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قرار وزير ال�صحة رقم (  )1441 - 407729وتاريخ 1441-02-28هـ

قرارات وزارة الصحة

املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)
�إن وزير ال�صحة
 وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة له. وبعد االطالع على نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز) ال�صادر باملر�سوم امللكيرقم (م )41/وتاريخ 1438-4-15هـ .
 وبعد االطالع علـى املـادة (ال�سـاد�سة والع�شـرون) مـن ذات النـظام والتـي تنـ�ص “ي�صدر الوزيرالالئحـة  -بعـد التن�سيـق مـع املجلـ�س ال�صحـي ال�سعـودي  -خـالل ت�سعـني يومـاً مـن تاريخ ن�شـر
النظام”.
 -ونظر ًا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

ُيقرر ما يلي:
�أو ًال  :املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)
بال�صيغة املرفقة بهذا القرار.
ثانياًُ :يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر باجلريدة الر�سمية واملوقع الإلكرتوين للوزارة.
واهلل ويل التوفيق،،،

وزير ال�صحة
توفيق بن فوزان الربيعة

الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)
نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الإيدز) ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )41 /وتاريخ1438-04-15هـ
والئحته التنفيذية
الإ�صدار الأول
1441هـ 2019 -م

جدول اال�ضافات الواردة يف الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب(الإيدز)
الن�ص اجلديد

م

رقم املادة

الن�ص احلايل

1

1/2

�إ�ضافة ن�ص

تعترب اال�صابة بالفريو�س امل�سبب للإيدز من اال�صابات املعدية ،ويتوىل الربنامج الوطني حتديد االجراءات والتدابري وحتديثها للوقاية من انت�شار املر�ض
وعلى كافة اجلهات ذات العالقة االلتزام بالإجراءات والتدابري القيا�سية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.

2

2/2

�إ�ضافة ن�ص

يتوىل الربنامج الوطني اال�شراف على برامج تعزيز ال�صحة وال�سلوكيات ال�سليمة للم�صابني واملخالطني املبا�شرين ل�ضمان متتع امل�صابني بحياة �صحية واحلد
من انتقال العدوى ،من خالل التوعية ال�صحية والتثقيف بكافة الو�سائل حول املر�ض وال�سلوكيات املرتبطة به.

3

3/2

�إ�ضافة ن�ص

�أ  .توفري خدمات الت�شخي�ص والعالج للم�صابني ومر�ضى الإيدز يف اجلهات ال�صحية بالإ�ضافة �إىل حقهم باحل�صول على العالج والت�شخي�ص يف املراكز الطبية
املتخ�ص�صة.
ب.على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية املنا�سبة املتاحة لديهم للم�صابني ومر�ضى الإيدز كغريه من طالبي الرعاية الطبية االخرين وفق النظم
واللوائح املتبعة وال تقت�صر الرعاية على املراكز املتخ�ص�صة فقط.
ج .على كل اجلهات ال�صحية تقدمي الرعاية الطبية وال�صحية املنا�سبة وفق الإمكانيات املتاحة.

4/2

�إ�ضافة ن�ص

�أ  .على اجلهات التعليمية توفري الأماكن املخ�ص�صة �أو الو�سائل املنا�سبة التعليمية وبالتن�سيق مع الربنامج الوطني يف اعتماد االليات املنا�سبة التي تتيح
للم�صابني موا�صلة التعليم بكافة مراحله ،وال يحق لهذه اجلهات التعليمية منعهم من حقهم يف التعليم �أو موا�صلته.
ب .للم�صاب احلق يف العمل يف جميع املهن املنا�سبة ح�سب املعايري املحددة من الربنامج الوطني وال يجوز منعه من العمل ب�سبب ا�صابته ،ويحق جلهة العمل
اتخاذ التدابري والإجراءات االحرتازية للمحافظة على حقوق املتعاملني ،واحلد من انت�شار املر�ض.

4

1/3

�إ�ضافة ن�ص

تلتزم اجلهات ال�صحية بتقدمي جميع �أنواع الرعاية ال�صحية املتاحة للم�صابني ومر�ضى االيدز.

5

2/3

�إ�ضافة ن�ص

توفر اجلهات ال�صحية املخ�ص�صة ملعاجلة امل�صابني ومر�ضى الإيدز بالكوادر امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة يف املجال النف�سي واالجتماعي لتقدمي الرعاية النف�سية
واالجتماعية للم�صاب وذويه.

6

3/3

�إ�ضافة ن�ص

تقوم اجلهات ال�صحية بالتن�سيق مع الربنامج الوطني لإعتماد حمتوى الربامج التوعوية والوقائية.

7

4/3

�إ�ضافة ن�ص

ينفذ وي�شرف الربنامج الوطني على حمالت التوعية من اال�صابة بعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري وعن مر�ض االيدز وعواقبهما ال�شرعية وال�صحية من
خالل و�سائل الإعالم املختلفة.

8

1/4

�إ�ضافة ن�ص

على جميع اجلهات ال�صحية والعاملني فيها مبا فيهم املمار�سني ال�صحيني عدم رف�ض التدخالت اجلراحية او التخدير او التنظري او عالج الإ�سنان او �إي
�إجراءات �أخرى الزمة �سوا ًء �أكانت �إ�سعافيه �أو روتينية للم�صابني ومر�ضى االيدز مع اتخاذ االحتياطات الوقائية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني والت�أكيد
على �أن من يرف�ض ذلك �سيكون عر�ضة للم�ساءلة �سوا ًء كان ذا �شخ�صية طبيعية �أو �شخ�صية اعتيادية.

9

2/4

�إ�ضافة ن�ص

على املن�ش�أة ال�صحية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدريب ورفع قدرات املمار�سني ال�صحيني وتطبيق �أخالقيات املهن ال�صحية عند التعامل مع امل�صابني ومر�ضى
االيدز.

10

1/5

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني باعتماد الإجراءات الوقائية وغريها من اخلدمات ال�ضرورية التي تهدف �إىل حماية كافة افراد املجتمع وت�شمل برامج تعزيز ال�صحة
وال�سلوكيات ال�سليمة.

18
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11

2/5

�إ�ضافة ن�ص

تلتزم كافة اجلهات ال�صحية بالتن�سيق مع الربنامج الوطني يف تفعيل االجراءات والربامج الوقائية.

12

3/5

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بتحديد وحتديث قائمة املختربات املرجعية امل�ؤهلة للتثبت من اال�صابة ب�شكل دوري و�إبالغ اجلهات
ال�صحية ذات العالقة بذلك.

4/5

�إ�ضافة ن�ص

يجب على اجلهات ال�صحية عند ايجابية الفح�ص املبدئي �أو اال�شتباه ب�إ�صابة �صاحب العينة �أن تقوم ب�إر�سال العينة ب�شكل �سري للمخترب املرجعي املحدد من
قبل الربنامج الوطني بغر�ض التثبت ويلتزم املخترب املرجعي ب�إبالغ الربنامج الوطني باملنطقة �أو املحافظة واجلهات ال�صحية املر�سلة للعينة خالل اربعة
وع�شرون �ساعة من تاريخ التثبت من �إيجابية العينة.

13

5/5

�إ�ضافة ن�ص

تقوم امل�ؤ�س�سات ال�صحية العامة �أو اخلا�صة ب�إبالغ الربنامج الوطني باملنطقة �أو املحافظة فور ثبوت نتيجة العينة من املخترب املرجعي.

14

6/5

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية حول ادراج االجراءات الوقائية �ضمن املعايري املعتمدة لدى املركز ال�سعودي
العتماد املن�ش�آت ال�صحية

15

1/6

�إ�ضافة ن�ص

تلتزم كل اجلهات ال�صحية ب�إدراج فح�ص الن�ساء احلوامل للفريو�س خالل �أول زيارة �أثناء احلمل ويحدد الطبيب املعالج عدد مرات الفح�ص مبا فيهم الفح�ص
عند الوالدة والعالج ح�سب الإجراءات املتبعة لإكت�شاف الإ�صابة �أثناء احلمل وتوفري العالج.

16

2/6

�إ�ضافة ن�ص

يحق للمر�أة احلامل امل�صابة احل�صول على اخلدمات العالجية والوقائية الالزمة لها وجلنينها.

17

3/6

�إ�ضافة ن�ص

على اجلهات ال�صحية اجراء فح�ص اال�صابة بعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري للمر�أة احلامل عند الوالدة للحاالت التي مل ي�سبق لها الفح�ص خالل احلمل
احلايل �أو ما يثبت اجرائه مع توفري العالج الوقائي للمر�أة ووليدها بغرف الوالدة.

18

1/7

�إ�ضافة ن�ص

-1ت�شكل جلنة برئا�سة الربنامج الوطني مب�شاركة اجلهات ال�صحية والتعليمية واالعالمية ومن ترى اللجنة من اجلهات ذات العالقة للتثقيف ال�صحي عن
عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري ،وتتوىل ما يلي:
�أ -اال�شراف على تنفيذ الربامج التوعوية يف و�سائل االعالم املختلفة و املنابر التعليمة و الأماكن العامة لرفع م�ستوى الوعي ال�صحي و التثقيف باملر�ض
و طرق الوقاية منه و �إي�ضاح خماطرة.
ب -تو�ضيح احلقائق اخلا�صة باملر�ض وحتديث املعلومات عن اعرا�ضه وطرق انت�شاره والوقاية منه خا�صة للفئات الأكرث عر�ضة للإ�صابة به.
ج -زيادة الوعي ال�صحي مبا ي�ساهم يف احلد من الو�صم والتمييز �ضد للم�صابني ومر�ضى الإيدز.

19

2/7

�إ�ضافة ن�ص

تلتزم اجلهات ال�صحية والتعليمية واالعالمية ب�إقامة الفعاليات والندوات التوعوية والتثقيفية عن العدوى ومر�ض االيدز ،على �أن يتم التن�سيق مع الربنامج
الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

20

3/7

�إ�ضافة ن�ص

يحظر �أن تكون البيانات ال�شخ�صية للم�صاب بالفريو�س حم ًال للن�شر �أو ا�ستخدامها يف املواد التوعوية

21

1/8

�إ�ضافة ن�ص

للم�صاب احلق بالتمتع بكافة حقوقه املقرة مبوجب الأنظمة من تعليم وعمل وعالج وغريها.

22

2/8

�إ�ضافة ن�ص

يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابري املحددة واملعتمدة من قبل الربنامج الوطني والالزمة ملنع انت�شار العدوى.

23

3/8

�إ�ضافة الن�ص

عند ثبوت تعمد امل�صاب نقل العدوى يف مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ الإجراءات الالزمة مبا فيها ف�صله ،وال مينع ذلك امل�ساءلة القانونية.

24

4/8

�إ�ضافة الن�ص

�إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد امل�صاب نقل العدوى ،فيحق لهذه اجلهات اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة مبا فيها ف�صله.

25

5/8

�إ�ضافة الن�ص

ذا تبني لدى جهات التعليم خطورة حالة امل�صاب على املخالطني واملتعاملني معه ،فيحق لهذه اجلهات اتخاذ كافة التدابري الالزمة والإجراءات الوقائية املحددة
من قبل الربنامج الوطني للحيلولة دون انت�شار العدوى ،وتوفري الو�سائل البديلة املنا�سبة ال�ستكمال تعليم امل�صاب.

26

1/9

�إ�ضافة ن�ص

على اجلهات ال�صحية �إدراج فح�ص اال�صابة بالفريو�س �ضمن الفحو�صات للحاالت املحددة باملادة التا�سعة ،وعلى اجلهات التعلمية وجهات العمل واجلهات
واال�شخا�ص ذوي العالقة الت�أكد من وجود الفح�ص للفئات املحددة باملادة التا�سعة مع مراعاة ال�سرية يف كل الأحوال.

27

2/9

�إ�ضافة ن�ص

احلاالت الواجب القيام بفح�صها للت�أكد من خلوها من اال�صابة بالفريو�س:
�أ  .املخالطني للحاالت الإيجابية امل�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرى.
ب .من �سبق له نقل دم ملوث �أو تق�ضي حالتهم �إجراء نقل دم لهم.
ج  .مر�ضى غ�سيل الكلى.
د  .مر�ضى زرع الأع�ضاء.
هـ  .فح�ص عينات للمتربعون بالدم.
و  .مدمني املخدرات) خا�صة متعاطي املخدرات عن طريق احلقن).
ز  .مر�ضى الدرن.
ح  .نزالء ال�سجون والفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ط .العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة �إىل اململكة �سوا ًء للعمل �أو الإقامة قبل ا�ستخراج الإقامة.
ي .املر�ضى امل�ؤكد �إ�صابتهم بالأمرا�ض املنقولة جن�سياً.
ك .مقدمي اخلدمة ال�صحية املعر�ضون للوخز امللوث.
ل  .اجلاين واملجني عليه يف حاالت الإغت�صاب.
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28

3/9

�إ�ضافة ن�ص

يجوز للوزير �إ�ضافة �أي حالة يرى �ضرورة �شمولها ب�إجراء فح�ص الفريو�س بعد �إبالغ املجل�س ال�صحي ال�سعودي بذلك.

29

1/10

�إ�ضافة ن�ص

يجب على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة حماية افراد املجتمع من انتقال عدوى الإ�صابة بالفريو�س
وعليها اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية االفراد وحماية حقوقهم

30

2/10

�إ�ضافة ن�ص

على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة �إبراز اجلوانب ال�شرعية والأخالقية يف مكافحة اال�صابة بالفريو�س
وحتذير افراد املجتمع من خطورة وحرمة املمار�سات املخالفة لل�شرع واالخالق.

31

3/10

�إ�ضافة ن�ص

على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة تنفيذ برامج توعوية و ثقافية ت�ستهدف جميع افراد املجتمع
للتعريف بهذا املر�ض و طرق الوقاية منه و خماطر الإ�صابة و العواقب ال�شرعية و الأخالقية املرتتبة على الإ�صابة به ،على �أن يتم التن�سيق مع الربنامج
الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

32

1/11

�إ�ضافة ن�ص

يحق لكل �ضحايا الإ�صابة بالفريو�س ب�سبب العدوى العمد �أو اخلط�أ احل�صول على التعوي�ض املنا�سب من املت�سبب.

33

2/11

�إ�ضافة ن�ص

يلتزم بالتعوي�ض كل من تعمد نقل العدوى لغريه �أو تعمد نقل املر�ض للغري ،وتقدر اجلهات املخت�صة مقدار التعوي�ض الواجب للمت�ضرر وال يعفى ذلك من
امل�س�ؤولية اجلنائية.

34

3/11

�إ�ضافة ن�ص

يف حال ا�شتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان �ضبط املخالفات �إبالغ اجلهات ذات العالقة للتحقق من امل�س�ؤولية اجلنائية و�إقامة الدعوى �أمام
املحكمة املخت�صة.

35

1/12

�إ�ضافة ن�ص

عند ثبوت �إ�صابة املقيم باملر�ض ترفع مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية باملناطق �أو املحافظات بكامل املعلومات الإح�صائية عنه بلغة اجلواز للإمارة باملنطقة �أو
املحافظة ويرحل امل�صاب على وجه ال�سرعة بعد ت�صفية حقوقه ويدرج ا�سمه على قائمة املنع من دخول اململكة.

36

2/12

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع وزارة الداخلية للنظر يف ا�ستثناء املقيمون الذين لهم �إرتباط �إ�سري من الدرجة الأوىل مبواطنني �سعوديني من بند ترحيل
الأجانب الذين يرحلوا عند ثبوت �إيجابيتهم لإختبار الإ�صابة بالفريو�س ،واحلاالت الواردة يف برقية املقام ال�سامي رقم �س 6725/وتاريخ 1408-5-4هـ .

37

3/12

�إ�ضافة ن�ص

يتم عزل املقيمني الذين ب�صدد الرتحيل والإبعاد ب�سبب �إ�صابتهم بعدوى الفريو�س لدى اجلهات الأمنية ما مل ت�ستدعى حالتهم ال�صحية العزل يف املن�شئات
ال�صحية.

38

1/13

�إ�ضافة ن�ص

يتم مطالبة القادمني للعمل �أو الإقامة باململكة بتقدمي �شهادة �صادرة من مراكز فح�ص العمالة املعتمدة يف دول القدوم ،ت�ؤكد خلوه من م�سببات املر�ض مع �إعادة
الفح�ص بعد و�صولهم وقبل ا�ستكمال �إجراءات االقامة.

39

2/13

�إ�ضافة ن�ص

ي�ستثنى من الفح�ص الفئات القادمة لغري العمل �أو االقامة مثل القادمني لإداء احلج والعمرة والزيارات احلكومية والدعوات الر�سمية.

40

3/13

�إ�ضافة ن�ص

عند ثبوت �إ�صابة الوافد القادم للملكة باملر�ض يتم ترحيله فورا وفقا االجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام والئحته التنفيذية.

41

4/13

�إ�ضافة ن�ص

�إجراء فح�ص الفريو�س للوافدين للعمل �أو للإقامة خالل مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ القدوم يف املراكز املعتمدة لفح�ص العمالة.

42

5/13

�إ�ضافة ن�ص

يجوز للوزير �إ�ضافة الفئات التي ي�ستوجب فح�صها للفريو�س من غري القادمني للعمل �أو الإقامة بناء على ما يو�صي به الربنامج الوطني واجلهات االمنية.

43

1/14

�إ�ضافة ن�ص

يتم عزل امل�صاب الذي ت�ستوجب حالته ال�صحية ذلك بناء على تو�صية الطبيب املخت�ص ويف اجلهة ال�صحية املنا�سبة.

44

2/14

�إ�ضافة ن�ص

على م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية تخ�صي�ص غرف عزل ا للمر�ضى النف�سيني امل�صابني املقيمني يف اجلهة ال�صحية.

45

3/14

�إ�ضافة ن�ص

يتم �إتباع �إر�شادات الطبيب املخت�ص �إذا كان امل�صاب من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو من ال ُق�صر املقيمني يف الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية والأيتام وتوفر �أماكن عزل منا�سب لهم �إن دعت احلاجة لذلك.

46

4/14

�إ�ضافة ن�ص

يجب �أن يراعى يف العزل الذي يتم يف اجلهات ال�صحية باملنطقة �أو املحافظات ما ي�أتي:
�أ  .تنا�سب م�ستويات غرف العزل مع طبيعة املر�ض وطرق انت�شاره.
ب .توفري احلد الأدنى من املوا�صفات الفنية املنا�سبة مع فئة املري�ض بح�سب املتطلبات املعتمدة من قبل املركز ال�سعودي العتماد املن�شئات ال�صحية.

47

5/14

�إ�ضافة ن�ص

يتم التن�سيق مع مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة �أو املحافظة مع �إدارة ال�سجن باملنطقة بتعني �ضابط ات�صال لتحديد جهة ميكن االت�صال بها على مدار
ال�ساعة يف ال�ش�ؤون ال�صحية فيما يخ�ص احلاالت ال�صحية الطارئة للم�صابني.
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48

6/14

�إ�ضافة ن�ص

يف حال �إ�صابة ال�سجني بعدوى الفريو�س تقوم �إدارة ال�سجن ب�إبالغ ال�ش�ؤون ال�صحية بكل منطقة �أو حمافظة وذلك لعمل جميع الإجراءات الوقائية الالزمة
للم�صاب وخمالطيه ،ويف حال حدوث �أي طارئ للم�صاب يقوم �ضابط االت�صال يف ال�سجن ب�إبالغ طبيب ال�سجن.

49

7/14

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الفريق ال�صحي التابع لل�ش�ؤون ال�صحية بكل منطقة �أو حمافظة يف حالة عدم وجود مركز �صحي بال�سجن بالتن�سيق والتعاون مع �إدارة ال�سجن ب�إبالغ
ال�سجني امل�صاب مبر�ضه و�شرح كافة �أ�ساليب وقاية االخرين من العدوى وتقدمي امل�شورة املنا�سبة لذلك.

50

8/14

�إ�ضافة ن�ص

يعزل امل�صاب املحكوم عليه بال�سجن عن بقية ال�سجناء يف مكان خم�ص�ص له ويراعي ا�شرتاطات العزل و�إجراءاته ويف كل االحوال ال يجوز منع ال�سجني تلقي
العناية ال�صحية والطبية الالزمة.

51

1/15

�إ�ضافة ن�ص

يجب على جميع اجلهات ال�صحية القيام ب�إجراء الفحو�صات الالزمة على احلاالت امل�شتبهة الواردة يف البند (9م2/ل) وذلك للت�أكد ب�شكل قطعي من خلوه من
العدوى مع �ضمان حق امل�شتبه به باحل�صول على الرعاية الطبية وال�صحية املكفولة له ،وعند رف�ض امل�شتبه به اخل�ضوع لإجراء الفحو�ص الطبية تقوم اجلهة
ال�صحية �إبالغ الربنامج الوطني باملناطق واملحافظات خالل مدة �أق�صاها � 24ساعة مع مراعاة ال�سرية.

52

1/16

�إ�ضافة ن�ص

على جميع العاملني يف اجلهات ال�صحية واملخالطني وذوي امل�صاب عدم �إف�شاء �أ�سم امل�صاب �أو �أي بيانات خا�صة به وتتقيد جميع اجلهات ال�صحية ب�إجراءات
املحافظة على �سرية املعلومات.

53

2/16

�إ�ضافة ن�ص

يكون الربنامج الوطني يف الوزارة واملناطق واملحافظات ،هو امل�س�ؤول عن تزويد اجلهات االمنية والق�ضائية با�سم امل�صاب وبياناته �إن دعت احلاجة ذلك.

54

3/16

�إ�ضافة ن�ص

االجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على �سرية املعلومات للم�صاب:
�أ  .يحظر تداول �أ�سماء امل�صابني ويكون الإخطار عن �أ�سماء امل�صابني برقم كودي/رمزي معتمد من قبل الربنامج الوطني عند تداولها.
ب  .يحق للفريق الطبي املعالج ذو العالقة االطالع على بيانات و �سجل املري�ض الطبي مبقدار احلاجة الالزمة.،
ج  .االلتزام بعدم ن�شر �أي معلومات �أو �صور �شخ�صية تتعلق بامل�صابني يف الندوات العلمية �أو اللقاءات �أو خالفه.
د  .يقوم الربنامج الوطني باملديريات و املحافظات حفظ �سجالت املر�ضى والأرقام الكودية للأ�سماء.
هـ  .عدم ك�شف حالة اال�صابة يف مكان العمل �أو التعليم.

55

1/17

�إ�ضافة ن�ص

�إذا ثبت لدى اجلهة ال�صحية �إ�صابة �أحد الزوجني يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات ال�صحية �أو الطبيب املعالج تبليغه و�أخذ �إقرار عليه بالعلم
وفق النماذج املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.

56

2/17

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات ال�صحية �أخذ �إقرار على امل�صاب (الزوج – الزوجة) بتبليغ الطرف الآخر.

57

3/17

�إ�ضافة ن�ص

يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات ال�صحية ا�ستدعاء املخالطني املبا�شرين للم�صاب لعمل االجراءات الوقائية و�أخذ �إقرار عليه بالعلم وفق النماذج
املعتمدة من قبل الربنامج الوطني ،وعلى امل�صاب الإف�صاح عن كل املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه.

58

4/17

�إ�ضافة ن�ص

عند رف�ض من يثبت ا�صابته احل�ضور �إىل اجلهة ال�صحية لعمل االجراءات الوقائية والعالجية� ،أو االف�صاح عن املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه فيجب
على اجلهة ال�صحية �إبالغ �إمارة املنطقة �أو املحافظة فورا ال�ستكمال االجراءات النظامية.

59

5/17

�إ�ضافة ن�ص

تراعي اجلهات ال�صحية عند تبليغ املري�ض �أو الطرف الآخر واملخالطني املبا�شرين واملتعاملني مع امل�صاب الآتي:
�أ  .االلتزام بعدم �إبالغ امل�صاب �أو ا�ستدعاء الطرف الآخر �أو املخالطني و املتعاملني� ،إال بعد التثبت من اال�صابة.
ب� .أن يتم �إعالم املري�ض مبر�ضه مبهارة فائقة وعناية تامة مع مراعاة حالته ال�صحية و النف�سية.
ا�ستدعاء جميع املخالطني املبا�شرين للم�صاب عند ت�أكد الأ�صابة وعمل جميع الفحو�صات املخربية الالزمة  ،وعند رف�ضهم �إجراء الفحو�ص املخربية الالزمة
تقوم اجلهة ال�صحية بتبليغ االمارة باملنطقة �أو املحافظة.

60

1/18

�إ�ضافة ن�ص

يجب على املري�ض فور معرفته ب�إ�صابته اتخاذ التدابري الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من قبل اجلهة املخت�صة بهدف احليلولة دون نقل العدوى �إىل
الآخرين ،وعند اخالله وعدم تقييده بذلك يعد ت�صرفه تعمد ًا لنقل العدوى.

61

2/18

�إ�ضافة ن�ص

يحظر على املري�ض فور علمه ب�إ�صابته القيام ب�أي �سلوك ي�ؤدي �إىل نقل العدوى �إىل الغري و�إذا ثبت تعمد نقله للعدوى فيتخذ بحقه العقوبة املقررة باملادة
الرابعة والع�شرون.

62

3/18

�إ�ضافة ن�ص

على امل�صاب التقيد بالإر�شادات العالجية والوقائية املقدمة له من اجلهات ال�صحية ،وال يحق له االنقطاع عن متابعة اخلطة العالجية والوقائية املو�صي بها.

63

4/18

�إ�ضافة ن�ص

على اجلهات ال�صحية ومن�سق الربنامج الوطني التوا�صل مع امل�صاب املنقطع عن متابعة املواعيد ،وعند ا�ستمرار انقطاعه يتم �إبالغ احلاكم الإداري(الإمارة)
التخاذ االجراءات النظامية.

64

5/18

�إ�ضافة ن�ص

على امل�صاب التقيد با�ستخدام الو�سائل الوقائية القيا�سية املعتمدة ،وعند اخالله وعدم تقييده بذلك يعد ت�صرفه تعمد ًا لنقل العدوى.

65

1/19

�إ�ضافة ن�ص

�إذا ثبت للجهة التي يعمل بها امل�صاب خطره بنقل العدوى �إىل املتعاملني فيحق ل�صاحب العمل ن ْق ُله �إىل وظيفة �أخرى تتنا�سب مع حالته املر�ضية.
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االعمال المحظورة على المصاب تتمثل في- :
�أ  .مزاولة املهن ال�صحية يف جميع اجلهات ال�صحية
ب .الوظائف الع�سكرية.
ج  .مهنة احلالقة و احلجامة �أو الأعمال يف مراكز اال�ستجمام و اال�سرتخاء مثل (مراكز امل�ساج).
د �.أي وظيفة ت�شتمل على تعامل امل�صاب مع ق�صر �أو طالب دون �سن الر�شد �أو من ذوي االحتياجات اخلا�صة مثل ريا�ض االطفال �أو مراكز الت�أهيل الأهلي
او مراكز الرعاية النف�سية �أو الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
هـ � .أي عمل قد ينفرد فيه امل�صاب بالفرد مثل مراكز احلجز املنفرد و التوقيف.
يحق للربنامج الوطني �إ�ضافة �إي مهن �أو �أعمال �أخرى يرى حظرها على امل�صابني.

66

2/19

�إ�ضافة ن�ص

67

1/20

�إ�ضافة ن�ص

68

2/20

�إ�ضافة ن�ص

69

3/20

�إ�ضافة ن�ص

يحق للربنامج الوطني �إ�ضافة �إي مبادرات اخرى بهدف ت�شجيع الأفراد على �إجراء فح�ص اال�صابة بالفريو�س.

70

1/21

�إ�ضافة ن�ص

ُيكفل للم�صابني جميع حقوقهم اال�سا�سية دون تفرقه عن غريهم من �أفراد املجتمع وعدم �إغفال حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعالج ،وعدم و�صمهم والتمييز
�ضدهم ب�سبب اال�صابة بالعدوى.

71

1/22

�إ�ضافة ن�ص

تقوم اجلهات ال�صحية العامة بالتن�سيق مع الربنامج الوطني بت�شكيل اللجان للقيام مبهام �ضبط خمالفات �أحكام هذا النظام بعد اعتماد املر�شحني من قبل
املجل�س ال�صحي ال�سعودي.

72

2/22

�إ�ضافة ن�ص

�أ .تتوىل اجلنة التفتي�ش والتحقيق و�ضبط املخالفات مبوجب حم�ضر �ضبط يف اجلهات ال�صحية واجلهات االخرى وحتال �إىل جلنة النظر يف املخالفات فور
ا�ستكمال جميع املتطلبات اخلا�صة بها.
ب .يخت�ص اع�ضاء جلنة ال�ضبط مبا يلي:
 -1القيام بجوالت تفتي�شية يتم من خاللها الت�أكد من تطبيق �أحكام هذا النظام و �ضبط املخالفات .
-2تلقي البالغات وال�شكاوي وقيدها يف بيان خا�ص يعد لذلك و�إعداد حم�ضر يت�ضمن مكان وزمان البالغ  ،واملعلومات الكاملة عن ا�سم املبلغ وهويته
وعنوانه ورقم هاتفة و�أ�سماء الأ�شخا�ص  /االماكن املبلغ عن خمالفتها وو�صف املكان الذي ورد عليه التبليغ و�ص ًفا كامال  ،والأدلة املقدمة مع
البالغ.
مدة الع�ضوية يف هذه اللجان ثالث �سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.

73

1/25

�إ�ضافة ن�ص

تنظر اللجنة يف الق�ضايا املتعلقة مبخالفة �أحكام املواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التا�سعة) و(الرابعة ع�شرة) من هذا النظام والئحته التنفيذية وتطبيق العقوبة
املن�صو�ص عليها يف املادة الثالثة والع�شرين من النظام.

74

2/25

�إ�ضافة ن�ص

مدة الع�ضوية يف هذه اللجان ثالث �سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.

75

3/25

�إ�ضافة ن�ص

76

4/25

�إ�ضافة ن�ص

يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرارات هذه اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل �ستني يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.
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5/25

�إ�ضافة ن�ص

ي�صدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكاف�أة الأع�ضاء.
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1/26

�إ�ضافة ن�ص

�إذا ظهر للجنة املن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة والع�شرون) خمالفة متعلقة باملواد (ال�ساد�سة) و(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة)
و(احلادية والع�شرين) ،فيجب �إحالتها �إىل النيابة العامة.
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1/27

�إ�ضافة ن�ص

يحق للوزير تعديل ن�صو�ص الالئحة متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك بالتن�سيق مع املجل�س ال�صحي ال�سعودي.
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1/29

�إ�ضافة ن�ص

تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ الن�شر.

يتوىل الربنامج الوطني التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لإن�شاء مراكز امل�شورة والفح�ص الطوعي للك�شف عن املر�ض بهدف ت�شجيع الأفراد على التقدم لإجراء
الفح�ص.
اجراءات الفحص الطوعي المتبعة في مراكز المشورة والفحص الطوعي:
�أ  .ال ي�شرتط اخذ بيانات املراجع اخلا�صة.
ب .يتم �ضمان اخل�صو�صية وال�سرية واالحرتام الالزم.
ج  .تقدم له كل التوعية والتثقيف الالزمة.
د  .عند وجود حاالت م�شتبه بها فيتم ا�ستكمال �إجراءات التحويل �إىل املراكز املتخ�ص�صة لت�أكيد نتيجة الفح�ص.

�أ .تعقد اللجنة جل�ساتها يف الربنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنة �صحيحاً بح�ضور الرئي�س او نائبه وامل�ست�شار النظامي والطبيب املتخ�ص�ص على
االيقل �أع�ضاء اللجنة احلا�ضرين عن ثالثة وت�صدر قرارتها بالأغلبية.
ب.يحق للجنة طلب املخالف �أو وكيله ال�شرعي ل�سماع �أقواله حول املخالفة املن�سوبة وتدون �أعمالها يف حما�ضر مكتوبة.
ج .تن�ش�أ �أمانة عامة خا�صة يكون مقرها يف الربنامج الوطني بهذه اللجان تتوىل عملية التبليغ و �إر�سال القرارات و جتهيز �أعمال اللجنة.
د  .تقوم الأمانة بتبليغ الأطراف ذوي العالقة باملثول �أمام اللجنة يف املكان والزمان الذي حتدده اللجنة.
هـ .يف حال عدم ح�ضور املخالف او وكيله ال�شرعي يتم حتديد موعد �أخر على اال تقل الفرتة بني تاريخ الإبالغ واملوعد اجلديد عن خم�سة ع�شر يوماً ،ويف
حال عدم احل�ضور بعد الإبالغ باملوعد الثاين ت�ستكمل اللجنة النظر يف املخالفة والف�صل فيها.
و  .ترفع اللجنة قرارتها ملعايل الوزير لإعتمادها.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)  ..تتمة
المادة األولى:

قرارات وزارة الصحة

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت في هذا النظام -
المعاني المبينة أمام كل منها ،ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الإيدز)وحقوق امل�صابني وواجباتهم.
الوزارة :وزارة ال�صحة.
الوزير :وزير ال�صحة.
الفيروس :العامل امل�سبب ملر�ض متالزمة العوز املناعي املكت�سب.
اإليدز :مر�ض متالزمة العوز املناعي املكت�سب.
الجهات الصحية :كل جهة عامة �أو خا�صة تقدم الرعاية ال�صحية.
الرعاية الصحية :جمموعة اخلدمات والإجراءات الطبية -الوقائية والعالجية -املقدمة يف �ش�أن
الوقاية والعناية والعالج الأويل لأعرا�ض الإيدز.
الرعاية الطبية :اخلدمات الوقائية والعالجية والت�أهيلية التي تعنى ب�صحة الفرد واملجتمع.
البرنامج الوطني :الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز يف الوزارة.

المادة الثالثة:
على اجلهات ال�صحية تقدمي الرعاية ال�صحية وامل�شورة والدعم النف�سي للم�صابني ،واحرتام حقوقهم،
ومكافحة الإيدز ،وبيان و�سائل انتقاله ،وطرق الوقاية منه ،وعالجه ،والتوعية بها ،واحلث على جتنبه،
وحماية �أفراد املجتمع منه.
الالئحة:

 1-3تلتزم اجلهات ال�صحية بتقدمي جميع �أنواع الرعاية ال�صحية املتاحة للم�صابني ومر�ضى االيدز.
 2-3توفر اجلهات ال�صحية املخ�ص�صة ملعاجلة امل�صابني ومر�ضى الإيدز بالكوادر امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة
يف املجال النف�سي واالجتماعي لتقدمي الرعاية النف�سية واالجتماعية للم�صاب وذويه.
 3-3تقوم اجلهات ال�صحية بالتن�سيق مع الربنامج الوطني لإعتماد حمتوى الربامج التوعوية
والوقائية.
 4-3ينفذ وي�شرف الربنامج الوطني على حمالت التوعية من اال�صابة بعدوى فريو�س نق�ص املناعة
الب�شري وعن مر�ض االيدز وعواقبهما ال�شرعية وال�صحية من خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
المادة الرابعة:
ال يجوز لأي جهة �صحية االمتناع عن تقدمي الرعاية الطبية الالزمة لأي م�صاب ب�سبب �إ�صابته.
الالئحة:

المتعامل :من يكون على توا�صل خدمي �أو توا�صل عمل بامل�صاب ،ب�أ�سلوب قد يرد فيه �إمكان
انتقال املر�ض.

 1-4على جميع اجلهات ال�صحية والعاملني فيها مبا فيهم املمار�سني ال�صحيني عدم رف�ض التدخالت
اجلراحية او التخدير او التنظري او عالج الإ�سنان او �إي �إجراءات �أخرى الزمة �سوا ًء �أكانت
�إ�سعافيه �أو روتينية للم�صابني ومر�ضى االيدز مع اتخاذ االحتياطات الوقائية املعتمدة من قبل
الربنامج الوطني والت�أكيد على �أن من يرف�ض ذلك �سيكون عر�ضة للم�ساءلة �سوا ًء كان ذا �شخ�صية
طبيعية �أو �شخ�صية اعتيادية.
 2-4على املن�ش�أة ال�صحية اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدريب ورفع قدرات املمار�سني ال�صحيني وتطبيق
�أخالقيات املهن ال�صحية عند التعامل مع امل�صابني ومر�ضى االيدز.

العزل :منع امل�صاب من خمالطة الآخرين حلمايته �أو حماية غريه.

المادة الخامسة:

التبليغ� :إخبار الوزارة عن الإ�صابة بالإيدز.

 -1يقوم الربنامج الوطني  -بالتن�سيق مع اجلهات ال�صحية الأخرى  -بتفعيل �إجراءات الوقاية
والرعاية والت�أهيل ،وحتديد املختربات املرجعية للت�شخي�ص ،والتثبت من الإ�صابة بالفريو�س،
وتقدمي العالج للم�صابني به ،و�إي�ضاح طرق الوقاية منه.
 -2على اجلهات ال�صحية �إر�سال العينات امل�شتبه يف �إيجابيتها �إىل املختربات املرجعية التي يحددها
الربنامج الوطني للتثبت من الإ�صابة بالفريو�س .ويف جميع الأحوال يجب �إبالغ اجلهات املعنية يف
الوزارة بطريقة �سرية بجميع احلاالت امل�صابة ،وحتدد الالئحة اجلهات التي تتلقى التبليغ.

التثبت :ت�أكيد النتيجة بو�ساطة املختربات املرجعية.
المصاب :احلامل للفريو�س امل�سبب للإيدز �أو من ظهرت عليه �أعرا�ضه.
المشتبه به :من ترجحت دالئل �إ�صابته بالإيدز.
المخالط :من يكون على ات�صال بامل�صاب ب�أ�سلوب معاي�شة يغلب عليها �إمكان انتقال املر�ض.

المادة الثانية:
مع عدم اإلخالل بالتدابير واالحتياطات الوقائية الواردة في
األنظمة ذات العالقة ،يهدف النظام إلى ما يأتي:
 .1ت�صنيف “الإيدز” من الأمرا�ض املعدية ،والعمل بالإجراءات والتدابري املبينة يف النظام والئحته
للوقاية منه.
 .2املحافظة على حقوق امل�صابني وخمالطيهم ،وبيان واجباتهم.
� .3ضمان الرعاية والت�أهيل الالزمني للم�صابني.
� .4ضمان حق امل�صابني باال�ستمرار يف التعليم والعمل.
الالئحة:

 1-2تعترب اال�صابة بالفريو�س امل�سبب للإيدز من اال�صابات املعدية ،ويتوىل الربنامج الوطني حتديد
االجراءات والتدابري وحتديثها للوقاية من انت�شار املر�ض وعلى كافة اجلهات ذات العالقة االلتزام
بالإجراءات والتدابري القيا�سية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.
 2-2يتوىل الربنامج الوطني اال�شراف على برامج تعزيز ال�صحة وال�سلوكيات ال�سليمة للم�صابني
واملخالطني املبا�شرين ل�ضمان متتع امل�صابني بحياة �صحية واحلد من انتقال العدوى ،من خالل
التوعية ال�صحية والتثقيف بكافة الو�سائل حول املر�ض وال�سلوكيات املرتبطة به.
 3-2تقوم اجلهات ال�صحية و العاملني فيها من املمار�سني ال�صحيني بتقدمي خدمات الت�شخي�ص والعالج
للم�صابني ومر�ضى الإيدز  ،بالإ�ضافة �إىل حقهم باحل�صول على العالج والت�شخي�ص يف املراكز
الطبية املتخ�ص�صة.
 4-2على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية املنا�سبة املتاحة لديهم للم�صابني ومر�ضى الإيدز
كغريه من طالبي الرعاية الطبية االخرين وفق النظم واللوائح املتبعة وال تقت�صر الرعاية على
املراكز املتخ�ص�صة فقط.
 5-2على كل اجلهات ال�صحية تقدمي الرعاية الطبية وال�صحية املنا�سبة وفق الإمكانيات املتاحة.
 6-2على اجلهات التعليمية توفري الأماكن املخ�ص�صة �أو الو�سائل املنا�سبة التعليمية وبالتن�سيق مع
الربنامج الوطني يف اعتماد االليات املنا�سبة التي تتيح للم�صابني موا�صلة التعليم بكافة مراحله،
وال يحق لهذه اجلهات التعليمية منعهم من حقهم يف التعليم �أو موا�صلته.
 7-2للم�صاب احلق يف العمل يف جميع املهن املنا�سبة ح�سب املعايري املحددة من الربنامج الوطني وال
يجوز منعه من العمل ب�سبب ا�صابته ،ويحق جلهة العمل اتخاذ التدابري والإجراءات االحرتازية
للمحافظة على حقوق املتعاملني ،واحلد من انت�شار املر�ض.

الالئحة:

 1-5يقوم الربنامج الوطني باعتماد الإجراءات الوقائية وغريها من اخلدمات ال�ضرورية التي تهدف �إىل
حماية كافة افراد املجتمع وت�شمل برامج تعزيز ال�صحة وال�سلوكيات ال�سليمة.
 2-5تلتزم كافة اجلهات ال�صحية بالتن�سيق مع الربنامج الوطني يف تفعيل االجراءات والربامج
الوقائية.
 3-5يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بتحديد وحتديث قائمة املختربات
املرجعية امل�ؤهلة للتثبت من اال�صابة ب�شكل دوري و�إبالغ اجلهات ال�صحية ذات العالقة بذلك.
 4-5يجب على اجلهات ال�صحية عند ايجابية الفح�ص املبدئي �أو اال�شتباه ب�إ�صابة �صاحب العينة �أن
تقوم ب�إر�سال العينة ب�شكل �سري للمخترب املرجعي املحدد من قبل الربنامج الوطني بغر�ض التثبت
ويلتزم املخترب املرجعي ب�إبالغ الربنامج الوطني باملنطقة �أو املحافظة واجلهات ال�صحية املر�سلة
للعينة خالل اربعة وع�شرون �ساعة من تاريخ التثبت من �إيجابية العينة.
 5-5تقوم امل�ؤ�س�سات ال�صحية العامة �أو اخلا�صة ب�إبالغ الربنامج الوطني باملنطقة �أو املحافظة فور
ثبوت نتيجة العينة من املخترب املرجعي.
 6-5يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية حول ادراج
االجراءات الوقائية �ضمن املعايري املعتمدة لدى املركز ال�سعودي العتماد املن�ش�آت ال�صحية.
المادة السادسة:
تقدم الرعاية ال�صحية الالزمة للمر�أة احلامل امل�صابة وجلنينها ،واليجوز �إجبارها على الإجها�ض �أو
حرمانها من ح�ضانة �أطفالها �أو رعايتهم ب�سبب �إ�صابتها.
الالئحة:

 1-6تلتزم كل اجلهات ال�صحية ب�إدراج فح�ص الن�ساء احلوامل للفريو�س خالل �أول زيارة �أثناء احلمل
ويحدد الطبيب املعالج عدد مرات الفح�ص مبا فيهم الفح�ص عند الوالدة والعالج ح�سب الإجراءات
املتبعة لإكت�شاف الإ�صابة �أثناء احلمل وتوفري العالج.
 2-6يحق للمر�أة احلامل امل�صابة احل�صول على اخلدمات العالجية والوقائية الالزمة لها وجلنينها.
 3-6على اجلهات ال�صحية اجراء فح�ص اال�صابة بعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري للمر�أة احلامل
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)  ..تتمة
قرارات وزارة الصحة

عند الوالدة للحاالت التي مل ي�سبق لها الفح�ص خالل احلمل احلايل �أو ما يثبت اجرائه مع توفري
العالج الوقائي للمر�أة ووليدها بغرف الوالدة
المادة السابعة:
تتخذ اجلهات ال�صحية والتعليمية والإعالمية الإجراءات الكفيلة بن�شر الوعي ال�صحي عن الإيدز يف
املجتمع وبيان حقوق امل�صابني ،وت�ضع الالئحة �إجراءات ذلك.
الالئحة:

 1-7ت�شكل جلنة برئا�سة الربنامج الوطني مب�شاركة اجلهات ال�صحية والتعليمية واالعالمية ومن ترى
اللجنة من اجلهات ذات العالقة للتثقيف ال�صحي عن عدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري ،و
تتوىل ما يلي:
�أ  -اال�شراف على تنفيذ الربامج التوعوية يف و�سائل االعالم املختلفة واملنابر التعليمة والأماكن
العامة لرفع م�ستوى الوعي ال�صحي والتثقيف باملر�ض وطرق الوقاية منه و�إي�ضاح خماطرة.
ب -تو�ضيح احلقائق اخلا�صة باملر�ض وحتديث املعلومات عن اعرا�ضه وطرق انت�شاره والوقاية
منه خا�صة للفئات الأكرث عر�ضة للإ�صابة به.
ج  -زيادة الوعي ال�صحي مبا ي�ساهم يف احلد من الو�صم والتمييز �ضد للم�صابني ومر�ضى الإيدز.
 2-7تلتزم اجلهات ال�صحية و التعليمية و االعالمية ب�إقامة الفعاليات و الندوات التوعوية و التثقيفية
عن العدوى و مر�ض االيدز  ،على �أن يتم التن�سيق مع الربنامج الوطني لتنفيذ هذه الربامج.
المادة الثامنة:
ال يجوز منع امل�صاب من التمتع باحلقوق املقرة له مبوجب الأنظمة� ،أو منعه من حق متابعة تعليمه� ،أو
ف�صله من عمله ب�سبب مر�ضه؛ �إال �إذا ثبت تعمده نقل العدوى �إىل غريه.
الالئحة:

ح  -نزالء ال�سجون والفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
ط  -العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة �إىل اململكة �سوا ًء للعمل �أو الإقامة قبل
ا�ستخراج الإقامة.
ي  -املر�ضى امل�ؤكد �إ�صابتهم بالأمرا�ض املنقولة جن�سياً.
ك  -مقدمي اخلدمة ال�صحية املعر�ضون للوخز امللوث.
ل  -اجلاين واملجني عليه يف حاالت الإغت�صاب.
المادة العاشرة:
يجب مراعاة حقوق �أفراد املجتمع يف الوقاية من عدوى الإ�صابة بالفريو�س ،وتتخذ اجلهات ال�صحية
والتعليمية واالجتماعية والإعالمية الإجراءات الالزمة للوقاية ،والتعريف والتوعية مبختلف جوانب
هذا املر�ض ،و�إبراز اجلوانب ال�شرعية والأخالقية ،و�أهمية االلتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الأفراد
والأ�سرة واملجتمع من الإ�صابة بالإيدز.
الالئحة:

 1-10يجب على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة
حماية �أفراد املجتمع من انتقال عدوى الإ�صابة بالفريو�س وعليها اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية
االفراد وحماية حقوقهم.
 2-10على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة �إبراز
اجلوانب ال�شرعية والأخالقية يف مكافحة اال�صابة بالفريو�س وحتذير افراد املجتمع من خطورة
وحرمة املمار�سات املخالفة لل�شرع والأخالق.
 3-10على اجلهات ال�صحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة تنفيذ
برامج توعوية و ثقافية ت�ستهدف جميع افراد املجتمع للتعريف بهذا املر�ض و طرق الوقاية منه و
خماطر الإ�صابة و العواقب ال�شرعية و الأخالقية املرتتبة على الإ�صابة به  ،على �أن يتم التن�سيق
مع الربنامج الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

 1-8للم�صاب احلق بالتمتع بكافة حقوقه املقرة مبوجب الأنظمة من تعليم وعمل وعالج وغريها،
وعلى املمار�س ال�صحي الذي يعمل بنظام املناوبات اال�ستمرار يف تقدمي الرعاية الالزمة للمر�ضى
واملراجعني حتى يتم ت�سليم املناوبة.
 2-8يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابري املحددة واملعتمدة من قبل الربنامج الوطني
والالزمة ملنع انت�شار العدوى.
 3-8عند ثبوت تعمد امل�صاب نقل العدوى يف مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ الإجراءات الالزمة مبا
فيها ف�صله ،وال مينع ذلك امل�ساءلة القانونية.
� 4-8إذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد امل�صاب نقل العدوى ،فيحق لهذه اجلهات اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة مبا فيها ف�صله.
� 5-8إذا تبني لدى جهات التعليم خطورة حالة امل�صاب على املخالطني واملتعاملني معه ،فيحق لهذه
اجلهات اتخاذ كافة التدابري الالزمة والإجراءات الوقائية املحددة من قبل الربنامج الوطني
للحيلولة دون انت�شار العدوى ،وتوفري الو�سائل البديلة املنا�سبة ال�ستكمال تعليم امل�صاب.

 1-11يحق لكل �ضحايا الإ�صابة بالفريو�س ب�سبب العدوى العمد �أو اخلط�أ احل�صول على التعوي�ض
املنا�سب من املت�سبب.
 2-11يلتزم بالتعوي�ض كل من تعمد نقل العدوى لغريه �أو تعمد نقل املر�ض للغري ،وتقدر اجلهات
املخت�صة مقدار التعوي�ض الواجب للمت�ضرر وال يعفى ذلك من امل�س�ؤولية اجلنائية.
 3-11يف حال ا�شتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان �ضبط املخالفات �إبالغ اجلهات ذات
العالقة للتحقق من امل�س�ؤولية اجلنائية و�إقامة الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة.

المادة التاسعة:

المادة الثانية عشرة:

مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا
النظام ،ال يجوز فرض اختبار اإليدز إال في الحاالت اآلتية:

يتم ترحيل املقيمني امل�صابني بفريو�س الإيدز وغري املطالبني بحقوق خا�صة  -بعد ت�صفية حقوقهم� ،إىل
بلدانهم فور ًا �أو �أي بلد �آخر يختارونه ،وتنظر حاالت امل�صابني بهذا املر�ض على وجه اال�ستعجال.

�أ  -املتقدمني للكليات واملعاهد ال�صحية املدنية والع�سكرية.
ب -املتقدمني ل�شغل الوظائف امل�شمولة بالكادر ال�صحي.
ج  -املتقدمني ل�شغل الوظائف الع�سكرية.
د  -فحو�صات ما قبل الزواج.
هـ  -املر�أة احلامل.
و � -أي حالة يرى الوزير �شمولها بالفح�ص بالتن�سيق مع املجل�س ال�صحي ال�سعودي.
الالئحة:

 1-9على اجلهات ال�صحية �إدراج فح�ص اال�صابة بالفريو�س �ضمن الفحو�صات للحاالت املحددة باملادة
التا�سعة ،وعلى اجلهات التعلمية وجهات العمل واجلهات واال�شخا�ص ذوي العالقة الت�أكد من
وجود الفح�ص للفئات املحددة باملادة التا�سعة مع مراعاة ال�سرية يف كل الأحوال.
 2-9يجوز للوزير �إ�ضافة �أي حالة يرى �ضرورة �شمولها ب�إجراء فح�ص الفريو�س بعد �إبالغ املجل�س
ال�صحي ال�سعودي بذلك.
 3-9احلاالت الواجب القيام بفح�صها للت�أكد من خلوها من اال�صابة بالفريو�س:
�أ  -املخالطني للحاالت الإيجابية امل�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرى.
ب -من �سبق له نقل دم ملوث �أو تق�ضي حالتهم �إجراء نقل دم لهم.
ج  -مر�ضى غ�سيل الكلى.
د  -مر�ضى زرع الأع�ضاء.
هـ  -فح�ص عينات للمتربعون بالدم.
و  -مدمني املخدرات(خا�صة متعاطي املخدرات عن طريق احلقن).
ز  -مر�ضى الدرن.

المادة الحادية عشرة:
ل�ضحايا الإ�صابة بالفريو�س �أو املر�ض ب�سبب العدوى العمد �أو اخلط�أ؛ التقدم بطلب للتعوي�ض عن �ضرر
الإ�صابة.
الالئحة:

الالئحة:

 1-12عند ثبوت �إ�صابة املقيم باملر�ض ترفع مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية باملناطق �أو املحافظات بكامل
املعلومات الإح�صائية عنه بلغة اجلواز للإمارة باملنطقة �أو املحافظة ويرحل امل�صاب على وجه
ال�سرعة بعد ت�صفية حقوقه ويدرج ا�سمه على قائمة املنع من دخول اململكة.
 2-12يقوم الربنامج الوطني بالتن�سيق مع وزارة الداخلية للنظر يف ا�ستثناء املقيمون الذين لهم
ارتباط �أُ�سري من الدرجة الأوىل مبواطنني �سعوديني من بند ترحيل الأجانب الذين يرحلوا عند
ثبوت �إيجابيتهم لإختبار الإ�صابة بالفريو�س ،واحلاالت الواردة يف برقية املقام ال�سامي رقم
�س 6725/وتاريخ 1408-5-4هـ .
 3-12يتم عزل املقيمني الذين ب�صدد الرتحيل والإبعاد ب�سبب �إ�صابتهم بعدوى الفريو�س لدى اجلهات
الأمنية ما مل ت�ستدعى حالتهم ال�صحية العزل يف املن�شئات ال�صحية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخالل بالإجراءات املتبعة خارج اململكة لفح�ص الراغبني يف القدوم للعمل �أو الإقامة يف
اململكة ،تتخذ الوزارة الإجراءات الالزمة لفح�ص القادمني �إىل اململكة بق�صد العمل �أو الإقامة فيها؛ وذلك
للت�أكد من خلوهم من الإ�صابة .وحتدد الالئحة الإجراءات وال�ضوابط التي تتبع عند الفح�ص والآثار
املرتتبة عليه.
الالئحة:

 1-13يتم مطالبة القادمني للعمل �أو الإقامة باململكة بتقدمي �شهادة �صادرة من مراكز فح�ص العمالة
املعتمدة يف دول القدوم ،ت�ؤكد خلوه من م�سببات املر�ض مع �إعادة الفح�ص بعد و�صولهم وقبل
ا�ستكمال �إجراءات االقامة.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)  ..تتمة
قرارات وزارة الصحة

 2-13ي�ستثنى من الفح�ص الفئات القادمة لغري العمل �أو االقامة مثل القادمني لإداء احلج والعمرة
والزيارات احلكومية والدعوات الر�سمية.
 3-13عند ثبوت �إ�صابة الوافد القادم للملكة باملر�ض يتم ترحيله فورا وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها
يف هذا النظام والئحته التنفيذية.
� 4-13إجراء فح�ص الفريو�س للوافدين للعمل �أو للإقامة خالل مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ القدوم يف
املراكز املعتمدة لفح�ص العمالة.
 5-13يجوز للوزير �إ�ضافة الفئات التي ي�ستوجب فح�صها للفريو�س من غري القادمني للعمل �أو الإقامة
بناء على ما يو�صي به الربنامج الوطني واجلهات الأمنية.
المادة الرابعة عشرة:
يعزل امل�صاب �أو حتدد �إقامته يف من�ش�أة �صحية  -بنا ًء على تو�صية من الطبيب املخت�ص�-إذا كانت حالته
توجب ذلك ،وعليه االلتزام بعدم نقل العدوى �إىل غريه .و�إذا كان امل�صاب حمكوماً عليه فيجب عزله عن
ال�سجناء ،وتقدم له العناية ال�صحية الالزمة .وحتدد الالئحة ا�شرتاطات العزل و�إجراءاته.
الالئحة:

 1-14يتم عزل امل�صاب الذي ت�ستوجب حالته ال�صحية ذلك بناء على تو�صية الطبيب املخت�ص ويف
اجلهة ال�صحية املنا�سبة.
 2-14على م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية تخ�صي�ص غرف عزل ا للمر�ضى النف�سيني امل�صابني املقيمني يف
اجلهة ال�صحية.
 3-14يتم �إتباع �إر�شادات الطبيب املخت�ص �إذا كان امل�صاب من ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو من
ال ُق�صر املقيمني يف الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية والأيتام و توفر
�أماكن عزل منا�سب لهم �إن دعت احلاجة لذلك.
 4-14يجب �أن يراعى يف العزل الذي يتم يف اجلهات ال�صحية باملنطقة �أو املحافظات ما ي�أتي:
�أ  -تنا�سب م�ستويات غرف العزل مع طبيعة املر�ض وطرق انت�شاره.
ب -توفري احلد الأدنى من املوا�صفات الفنية املنا�سبة مع فئة املري�ض بح�سب املتطلبات
املعتمدة من قبل املركز ال�سعودي العتماد املن�شئات ال�صحية.
 5-14يتم التن�سيق مع مديريات ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة �أو املحافظة مع �إدارة ال�سجن باملنطقة
بتعني �ضابط ات�صال لتحديد جهة ميكن االت�صال بها على مدار ال�ساعة يف ال�ش�ؤون ال�صحية فيما
يخ�ص احلاالت ال�صحية الطارئة للم�صابني.
 6-14يف حال �إ�صابة ال�سجني بعدوى الفريو�س تقوم �إدارة ال�سجن ب�إبالغ ال�ش�ؤون ال�صحية بكل
منطقة �أو حمافظة وذلك لعمل جميع الإجراءات الوقائية الالزمة للم�صاب وخمالطيه ،ويف حال
حدوث �أي طارئ للم�صاب يقوم �ضابط االت�صال يف ال�سجن ب�إبالغ طبيب ال�سجن.
 7-14يقوم الفريق ال�صحي التابع لل�ش�ؤون ال�صحية بكل منطقة �أو حمافظة يف حالة عدم وجود مركز
�صحي بال�سجن بالتن�سيق والتعاون مع �إدارة ال�سجن ب�إبالغ ال�سجني امل�صاب مبر�ضه و�شرح
كافة �أ�ساليب وقاية االخرين من العدوى وتقدمي امل�شورة املنا�سبة لذلك.
 8-14يعزل امل�صاب املحكوم عليه بال�سجن عن بقية ال�سجناء يف مكان خم�ص�ص له ويراعي
ا�شرتاطات العزل و�إجراءاته ويف كل االحوال ال يجوز منع ال�سجني تلقي العناية ال�صحية
والطبية الالزمة.
المادة الخامسة عشرة:
على اجلهات ال�صحية �إجراء الفح�ص على امل�شتبه فيه ،للت�أكد من خلوه من الإيدز ،وتقدمي الرعاية
ال�صحية له ،ل�ضمان عدم انتقال املر�ض �إىل غريه ،ف�إن رف�ض امل�شتبه فيه �إجراء الفح�ص يب َّلغ الربنامج
الوطني يف الوزارة بذلك .وحتدد الالئحة الإجراءات الالزم اتخاذها يف هذه احلالة.
الالئحة:

 1-15يجب على جميع اجلهات ال�صحية القيام ب�إجراء الفحو�صات الالزمة على احلاالت امل�شتبهة
الواردة يف البند (9م2/ل) وذلك للت�أكد ب�شكل قطعي من خلوه من العدوى مع �ضمان حق امل�شتبه
به باحل�صول على الرعاية الطبية وال�صحية املكفولة له ،وعند رف�ض امل�شتبه به اخل�ضوع لإجراء
الفحو�ص الطبية تقوم اجلهة ال�صحية �إبالغ الربنامج الوطني باملناطق واملحافظات خالل مدة
�أق�صاها � 24ساعة مع مراعاة ال�سرية.
المادة السادسة عشرة:
على جميع العاملني يف اجلهات ال�صحية وغريها املحافظة على �سرية املعلومات اخلا�صة بامل�صاب ،وال
يجوز �إف�شاء هذه املعلومات �إال يف الأحوال املبينة يف النظام ،وحتدد الالئحة �إجراءات املحافظة على
�سرية املعلومات.
الالئحة:

 1-16على جميع العاملني يف اجلهات ال�صحية واملخالطني وذوي امل�صاب عدم �إف�شاء �أ�سم امل�صاب �أو
�أي بيانات خا�صة به وتتقيد جميع اجلهات ال�صحية ب�إجراءات املحافظة على �سرية املعلومات.
 2-16يكون الربنامج الوطني يف الوزارة واملناطق واملحافظات ،هو امل�س�ؤول عن تزويد اجلهات االمنية
والق�ضائية ب�أ�سم امل�صاب وبياناته �إن دعت احلاجة ذلك.

 3-16االجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على �سرية املعلومات للم�صاب:
�أ  .يحظر تداول �أ�سماء امل�صابني ويكون الإخطار عن �أ�سماء امل�صابني برقم كودي/رمزي معتمد
من قبل الربنامج الوطني عند تداولها.
ب .يحق للفريق الطبي املعالج ذو العالقة االطالع على بيانات و�سجل املري�ض الطبي مبقدار
احلاجة الالزمة.
ج .االلتزام بعدم ن�شر �أي معلومات �أو �صور �شخ�صية تتعلق بامل�صابني يف الندوات العلمية �أو
اللقاءات �أو خالفه.
د  .يقوم الربنامج الوطني باملديريات واملحافظات حفظ �سجالت املر�ضى والأرقام الكودية
للأ�سماء.
هـ  .عدم ك�شف حالة اال�صابة يف مكان العمل �أو التعليم.
المادة السابعة عشرة:
�إذا ثبتت لدى جهة �صحية �إ�صابة �أحد الزوجني ،فعليها تبليغه بذلك ،ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر،
والتوقيع على �إقرار بذلك .وعلى اجلهة ال�صحية ا�ستدعاء الطرف الآخر واملخالطني للم�صاب و�إجراء
الفحو�صات الالزمة عليهم .وتقييم و�ضع املتعاملني مع امل�صابني .وحتدد الالئحة �إجراءات التبليغ
واال�ستدعاء.
الالئحة:

� 1-17إذا ثبت لدى اجلهة ال�صحية �إ�صابة �أحد الزوجني يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات
ال�صحية �أو الطبيب املعالج تبليغه و�أخذ �إقرار عليه بالعلم وفق النماذج املعتمدة من قبل
الربنامج الوطني.
 2-17يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات ال�صحية �أخذ �إقرار على امل�صاب (الزوج –
الزوجة) بتبليغ الطرف الآخر.
 3-17يقوم الربنامج الوطني �أو من ميثله يف اجلهات ال�صحية ا�ستدعاء املخالطني املبا�شرين للم�صاب
لعمل االجراءات الوقائية و�أخذ �إقرار عليه بالعلم وفق النماذج املعتمدة من قبل الربنامج
الوطني ،وعلى امل�صاب الإف�صاح عن كل املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه.
 4-17عند رف�ض من يثبت ا�صابته احل�ضور �إىل اجلهة ال�صحية لعمل االجراءات الوقائية والعالجية�،أو
االف�صاح عن املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه فيجب على اجلهة ال�صحية �إبالغ �إمارة
املنطقة �أو املحافظة فورا ال�ستكمال االجراءات النظامية.
 5-17تراعي اجلهات ال�صحية عند تبليغ املري�ض �أو الطرف الآخر واملخالطني املبا�شرين واملتعاملني
مع امل�صاب الآتي:
�أ  .االلتزام بعدم �إبالغ امل�صاب �أو ا�ستدعاء الطرف الآخر �أو املخالطني واملتعاملني� ،إال بعد
التثبت من اال�صابة.
ب� .أن يتم �إعالم املري�ض مبر�ضه مبهارة فائقة وعناية تامة مع مراعاة حالته ال�صحية
والنف�سية.
المادة الثامنة عشرة:
على امل�صاب �أن يلتزم بالإر�شادات الوقائية التي تقررها اجلهات ال�صحية ،وعليه االلتزام بعدم تعمد نقل
العدوى �إىل غريه.
الالئحة:

 ١-١٨يجب على املري�ض فور معرفته ب�إ�صابته اتخاذ التدابري الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى
له من قبل اجلهة املخت�صة بهدف احليلولة دون نقل العدوى �إىل الآخرين ،وعند اخالله وعدم
تقييده بذلك يعد ت�صرفه تعمد ًا لنقل العدوى.
 2-18يحظر على املري�ض فور علمه ب�إ�صابته القيام ب�أي �سلوك ي�ؤدي �إىل نقل العدوى �إىل الغري و�إذا ثبت
تعمد نقله للعدوى فيتخذ بحقه العقوبة املقررة باملادة الرابعة والع�شرون.
 3-18على امل�صاب التقيد بالإر�شادات العالجية والوقائية املقدمة له من اجلهات ال�صحية ،وال يحق له
االنقطاع عن متابعة اخلطة العالجية والوقائية املو�صي بها.
 4-18على اجلهات ال�صحية ومن�سق الربنامج الوطني التوا�صل مع امل�صاب املنقطع عن متابعة
املواعيد ،وعند ا�ستمرار انقطاعه يتم �إبالغ احلاكم الإداري (الإمارة) التخاذ االجراءات
النظامية.
 5-18على امل�صاب التقيد با�ستخدام الو�سائل الوقائية القيا�سية املعتمدة ،وعند اخالله وعدم تقييده
بذلك يعد ت�صرفه تعمد ًا لنقل العدوى.
المادة التاسعة عشرة:
�إذا كان امل�صاب يقوم بعمل يخ�شى معه �أن يعدي غريه ،فينقل �إىل �أقرب عمل منا�سب .وحتدد الالئحة
الأعمال املحظورة على امل�صابني والإجراءات الواجب اتباعها يف هذا ال�ش�أن.
الالئحة:

� 1-19إذا ثبت للجهة التي يعمل بها امل�صاب خطره بنقل العدوى �إىل املتعاملني فيحق ل�صاحب العمل
ن ْق ُله �إىل وظيفة �أخرى تتنا�سب مع حالته املر�ضية.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب (الأيدز)  ..تتمة
قرارات وزارة الصحة

 2-19االعمال املحظورة على امل�صاب تتمثل يف- :
�أ  -مزاولة املهن ال�صحية يف جميع اجلهات ال�صحية.
ب -الوظائف الع�سكرية.
ج  -مهنة احلالقة واحلجامة �أو الأعمال يف مراكز اال�ستجمام واال�سرتخاء مثل (مراكز امل�ساج).
د � -أي وظيفة ت�شتمل على تعامل امل�صاب مع ق�صر �أو طالب دون �سن الر�شد �أو من ذوي
االحتياجات اخلا�صة مثل ريا�ض االطفال �أو مراكز الت�أهيل الأهلي او مراكز الرعاية النف�سية
�أو الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
هـ � -أي عمل قد ينفرد فيه امل�صاب بالفرد مثل مراكز احلجز املنفرد والتوقيف.
و  -يحق للربنامج الوطني �إ�ضافة �إي مهن �أو �أعمال �أخرى يرى حظرها على امل�صابني.
المادة العشرون:
تتخذ الوزارة واجلهات ال�صحية الأخرى الإجراءات الالزمة لت�شجيع الأفراد على �إجراء الفحو�ص
الطوعية للك�شف عن الإ�صابة بالإيدز بني �أفراد املجتمع حتى يمُ كِن اتخاذ التدابري املنا�سبة للتدخل املبكر
واملكافحة.
الالئحة:

 1-20يتوىل الربنامج الوطني التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لإن�شاء مراكز امل�شورة والفح�ص
الطوعي للك�شف عن املر�ض بهدف ت�شجيع الأفراد على التقدم لإجراء الفح�ص.
 2-20اجراءات الفح�ص الطوعي املتبعة يف مراكز امل�شورة والفح�ص الطوعي:
�أ  -ال ي�شرتط اخذ بيانات املراجع اخلا�صة.
ب -يتم �ضمان اخل�صو�صية وال�سرية واالحرتام الالزم.
ج  -تقدم له كل التوعية والتثقيف الالزمة.
عند وجود حاالت م�شتبه بها فيتم ا�ستكمال �إجراءات التحويل �إىل املراكز املتخ�ص�صة لتاكيد
نتيجة الفح�ص يحق للربنامج الوطني �إ�ضافة �إي مبادرات اخرى بهدف ت�شجيع الأفراد على
�إجراء فح�ص اال�صابة بالفريو�س.
المادة الحادية والعشرون:
امتناع ي�شكل متييز ًا �ضد امل�صابني وي�ؤدي �إىل احلط من كرامتهم �أو االنتقا�ص من
فعل �أو
يحظر كل ٍ
ٍ
حقوقهم �أو ا�ستغاللهم ب�سبب �إ�صابتهم.
الالئحة:

ُ  1-21يكفل للم�صابني جميع حقوقهم اال�سا�سية دون تفرقه عن غريهم من �أفراد املجتمع وعدم �إغفال
حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعالج ،وعدم و�صمهم والتمييز �ضدهم ب�سبب اال�صابة
بالعدوى.
المادة الثانية والعشرون:
يعتمد املجل�س ال�صحي ال�سعودي الأ�شخا�ص الذين تر�شحهم اجلهات ال�صحية العامة ملهمة �ضبط
خمالفات �أحكام النظام.
الالئحة:

 1-22تقوم اجلهات ال�صحية العامة بالتن�سيق مع الربنامج الوطني بت�شكيل اللجان للقيام مبهام �ضبط
خمالفات �أحكام هذا النظام بعد اعتماد املر�شحني من قبل املجل�س ال�صحي ال�سعودي.
 2-22تتوىل اجلنة التفتي�ش والتحقيق و�ضبط املخالفات مبوجب حم�ضر �ضبط يف اجلهات ال�صحية
واجلهات االخرى وحتال �إىل جلنة النظر يف املخالفات فور ا�ستكمال جميع املتطلبات اخلا�صة بها.
 3-22يخت�ص �أع�ضاء جلنة ال�ضبط مبا يلي:
�أ  -القيام بجوالت تفتي�شية يتم من خاللها الت�أكد من تطبيق �أحكام هذا النظام و�ضبط املخالفات.
ب -تلقي البالغات وال�شكاوي وقيدها يف بيان خا�ص يعد لذلك و�إعداد حم�ضر يت�ضمن مكان
وزمان .البالغ  ،واملعلومات الكاملة عن ا�سم املبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفة و�أ�سماء
الأ�شخا�ص  /الأماكن املبلغ عن خمالفتها وو�صف املكان الذي ورد عليه التبليغ و�ص ًفا كامال ،
والأدلة املقدمة مع البالغ..
ج  -مدة الع�ضوية يف هذه اللجان ثالث �سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.
المادة الثالثة والعشرون:
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أنظمة �أخرى ،يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد
(الرابعة) و(الثامنة) و(التا�سعة) و(الرابعة ع�شرة) من النظام؛ بغرامة ال تتجاوز خم�سني �ألف ريال،
وال يخل ذلك حق املت�ضرر يف املطالبة بالتعوي�ض.
المادة الرابعة والعشرون:
دون �إخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أنظمة �أخرى ،يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد
(ال�ساد�سة) و(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة) و(احلادية والع�شرين) من
النظام؛ بغرامة ال تتجاوز مائة �ألف ريال� ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات� ،أو بكلتيهما ،وال
يخل ذلك بحق املت�ضرر يف املطالبة بالتعوي�ض.

المادة الخامسة والعشرون:
 . 1تك ّون بقرار من الوزير جلنة (�أو �أكرث) ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة يكون من بينهم م�ست�شار نظامي،
وطبيب متخ�ص�ص يف الأمرا�ض املعدية والوبائيات.
 . 2تخت�ص هذه اللجنة بالنظر يف الق�ضايا املتعلقة مبخالفة �أحكام املواد (الرابعة) و(الثامنة)
و(التا�سعـة) و(الرابعـة ع�شـرة) مـن النـظام وتطبيـق العقـوبة املن�صـو�ص عليهـا يف املادة
(الثالثة والع�شرين) منه.
 . 3ت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ،ويعتمدها الوزير .وحتدد الالئحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكاف�أة
�أع�ضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
 . 4يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام ديوان املظامل وفقاً لنظامه.
الالئحة:

 1-25تنظر اللجنة يف الق�ضايا املتعلقة مبخالفة �أحكام املواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التا�سعة)
و(الرابعة ع�شرة) من هذا النظام والئحته التنفيذية وتطبيق العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة
الثالثة والع�شرين من النظام.
 2-25مدة الع�ضوية يف هذه اللجان ثالث �سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.
 3-25تعقد اللجنة جل�ساتها يف الربنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنة �صحيحاً بح�ضور الرئي�س �أو
نائبه وامل�ست�شار النظامي والطبيب املتخ�ص�ص وت�صدر قراراتها بالأغلبية.
 4-25يحق للجنة طلب املخالف �أو وكيله ال�شرعي ل�سماع �أقواله حول املخالفة املن�سوبة وتدون �أعمالها
يف حما�ضر مكتوبة.
 5-25تن�ش�أ �أمانة عامة خا�صة يكون مقرها يف الربنامج الوطني بهذه اللجان تتوىل عملية التبليغ
و�إر�سال القرارات وجتهيز �أعمال اللجنة.
 6-25تقوم الأمانة بتبليغ الأطراف ذوي العالقة باملثول �أمام اللجنة يف املكان والزمان الذي حتدده
اللجنة.
 7-25يف حال عدم ح�ضور املخالف او وكيله ال�شرعي يتم حتديد موعد �أخر على اال تقل الفرتة بني
تاريخ الإبالغ واملوعد اجلديد عن خم�سة ع�شر يوماً ،ويف حال عدم احل�ضور بعد الإبالغ باملوعد
الثاين ت�ستكمل اللجنة النظر يف املخالفة والف�صل فيها.
 8-25ترفع اللجنة قراراتها ملعايل الوزير لإعتمادها.
 9-25يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرارات هذه اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل �ستني يوماً من تاريخ
التبليغ بالقرار.
 10-25ي�صدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكاف�أة الأع�ضاء.
المادة السادسة والعشرون:
حتيل الوزارة واجلهات ال�صحية العامة املخالفة النا�شئة من الإخالل ب�أحكام املواد (ال�ساد�سة)
و(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة) و(احلادية والع�شرين) من النظام �إىل النيابة
العامة؛ للنظر يف �إقامة الدعوى �أمام املحكمة املخت�صة.
تتوىل املحكمة املخت�صة النظر يف الق�ضايا النا�شئة من خمالفة �أحكام املواد (ال�ساد�سة) و(ال�ساد�سة
ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة) و(احلادية والع�شرين) ،وتطبيق العقوبة املقرة مبوجب
املادة (الرابعة والع�شرين) من النظام .وتتوىل كذلك النظر ابتدا ًء يف �أي من املخالفات الأخرى املن�صو�ص
عليها يف النظام وتقرير العقوبة املقرة لها ،وذلك �إذا اقرتنت املخالفة ب�أي من خمالفات �أحكام املواد
(ال�ساد�سة) و(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة) و(احلادية والع�شرين).
الالئحة:

� 1-26إذا ظهر للجنة املن�صو�ص عليها يف املادة (اخلام�سة والع�شرون) خمالفة متعلقة باملواد
(ال�ساد�سة) و(ال�ساد�سة ع�شرة) و(ال�سابعة ع�شرة) و(الثامنة ع�شرة) و(احلادية والع�شرين)،
فيجب �إحالتها �إىل النيابة العامة.
المادة السابعة والعشرون:
ي�صدر الوزير الالئحة  -بعد التن�سيق مع املجل�س ال�صحي ال�سعودي  -خالل (ت�سعني) يوماً من تاريخ
ن�شر النظام.
الالئحة :

 1-27يحق للوزير تعديل ن�صو�ص الالئحة متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك بالتن�سيق مع املجل�س ال�صحي
ال�سعودي.
المادة الثامنة والعشرون:
يلغي النظام كل ما يتعار�ض معه من �أحكام.
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد م�ضي (ت�سعني) يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
الالئحة:

 1-29تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ الن�شر.

