جلهاز القسطرة وتوابعه.   

غرفة حتكم بعرض ال يقل عن )2.6( متر، مع شباك مقاوم لألشعة بعرض ال يقل . 3
عن )1.2( متر، مع االلتزام مبتطلبات الشركة املصنعة جلهاز القسطرة وتوابعه. 

غرفة ما بعد القسطرة )االنترميديت(، على أن يكون عرض السرير الواحد ال يقل . 4
عن )2.5( متر وعمق )3( متر يف حالة اعتماد نظام األسرة ضمن الغرفة الواحدة، 
وأن يكون بينها ستائر ووحدة متريض مراقبة لألسرة، وحمامني أحدهما للتمريض 

واآلخر للمرضى.
غرفة حتضير للقسطرة مبساحة ال تقل عن )20( متراً مربعاً سعة سريرين.. 5
غرفة تعقيم مناسبة للخدمة املقدمة.. 6
غرفة غيار للطاقم مبساحة ال تقل عن )10( متر مربع.. 7
مخزن مبساحة ال تقل عن )9( متر مربع.. 8
الطبية( مبساحة ال تقل عن . 9 النظيفة واملستهلكات  النظيفة وغير  )للمواد  خدمات 

)9( متر مربع.
عيادات مبساحة ال تقل عن )10 - 12( متر مربع للعيادة الواحدة.  . 10
مكتب استقبال ومكاتب إدارية.. 11
االحتياجات . 12 لذوي  حمام  فيها  مبا  وحمامات،  ومطبخ  غسالة  تشمل  عامة  مرافق 

اخلاصة.
عمل التأريض الكهربائي الالزم جلهاز القسطرة.. 13
نظام تهوية وتكييف وتبريد وتدفئة مالئم يشمل تهوية طبيعية وجبرية )شفاطات، . 14

مراوح(.
مصدر أوكسجني مع جهاز إنذار أوتوماتيكي وهواء طبي وفاكيوم ونايتروس والغازات . 15

الطبية الالزمة.
نظام كيفية التخلص من الفضالت.. 16
مولد كهربائي أوتوماتيكي يف حالة انقطاع التيار الكهربائي يعمل بالديزل.. 17
مصعد أسرة.. 18

مادة )6(
يجب توفر األجهزة واملعدات التالية يف املركز: 

1. Equipment needed in the Cathlab Room: 
  Cathlab machine )not more than 5 years old) 
  Emergency trolley 
- Defibrillator 
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  Hemodynamic monitor 
  Examination light 
  Holter system 
  External temporary pacemaker 
  Ventilator 
  Storage cabinet 
  Clean and dirty linen trolley 
  Emergency light 
  Medication trolley 
  Instrument trolley 
  Warming mattress 
  Suction machine 

2. Intermittent Room:
  Patient electric bed 
  Patient monitor 
  Infusion pump 
  Syringe pump 
  Diagnostic set 
- Oxygen flowmeter 
  Suction complete 
  Echodoppler 

3. Machinery Room:
  UPS

مادة )7(
يتولى إدارة املركز طبيب اختصاصي القلب احلاصل على الترخيص، على أن يكون . 1

متفرغاً إلدارة املركز تفرغاً كاماًل. 
يكون مدير املركز مسؤوالً عن نشاط املركز، واإلشراف على العاملني فيه. . 2

مادة )8(
يرخص املركز يف املؤسسات األهلية وغير احلكومية باسم املؤسسة.. 1
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 تلتزم املؤسسة بتزويد الوزارة باآلتي:2. 
النظام الداخلي للمؤسسة.أ. 
اسم الطبيب املسؤول عن املركز.ب. 
أسماء األطباء والفنيني العاملني فيه.ج. 
تسعيرة اخلدمات املقدمة.د. 

مادة )9(
يلتزم مدير املركز باآلتي: 

عليها . 1 واحملافظة  الطبية،  وامللفات  السجالت  وتنظيم  املرضى  بيانات  جميع  توثيق 
حسب األصول.

رفع التقارير التي تطلبها الوزارة وفقاً للنماذج التي تعتمدها.. 2
حتديد ساعات الدوام اليومي ووضعها يف مكان بارز يف املركز.. 3
فيه خدمة . 4 يتوفر  والشرايني  القلب  بأمراض  اتفاقية مع مستشفى متخصص  عقد 

الوصول  يتم  أن  على  القلب،  بأمراض  والعناية  املفتوح  القلب  وجراحة  القسطرة 
لهذا املستشفى خالل خمس عشرة دقيقة بحد أقصى. 

عقد اتفاقية مع مختبر طبي أو توفير مختبر داخل املركز، شريطة أن يكون مستوفياً . 5
شروط ترخيص املختبرات يف الوزارة.

بالدم . 6 لتزويده  احملافظة  يف  املوجود  املستشفى  يف  الدم  بنك  مع  اتفاقية  عقد 
يف احلاالت الضرورية.

عقد اتفاقية مع سيارة إسعاف )ICU( لنقل املرضى يف احلاالت الطارئة.. 7
عقد اتفاقية مع طبيب أخصائي تخدير غير متفرغ وحاصل على مزاولة املهنة سارية . 8

املفعول، ويشترط تواجده أثناء العملية، ويغطي احلاالت أثناء تواجده فقط.
االتفاق معه . 9 الذي مت عقد  املستشفى  املعتمد يف  القلب  املسبق مع جراح  التنسيق 

قبل إجراء أي عملية قسطرة لتفادي حدوث أي مضاعفة حتتاج لعناية مكثفة.
اإلعالن عن أسماء جميع العاملني باملركز على اللوحات الداخلية فيه، وإرسال قائمة . 10

بهذه األسماء يف الشهر األول من كل سنة إلى املديرية التابع لها، وإعالمها بأي نشاط 
طبي أو أي تغيير يطرأ على العاملني.

وضع الترخيص يف مكان بارز يف املركز.. 11
التي . 12 يتقاضاها مقابل اخلدمات  التي  األجور  املركز عن  بارز يف  اإلعالن يف مكان 

يقدمها املركز.
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مادة )10(
يجب أن تكون الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة يف املركز مؤهلة وحاصلة على 

شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

مادة )11(
يحظر على مدير املركز القيام باآلتي:

استقبال حاالت القسطرة القلبية الطارئة باستثناء حاالت إنقاذ حياة.. 1
عمل حاالت قسطرة القلب لألطفال دون سن اخلمسة عشر عاماً.. 2
إجراء أي تدخل طبي للتشوهات اخللقية.. 3
إدارة أكثر من مركز.. 4
استعمال املركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.. 5
إفشاء أسرار املرضى التي يتم االطالع عليها بحكم املهنة.. 6
االتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق عالج املرضى للعالج يف املركز.. 7

مادة )12(
يرخص املركز سنوياً.. 1
يتم جتديد ترخيص املركز بتقدمي طلب التجديد من مدير املركز للمديرية، وتقوم . 2

املديرية برفع الطلب للوحدة.
تكلف الوحدة اللجنة بإعادة الكشف على املركز للتأكد من استمرار استيفائه جلميع . 3

شروط الترخيص احملددة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )13(
إذا انتقلت ملكية املركز ألي شخص آخر، يجب على املالك اجلديد احلصول على ترخيص 

جديد للمركز. 

مادة )14(
على مدير املركز إبالغ املديرية خطياً بأي تعديل على تخطيط املركز أو األجهزة . 1

زيادة أو نقصاً أو نقل مقر املركز قبل الشروع يف ذلك.
يجب احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.. 2

مادة )15(
إذا تغيب مدير املركز ملدة ال تزيد عن شهر، يجوز أن يحل محله للعمل يف املركز . 1

طبيب اختصاصي قلب آخر، على أن تبلغ املديرية بذلك.
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إذا زادت مدة غياب مدير املركز عن شهر، يلتزم املدير بتوفير طبيب اختصاصي . 2
قلب آخر بعد احلصول على موافقة املديرية.

إذا زادت مدة غياب مدير املركز عن سنة، يرخص املركز باسم طبيب اختصاصي . 3
قلب جديد وفق الشروط احملددة يف أحكام هذه التعليمات.

الدراسة، . 4 لغايات  املادة  هذه  من   )3( الفقرة  يف  املذكورة  الغياب  مدة  كانت  إذا 
موافقة  على  احلصول  بعد  آخر  قلب  اختصاصي  طبيب  توفير  املركز  مدير  فعلى 

مسبقة من املديرية.

مادة )16(
يلغى ترخيص املركز بقرار صادر عن الوزير يف إحدى احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة.. 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص.. 2
إذا صدر بحق املسؤول عن املركز حكماً بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف . 3

أو األمانة.

مادة )17(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )18(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/08/02 ميالدية 
                         املوافق : 23/ذو احلجة/1442 هجرية 

د. مي سامل الكيلة 
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )4( لسنة 2021م
مبزاولة وترخيص مهنة اإلرشاد النفسي

وزير الصحة،
أحكام  السيما  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
أحكام  السيما  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وحتقيقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.
الوكيل: وكيل وزارة الصحة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

النقابة: نقابة األخصائيني االجتماعيني والنفسيني الفلسطينية.   
األساليب  باستخدام  األفراد  عند  النفسي  بالتوافق  تعنى  مهنة  النفسي:  اإلرشاد  مهنة 
للتعامل معهم، وتشمل العلوم النفسية ذات العالقة بخدمات  اإلرشادية املشفوعة علمياً 

الصحة النفسية.
املركز: املكان املعد لتقدمي خدمات الصحة النفسية ومزاولة مهنة اإلرشاد النفسي من خالل 

طاقم مهني مرخص ومتخصص يف علم النفس واإلرشاد النفسي.
املرشد الختصاصي: الشخص احلاصل على شهادة املاجستير أو الدكتوراة يف علم النفس 

أو اإلرشاد النفسي املرخص له مبزاولة مهنة اإلرشاد النفسي.
املرشد النفسي: الشخص احلاصل على شهادة البكالوريوس يف علم النفس أو اإلرشاد 
النفسي واملرخص له مبزاولة مهنة اإلرشاد النفسي حتت إشراف املرشد االختصاصي. 
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مادة )2(
إجازة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي

ال يجوز ممارسة مهنة اإلرشاد النفسي دون احلصول على إجازة مزاولة املهنة من الوزارة.

مادة )3(
شروط مزاول مهنة اإلرشاد النفسي

يشترط يف طالب احلصول على إجازة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي أن يكون:
فلسطينياً أو زوجاً لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد له اعتباره.. 2
النفسي . 3 اإلرشاد  أو  النفس  علم  أدنى يف  كحد  البكالوريوس  على شهادة  حاصاًل 

من جامعة أو كلية معترف بهما يف فلسطني.
أنهى سنة تدريب من مؤسسة معتمدة لدى الوزارة بعد سنوات الدراسة.. 4
اجتاز االمتحان املقرر ملزاولة مهنة اإلرشاد النفسي.. 5
عضواً يف النقابة. . 6

مادة )4(
إجراءات عقد امتحان مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي

تتولى الوزارة التنسيق مع النقابة لعقد امتحان مركزي ملزاولة مهنة اإلرشاد النفسي . 1
كل )6( أشهر أو كلما اقتضت احلاجة لذلك.

يقوم املتقدم بتعبئة طلب تقدمي االمتحان على النموذج املخصص لذلك يف املديرية.. 2
تتولى املديرية التأكد من استكمال طلب تقدمي االمتحان، وترفعه إلى الوحدة التخاذ . 3

اإلجراءات الالزمة.
يشكل الوكيل جلنة من الوحدة والنقابة ووحدة الصحة النفسية يف الوزارة، لوضع . 4

أسئلة االمتحان واإلشراف عليه.

مادة )5(
إجراءات احلصول على مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي

يقدم الناجح يف االمتحان املنصوص عليه يف املادة )4( من هذه التعليمات للمديرية . 1
طلباً للحصول على إجازة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي على النموذج املعتمد يف الوزارة، 

مرفقاً بالوثائق اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.أ. 
التربية ب.  وزارة  من  العالمات  وكشف  العامة  الثانوية  شهادة  عن  مصدقة  صورة 

والتعليم.
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صورة مصدقة عن الشهادة اجلامعية وكشف العالمات من وزارة التعليم العالي ج. 
والبحث العلمي.

)4( صور شخصية.د. 
هـ.  شهادة عضوية سارية املفعول من النقابة.

شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى احلال.و. 
احلصول . 2 طلب  استكمال  تاريخ  من  أيام   )7( خالل  للوحدة  الطلب  املديرية  حتيل 

على اإلجازة. 
تاريخ . 3 من  يوماً   )14( خالل  النفسي  اإلرشاد  مهنة  مزاولة  شهادة  الوحدة  تصدر 

تسلمها الطلب. 

مادة )6(
شروط املرشد الختصاصي

يشترط يف املرشد االختصاصي اآلتي:
توافر الشروط املنصوص عليها يف أحكام املادة )3( من هذه التعليمات.. 1
اإلرشاد . 2 أو  النفس  علم  يف  الدكتوراة  أو  املاجستير  شهادة  على  حاصاًل  يكون  أن 

النفسي من جامعة أو كلية معترف بهما يف فلسطني.
أن يكون أنهى سنة تدريب من مؤسسة معتمدة لدى الوزارة بعد سنوات الدراسة. . 3

مادة )7(
تنظيم سجل املزاولني

تنظم الوحدة سجاًل للمرشدين االختصاصيني والنفسيني يتضمن البيانات اآلتية:. 1
اسم املرشد االختصاصي واملرشد النفسي، وتاريخ امليالد ومحل اإلقامة لكليهما. أ. 
تاريخ تخرجه وصور شهاداته.ب. 
رقم شهادة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي وتاريخ احلصول عليها. ج. 

بقائمة شهرية بأسماء احلاصلني . 2 الوزارة  النفسية يف  الوحدة وحدة الصحة  تزود 
على مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي.

مادة )8(
جتديد شهادة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي

املرشد  طلب  على  بناًء  سنوياً  النفسي  اإلرشاد  مهنة  مزاولة  شهادة  الوحدة  جتدد 
التأكد من استمرار استيفاءه لشروط مزاولة مهنة اإلرشاد  االختصاصي والنفسي بعد 

النفسي املنصوص عليها يف أحكام هذه التعليمات.
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مادة )9(
ترخيص املركز

ال يجوز فتح مركز لتقدمي خدمات الصحة النفسية ومزاولة مهنة اإلرشاد النفسي إال بعد 
احلصول على ترخيص من الوزارة.

مادة )10(
إجراءات ترخيص املركز

يتم ترخيص املركز وفق اإلجراءات اآلتية:
منوذج . 1 على  املسؤول  االختصاصي  املرشد  باسم  للمديرية  الترخيص  طلب  يقدم 

الترخيص املعتمد يف الوزارة.
يرفع مدير املديرية توصيته للوكيل بتشكيل جلنة للكشف امليداني على املركز تتشكل . 2

من موظفي الوحدة ووحدة الصحة النفسية واملديرية.
تتولى اللجنة الكشف امليداني على املركز للتأكد من مطابقته للمواصفات املعتمدة، . 3

وترفع تقريرها ملدير املديرية.
للمواصفات . 4 مطابقاً  كان  إذا  املركز  بترخيص  للوحدة  توصيته  املديرية  مدير  يرفع 

املعتمدة وشروط الترخيص. 
تصدر الوحدة شهادة ترخيص املركز باسم املرشد االختصاصي املسؤول.. 5
االختصاصي . 6 للمرشد  لتسليمها  للمديرية  املركز  ترخيص  شهادة  الوحدة  ترسل 

املسؤول.

مادة )11(
الوثائق املرفقة بطلب ترخيص املركز

يقدم طلب ترخيص املركز مرفقاً بالوثائق اآلتية: 
صورة عن شهادة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي سارية املفعول للمرشد االختصاصي . 1

املسؤول عن املركز.
صورة عن شهادة مزاولة مهنة اإلرشاد النفسي للطاقم العامل يف املركز. . 2
صورة عن هوية أو جواز السفر للمرشد االختصاصي املسؤول عن املركز.. 3
عقد إيجار أو سند ملكية باسم املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز.. 4
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان مملوكاً ألكثر من مرشد اختصاصي. . 5
خارطة موقع ومساحة للمركز.. 6
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تصريح مشفوع بالقسم من املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز يفيد اآلتي:. 7
متفرغ للعمل يف املركز.أ. 
ال يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى.ب. 
ال ميلك مركزاً آخر.ج. 

صورة مصدقة عن التأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 8
شهادة السالمة العامة سارية املفعول صادرة عن الدفاع املدني.. 9

مادة )12(
مساحة املركز

يشترط أال تقل مساحة املركز عن )100( متر مربع، مع مراعاة فصل غرفة االنتظار 
عن غرف العالج واخلدمات.

مادة )13(
التزامات املرشد الختصاصي املسؤول عن املركز

يلتزم املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز باآلتي:
التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة.. 1
وضع شهادة ترخيص املركز يف مكان ظاهر يف املركز.. 2
وضع الفتة تبني أسعار اخلدمات التي يقدمها املركز.. 3
عدم استخدام املركز ألي غرض يخالف شروط ترخيصه.. 4
إصدار جميع الوثائق املتعلقة باألمور اإلدارية والعالجية باسمه وختم املركز.. 5
إعداد سجل خاص بأسماء املنتفعني.. 6
ينظم لكل منتفع ملف خاص يدون فيه ما أجري له يف كل جلسة واسم اجلهة احملولة، . 7

ويتم االحتفاظ به ملدة )5( سنوات على األقل.
توفير البيانات اإلحصائية املطلوبة وتزويدها إلى وحدة الصحة النفسية يف الوزارة. . 8

مادة )14(
غياب املرشد الختصاصي املسؤول عن املركز

يجب على املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز إبالغ الوحدة خطياً بشكل مسبق . 1
يف حال غيابه عن املركز ملدة تزيد على )3( أشهر.

يلتزم املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز بتوفير بديل عنه إذا كانت مدة غيابه . 2
تزيد على سنة. 
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مادة )15(
مدة ترخيص املركز وإجراءات جتديده

تكون مدة ترخيص املركز سنة واحدة، ويجدد وفق اإلجراءات اآلتية:
للمديرية . 1 الترخيص  طلب جتديد  املركز  عن  املسؤول  االختصاصي  املرشد  يقدم 

قبل )14( يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
يرفع مدير املديرية توصيته للوكيل بتشكيل جلنة للكشف امليداني على املركز للتأكد . 2

من استمرار استيفائه لشروط الترخيص، وترفع اللجنة تقريرها ملدير املديرية.
يرفع مدير املديرية توصيته للوحدة بتجديد ترخيص املركز بناًء على تقرير اللجنة.. 3
تصدر الوحدة شهادة ترخيص املركز باسم املرشد االختصاصي املسؤول عنه.. 4
االختصاصي . 5 للمرشد  لتسليمها  للمديرية  املركز  ترخيص  شهادة  الوحدة  ترسل 

املسؤول.

مادة )16(
سجل املركز

بأرقام  مرقمة  تكون صفحاته  بسجل  املركز  عن  املسؤول  االختصاصي  املرشد  يحتفظ 
متسلسلة، حتفظ فيه جميع األعمال التي ينجزها املركز.

مادة )17(
نقل مقر املركز

يلتزم املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز باحلصول على ترخيص جديد إذا مت نقل 
مقر املركز وفق اإلجراءات والشروط احملددة يف أحكام هذه التعليمات.

مادة )18(
احملظورات

يحظر على املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز القيام بأي من األفعال اآلتية:
اجلمع بني ممارسة مهنة اإلرشاد النفسي وغيرها من املهن األخرى.. 1

 ترخيص أكثر من مركز إرشاد نفسي.2. 
إعطاء الوصفات الطبية غير الصادرة عن طبيب اختصاصي يف الصحة النفسية.. 3
طلب اجراء الفحوصات املخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.. 4
استعمال املركز لغايات بيع أو عرض أي من املواد الدوائية أو األجهزة الطبية.. 5
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مادة )19(
إلغاء ترخيص املركز

يلغى ترخيص املركز بقرار صادر عن وزير الصحة يف إحدى احلاالت اآلتية:
إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. . 1
إذا زال شرط من الشروط التي أعطي مبوجبها الترخيص. . 2
أو . 3 بعقوبة يف جناية  إذا صدر بحق املرشد االختصاصي املسؤول عن املركز حكماً 

جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة )20(
اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )21(
السريان والنفاذ

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 
من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

 
صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/08/11 ميالدية 
                               املوافق: 03/محرم/1443 هجرية 

د. مي سامل الكيلة 
وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )5( لسنة 2021م 
بتسجيل األدوات واملواد املخبرية

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديالته،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة. 

الوزير: وزير الصحة.
الوكيل املساعد: الوكيل املساعد للخدمات الطبية املساندة.

اإلدارة: اإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم.
الدائرة: دائرة تسجيل األدوات واملواد املخبرية.

اللجنة: اللجنة الفنية لتسجيل األدوات واملواد املخبرية املشكلة وفق أحكام هذه التعليمات.
األداة واملادة املخبرية: جهاز أو مادة أو مستهلكات مخبرية تشخيصية، تستخدم بذاتها 

أو مع أجهزة أخرى لفحص العينات خارج اجلسم.
الذي  الغرض  األداة من حتقيق  لتمكني  املخبرية  األداة  امللحقات: منتجات تستخدم مع 

صنعت من أجله بشكل خاص.
وتغليف  وتصنيع  تصميم  عن  املسؤول  املعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  الصانعة:  الشركة 
األدوات واملواد املخبرية، وتدوين املعلومات عليها قبل طرحها يف األسواق حتت اسم الشركة.

التسجيل واحلاصل  بتقدمي طلب  واملخول  املعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  وكيل الشركة: 
املخبرية واملرخصة  واملواد  لتسويق األدوات  الصانعة  الشركة  أو وكالة من  تفويض  على 

حسب األصول.
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أداة الفحص الذاتي: األداة أو املادة املخبرية التي تستخدم من قبل الشخص الطبيعي 
إلجراء الفحص املخبري.

متطلبات التسجيل: معايير وشروط تسجيل األداة أو املادة املخبرية احملددة وفقاً للجدول 
رقم )2( املرفق بهذه التعليمات.

املتطلبات الفنية: املواصفات املنصوص عليها يف املالحق رقم )1( و)2( و)3( املرفقة 
بهذه التعليمات.

مادة )2(
تسري أحكام هذه التعليمات على كل أداة ومادة مخبرية وامللحقات.

مادة )3(
تقوم الدائرة بتصنيف األدوات واملواد املخبرية إلى مجموعات من حيث االستعمال والتكلفة 

وفق اجلدول رقم )1( املرفق بهذه التعليمات.

مادة )4(
يحظر على الشركة الصانعة أو وكيل الشركة إدخال أو الطرح يف األسواق أو استخدام 

أي أدوات ومواد مخبرية إال بعد القيام باآلتي:
 تقدمي طلب التسجيل على منوذج رقم )1( املرفق يف هذه التعليمات.1. 

استيفاء متطلبات التسجيل وفق اجلدول رقم )2( املرفق بهذه التعليمات.. 2
مطابقة املواصفات الفنية لألداة واملادة املخبرية مع متطلبات التسجيل.. 3
اخلضوع للتقييم.. 4
احلصول على ترخيص من وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة. . 5
موافقة اللجنة على التسجيل.. 6

مادة )5(
يتم تقييم األداة واملادة املخبرية يف الوزارة للتأكد من مطابقتها ملتطلبات التسجيل . 1

يف حال عدم حصول األداة أو املادة املخبرية املراد تسجيلها على الشهادات العاملية.
التقييم . 2 املترتبة عن عملية  التكاليف  بدفع  الشركة  وكيل  أو  الصانعة  الشركة  تلتزم 

الواردة يف أحكام الفقرة )1( من هذه املادة.

مادة )6(
يحظر استخدام األداة واملادة املخبرية لغير الغرض الذي خصصت من أجله.
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مادة )7(
أحكام  وفق  املسجلة  فلسطني  املخبرية يف  واملادة  األداة  تسويق  بتسهيل  الوزارة  تلتزم 

هذه التعليمات. 

مادة )8(
تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل املساعد وعضوية كل من:. 1

اإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم.أ. 
دائرة تسجيل األدوات واملواد املخبرية.ب. 
دائرة املختبرات.ج. 
دائرة بنوك الدم.د. 

هـ.  دائرة اجلودة التابعة ملكتب الوكيل املساعد.
نقابة الطب املخبري.و. 
وحدة الشؤون القانونية.ز. 
اإلدارة العامة للشؤون املالية.ح. 
الشركات املرخصة لدى الوزارة واملوردة لألدوات املخبرية. ط. 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري أو حسب مقتضيات احلاجة.. 2

مادة )9(
تتولى اللجنة دراسة طلبات التسجيل واتخاذ القرار باملوافقة أو الرفض.. 1
ترفع اللجنة قرارها الوارد يف أحكام الفقرة )1( من هذه املادة إلى الدائرة التخاذ . 2

اإلجراءات الالزمة.

مادة )10(
يجوز للجنة رفض طلب التسجيل، على أن يكون قرار الرفض مسبباً.. 1
تقوم الدائرة بإبالغ مقدم طلب التسجيل بقرار الرفض.. 2
مدة . 3 خالل  الدائرة  لدى  الرفض  قرار  على  االعتراض  التسجيل  طلب  ملقدم  يحق 

أقصاها )30( يوماً من تاريخ تبلغه القرار.
تقدمي . 4 من  يوماً   )30( خالل  قرارها  وإصدار  االعتراض  دراسة  اللجنة  على  يجب 

االعتراض، وتتولى الدائرة إبالغ املعترض بقرار اللجنة النهائي.
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مادة )11(
تتخذ اللجنة قرار إلغاء تسجيل أو سحب األدوات واملواد املخبرية عند إثبات إحدى . 1

احلاالت اآلتية:
تشكل أو من املمكن أن تشكل خطراً على األشخاص أو السالمة العامة.أ. 
عدم استيفائها للشروط واملتطلبات الواردة يف أحكام هذه التعليمات.ب. 
إرفاق بيانات أو معلومات غير صحيحة عند التسجيل. ج. 

أحكام . 2 يف  الواردة  لإلجراءات  وفقاً  اللجنة  قرار  على  االعتراض  للمتضرر  يحق 
املادة )3/10( من هذه التعليمات.

مادة )12(
تتولى الدائرة املهام اآلتية:

تسجيل األداة واملادة املخبرية بعد مطابقتها للمتطلبات الفنية وأحكام هذه التعليمات.. 1
إصدار شهادة تسجيل لألداة أو املادة املخبرية.. 2
حفظ املعلومات وإنشاء السجالت اخلاصة باألداة واملادة املخبرية املسجلة.. 3
متابعة التزام الشركة الصانعة أو وكيل الشركة بأحكام هذه التعليمات.. 4

مادة )13(
يجب على وكيل الشركة إبالغ الدائرة يف حال طرأت أي تغييرات جوهرية على األداة 

أو املادة املخبرية بعد التسجيل. 

مادة )14(
يحظر اإلعالن عن أي أداة أو مادة مخبرية يف وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة . 1

الوزارة وتوصية اللجنة.
يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه املادة النشر يف املجالت الطبية املتخصصة. . 2

مادة )15( 
تاريخ . 1 من  سنوات   )5( ملدة  تسجيل  شهادة  املسجلة  املخبرية  املادة  أو  األداة  متنح 

التسجيل يف الدائرة.
يجوز جتديد التسجيل بناًء على طلب من الشركة الصانعة أو وكيل الشركة يقدم . 2

إلى الدائرة قبل )4( أشهر من تاريخ انتهاء مدة الشهادة.
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مادة )16( 
يجب على املالك اجلديد أو الوكيل اجلديد إبالغ الدائرة عند تغيير ملكية الشركة الصانعة 

أو وكيل الشركة، وإعادة التسجيل وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة )17(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )18(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية. 

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/08/24 ميالدية
                                املوافق: 16/محرم/1443 هجرية

د. مي سامل الكيلة 
وزير الصحة
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تعليمات رقم )6( لسنة 2021م
بتأمني إجراء الدراسات الدوائية

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناداً 

املادة )2/71( منه،
وألحكام القرار بقانون رقم )21( لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية، ال سيما 

أحكام املادة )2/4/ب( منه،
وبعد االطالع على قانون التأمني رقم )20( لسنة 2005م وتعديالته،

وبناًء على تنسيب جلنة الدراسات الدوائية،
وعلى الصالحيات املخولة لنا، 

وحتقيقاً للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية:

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.

القسم: قسم الدراسات الدوائية يف الوزارة.
املؤمن له: اجلهة التي تطلب إجراء الدراسات الدوائية وفقاً ألحكام القرار بقانون رقم )21( 

لسنة 2016م بشأن إجراء الدراسات الدوائية النافذ.
املتضرر: الشخص الطبيعي الذي تعرض للضرر نتيجة موافقته اخلطية أو موافقة وليه 

بإجراء الدراسات الدوائية عليه.
الضرر: الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز اجلزئي الدائم والعجز املؤقت، واألضرار 
الدراسة  إجراء  عن  الناجت  باملتضرر  يلحق  أي ضرر  أو  منهم،  أي  عن  الناجمة  املعنوية 

الدوائية.
مبلغ التحمل: املبلغ املالي احملدد يف عقد التأمني الذي يلتزم املؤمن له بدفعه من قيمة 

املطالبة عند حدوث الضرر، الذي يشترط أال يزيد على )5%( من قيمة كل مطالبة.
املطالبة: الطلب املقدم من املؤمن له للحصول على تعويض عن الضرر الناجت عن إجراء 
الدراسات الدوائية بناًء على عقد التأمني، وتشمل كلفة العالج الطبي التي تلحق باملتضرر، 
ومدة التعطيل واخلسائر واألضرار التي يلحقها املتضرر مبمتلكات الغير نتيجة إلجراء 

الدراسات الدوائية على املتضرر.
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حدود مسؤولية شركة التأمني: إجمالي مبلغ قيمة التعويض عن كل متضرر لكل دراسة 
دوائية.

مادة )2(
فيها، . 1 املشاركني  كافة  عن  دوائية  دراسة  لكل  تأمني  عقد  بإبرام  له  املؤمن  يلتزم 

للتأمني عن مسؤوليته املدنية الناجمة عن الضرر الذي قد يلحق باملتضرر مع شركة 
تأمني عاملة يف فلسطني، ومرخصة من قبل هيئة سوق رأس املال.

من . 2  )1( الفقرة  يف  الوارد  التأمني  عقد  من  نسخة  القسم  بتزويد  له  املؤمن  يلتزم 
هذه املادة.

مادة )3(
التأمني حدود مسؤولية . 1 له وشركة  املؤمن  املبرم بني  التأمني  أن يحدد عقد  يجب 

شركة التأمني يف التعويض عن الضرر.
مسؤولية . 2 حدود  تخفيض  على  االتفاق  له  واملؤمن  التأمني  شركة  على  يحظر 

شركة التأمني عن احلدود الواردة يف عقد التأمني ساري املفعول، ويجوز لهما االتفاق 
على زيادتها.

مادة )4(
يلتزم املؤمن له عند إبرام عقد تأمني لدراسة دوائية عالجية باآلتي:

 أال تقل حدود مسؤولية شركة التأمني يف عقد التأمني عن أعلى حدود مسؤولية 1. 
أي عقد تأمني عاملي لذات الدراسة. 

احلدود 2.  عن  الواحدة  للحالة  التعويض  يف  التأمني  شركة  مسؤولية  حدود  تقل  أال   
املنصوص عليها يف عقد التأمني العاملي املبرم محلياً. 

مادة )5(
تلتزم شركة التأمني بإصدار عقد تأمني وفقاً ألحكام قانون التأمني النافذ والتشريعات . 1

الثانوية الصادرة مبقتضاه.
يجب أن يتضمن عقد التأمني اآلتي: . 2

رقم خاص به.أ. 
الدراسة الدوائية موضوع عقد التأمني.ب. 
فترة التغطية التأمينية املعتمدة من قبل جلنة الدراسات الدوائية لكل دراسة.ج. 
اسم مكان إجراء الدراسة وعنوانه.د. 

هـ.  رقم وتاريخ مخطط الدراسة املعتمد من قبل جلنة الدراسات الدوائية.
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عدد وأسماء األشخاص املشاركني يف الدراسة الدوائية يف مكان إجرائها.و. 
مبلغ التحمل.ز. 
حدود مسؤولية شركة التأمني يف التعويض عن كل متضرر.ح. 

مادة )6(
تلتزم شركة التأمني بتعويض املتضرر عن الضرر بغض النظر عن عمره، سواء أكان . 1

عاماًل أم عاطاًل عن العمل. 
عالج . 2 تكاليف  كافة  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  الوارد  التأمني  يغطي  أن  يجب 

املتضرر.  
يبقى املؤمن له مسؤوالً مسؤولية كاملة عن تعويض املتضرر عن كافة األضرار التي . 3

حلقت به عند جتاوز مبلغ التعويض حدود مسؤولية شركة التأمني.

مادة )7(
يحظر على شركة التأمني أو املؤمن له إلغاء عقد التأمني لدراسة دوائية قائمة إال بتوافر 

اآلتي:
أن يحل عقد تأمني آخر محل العقد احلالي.. 1
موافقة القسم مسبقاً. . 2

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )9(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ صدورها، وتنشر يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/09/01 ميالدية
                              املوافق: 24/محرم/1443 هجرية

د. مي سامل الكيلة 
وزير الصحة
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تعليمات رقم )7( لسنة 2021م
مبزاولة مهنة املسعف

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناًدا 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه،
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، 

وحتقيًقا للمصلحة العامة، 

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 
القرينة على خالف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.
اإلدارة العامة: اإلدارة العامة للطوارئ يف الوزارة.

الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.
املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.

النقابة: نقابة خدمات اإلسعاف والطوارئ يف فلسطني.
املهنة: مهنة اإلسعاف.

املسعف: الشخص املختص بتقدمي اإلسعافات األولية والعناية باملصاب أو من تعرض حلالة 
مرضية مفاجئة، وحاصاًل على املؤهالت العلمية والعملية وفًقا ألحكام هذه التعليمات.

مادة )2(
مزاولة املهنة

يحظر على أي شخص ممارسة املهنة إال بعد حصوله على مزاولة املهنة من الوزارة.
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مادة )3(
شروط مزاولة املهنة
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة أن يكون:

فلسطينًيا أو زوًجا لفلسطيني أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
عضًوا يف النقابة. . 2
غير محكوٍم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد له اعتباره.. 3
حاصاًل على الشهادة العلمية وفًقا لآلتي:. 4

اإلسعاف أ.  علوم  يف  العليا  الدراسات  شهادة  على  حاصاًل  املتخصص:  املسعف 
والطوارئ بعد حصوله على شهادة البكالوريوس يف اإلسعاف من جامعة أو كلية 

معترف بهما أو ما يعادلهما من اجلهات املختصة.
دبلوم ب.  أو  اإلسعاف  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصاًل  املتقدم:  املسعف 

من  يعادلهما  ما  أو  بهما  معترف  كلية  أو  جامعة  من  أدنى  كحد  سنوات  ثالث 
اجلهات املختصة.

الدبلوم يف اإلسعاف ملدة دراسية ال تقل ج.  املسعف املؤهل: حاصاًل على شهادة 
يعادلهما من  ما  أو  بهما  معترف  معهد  أو  كلية  أدنى من  )18( شهًرا كحد  عن 

اجلهات املختصة.
اجتاز االمتحان املقرر ملزاولة املهنة.. 5

مادة )4(
إجراءات عقد امتحان مزاولة املهنة

يتم عقد امتحان مزاولة املهنة وفق اإلجراءات اآلتية:
تتولى الوزارة بالتنسيق مع النقابة عقد امتحان مركزي ملزاولة املهنة كل )6( أشهر . 1

أو كلما اقتضت احلاجة ذلك.
يشكل وكيل الوزارة جلنة االمتحان من اإلدارة العامة والوحدة والنقابة، لوضع أسئلة . 2

االمتحان واإلشراف عليه.
يعني وكيل الوزارة مكان وموعد عقد االمتحان بناًء على توصية الوحدة، ويتم اإلعالن . 3

عنه يف جريدتني محليتني قبل )14( يوًما على األقل من املوعد احملدد لعقد االمتحان.
يقوم املتقدم لالمتحان بتعبئة النموذج املخصص يف املديرية لتقدمي االمتحان.. 4
تتولى املديرية التأكد من استكمال طلب تقدمي االمتحان ورفعه إلى الوحدة. . 5
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مادة )5(
الستثناء من شرط اجتياز امتحان املزاولة

يستثنى من شرط اجتياز امتحان مزاولة املهنة املسعفني احلاصلني على دورة يف اإلسعاف 
ال تقل مدتها عن )18( شهًرا قبل تاريخ نشر هذه التعليمات.

مادة )6(
إجراءات احلصول على مزاولة املهنة

يتم احلصول على مزاولة املهنة وفق اإلجراءات اآلتية:
يقدم الناجح يف االمتحان املنصوص عليه يف املادة )4( من هذه التعليمات طلًبا للحصول . 1

على مزاولة املهنة للمديرية وفق النموذج املعتمد يف الوزارة مرفًقا بالوثائق اآلتية:
صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.أ. 
التربية ب.  وزارة  من  العالمات  وكشف  العامة  الثانوية  شهادة  عن  مصدقة  صورة 

والتعليم.
صورة مصدقة عن الشهادة اجلامعية وكشف العالمات من وزارة التعليم العالي ج. 

والبحث العلمي.
أربع صور شخصية.د. 

هـ.  شهادة عضوية سارية املفعول من النقابة.
شهادة عقد قران لزوج الفلسطيني حسب مقتضى احلال.و. 

حتيل املديرية الطلب للوحدة خالل )7( أيام من تاريخ استكماله. . 2
تصدر الوحدة شهادة مزاولة املهنة خالل )14( يوًما من تسلمها الطلب. . 3

مادة )7(
تنظيم سجل املسعفني

تنظم الوحدة سجاًل للمسعفني املزاولني يتضمن البيانات اآلتية:. 1
اسم املسعف املزاول وتاريخ ميالده ومحل إقامته.أ. 
تاريخ تخرجه وشهاداته.ب. 
رقم وتاريخ املزاولة. ج. 

تزود الوحدة اإلدارة العامة بقائمة شهرية بأسماء احلاصلني على مزاولة املهنة. . 2
 

مادة )8(
جتديد شهادة مزاولة املهنة

من  التأكد  بعد  املسعف  طلب  على  بناًء  سنتني  كل  املهنة  مزاولة  شهادة  الوحدة  جتدد 
استمرار استيفائه لشروط املزاولة.
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مادة )9(
اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )10(
السريان والنفاذ

على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 
من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

 
صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/09/26 ميالدية
                                  املوافق: 19/صفر/1443 هجرية

 
د. مي سامل الكيلة 

وزيرة الصحة
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تعليمات رقم )8( لسنة 2021م
مبزاولة مهنة األطراف االصطناعية 

وزير الصحة،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2003م  لسنة  املعدل  األساسي  القانون  ألحكام  استناًدا 

املادة )2/71( منه،
أحكام  سيما  ال  وتعديالته،  2004م  لسنة   )20( رقم  العامة  الصحة  قانون  وألحكام 

املواد )2( و)62( و)63( منه، 
وبناًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيًقا للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات اآلتية: 

مادة )1(
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل 

القرينة على خالف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

املديرية: مديرية الصحة يف احملافظة.
الوحدة: وحدة اإلجازة والترخيص يف الوزارة.

اللجنة: جلنة الكشف امليداني املشكلة بقرار من رئيس الوحدة. 
املهنة: مهنة األطراف االصطناعية واألجهزة املساعدة التي تُعنى بتعويض بعض وظائف 
أعضاء اجلسم أو األطراف املفقودة منه نتيجة التعرض حلادث أو مرض نتج عنه خلل 

أو فقدان هذه األطراف.
اختصاصي األطراف الصطناعية: الشخص الطبيعي املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب 

أحكام هذه التعليمات.
فني األطراف الصطناعية: الشخص الطبيعي املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب أحكام 

هذه التعليمات، ويعمل حتت إشراف اختصاصي األطراف االصطناعية. 
املركز: املكان املرخص له مبمارسة املهنة مبوجب أحكام هذه التعليمات.

مدير املركز: اختصاصي األطراف االصطناعية الذي يصدر ترخيص املركز باسمه.
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مادة )2(
يحظر على أي شخص ممارسة املهنة أو فتح مركز إال بعد احلصول على إجازة مزاولة 

املهنة والرخصة من الوزارة.

مادة )3(
يشترط يف طالب احلصول على مزاولة املهنة توافر الشروط اآلتية:

فلسطينًيا أو أجنبًيا من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيني باملثل.. 1
حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. 2
حاصاًل على الشهادة العلمية وفًقا لآلتي:. 3

اختصاصي أطراف اصطناعية: شهادة بكالوريوس يف مجال األطراف االصطناعية أ. 
واألجهزة املساعدة كحد أدنى من جامعة معترف بها أو ما يعادلها من اجلهات 

املختصة.
فني أطراف اصطناعية: شهادة الدبلوم يف مجال األطراف االصطناعية كحد أدنى ب. 

من كلية أو معهد معترف به أو ما يعادلها من اجلهات املختصة.
غير محكوٍم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يرد له اعتباره.. 4

مادة )4(
يقدم طلب مزاولة املهنة إلى املديرية وفق النموذج املعتمد من الوزارة مرفًقا باآلتي:

الهوية الشخصية أو جواز السفر.. 1
)4( صور شخصية.2. 

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.. 3
شهادة الدبلوم وشهادة االمتحان الشامل وكشف العالمات مصدقات من وزارة التعليم . 4

العالي والبحث العلمي.
الشهادة اجلامعية وكشف العالمات مصدقني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 5
معادلة شهادة مصدقة خلريجي اجلامعات واملعاهد األجنبية.. 6
شهادة عدم محكومية.. 7

مادة )5(
تتم إجراءات احلصول على مزاولة املهنة وفق اآلتي:. 1

الوثائق احملددة يف أ.  اكتمال  بعد  الوحدة  إلى  املهنة  املديرية طلب مزاولة  حتيل 
املادة )4( من هذه التعليمات خالل )7( أيام من تاريخ استالم الطلب.

تقوم الوحدة بدراسة الطلب خالل )30( يوًما من تاريخ إحالة الطلب من قبل ب. 
املديرية، ويحق لها رفض الطلب، على أن يكون مسبًبا.
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ترفع الوحدة التوصية باعتماد إجازة مزاولة املهنة إلى الوزير أو من يفوضه.ج. 
ترسل الوحدة إجازة مزاولة املهنة للمديرية لتسليمها إلى مقدم الطلب بعد دفع د. 

الرسوم املقررة حسب األصول.
جتدد إجازة مزاولة املهنة سنوًيا بعد التأكد من استمرار استيفاء شروط املزاولة.. 2

مادة )6(
يتم ترخيص املركز وفق اإلجراءات اآلتية:. 1

يقدم طلب الترخيص إلى املديرية على منوذج الترخيص املعتمد من الوزارة.أ. 
حتيل املديرية طلب الترخيص إلى الوحدة خالل )7( أيام من تاريخ تقدمي الطلب.ب. 
تتولى اللجنة الكشف امليداني عن املركز بالتنسيق مع املديرية للتأكد من مطابقته ج. 

للشروط الفنية احملددة مبوجب أحكام املادة )8( من هذه التعليمات.
ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خالل )14( يوًما من تاريخ تشكيلها مرفًقا د. 

به منوذج الكشف عن املركز املعتمد من الوزارة.
هـ.  يجوز للوحدة رفض ترخيص املركز على أن يكون مسبًبا.

ترفع الوحدة التوصية إلى الوزير أو من يفوضه بترخيص املركز خالل )30( يوًما و. 
من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. 

ترسل الوحدة الترخيص للمديرية لتقوم بتسليمه إلى مقدم الطلب بعد دفع رسوم ز. 
الترخيص املقررة حسب األصول.

اللجنة . 2 تقوم  أن  بعد  املركز  بناًء على طلب مدير  املركز سنوًيا،  يجدد ترخيص 
بإعادة الكشف للتأكد من استمرار استيفائه لشروط الترخيص احملددة يف أحكام 

هذه التعليمات.

مادة )7(
  يقدم طلب ترخيص املركز مرفًقا بالوثائق اآلتية:

الختصاصي . 1 املفعول  سارية  الوزارة  عن  صادرة  املهنة  مزاولة  شهادة  عن  صورة 
األطراف االصطناعية مقدم الطلب.

واألجهزة . 2 االصطناعية  األطراف  مجال  يف  سنوات   )3( عن  تقل  ال  خبرة  شهادة 
املساعدة ملقدم الطلب.

صورة عن شهادة مزاولة املهنة الصادرة عن الوزارة ألي اختصاصي أطراف اصطناعية . 3
أو أي فني أطراف اصطناعية سيعمل يف املركز.

عقد إيجار أو سند ملكية للمركز باسم مقدم الطلب.. 4
صورة عن عقد شراكة املركز إذا كان ألكثر من اختصاصي أطراف اصطناعية.. 5
خارطة موقع توضح مساحة وعنوان املركز.. 6
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مخطط هندسي لتقسيمات املركز الداخلية صادر عن مهندس مختص.. 7
قائمة باألجهزة واألدوات.. 8
تصريح مشفوع بالقسم من مقدم طلب الترخيص بامللكية والتفرغ. . 9

صورة مصدقة عن تأمني )Malpractice( ساري املفعول.. 10
تصريح السالمة العامة والوقاية صادر من الدفاع املدني ساري املفعول. . 11

مادة )8(
يشترط يف املركز توافر الشروط الفنية اآلتية:

أال تقل مساحته عن )90( م2.. 1
أن تكون التقسيمات الداخلية للمركز على النحو اآلتي:. 2

غرفة انتظار مبساحة )9( م2 بحد أدنى. أ. 
غرفة قياس وتشخيص مبساحة )9( م2 بحد أدنى، على أن تتوافر فيها األجهزة ب. 

واملعدات الواردة يف امللحق رقم )1( املرفق بهذه التعليمات.
غرفة جبس مبساحة )9( م2 بحد أدنى.ج. 
مرفق صحي موائم.د. 

هـ.  ورشة مبساحة )60( م2 بحد أدنى، على أن تتوفر فيها املتطلبات اآلتية:
مساحة طولية للمتوازي اخلاص بالتدريب على املشي مبسافة ال تقل عن )4( م، ( 1

بشرط احملافظة على خصوصية املريض.
مفصولة عن باقي الغرف بحائط عازل.( 2
شفاط خاص حتفظ فيه العوادم.( 3
املسافة بني املعدات كافية للتنقل اآلمن. ( 4
توفر األجهزة واملعدات احملددة يف امللحق رقم )2( املرفق بهذه التعليمات. ( 5

مادة )9(
يجوز ترخيص املركز يف املؤسسات األهلية وغير احلكومية باسم املؤسسة، على أن تقوم 

هذه املؤسسة بتزويد الوزارة باآلتي:
نظامها الداخلي.. 1
اسم اختصاصي األطراف االصطناعية املسؤول عن املركز.. 2
أسماء اختصاصيي وفنيي األطراف االصطناعية العاملني فيه.. 3
تسعيرة اخلدمات املقدمة.. 4
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مادة )10(
الترخيص، . 1 على  احلاصل  االصطناعية  األطراف  اختصاصي  املركز  إدارة  يتولى 

على أن يكون متفرًغا إلدارة املركز تفرًغا كاماًل.
يتولى مدير املركز املهام اآلتية: . 2

اإلشراف على العاملني يف املركز.أ. 
وضع الرخصة وتسعيرة اخلدمات املقدمة يف مكان بارز يف املركز.ب. 
إبالغ املديرية خطًيا بأي تعديل على تخطيط املركز أو تغيير يف األجهزة واملعدات.ج. 
احلصول على ترخيص جديد يف حال نقل مقر املركز.د. 

هـ.  عدم استعمال املركز لغير الغايات التي ُرخص من أجلها.
عدم االتفاق مع أي شخص أو جهة لتسويق العالج يف املركز.و. 

مادة )11(
 يحظر على من يزاول املهنة القيام باآلتي:

تقدمي خدمة املعاجلة خارج املركز، إال إذا استدعت احلالة الصحية للمريض ذلك.. 1
إعطاء وصفة طبية. . 2
طلب إجراء فحوصات مخبرية أو صور إشعاعية بأنواعها.. 3
من . 4 توصية خطية  دون  املساعدة  واألجهزة  االصطناعية  األطراف  تقدمي خدمة 

طبيب عظام أو طبيب اختصاصي أوعية دموية أو طبيب اختصاصي أعصاب.
التدريس يف . 5 مهنة  باستثناء  الصحية،  املهن  من  وغيرها  املهنة  مزاولة  بني  اجلمع 

اجلامعات واملعاهد إال بعد احلصول على موافقة الوزارة.
إفشاء أسرار املرضى التي يتم االطالع عليها بحكم املهنة.. 6

مادة )12(
يلتزم مدير املركز باحلصول على موافقة الوزارة قبل التغيير يف ملكية املركز.. 1
يجب على املالك اجلديد عند انتقال امللكية احلصول على ترخيص جديد للمركز . 2

وفق أحكام هذه التعليمات. 

مادة )13(
يلتزم املركز بالقيام باآلتي:

األطراف . 1 وفنيي  االصطناعية  األطراف  اختصاصيي  من  فيه  العاملني  أسماء  نشر 
االصطناعية على اللوحات الداخلية للمركز.
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املديرية . 2 إلى  الشهر األول من كل سنة  املركز يف  العاملني يف  إرسال قائمة بأسماء 
التابع لها.

إعالم املديرية بشكل فوري عن أي تغيير يطرأ على العاملني، وأي نشاط طبي جديد . 3
يف املركز.

مادة )14(
يلتزم مدير املركز باآلتي:. 1

تعيني أ.  له  ويجوز  شهر،  من  أقل  ملدة  املركز  عن  غيابه  حال  يف  املديرية  إبالغ 
اختصاصي أطراف اصطناعية مرخص له مبزاولة املهنة ينوب عنه.

املركز ب.  عن  الغياب  مدة  كانت  إذا  املديرية  من  مسبقة  موافقة  على  احلصول 
تزيد على شهر، وتعيني اختصاصي أطراف اصطناعية مرخص له مبزاولة املهنة 

ينوب عنه.
عند . 2 جديد  وبترخيص  جديد  اصطناعية  أطراف  الختصاصي  املركز  ملكية  تنتقل 

غياب مدير املركز ملدة تزيد على سنة، إال إذا كان الغياب بهدف الدراسة.

مادة )15(
يلغى ترخيص املركز بقرار من الوزير يف إحدى احلاالت اآلتية:

إذا ثبت أن الترخيص منح بناًء على بيانات غير صحيحة.. 1
انتفاء شرط من شروط الترخيص.. 2
صدور حكم نهائي بعقوبة يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة على مدير املركز.. 3

مادة )16(
تلتزم املراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خالل سنة . 1

من تاريخ نفاذها.
أحكام . 2 نفاذ  قبل  االصطناعية  األطراف  اختصاصي  لغير  اململوكة  املراكز  حتتفظ 

هذه التعليمات مبلكية مراكزهم، على أن يتم تعيني اختصاصي أطراف اصطناعية 
متفرًغا إلدارتها.
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مادة )17(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة )18(
على اجلهات املختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها 

من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرسمية.

صدرت يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2021/10/18 ميالدية
                        املوافق: 12/ربيع األول/1443 هجرية

                                                                              
الدكتورة مي سامل الكيلة 

وزيرة الصحة
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