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اإن وزير ال�شحة 

-  وبناًء على ال�شالحيات املخولة له.

-   وبعد االطالع على نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�شب )االأيدز( ال�شادر باملر�شوم امللكي 

رقم )م/41( وتاريخ 15-4-1438هـ .

-   وبعد االطالع علـى املـادة )ال�شـاد�شة والع�شـرون( مـن ذات النـظام والتـي تنـ�س “ي�شدر الوزير 

الالئحـة - بعـد التن�شيـق مـع املجلـ�س ال�شحـي ال�شعـودي - خـالل ت�شعـني يومـاً مـن تاريخ ن�شـر 

النظام.”

-   ونظرًا ملا تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ُيقرر ما يلي:

اأواًل : املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�شب )االأيدز( 

بال�شيغة املرفقة بهذا القرار.

ثانياً: ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره وين�شر باجلريدة الر�شمية واملوقع االإلكرتوين للوزارة.

واهلل ويل التوفيق،،،

وزير ال�سحة

توفيق بن فوزان الربيعة

املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز(

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

نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الإيدز( ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/ 41( وتاريخ15-04-1438هـ

ولئحته التنفيذية 

الإ�سدار الأول

1441هـ - 2019م

جدول ال�سافات الواردة يف الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب)الإيدز(

الن�س اجلديدالن�س احلايلرقم املادةم

اإ�شافة ن�س11/2
تعترب اال�شابة بالفريو�س امل�شبب لالإيدز من اال�شابات املعدية، ويتوىل الربنامج الوطني حتديد االجراءات والتدابري وحتديثها للوقاية من انت�شار املر�س 

وعلى كافة اجلهات ذات العالقة االلتزام باالإجراءات والتدابري القيا�شية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.

اإ�شافة ن�س22/2
يتوىل الربنامج الوطني اال�شراف على برامج تعزيز ال�شحة وال�شلوكيات ال�شليمة للم�شابني واملخالطني املبا�شرين ل�شمان تتع امل�شابني بحياة �شحية واحلد 

من انتقال العدوى، من خالل التوعية ال�شحية والتثقيف بكافة الو�شائل حول املر�س وال�شلوكيات املرتبطة به. 

اإ�شافة ن�س33/2

اأ  .   توفري خدمات الت�شخي�س والعالج للم�شابني ومر�شى االإيدز يف اجلهات ال�شحية باالإ�شافة اإىل حقهم باحل�شول على العالج والت�شخي�س يف املراكز الطبية 

املتخ�ش�شة. 

ب.  على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية املنا�شبة املتاحة لديهم للم�شابني ومر�شى االإيدز كغريه من طالبي الرعاية الطبية االخرين وفق النظم 

واللوائح املتبعة وال تقت�شر الرعاية على املراكز املتخ�ش�شة فقط.

ج. على كل اجلهات ال�شحية تقدمي الرعاية الطبية وال�شحية املنا�شبة وفق االإمكانيات املتاحة.

اإ�شافة ن�س4/2

اأ  .   على اجلهات التعليمية توفري االأماكن املخ�ش�شة اأو الو�شائل املنا�شبة التعليمية وبالتن�شيق مع الربنامج الوطني يف اعتماد االليات املنا�شبة التي تتيح 

للم�شابني موا�شلة التعليم بكافة مراحله، وال يحق لهذه اجلهات التعليمية منعهم من حقهم يف التعليم اأو موا�شلته.

ب.   للم�شاب احلق يف العمل يف جميع املهن املنا�شبة ح�شب املعايري املحددة من الربنامج الوطني وال يجوز منعه من العمل ب�شبب ا�شابته، ويحق جلهة العمل 

اتخاذ التدابري واالإجراءات االحرتازية للمحافظة على حقوق املتعاملني، واحلد من انت�شار املر�س.

تلتزم اجلهات ال�شحية بتقدمي جميع اأنواع الرعاية ال�شحية املتاحة للم�شابني ومر�شى االيدز.اإ�شافة ن�س41/3

اإ�شافة ن�س52/3
توفر اجلهات ال�شحية املخ�ش�شة ملعاجلة امل�شابني ومر�شى االإيدز بالكوادر املوؤهلة واملتخ�ش�شة يف املجال النف�شي واالجتماعي لتقدمي الرعاية النف�شية 

واالجتماعية للم�شاب وذويه.

تقوم اجلهات ال�شحية بالتن�شيق مع الربنامج الوطني الإعتماد حمتوى الربامج التوعوية والوقائية.اإ�شافة ن�س63/3

اإ�شافة ن�س74/3
ينفذ وي�شرف الربنامج الوطني على حمالت التوعية من اال�شابة بعدوى فريو�س نق�س املناعة الب�شري وعن مر�س االيدز وعواقبهما ال�شرعية وال�شحية من 

خالل و�شائل االإعالم املختلفة.

اإ�شافة ن�س81/4

على جميع اجلهات ال�شحية والعاملني فيها مبا فيهم املمار�شني ال�شحيني عدم رف�س التدخالت اجلراحية او التخدير او التنظري او عالج االإ�شنان او اإي 

اإجراءات اأخرى الزمة �شواًء اأكانت اإ�شعافيه اأو روتينية للم�شابني ومر�شى االيدز مع اتخاذ االحتياطات الوقائية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني والتاأكيد 

على اأن من يرف�س ذلك �شيكون عر�شة للم�شاءلة �شواًء كان ذا �شخ�شية طبيعية اأو �شخ�شية اعتيادية.

اإ�شافة ن�س92/4
على املن�شاأة ال�شحية اتخاذ االإجراءات الالزمة لتدريب ورفع قدرات املمار�شني ال�شحيني وتطبيق اأخالقيات املهن ال�شحية عند التعامل مع امل�شابني ومر�شى 

االيدز.

اإ�شافة ن�س101/5
يقوم الربنامج الوطني باعتماد االإجراءات الوقائية وغريها من اخلدمات ال�شرورية التي تهدف اإىل حماية كافة افراد املجتمع وت�شمل برامج تعزيز ال�شحة 

وال�شلوكيات ال�شليمة.

الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز(
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

تلتزم كافة اجلهات ال�شحية بالتن�شيق مع الربنامج الوطني يف تفعيل االجراءات والربامج الوقائية. اإ�شافة ن�س112/5

اإ�شافة ن�س123/5
يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة بتحديد وحتديث قائمة املختربات املرجعية املوؤهلة للتثبت من اال�شابة ب�شكل دوري واإبالغ اجلهات 

ال�شحية ذات العالقة بذلك.

اإ�شافة ن�س4/5

يجب على اجلهات ال�شحية عند ايجابية الفح�س املبدئي اأو اال�شتباه باإ�شابة �شاحب العينة اأن تقوم باإر�شال العينة ب�شكل �شري للمخترب املرجعي املحدد من 

قبل الربنامج الوطني بغر�س التثبت ويلتزم املخترب املرجعي باإبالغ الربنامج الوطني باملنطقة اأو املحافظة واجلهات ال�شحية املر�شلة للعينة خالل اربعة 

وع�شرون �شاعة من تاريخ التثبت من اإيجابية العينة.

تقوم املوؤ�ش�شات ال�شحية العامة اأو اخلا�شة باإبالغ الربنامج الوطني باملنطقة اأو املحافظة فور ثبوت نتيجة العينة من املخترب املرجعي. اإ�شافة ن�س135/5

اإ�شافة ن�س146/5
يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية حول ادراج االجراءات الوقائية �شمن املعايري املعتمدة لدى املركز ال�شعودي 

العتماد املن�شاآت ال�شحية

اإ�شافة ن�س151/6
تلتزم كل اجلهات ال�شحية باإدراج فح�س الن�شاء احلوامل للفريو�س خالل اأول زيارة اأثناء احلمل ويحدد الطبيب املعالج عدد مرات الفح�س مبا فيهم الفح�س 

عند الوالدة والعالج ح�شب االإجراءات املتبعة الإكت�شاف االإ�شابة اأثناء احلمل وتوفري العالج.

يحق للمراأة احلامل امل�شابة احل�شول على اخلدمات العالجية والوقائية الالزمة لها وجلنينها.اإ�شافة ن�س162/6

اإ�شافة ن�س173/6
على اجلهات ال�شحية اجراء فح�س اال�شابة بعدوى فريو�س نق�س املناعة الب�شري للمراأة احلامل عند الوالدة للحاالت التي مل ي�شبق لها الفح�س خالل احلمل 

احلايل اأو ما يثبت اجرائه مع توفري العالج الوقائي للمراأة ووليدها بغرف الوالدة.

اإ�شافة ن�س181/7

1-    ت�شكل جلنة برئا�شة الربنامج الوطني مب�شاركة اجلهات ال�شحية والتعليمية واالعالمية ومن ترى اللجنة من اجلهات ذات العالقة للتثقيف ال�شحي عن 

عدوى فريو�س نق�س املناعة الب�شري، وتتوىل ما يلي:

اأ   -  اال�شراف على  تنفيذ الربامج التوعوية يف و�شائل االعالم املختلفة و املنابر التعليمة و االأماكن العامة لرفع م�شتوى الوعي ال�شحي و التثقيف باملر�س 

و طرق الوقاية منه و اإي�شاح خماطرة. 

ب -  تو�شيح احلقائق اخلا�شة باملر�س وحتديث املعلومات عن اعرا�شه وطرق انت�شاره والوقاية منه خا�شة للفئات االأكرث عر�شة لالإ�شابة به.

ج  -  زيادة الوعي ال�شحي مبا ي�شاهم يف احلد من الو�شم والتمييز �شد للم�شابني ومر�شى االإيدز.

اإ�شافة ن�س192/7
تلتزم اجلهات ال�شحية والتعليمية واالعالمية باإقامة الفعاليات والندوات التوعوية والتثقيفية عن العدوى ومر�س االيدز، على اأن يتم التن�شيق مع الربنامج 

الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

يحظر اأن تكون البيانات ال�شخ�شية للم�شاب بالفريو�س حماًل للن�شر اأو ا�شتخدامها يف املواد التوعويةاإ�شافة ن�س203/7

للم�شاب احلق بالتمتع بكافة حقوقه املقرة مبوجب االأنظمة من تعليم وعمل وعالج وغريها.اإ�شافة ن�س211/8

يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابري املحددة واملعتمدة من قبل الربنامج الوطني والالزمة ملنع انت�شار العدوى.اإ�شافة ن�س222/8

عند ثبوت تعمد امل�شاب نقل العدوى يف مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ االإجراءات الالزمة مبا فيها ف�شله، وال مينع ذلك امل�شاءلة القانونية. اإ�شافة الن�س233/8

اإذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد امل�شاب نقل العدوى، فيحق لهذه اجلهات اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة مبا فيها ف�شله.اإ�شافة الن�س244/8

اإ�شافة الن�س255/8
ذا تبني لدى جهات التعليم خطورة حالة امل�شاب على املخالطني واملتعاملني معه، فيحق لهذه اجلهات اتخاذ كافة التدابري الالزمة واالإجراءات الوقائية املحددة 

من قبل الربنامج الوطني للحيلولة دون انت�شار العدوى، وتوفري الو�شائل البديلة املنا�شبة ال�شتكمال تعليم امل�شاب.

اإ�شافة ن�س261/9
على اجلهات ال�شحية اإدراج فح�س اال�شابة بالفريو�س �شمن الفحو�شات للحاالت املحددة باملادة التا�شعة، وعلى اجلهات التعلمية وجهات العمل واجلهات 

واال�شخا�س ذوي العالقة التاأكد من وجود الفح�س للفئات املحددة باملادة التا�شعة مع مراعاة ال�شرية يف كل االأحوال.

اإ�شافة ن�س272/9

احلاالت الواجب القيام بفح�شها للتاأكد من خلوها من اال�شابة بالفريو�س:

اأ  .  املخالطني للحاالت االإيجابية امل�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�شرى.

ب.  من �شبق له نقل دم ملوث اأو تق�شي حالتهم اإجراء نقل دم لهم. 

ج .  مر�شى غ�شيل الكلى.

 د .  مر�شى زرع االأع�شاء. 

هـ . فح�س عينات للمتربعون بالدم.

و  . مدمني املخدرات( خا�شة متعاطي املخدرات عن طريق احلقن(.

ز  . مر�شى الدرن.

ح . نزالء ال�شجون والفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ط. العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة اإىل اململكة �شواًء للعمل اأو االإقامة قبل ا�شتخراج االإقامة.

ي. املر�شى املوؤكد اإ�شابتهم باالأمرا�س املنقولة جن�شياً.

ك.  مقدمي اخلدمة ال�شحية املعر�شون للوخز امللوث.

ل . اجلاين واملجني عليه يف حاالت االإغت�شاب.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

يجوز للوزير اإ�شافة اأي حالة يرى �شرورة �شمولها باإجراء فح�س الفريو�س بعد اإبالغ املجل�س ال�شحي ال�شعودي بذلك.اإ�شافة ن�س283/9

اإ�شافة ن�س291/10
يجب على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة حماية افراد املجتمع من انتقال عدوى االإ�شابة بالفريو�س 

وعليها اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية االفراد وحماية حقوقهم

اإ�شافة ن�س302/10
على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة اإبراز اجلوانب ال�شرعية واالأخالقية يف مكافحة اال�شابة بالفريو�س 

وحتذير افراد املجتمع من خطورة وحرمة املمار�شات املخالفة لل�شرع واالخالق.

اإ�شافة ن�س313/10

على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة تنفيذ برامج توعوية و ثقافية ت�شتهدف جميع افراد املجتمع 

للتعريف بهذا املر�س و طرق الوقاية منه و خماطر االإ�شابة و العواقب ال�شرعية و االأخالقية املرتتبة على االإ�شابة به، على اأن يتم التن�شيق مع الربنامج 

الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

يحق لكل �شحايا االإ�شابة بالفريو�س ب�شبب العدوى العمد اأو اخلطاأ احل�شول على التعوي�س املنا�شب من املت�شبب.اإ�شافة ن�س321/11

اإ�شافة ن�س332/11
يلتزم بالتعوي�س كل من تعمد نقل العدوى لغريه اأو تعمد نقل املر�س للغري، وتقدر اجلهات املخت�شة مقدار التعوي�س الواجب للمت�شرر وال يعفى ذلك من 

امل�شوؤولية اجلنائية.

اإ�شافة ن�س343/11
يف حال ا�شتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان �شبط املخالفات اإبالغ اجلهات ذات العالقة للتحقق من امل�شوؤولية اجلنائية واإقامة الدعوى اأمام 

املحكمة املخت�شة.

اإ�شافة ن�س351/12
عند ثبوت اإ�شابة املقيم باملر�س ترفع مديريات ال�شوؤون ال�شحية باملناطق اأو املحافظات بكامل املعلومات االإح�شائية عنه بلغة اجلواز لالإمارة باملنطقة اأو 

املحافظة ويرحل امل�شاب على وجه ال�شرعة بعد ت�شفية حقوقه ويدرج ا�شمه على قائمة املنع من دخول اململكة.

اإ�شافة ن�س362/12
يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع وزارة الداخلية للنظر يف ا�شتثناء املقيمون الذين لهم اإرتباط اإ�شري من الدرجة االأوىل مبواطنني �شعوديني من بند ترحيل 

االأجانب الذين يرحلوا عند ثبوت اإيجابيتهم الإختبار االإ�شابة بالفريو�س، واحلاالت الواردة يف برقية املقام ال�شامي رقم �س/6725 وتاريخ 4-5-1408هـ .

اإ�شافة ن�س373/12
يتم عزل املقيمني الذين ب�شدد الرتحيل واالإبعاد ب�شبب اإ�شابتهم بعدوى الفريو�س لدى اجلهات االأمنية ما مل ت�شتدعى حالتهم ال�شحية العزل يف املن�شئات 

ال�شحية.

اإ�شافة ن�س381/13
يتم مطالبة القادمني للعمل اأو االإقامة باململكة بتقدمي �شهادة �شادرة من مراكز فح�س العمالة املعتمدة يف دول القدوم، توؤكد خلوه من م�شببات املر�س مع اإعادة 

الفح�س بعد و�شولهم وقبل ا�شتكمال اإجراءات االقامة.

ي�شتثنى من الفح�س الفئات القادمة لغري العمل اأو االقامة مثل القادمني الإداء احلج والعمرة والزيارات احلكومية والدعوات الر�شمية.اإ�شافة ن�س392/13

عند ثبوت اإ�شابة الوافد القادم للملكة باملر�س يتم ترحيله فورا وفقا االجراءات املن�شو�س عليها يف هذا النظام والئحته التنفيذية.اإ�شافة ن�س403/13

اإجراء فح�س الفريو�س للوافدين للعمل اأو لالإقامة خالل مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ القدوم يف املراكز املعتمدة لفح�س العمالة.اإ�شافة ن�س414/13

يجوز للوزير اإ�شافة الفئات التي ي�شتوجب فح�شها للفريو�س من غري القادمني للعمل اأو االإقامة بناء على ما يو�شي به الربنامج الوطني واجلهات االمنية.اإ�شافة ن�س425/13

يتم عزل امل�شاب الذي ت�شتوجب حالته ال�شحية ذلك بناء على تو�شية الطبيب املخت�س ويف اجلهة ال�شحية املنا�شبة.اإ�شافة ن�س431/14

على م�شت�شفيات ال�شحة النف�شية تخ�شي�س غرف عزل ا للمر�شى النف�شيني امل�شابني املقيمني يف اجلهة ال�شحية.اإ�شافة ن�س442/14

اإ�شافة ن�س453/14
يتم اإتباع اإر�شادات الطبيب املخت�س اإذا كان امل�شاب من ذوي االحتياجات اخلا�شة اأو من الُق�شر املقيمني يف الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية 

االجتماعية واالأيتام وتوفر اأماكن عزل منا�شب لهم اإن دعت احلاجة لذلك.

اإ�شافة ن�س464/14

يجب اأن يراعى يف العزل الذي يتم يف اجلهات ال�شحية باملنطقة اأو املحافظات ما ياأتي:

اأ  .  تنا�شب م�شتويات غرف العزل مع طبيعة املر�س وطرق انت�شاره.

ب.   توفري احلد االأدنى من املوا�شفات الفنية املنا�شبة مع فئة املري�س بح�شب املتطلبات املعتمدة من قبل املركز ال�شعودي العتماد املن�شئات ال�شحية.

اإ�شافة ن�س475/14
يتم التن�شيق مع مديريات ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة مع اإدارة ال�شجن باملنطقة بتعني �شابط ات�شال لتحديد جهة ميكن االت�شال بها على مدار 

ال�شاعة يف ال�شوؤون ال�شحية فيما يخ�س احلاالت ال�شحية الطارئة للم�شابني.
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اإ�شافة ن�س486/14
يف حال اإ�شابة ال�شجني بعدوى الفريو�س تقوم اإدارة ال�شجن باإبالغ ال�شوؤون ال�شحية بكل منطقة اأو حمافظة وذلك لعمل جميع االإجراءات الوقائية الالزمة 

للم�شاب وخمالطيه، ويف حال حدوث اأي طارئ للم�شاب يقوم �شابط االت�شال يف ال�شجن باإبالغ طبيب ال�شجن.

اإ�شافة ن�س497/14
يقوم الفريق ال�شحي التابع لل�شوؤون ال�شحية بكل منطقة اأو حمافظة يف حالة عدم وجود مركز �شحي بال�شجن بالتن�شيق والتعاون مع اإدارة ال�شجن باإبالغ 

ال�شجني امل�شاب مبر�شه و�شرح كافة اأ�شاليب وقاية االخرين من العدوى وتقدمي امل�شورة املنا�شبة لذلك.

اإ�شافة ن�س508/14
يعزل امل�شاب املحكوم عليه بال�شجن عن بقية ال�شجناء يف مكان خم�ش�س له ويراعي ا�شرتاطات العزل واإجراءاته ويف كل االحوال ال يجوز منع ال�شجني تلقي 

العناية ال�شحية والطبية الالزمة.

اإ�شافة ن�س511/15

يجب على جميع اجلهات ال�شحية القيام باإجراء الفحو�شات الالزمة على احلاالت امل�شتبهة الواردة يف البند )9م/2ل( وذلك للتاأكد ب�شكل قطعي من خلوه من 

العدوى مع �شمان حق امل�شتبه به باحل�شول على الرعاية الطبية وال�شحية املكفولة له، وعند رف�س امل�شتبه به اخل�شوع الإجراء الفحو�س الطبية تقوم اجلهة 

ال�شحية اإبالغ الربنامج الوطني باملناطق واملحافظات خالل مدة اأق�شاها 24 �شاعة مع مراعاة ال�شرية.

اإ�شافة ن�س521/16
على جميع العاملني يف اجلهات ال�شحية واملخالطني وذوي امل�شاب عدم اإف�شاء اأ�شم امل�شاب اأو اأي بيانات خا�شة به وتتقيد جميع اجلهات ال�شحية باإجراءات 

املحافظة على �شرية املعلومات.

يكون الربنامج الوطني يف الوزارة واملناطق واملحافظات، هو امل�شوؤول عن تزويد اجلهات االمنية والق�شائية با�شم امل�شاب وبياناته اإن دعت احلاجة ذلك.اإ�شافة ن�س532/16

اإ�شافة ن�س543/16

االجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على �شرية املعلومات للم�شاب: 

 اأ   . يحظر تداول اأ�شماء امل�شابني ويكون االإخطار عن اأ�شماء امل�شابني برقم كودي/رمزي معتمد من قبل الربنامج الوطني عند تداولها.

 ب . يحق للفريق الطبي املعالج ذو العالقة االطالع على بيانات و �شجل املري�س الطبي مبقدار احلاجة الالزمة،.

 ج .  االلتزام بعدم ن�شر اأي معلومات اأو �شور �شخ�شية تتعلق بامل�شابني يف الندوات العلمية اأو اللقاءات اأو خالفه.

 د  .  يقوم الربنامج الوطني باملديريات و املحافظات حفظ �شجالت املر�شى واالأرقام الكودية لالأ�شماء.  

 هـ . عدم ك�شف حالة اال�شابة يف مكان العمل اأو التعليم.

اإ�شافة ن�س551/17
اإذا ثبت لدى اجلهة ال�شحية اإ�شابة اأحد الزوجني يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات ال�شحية اأو الطبيب املعالج تبليغه واأخذ اإقرار عليه بالعلم 

وفق النماذج املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.

يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات ال�شحية اأخذ اإقرار على امل�شاب )الزوج – الزوجة( بتبليغ الطرف االآخر.اإ�شافة ن�س562/17

اإ�شافة ن�س573/17
يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات ال�شحية ا�شتدعاء املخالطني املبا�شرين للم�شاب لعمل االجراءات الوقائية واأخذ اإقرار عليه بالعلم وفق النماذج 

املعتمدة من قبل الربنامج الوطني، وعلى امل�شاب االإف�شاح عن كل املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه.

اإ�شافة ن�س584/17
عند رف�س من يثبت ا�شابته احل�شور اإىل اجلهة ال�شحية لعمل االجراءات الوقائية والعالجية، اأو االف�شاح عن املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه فيجب 

على اجلهة ال�شحية اإبالغ اإمارة املنطقة اأو املحافظة فورا ال�شتكمال االجراءات النظامية.

اإ�شافة ن�س595/17

تراعي اجلهات ال�شحية عند تبليغ املري�س اأو الطرف االآخر واملخالطني املبا�شرين واملتعاملني مع امل�شاب االآتي: 

 اأ  .  االلتزام بعدم اإبالغ امل�شاب اأو ا�شتدعاء الطرف االآخر اأو املخالطني و املتعاملني، اإال بعد التثبت من اال�شابة.

ب.  اأن يتم اإعالم املري�س مبر�شه مبهارة فائقة وعناية تامة مع مراعاة حالته ال�شحية و النف�شية.

ا�شتدعاء جميع املخالطني املبا�شرين للم�شاب عند تاأكد االأ�شابة وعمل جميع الفحو�شات املخربية الالزمة ، وعند رف�شهم اإجراء الفحو�س املخربية الالزمة 

تقوم اجلهة ال�شحية بتبليغ االمارة باملنطقة اأو املحافظة.

اإ�شافة ن�س601/18
يجب على املري�س فور معرفته باإ�شابته اتخاذ التدابري الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من قبل اجلهة املخت�شة بهدف احليلولة دون نقل العدوى اإىل 

االآخرين، وعند اخالله وعدم تقييده بذلك يعد ت�شرفه تعمدًا لنقل العدوى.

اإ�شافة ن�س612/18
يحظر على املري�س فور علمه باإ�شابته القيام باأي �شلوك يوؤدي اإىل نقل العدوى اإىل الغري واإذا ثبت تعمد نقله للعدوى فيتخذ بحقه العقوبة املقررة باملادة 

الرابعة والع�شرون.

على امل�شاب التقيد باالإر�شادات العالجية والوقائية املقدمة له من اجلهات ال�شحية، وال يحق له االنقطاع عن متابعة اخلطة العالجية والوقائية املو�شي بها.اإ�شافة ن�س623/18

اإ�شافة ن�س634/18
على اجلهات ال�شحية ومن�شق الربنامج الوطني التوا�شل مع امل�شاب املنقطع عن متابعة املواعيد، وعند ا�شتمرار انقطاعه يتم اإبالغ احلاكم االإداري)االإمارة( 

التخاذ االجراءات النظامية.

على امل�شاب التقيد با�شتخدام الو�شائل الوقائية القيا�شية املعتمدة، وعند اخالله وعدم تقييده بذلك يعد ت�شرفه تعمدًا لنقل العدوى.اإ�شافة ن�س645/18

اإذا ثبت للجهة التي يعمل بها امل�شاب خطره بنقل العدوى اإىل املتعاملني فيحق ل�شاحب العمل نْقُله اإىل وظيفة اأخرى تتنا�شب مع حالته املر�شية.اإ�شافة ن�س651/19
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اإ�شافة ن�س662/19

االعمال المحظورة على المصاب تتمثل في: -
اأ  .  مزاولة املهن ال�شحية يف جميع اجلهات ال�شحية 

ب. الوظائف الع�شكرية. 

ج . مهنة احلالقة و احلجامة اأو االأعمال يف مراكز اال�شتجمام و اال�شرتخاء مثل )مراكز امل�شاج(.

د  .  اأي وظيفة ت�شتمل على تعامل امل�شاب مع ق�شر اأو طالب دون �شن الر�شد اأو من ذوي االحتياجات اخلا�شة مثل ريا�س االطفال اأو مراكز التاأهيل االأهلي 

او مراكز الرعاية النف�شية اأو الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

هـ . اأي عمل قد ينفرد فيه امل�شاب بالفرد مثل مراكز احلجز املنفرد و التوقيف.

يحق للربنامج الوطني اإ�شافة اإي مهن اأو اأعمال اأخرى يرى حظرها على امل�شابني.

اإ�شافة ن�س671/20
يتوىل الربنامج الوطني التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة الإن�شاء مراكز امل�شورة والفح�س الطوعي للك�شف عن املر�س بهدف ت�شجيع االأفراد على التقدم الإجراء 

الفح�س.

اإ�شافة ن�س682/20

اجراءات الفحص الطوعي المتبعة في مراكز المشورة والفحص الطوعي:
اأ  . ال ي�شرتط اخذ بيانات املراجع اخلا�شة. 

ب. يتم �شمان اخل�شو�شية وال�شرية واالحرتام الالزم.

ج . تقدم له كل التوعية والتثقيف الالزمة. 

د  . عند وجود حاالت م�شتبه بها فيتم ا�شتكمال اإجراءات التحويل اإىل املراكز املتخ�ش�شة لتاأكيد نتيجة الفح�س.

يحق للربنامج الوطني اإ�شافة اإي مبادرات اخرى بهدف ت�شجيع االأفراد على اإجراء فح�س اال�شابة بالفريو�س.اإ�شافة ن�س693/20

اإ�شافة ن�س701/21
ُيكفل للم�شابني جميع حقوقهم اال�شا�شية دون تفرقه عن غريهم من اأفراد املجتمع وعدم اإغفال حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعالج، وعدم و�شمهم والتمييز 

�شدهم ب�شبب اال�شابة بالعدوى.

اإ�شافة ن�س711/22
تقوم اجلهات ال�شحية العامة بالتن�شيق مع الربنامج الوطني بت�شكيل اللجان للقيام مبهام �شبط خمالفات اأحكام هذا النظام بعد اعتماد املر�شحني من قبل 

املجل�س ال�شحي ال�شعودي.

اإ�شافة ن�س722/22

اأ  .  تتوىل اجلنة التفتي�س والتحقيق و�شبط املخالفات مبوجب حم�شر �شبط يف اجلهات ال�شحية واجلهات االخرى وحتال اإىل جلنة النظر يف املخالفات فور 

ا�شتكمال جميع املتطلبات اخلا�شة بها.

ب. يخت�س اع�شاء جلنة ال�شبط مبا يلي:

1 - القيام بجوالت تفتي�شية يتم من خاللها التاأكد من تطبيق اأحكام هذا النظام و �شبط املخالفات .

2-  تلقي البالغات وال�شكاوي وقيدها يف بيان  خا�س يعد لذلك واإعداد حم�شر يت�شمن مكان وزمان البالغ ، واملعلومات الكاملة عن ا�شم املبلغ وهويته 

وعنوانه ورقم هاتفة واأ�شماء االأ�شخا�س / االماكن املبلغ عن خمالفتها  وو�شف املكان الذي ورد عليه التبليغ و�شًفا كامال ، واالأدلة املقدمة مع 

البالغ.

مدة الع�شوية يف هذه اللجان ثالث �شنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.

اإ�شافة ن�س731/25
تنظر اللجنة يف الق�شايا املتعلقة مبخالفة اأحكام املواد )الرابعة( و)الثامنة( و)التا�شعة( و)الرابعة ع�شرة( من هذا النظام والئحته التنفيذية وتطبيق العقوبة 

املن�شو�س عليها يف املادة الثالثة والع�شرين من النظام.

مدة الع�شوية يف هذه اللجان ثالث �شنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.اإ�شافة ن�س742/25

اإ�شافة ن�س753/25

اأ  .  تعقد اللجنة جل�شاتها يف الربنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنة �شحيحاً بح�شور الرئي�س او نائبه وامل�شت�شار النظامي والطبيب املتخ�ش�س على 

االيقل اأع�شاء اللجنة احلا�شرين عن ثالثة وت�شدر قرارتها باالأغلبية.

ب.  يحق للجنة طلب املخالف اأو وكيله ال�شرعي ل�شماع اأقواله حول املخالفة املن�شوبة وتدون اأعمالها يف حما�شر مكتوبة.

ج .  تن�شاأ اأمانة عامة خا�شة يكون مقرها يف الربنامج الوطني بهذه اللجان تتوىل عملية التبليغ و اإر�شال القرارات و جتهيز اأعمال اللجنة.

د  . تقوم االأمانة  بتبليغ االأطراف ذوي العالقة باملثول اأمام اللجنة يف املكان والزمان الذي حتدده اللجنة.

هـ .   يف حال عدم ح�شور املخالف او وكيله ال�شرعي يتم حتديد موعد اأخر على اال تقل الفرتة بني تاريخ االإبالغ واملوعد اجلديد عن خم�شة ع�شر يوماً، ويف 

حال عدم احل�شور بعد االإبالغ باملوعد الثاين ت�شتكمل اللجنة النظر يف املخالفة والف�شل فيها.

و  . ترفع اللجنة قرارتها ملعايل الوزير الإعتمادها.

يجوز لذوي ال�شاأن التظلم من قرارات هذه اللجنة اأمام ديوان املظامل خالل �شتني يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.اإ�شافة ن�س764/25

ي�شدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكافاأة االأع�شاء.اإ�شافة ن�س775/25

اإ�شافة ن�س781/26
اإذا ظهر للجنة املن�شو�س عليها يف املادة )اخلام�شة والع�شرون( خمالفة متعلقة باملواد )ال�شاد�شة( و)ال�شاد�شة ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( 

و)احلادية والع�شرين(، فيجب اإحالتها اإىل النيابة العامة.

يحق للوزير تعديل ن�شو�س الالئحة متى ما دعت احلاجة اإىل ذلك بالتن�شيق مع املجل�س ال�شحي ال�شعودي.اإ�شافة ن�س791/27

تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية ويعمل بها من تاريخ الن�شر.اإ�شافة ن�س801/29
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

المادة األولى:

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�شب )االإيدز(وحقوق امل�شابني وواجباتهم.

الوزارة: وزارة ال�شحة.

الوزير: وزير ال�شحة.

الفيروس: العامل امل�شبب ملر�س متالزمة العوز املناعي املكت�شب.

اإليدز: مر�س متالزمة العوز املناعي املكت�شب.

الجهات الصحية: كل جهة عامة اأو خا�شة تقدم الرعاية ال�شحية.

الرعاية الصحية: جمموعة اخلدمات واالإجراءات الطبية -الوقائية والعالجية -املقدمة يف �شاأن 
الوقاية والعناية والعالج االأويل الأعرا�س االإيدز.

الرعاية الطبية: اخلدمات الوقائية والعالجية والتاأهيلية التي تعنى ب�شحة الفرد واملجتمع.

البرنامج الوطني: الربنامج الوطني ملكافحة االإيدز يف الوزارة.

التثبت: تاأكيد النتيجة بو�شاطة املختربات املرجعية.

المصاب: احلامل للفريو�س امل�شبب لالإيدز اأو من ظهرت عليه اأعرا�شه.

المشتبه به: من ترجحت دالئل اإ�شابته باالإيدز.

المخالط: من يكون على ات�شال بامل�شاب باأ�شلوب معاي�شة يغلب عليها اإمكان انتقال املر�س.

المتعامل: من يكون على توا�شل خدمي اأو توا�شل عمل بامل�شاب، باأ�شلوب قد يرد فيه اإمكان 
انتقال املر�س.

العزل: منع امل�شاب من خمالطة االآخرين حلمايته اأو حماية غريه.

التبليغ: اإخبار الوزارة عن االإ�شابة باالإيدز.

المادة الثانية:

مع عدم اإلخالل بالتدابير واالحتياطات الوقائية الواردة في 
األنظمة ذات العالقة، يهدف النظام إلى ما يأتي:

1.   ت�شنيف “االإيدز” من االأمرا�س املعدية، والعمل باالإجراءات والتدابري املبينة يف النظام والئحته 

للوقاية منه.

2.  املحافظة على حقوق امل�شابني وخمالطيهم، وبيان واجباتهم.

3.  �شمان الرعاية والتاأهيل الالزمني للم�شابني.

4.  �شمان حق امل�شابني باال�شتمرار يف التعليم والعمل.

الالئحة:

2-1    تعترب اال�شابة بالفريو�س امل�شبب لالإيدز من اال�شابات املعدية، ويتوىل الربنامج الوطني حتديد 

االجراءات والتدابري وحتديثها للوقاية من انت�شار املر�س وعلى كافة اجلهات ذات العالقة االلتزام 

باالإجراءات والتدابري القيا�شية املعتمدة من قبل الربنامج الوطني.

2-2    يتوىل الربنامج الوطني اال�شراف على برامج تعزيز ال�شحة وال�شلوكيات ال�شليمة للم�شابني 

واملخالطني املبا�شرين ل�شمان تتع امل�شابني بحياة �شحية واحلد من انتقال العدوى، من خالل 

التوعية ال�شحية والتثقيف بكافة الو�شائل حول املر�س وال�شلوكيات املرتبطة به. 

2-3    تقوم اجلهات ال�شحية و العاملني فيها من املمار�شني ال�شحيني بتقدمي خدمات الت�شخي�س والعالج 

للم�شابني ومر�شى االإيدز ، باالإ�شافة اإىل حقهم باحل�شول على العالج والت�شخي�س يف املراكز 

الطبية املتخ�ش�شة. 

2-4    على كل الكوادر الطبية ان تقدم الرعاية الطبية املنا�شبة املتاحة لديهم للم�شابني ومر�شى االإيدز 

كغريه من طالبي الرعاية الطبية االخرين وفق النظم واللوائح املتبعة وال تقت�شر الرعاية على 

املراكز املتخ�ش�شة فقط.

2-5   على كل اجلهات ال�شحية تقدمي الرعاية الطبية وال�شحية املنا�شبة وفق االإمكانيات املتاحة.

2-6    على اجلهات التعليمية توفري االأماكن املخ�ش�شة اأو الو�شائل املنا�شبة التعليمية وبالتن�شيق مع 

الربنامج الوطني يف اعتماد االليات املنا�شبة التي تتيح للم�شابني موا�شلة التعليم بكافة مراحله، 

وال يحق لهذه اجلهات التعليمية منعهم من حقهم يف التعليم اأو موا�شلته.

2-7    للم�شاب احلق يف العمل يف جميع املهن املنا�شبة ح�شب املعايري املحددة من الربنامج الوطني وال 

يجوز منعه من العمل ب�شبب ا�شابته، ويحق جلهة العمل اتخاذ التدابري واالإجراءات االحرتازية 

للمحافظة على حقوق املتعاملني، واحلد من انت�شار املر�س.

المادة الثالثة:
على اجلهات ال�شحية تقدمي الرعاية ال�شحية وامل�شورة والدعم النف�شي للم�شابني، واحرتام حقوقهم، 

ومكافحة االإيدز، وبيان و�شائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعالجه، والتوعية بها، واحلث على جتنبه، 

وحماية اأفراد املجتمع منه.

الالئحة:

3-1   تلتزم اجلهات ال�شحية بتقدمي جميع اأنواع الرعاية ال�شحية املتاحة للم�شابني ومر�شى االيدز.

3-2    توفر اجلهات ال�شحية املخ�ش�شة ملعاجلة امل�شابني ومر�شى االإيدز بالكوادر املوؤهلة واملتخ�ش�شة 

يف املجال النف�شي واالجتماعي لتقدمي الرعاية النف�شية واالجتماعية للم�شاب وذويه.

3-3    تقوم اجلهات ال�شحية بالتن�شيق مع الربنامج الوطني الإعتماد حمتوى الربامج التوعوية 

والوقائية.

3-4    ينفذ وي�شرف الربنامج الوطني على حمالت التوعية من اال�شابة بعدوى فريو�س نق�س املناعة 

الب�شري وعن مر�س االيدز وعواقبهما ال�شرعية وال�شحية من خالل و�شائل االإعالم املختلفة.

المادة الرابعة:
ال يجوز الأي جهة �شحية االمتناع عن تقدمي الرعاية الطبية الالزمة الأي م�شاب ب�شبب اإ�شابته.

الالئحة: 

4-1    على جميع اجلهات ال�شحية والعاملني فيها مبا فيهم املمار�شني ال�شحيني عدم رف�س التدخالت 

اجلراحية او التخدير او التنظري او عالج االإ�شنان او اإي اإجراءات اأخرى الزمة �شواًء اأكانت 

اإ�شعافيه اأو روتينية للم�شابني ومر�شى االيدز مع اتخاذ االحتياطات الوقائية املعتمدة من قبل 

الربنامج الوطني والتاأكيد على اأن من يرف�س ذلك �شيكون عر�شة للم�شاءلة �شواًء كان ذا �شخ�شية 

طبيعية اأو �شخ�شية اعتيادية.

4-2    على املن�شاأة ال�شحية اتخاذ االإجراءات الالزمة لتدريب ورفع قدرات املمار�شني ال�شحيني وتطبيق 

اأخالقيات املهن ال�شحية عند التعامل مع امل�شابني ومر�شى االيدز.

المادة الخامسة:
1-     يقوم الربنامج الوطني - بالتن�شيق مع اجلهات ال�شحية االأخرى - بتفعيل اإجراءات الوقاية 

والرعاية والتاأهيل، وحتديد املختربات املرجعية للت�شخي�س، والتثبت من االإ�شابة بالفريو�س، 

وتقدمي العالج للم�شابني به، واإي�شاح طرق الوقاية منه. 

2-     على اجلهات ال�شحية اإر�شال العينات امل�شتبه يف اإيجابيتها اإىل املختربات املرجعية التي يحددها 

الربنامج الوطني للتثبت من االإ�شابة بالفريو�س. ويف جميع االأحوال يجب اإبالغ اجلهات املعنية يف 

الوزارة بطريقة �شرية بجميع احلاالت امل�شابة، وحتدد الالئحة اجلهات التي تتلقى التبليغ.

الالئحة:

5-1    يقوم الربنامج الوطني باعتماد االإجراءات الوقائية وغريها من اخلدمات ال�شرورية التي تهدف اإىل 

حماية كافة افراد املجتمع وت�شمل برامج تعزيز ال�شحة وال�شلوكيات ال�شليمة.

5-2    تلتزم كافة اجلهات ال�شحية بالتن�شيق مع الربنامج الوطني يف تفعيل االجراءات والربامج 

الوقائية.

5-3    يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة بتحديد وحتديث قائمة املختربات 

املرجعية املوؤهلة للتثبت من اال�شابة ب�شكل دوري واإبالغ اجلهات ال�شحية ذات العالقة بذلك.

5-4    يجب على اجلهات ال�شحية عند ايجابية الفح�س املبدئي اأو اال�شتباه باإ�شابة �شاحب العينة اأن 

تقوم باإر�شال العينة ب�شكل �شري للمخترب املرجعي املحدد من قبل الربنامج الوطني بغر�س التثبت 

ويلتزم املخترب املرجعي باإبالغ الربنامج الوطني باملنطقة اأو املحافظة واجلهات ال�شحية املر�شلة 

للعينة خالل اربعة وع�شرون �شاعة من تاريخ التثبت من اإيجابية العينة.

5-5    تقوم املوؤ�ش�شات ال�شحية العامة اأو اخلا�شة باإبالغ الربنامج الوطني باملنطقة اأو املحافظة فور 

ثبوت نتيجة العينة من املخترب املرجعي.

5-6    يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية حول ادراج 

االجراءات الوقائية �شمن املعايري املعتمدة لدى املركز ال�شعودي العتماد املن�شاآت ال�شحية.

المادة السادسة:
تقدم الرعاية ال�شحية الالزمة للمراأة احلامل امل�شابة وجلنينها، واليجوز اإجبارها على االإجها�س اأو 

حرمانها من ح�شانة اأطفالها اأو رعايتهم ب�شبب اإ�شابتها.

الالئحة:

6-1    تلتزم كل اجلهات ال�شحية باإدراج فح�س الن�شاء احلوامل للفريو�س خالل اأول زيارة اأثناء احلمل 

ويحدد الطبيب املعالج عدد مرات الفح�س مبا فيهم الفح�س عند الوالدة والعالج ح�شب االإجراءات 

املتبعة الإكت�شاف االإ�شابة اأثناء احلمل وتوفري العالج.

6-2    يحق للمراأة احلامل امل�شابة احل�شول على اخلدمات العالجية والوقائية الالزمة لها وجلنينها.

6-3    على اجلهات ال�شحية اجراء فح�س اال�شابة بعدوى فريو�س نق�س املناعة الب�شري للمراأة احلامل 
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

عند الوالدة للحاالت التي مل ي�شبق لها الفح�س خالل احلمل احلايل اأو ما يثبت اجرائه مع توفري 

العالج الوقائي للمراأة ووليدها بغرف الوالدة

المادة السابعة:
تتخذ اجلهات ال�شحية والتعليمية واالإعالمية االإجراءات الكفيلة بن�شر الوعي ال�شحي عن االإيدز يف 

املجتمع وبيان حقوق امل�شابني، وت�شع الالئحة اإجراءات ذلك.

الالئحة:

7-1    ت�شكل جلنة برئا�شة الربنامج الوطني مب�شاركة اجلهات ال�شحية والتعليمية واالعالمية ومن ترى 

اللجنة من اجلهات ذات العالقة للتثقيف ال�شحي عن عدوى فريو�س نق�س املناعة الب�شري، و 

تتوىل ما يلي:

اأ  -   اال�شراف على تنفيذ الربامج التوعوية يف و�شائل االعالم املختلفة واملنابر التعليمة واالأماكن 

العامة لرفع م�شتوى الوعي ال�شحي والتثقيف باملر�س وطرق الوقاية منه واإي�شاح خماطرة. 

ب-   تو�شيح احلقائق اخلا�شة باملر�س وحتديث املعلومات عن اعرا�شه وطرق انت�شاره والوقاية 

منه خا�شة للفئات االأكرث عر�شة لالإ�شابة به.

ج -  زيادة الوعي ال�شحي مبا ي�شاهم يف احلد من الو�شم والتمييز �شد للم�شابني ومر�شى االإيدز.

7-2    تلتزم اجلهات ال�شحية و التعليمية و االعالمية باإقامة الفعاليات و الندوات التوعوية و التثقيفية 

عن العدوى و مر�س االيدز ، على اأن يتم التن�شيق مع الربنامج الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

المادة الثامنة:
ال يجوز منع امل�شاب من التمتع باحلقوق املقرة له مبوجب االأنظمة، اأو منعه من حق متابعة تعليمه، اأو 

ف�شله من عمله ب�شبب مر�شه؛ اإال اإذا ثبت تعمده نقل العدوى اإىل غريه.

الالئحة:

8-1    للم�شاب احلق بالتمتع بكافة حقوقه املقرة مبوجب االأنظمة من تعليم وعمل وعالج وغريها، 

وعلى املمار�س ال�شحي الذي يعمل بنظام املناوبات اال�شتمرار يف تقدمي الرعاية الالزمة للمر�شى 

واملراجعني حتى يتم ت�شليم املناوبة.

8-2    يجب للجهات التعليمية وجهات العمل اتخاذ التدابري املحددة واملعتمدة من قبل الربنامج الوطني 

والالزمة ملنع انت�شار العدوى.

8-3    عند ثبوت تعمد امل�شاب نقل العدوى يف مكان العمل فيحق للجهة اتخاذ االإجراءات الالزمة مبا 

فيها ف�شله، وال مينع ذلك امل�شاءلة القانونية.

8-4    اإذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد امل�شاب نقل العدوى، فيحق لهذه اجلهات اتخاذ االإجراءات 

القانونية الالزمة مبا فيها ف�شله.

8-5    اإذا تبني لدى جهات التعليم خطورة حالة امل�شاب على املخالطني واملتعاملني معه، فيحق لهذه 

اجلهات اتخاذ كافة التدابري الالزمة واالإجراءات الوقائية املحددة من قبل الربنامج الوطني 

للحيلولة دون انت�شار العدوى، وتوفري الو�شائل البديلة املنا�شبة ال�شتكمال تعليم امل�شاب.

المادة التاسعة:

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

اأ  -  املتقدمني للكليات واملعاهد ال�شحية املدنية والع�شكرية.

ب-  املتقدمني ل�شغل الوظائف امل�شمولة بالكادر ال�شحي.

ج -  املتقدمني ل�شغل الوظائف الع�شكرية.

د  -  فحو�شات ما قبل الزواج.

هـ - املراأة احلامل.

و  - اأي حالة يرى الوزير �شمولها بالفح�س بالتن�شيق مع املجل�س ال�شحي ال�شعودي.

الالئحة:

9-1    على اجلهات ال�شحية اإدراج فح�س اال�شابة بالفريو�س �شمن الفحو�شات للحاالت املحددة باملادة 

التا�شعة، وعلى اجلهات التعلمية وجهات العمل واجلهات واال�شخا�س ذوي العالقة التاأكد من 

وجود الفح�س للفئات املحددة باملادة التا�شعة مع مراعاة ال�شرية يف كل االأحوال.

9-2    يجوز للوزير اإ�شافة اأي حالة يرى �شرورة �شمولها باإجراء فح�س الفريو�س بعد اإبالغ املجل�س 

ال�شحي ال�شعودي بذلك.

9-3   احلاالت الواجب القيام بفح�شها للتاأكد من خلوها من اال�شابة بالفريو�س:

اأ  -  املخالطني للحاالت االإيجابية امل�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�شرى.

ب-  من �شبق له نقل دم ملوث اأو تق�شي حالتهم اإجراء نقل دم لهم. 

ج -  مر�شى غ�شيل الكلى.

د  -  مر�شى زرع االأع�شاء. 

هـ -  فح�س عينات للمتربعون بالدم.

و  -  مدمني املخدرات)خا�شة متعاطي املخدرات عن طريق احلقن(.

ز  -  مر�شى الدرن.

ح -  نزالء ال�شجون والفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

ط -   العمالة الوافدة من جميع الدول التي تفد منها عمالة اإىل اململكة �شواًء للعمل اأو االإقامة قبل 

ا�شتخراج االإقامة.

ي -  املر�شى املوؤكد اإ�شابتهم باالأمرا�س املنقولة جن�شياً.

ك  -  مقدمي اخلدمة ال�شحية املعر�شون للوخز امللوث.

ل  -  اجلاين واملجني عليه يف حاالت االإغت�شاب.

المادة العاشرة:
يجب مراعاة حقوق اأفراد املجتمع يف الوقاية من عدوى االإ�شابة بالفريو�س، وتتخذ اجلهات ال�شحية 

والتعليمية واالجتماعية واالإعالمية االإجراءات الالزمة للوقاية، والتعريف والتوعية مبختلف جوانب 

هذا املر�س، واإبراز اجلوانب ال�شرعية واالأخالقية، واأهمية االلتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية االأفراد 

واالأ�شرة واملجتمع من االإ�شابة باالإيدز.

الالئحة:

10-1   يجب على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة 

حماية اأفراد املجتمع من انتقال عدوى االإ�شابة بالفريو�س وعليها اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية 

االفراد وحماية حقوقهم.

10-2   على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة اإبراز 

اجلوانب ال�شرعية واالأخالقية يف مكافحة اال�شابة بالفريو�س وحتذير افراد املجتمع من خطورة 

وحرمة املمار�شات املخالفة لل�شرع واالأخالق.

10-3   على اجلهات ال�شحية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واالعالمية واجلهات ذات العالقة تنفيذ 

برامج توعوية و ثقافية ت�شتهدف جميع افراد املجتمع للتعريف بهذا املر�س و طرق الوقاية منه و 

خماطر االإ�شابة و العواقب ال�شرعية و االأخالقية املرتتبة على االإ�شابة به ، على اأن يتم التن�شيق 

مع الربنامج الوطني لتنفيذ هذه الربامج.

المادة الحادية عشرة:
ل�شحايا االإ�شابة بالفريو�س اأو املر�س ب�شبب العدوى العمد اأو اخلطاأ؛ التقدم بطلب للتعوي�س عن �شرر 

االإ�شابة.

الالئحة:

11-1   يحق لكل �شحايا االإ�شابة بالفريو�س ب�شبب العدوى العمد اأو اخلطاأ احل�شول على التعوي�س 

املنا�شب من املت�شبب.

11-2   يلتزم بالتعوي�س كل من تعمد نقل العدوى لغريه اأو تعمد نقل املر�س للغري، وتقدر اجلهات 

املخت�شة مقدار التعوي�س الواجب للمت�شرر وال يعفى ذلك من امل�شوؤولية اجلنائية.

11-3   يف حال ا�شتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان �شبط املخالفات اإبالغ اجلهات ذات 

العالقة للتحقق من امل�شوؤولية اجلنائية واإقامة الدعوى اأمام املحكمة املخت�شة.

المادة الثانية عشرة:
يتم ترحيل املقيمني امل�شابني بفريو�س االإيدز وغري املطالبني بحقوق خا�شة - بعد ت�شفية حقوقهم، اإىل 

بلدانهم فورًا اأو اأي بلد اآخر يختارونه، وتنظر حاالت امل�شابني بهذا املر�س على وجه اال�شتعجال.

الالئحة:

 12-1   عند ثبوت اإ�شابة املقيم باملر�س ترفع مديريات ال�شوؤون ال�شحية باملناطق اأو املحافظات بكامل 

املعلومات االإح�شائية عنه بلغة اجلواز لالإمارة باملنطقة اأو املحافظة ويرحل امل�شاب على وجه 

ال�شرعة بعد ت�شفية حقوقه ويدرج ا�شمه على قائمة املنع من دخول اململكة.

 12-2   يقوم الربنامج الوطني بالتن�شيق مع وزارة الداخلية للنظر يف ا�شتثناء املقيمون الذين لهم 

ارتباط اأُ�شري من الدرجة االأوىل مبواطنني �شعوديني من بند ترحيل االأجانب الذين يرحلوا عند 

ثبوت اإيجابيتهم الإختبار االإ�شابة بالفريو�س، واحلاالت الواردة يف برقية املقام ال�شامي رقم 

�س/6725 وتاريخ 4-5-1408هـ .

12-3    يتم عزل املقيمني الذين ب�شدد الرتحيل واالإبعاد ب�شبب اإ�شابتهم بعدوى الفريو�س لدى اجلهات 

االأمنية ما مل ت�شتدعى حالتهم ال�شحية العزل يف املن�شئات ال�شحية.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم االإخالل باالإجراءات املتبعة خارج اململكة لفح�س الراغبني يف القدوم للعمل اأو االإقامة يف 

اململكة، تتخذ الوزارة االإجراءات الالزمة لفح�س القادمني اإىل اململكة بق�شد العمل اأو االإقامة فيها؛ وذلك 

للتاأكد من خلوهم من االإ�شابة. وحتدد الالئحة االإجراءات وال�شوابط التي تتبع عند الفح�س واالآثار 

املرتتبة عليه.

الالئحة:

13-1   يتم مطالبة القادمني للعمل اأو االإقامة باململكة بتقدمي �شهادة �شادرة من مراكز فح�س العمالة 

املعتمدة يف دول القدوم، توؤكد خلوه من م�شببات املر�س مع اإعادة الفح�س بعد و�شولهم وقبل 

ا�شتكمال اإجراءات االقامة.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

13-2    ي�شتثنى من الفح�س الفئات القادمة لغري العمل اأو االقامة مثل القادمني الإداء احلج والعمرة 

والزيارات احلكومية والدعوات الر�شمية.

13-3     عند ثبوت اإ�شابة الوافد القادم للملكة باملر�س يتم ترحيله فورا وفقا لالإجراءات املن�شو�س عليها 

يف هذا النظام والئحته التنفيذية.

13-4     اإجراء فح�س الفريو�س للوافدين للعمل اأو لالإقامة خالل مدة ال تتجاوز �شهر من تاريخ القدوم يف 

املراكز املعتمدة لفح�س العمالة.

13-5    يجوز للوزير اإ�شافة الفئات التي ي�شتوجب فح�شها للفريو�س من غري القادمني للعمل اأو االإقامة 

بناء على ما يو�شي به الربنامج الوطني واجلهات االأمنية.

المادة الرابعة عشرة:
يعزل امل�شاب اأو حتدد اإقامته يف من�شاأة �شحية - بناًء على تو�شية من الطبيب املخت�س-اإذا كانت حالته 

توجب ذلك، وعليه االلتزام بعدم نقل العدوى اإىل غريه. واإذا كان امل�شاب حمكوماً عليه فيجب عزله عن 

ال�شجناء، وتقدم له العناية ال�شحية الالزمة. وحتدد الالئحة ا�شرتاطات العزل واإجراءاته.

الالئحة:

14-1   يتم عزل امل�شاب الذي ت�شتوجب حالته ال�شحية ذلك بناء على تو�شية الطبيب املخت�س ويف 

اجلهة ال�شحية املنا�شبة.

14-2   على م�شت�شفيات ال�شحة النف�شية تخ�شي�س غرف عزل ا للمر�شى النف�شيني امل�شابني املقيمني يف 

اجلهة ال�شحية.

14-3    يتم اإتباع اإر�شادات الطبيب املخت�س اإذا كان امل�شاب من ذوي االحتياجات اخلا�شة اأو من 

الُق�شر املقيمني يف الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية واالأيتام و توفر 

اأماكن عزل منا�شب لهم اإن دعت احلاجة لذلك.

14-4  يجب اأن يراعى يف العزل الذي يتم يف اجلهات ال�شحية باملنطقة اأو املحافظات ما ياأتي:

اأ  -  تنا�شب م�شتويات غرف العزل مع طبيعة املر�س وطرق انت�شاره.

ب-   توفري احلد االأدنى من املوا�شفات الفنية املنا�شبة مع فئة املري�س بح�شب املتطلبات 

املعتمدة من قبل املركز ال�شعودي العتماد املن�شئات ال�شحية.

14-5    يتم التن�شيق مع مديريات ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة اأو املحافظة مع اإدارة ال�شجن باملنطقة 

بتعني �شابط ات�شال لتحديد جهة ميكن االت�شال بها على مدار ال�شاعة يف ال�شوؤون ال�شحية فيما 

يخ�س احلاالت ال�شحية الطارئة للم�شابني.

14-6     يف حال اإ�شابة ال�شجني بعدوى الفريو�س تقوم اإدارة ال�شجن باإبالغ ال�شوؤون ال�شحية بكل 

منطقة اأو حمافظة وذلك لعمل جميع االإجراءات الوقائية الالزمة للم�شاب وخمالطيه، ويف حال 

حدوث اأي طارئ للم�شاب يقوم �شابط االت�شال يف ال�شجن باإبالغ طبيب ال�شجن.

14-7    يقوم الفريق ال�شحي التابع لل�شوؤون ال�شحية بكل منطقة اأو حمافظة يف حالة عدم وجود مركز 

�شحي بال�شجن بالتن�شيق والتعاون مع اإدارة ال�شجن باإبالغ ال�شجني امل�شاب مبر�شه و�شرح 

كافة اأ�شاليب وقاية االخرين من العدوى وتقدمي امل�شورة املنا�شبة لذلك.

14-8    يعزل امل�شاب املحكوم عليه بال�شجن عن بقية ال�شجناء يف مكان خم�ش�س له ويراعي 

ا�شرتاطات العزل واإجراءاته ويف كل االحوال ال يجوز منع ال�شجني تلقي العناية ال�شحية 

والطبية الالزمة.

المادة الخامسة عشرة:
على اجلهات ال�شحية اإجراء الفح�س على امل�شتبه فيه، للتاأكد من خلوه من االإيدز، وتقدمي الرعاية 

ال�شحية له، ل�شمان عدم انتقال املر�س اإىل غريه، فاإن رف�س امل�شتبه فيه اإجراء الفح�س يبلَّغ الربنامج 

الوطني يف الوزارة بذلك. وحتدد الالئحة االإجراءات الالزم اتخاذها يف هذه احلالة.

الالئحة:

15-1    يجب على جميع اجلهات ال�شحية القيام باإجراء الفحو�شات الالزمة على احلاالت امل�شتبهة 

الواردة يف البند )9م/2ل( وذلك للتاأكد ب�شكل قطعي من خلوه من العدوى مع �شمان حق امل�شتبه 

به باحل�شول على الرعاية الطبية وال�شحية املكفولة له، وعند رف�س امل�شتبه به اخل�شوع الإجراء 

الفحو�س الطبية تقوم اجلهة ال�شحية اإبالغ الربنامج الوطني باملناطق واملحافظات خالل مدة 

اأق�شاها 24 �شاعة مع مراعاة ال�شرية.

المادة السادسة عشرة:
على جميع العاملني يف اجلهات ال�شحية وغريها املحافظة على �شرية املعلومات اخلا�شة بامل�شاب، وال 

يجوز اإف�شاء هذه املعلومات اإال يف االأحوال املبينة يف النظام، وحتدد الالئحة اإجراءات املحافظة على 

�شرية املعلومات.

الالئحة:

16-1    على جميع العاملني يف اجلهات ال�شحية واملخالطني وذوي امل�شاب عدم اإف�شاء اأ�شم امل�شاب اأو 

اأي بيانات خا�شة به وتتقيد جميع اجلهات ال�شحية باإجراءات املحافظة على �شرية املعلومات.

16-2     يكون الربنامج الوطني يف الوزارة واملناطق واملحافظات، هو امل�شوؤول عن تزويد اجلهات االمنية 

والق�شائية باأ�شم امل�شاب وبياناته اإن دعت احلاجة ذلك.

16-3   االجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على �شرية املعلومات للم�شاب: 

 اأ  .   يحظر تداول اأ�شماء امل�شابني ويكون االإخطار عن اأ�شماء امل�شابني برقم كودي/رمزي معتمد 

من قبل الربنامج الوطني عند تداولها.

 ب.   يحق للفريق الطبي املعالج ذو العالقة االطالع على بيانات و�شجل املري�س الطبي مبقدار 

احلاجة الالزمة.

 ج .  االلتزام بعدم ن�شر اأي معلومات اأو �شور �شخ�شية تتعلق بامل�شابني يف الندوات العلمية اأو 

اللقاءات اأو خالفه.

 د  .   يقوم الربنامج الوطني باملديريات واملحافظات حفظ �شجالت املر�شى واالأرقام الكودية 

لالأ�شماء.

 هـ .  عدم ك�شف حالة اال�شابة يف مكان العمل اأو التعليم.

المادة السابعة عشرة:
اإذا ثبتت لدى جهة �شحية اإ�شابة اأحد الزوجني، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف االآخر، 

والتوقيع على اإقرار بذلك. وعلى اجلهة ال�شحية ا�شتدعاء الطرف االآخر واملخالطني للم�شاب واإجراء 

الفحو�شات الالزمة عليهم. وتقييم و�شع املتعاملني مع امل�شابني. وحتدد الالئحة اإجراءات التبليغ 

واال�شتدعاء.

الالئحة:

17-1    اإذا ثبت لدى اجلهة ال�شحية اإ�شابة اأحد الزوجني يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات 

ال�شحية اأو الطبيب املعالج تبليغه واأخذ اإقرار عليه بالعلم وفق النماذج املعتمدة من قبل 

الربنامج الوطني.

17-2    يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات ال�شحية اأخذ اإقرار على امل�شاب )الزوج –

الزوجة( بتبليغ الطرف االآخر.

17-3    يقوم الربنامج الوطني اأو من ميثله يف اجلهات ال�شحية ا�شتدعاء املخالطني املبا�شرين للم�شاب 

لعمل االجراءات الوقائية واأخذ اإقرار عليه بالعلم وفق النماذج املعتمدة من قبل الربنامج 

الوطني، وعلى امل�شاب االإف�شاح عن كل املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه.

17-4    عند رف�س من يثبت ا�شابته احل�شور اإىل اجلهة ال�شحية لعمل االجراءات الوقائية والعالجية،اأو 

االف�شاح عن املخالطني املبا�شرين واملتعاملني معه فيجب على اجلهة ال�شحية اإبالغ اإمارة 

املنطقة اأو املحافظة فورا ال�شتكمال االجراءات النظامية.

17-5    تراعي اجلهات ال�شحية عند تبليغ املري�س اأو الطرف االآخر واملخالطني املبا�شرين واملتعاملني 

مع امل�شاب االآتي: 

 اأ  .     االلتزام بعدم اإبالغ امل�شاب اأو ا�شتدعاء الطرف االآخر اأو املخالطني واملتعاملني، اإال بعد 

التثبت من اال�شابة.

ب.   اأن يتم اإعالم املري�س مبر�شه مبهارة فائقة وعناية تامة مع مراعاة حالته ال�شحية 

والنف�شية.

المادة الثامنة عشرة:
على امل�شاب اأن يلتزم باالإر�شادات الوقائية التي تقررها اجلهات ال�شحية، وعليه االلتزام بعدم تعمد نقل 

العدوى اإىل غريه.

الالئحة:

18-1    يجب على املري�س فور معرفته باإ�شابته اتخاذ التدابري الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى 

له من قبل اجلهة املخت�شة بهدف احليلولة دون نقل العدوى اإىل االآخرين، وعند اخالله وعدم 

تقييده بذلك يعد ت�شرفه تعمدًا لنقل العدوى.

18-2    يحظر على املري�س فور علمه باإ�شابته القيام باأي �شلوك يوؤدي اإىل نقل العدوى اإىل الغري واإذا ثبت 

تعمد نقله للعدوى فيتخذ بحقه العقوبة املقررة باملادة الرابعة والع�شرون.

18-3    على امل�شاب التقيد باالإر�شادات العالجية والوقائية املقدمة له من اجلهات ال�شحية، وال يحق له 

االنقطاع عن متابعة اخلطة العالجية والوقائية املو�شي بها.

18-4    على اجلهات ال�شحية ومن�شق الربنامج الوطني التوا�شل مع امل�شاب املنقطع عن متابعة 

املواعيد، وعند ا�شتمرار انقطاعه يتم اإبالغ احلاكم االإداري )االإمارة( التخاذ االجراءات 

النظامية.

18-5    على امل�شاب التقيد با�شتخدام الو�شائل الوقائية القيا�شية املعتمدة، وعند اخالله وعدم تقييده 

بذلك يعد ت�شرفه تعمدًا لنقل العدوى.

المادة التاسعة عشرة:
اإذا كان امل�شاب يقوم بعمل يخ�شى معه اأن يعدي غريه، فينقل اإىل اأقرب عمل منا�شب. وحتدد الالئحة 

االأعمال املحظورة على امل�شابني واالإجراءات الواجب اتباعها يف هذا ال�شاأن.

الالئحة:

19-1    اإذا ثبت للجهة التي يعمل بها امل�شاب خطره بنقل العدوى اإىل املتعاملني فيحق ل�شاحب العمل 

نْقُله اإىل وظيفة اأخرى تتنا�شب مع حالته املر�شية.
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الالئحة التنفيذية لنظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي املكت�سب )الأيدز( .. تتمة

19-2  االعمال املحظورة على امل�شاب تتمثل يف: -

اأ  -  مزاولة املهن ال�شحية يف جميع اجلهات ال�شحية.

ب-  الوظائف الع�شكرية. 

ج -  مهنة احلالقة واحلجامة اأو االأعمال يف مراكز اال�شتجمام واال�شرتخاء مثل )مراكز امل�شاج(.

د  -   اأي وظيفة ت�شتمل على تعامل امل�شاب مع ق�شر اأو طالب دون �شن الر�شد اأو من ذوي 

االحتياجات اخلا�شة مثل ريا�س االطفال اأو مراكز التاأهيل االأهلي او مراكز الرعاية النف�شية 

اأو الفروع االيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

هـ -  اأي عمل قد ينفرد فيه امل�شاب بالفرد مثل مراكز احلجز املنفرد والتوقيف.

و  -  يحق للربنامج الوطني اإ�شافة اإي مهن اأو اأعمال اأخرى يرى حظرها على امل�شابني.

المادة العشرون:
تتخذ الوزارة واجلهات ال�شحية االأخرى االإجراءات الالزمة لت�شجيع االأفراد على اإجراء الفحو�س 

الطوعية للك�شف عن االإ�شابة باالإيدز بني اأفراد املجتمع حتى مُيِكن اتخاذ التدابري املنا�شبة للتدخل املبكر 

واملكافحة.

الالئحة:

20-1    يتوىل الربنامج الوطني التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة الإن�شاء مراكز امل�شورة والفح�س 

الطوعي للك�شف عن املر�س بهدف ت�شجيع االأفراد على التقدم الإجراء الفح�س.

20-2   اجراءات الفح�س الطوعي املتبعة يف مراكز امل�شورة والفح�س الطوعي:

اأ  -  ال ي�شرتط اخذ بيانات املراجع اخلا�شة. 

ب-  يتم �شمان اخل�شو�شية وال�شرية واالحرتام الالزم.

ج -  تقدم له كل التوعية والتثقيف الالزمة. 

عند وجود حاالت م�شتبه بها فيتم ا�شتكمال اإجراءات التحويل اإىل املراكز املتخ�ش�شة لتاكيد 

نتيجة الفح�س يحق للربنامج الوطني اإ�شافة اإي مبادرات اخرى بهدف ت�شجيع االأفراد على 

اإجراء فح�س اال�شابة بالفريو�س.

المادة الحادية والعشرون:
يحظر كل فعٍل اأو امتناٍع ي�شكل تييزًا �شد امل�شابني ويوؤدي اإىل احلط من كرامتهم اأو االنتقا�س من 

حقوقهم اأو ا�شتغاللهم ب�شبب اإ�شابتهم.

الالئحة:

21-1    ُيكفل للم�شابني جميع حقوقهم اال�شا�شية دون تفرقه عن غريهم من اأفراد املجتمع وعدم اإغفال 

حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعالج، وعدم و�شمهم والتمييز �شدهم ب�شبب اال�شابة 

بالعدوى.

المادة الثانية والعشرون: 
 يعتمد املجل�س ال�شحي ال�شعودي االأ�شخا�س الذين تر�شحهم اجلهات ال�شحية العامة ملهمة �شبط 

خمالفات اأحكام النظام.

الالئحة:

22-1    تقوم اجلهات ال�شحية العامة بالتن�شيق مع الربنامج الوطني بت�شكيل اللجان للقيام مبهام �شبط 

خمالفات اأحكام هذا النظام بعد اعتماد املر�شحني من قبل املجل�س ال�شحي ال�شعودي. 

22-2    تتوىل اجلنة التفتي�س والتحقيق و�شبط املخالفات مبوجب حم�شر �شبط يف اجلهات ال�شحية 

واجلهات االخرى وحتال اإىل جلنة النظر يف املخالفات فور ا�شتكمال جميع املتطلبات اخلا�شة بها.

22-3   يخت�س اأع�شاء جلنة ال�شبط مبا يلي:

اأ  -   القيام بجوالت تفتي�شية يتم من خاللها التاأكد من تطبيق اأحكام هذا النظام و�شبط املخالفات. 

ب-   تلقي البالغات وال�شكاوي وقيدها يف بيان خا�س يعد لذلك واإعداد حم�شر يت�شمن مكان 

وزمان. البالغ ، واملعلومات الكاملة عن ا�شم املبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفة واأ�شماء 

االأ�شخا�س / االأماكن املبلغ عن خمالفتها  وو�شف املكان الذي ورد عليه التبليغ و�شًفا كامال ، 

واالأدلة املقدمة مع البالغ..

ج -  مدة الع�شوية يف هذه اللجان ثالث �شنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.

المادة الثالثة والعشرون:
دون اإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأنظمة اأخرى، يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد 

)الرابعة( و)الثامنة( و)التا�شعة( و)الرابعة ع�شرة( من النظام؛ بغرامة ال تتجاوز خم�شني األف ريال، 

وال يخل ذلك حق املت�شرر يف املطالبة بالتعوي�س. 

المادة الرابعة والعشرون:
   دون اإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأنظمة اأخرى، يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد 

)ال�شاد�شة( و)ال�شاد�شة ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين( من 

النظام؛ بغرامة ال تتجاوز مائة األف ريال، اأو بال�شجن مدة ال تزيد على خم�س �شنوات، اأو بكلتيهما، وال 

يخل ذلك بحق املت�شرر يف املطالبة بالتعوي�س.

المادة الخامسة والعشرون: 
1 .   تكّون بقرار من الوزير جلنة )اأو اأكرث( ال يقل عدد اأع�شائها عن ثالثة يكون من بينهم م�شت�شار نظامي، 

وطبيب متخ�ش�س يف االأمرا�س املعدية والوبائيات.

2 .   تخت�س هذه اللجنة بالنظر يف الق�شايا املتعلقة مبخالفة اأحكام املواد )الرابعة( و)الثامنة( 

و)التا�شعـة( و)الرابعـة ع�شـرة( مـن النـظام وتطبيـق العقـوبة املن�شـو�س عليهـا يف املادة 

)الثالثة والع�شرين( منه.

3 .   ت�شدر اللجنة قراراتها باالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وحتدد الالئحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافاأة 

اأع�شائها وفقاً لالأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف هذا ال�شاأن.

4 .  يجوز التظلم من قرارات اللجنة اأمام ديوان املظامل وفقاً لنظامه.

الالئحة:

25-1    تنظر اللجنة يف الق�شايا املتعلقة مبخالفة اأحكام املواد )الرابعة( و)الثامنة( و)التا�شعة( 

و)الرابعة ع�شرة( من هذا النظام والئحته التنفيذية وتطبيق العقوبة املن�شو�س عليها يف املادة 

الثالثة والع�شرين من النظام.

25-2    مدة الع�شوية يف هذه اللجان ثالث �شنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ ت�شكيلها.

25-3    تعقد اللجنة جل�شاتها يف الربنامج الوطني ويكون انعقاد اللجنة �شحيحاً بح�شور الرئي�س اأو 

نائبه وامل�شت�شار النظامي والطبيب املتخ�ش�س وت�شدر قراراتها باالأغلبية.

25-4    يحق للجنة طلب املخالف اأو وكيله ال�شرعي ل�شماع اأقواله حول املخالفة املن�شوبة وتدون اأعمالها 

يف حما�شر مكتوبة.

25-5    تن�شاأ اأمانة عامة خا�شة يكون مقرها يف الربنامج الوطني بهذه اللجان تتوىل عملية التبليغ 

واإر�شال القرارات وجتهيز اأعمال اللجنة.

25-6     تقوم االأمانة بتبليغ االأطراف ذوي العالقة باملثول اأمام اللجنة يف املكان والزمان الذي حتدده 

اللجنة.

25-7    يف حال عدم ح�شور املخالف او وكيله ال�شرعي يتم حتديد موعد اأخر على اال تقل الفرتة بني 

تاريخ االإبالغ واملوعد اجلديد عن خم�شة ع�شر يوماً، ويف حال عدم احل�شور بعد االإبالغ باملوعد 

الثاين ت�شتكمل اللجنة النظر يف املخالفة والف�شل فيها.

25-8   ترفع اللجنة قراراتها ملعايل الوزير الإعتمادها.

25-9    يجوز لذوي ال�شاأن التظلم من قرارات هذه اللجنة اأمام ديوان املظامل خالل �شتني يوماً من تاريخ 

التبليغ بالقرار.

25-10  ي�شدر الوزير قرار بتحديد مبلغ مكافاأة االأع�شاء.

المادة السادسة والعشرون:
حتيل الوزارة واجلهات ال�شحية العامة املخالفة النا�شئة من االإخالل باأحكام املواد )ال�شاد�شة( 

و)ال�شاد�شة ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين( من النظام اإىل النيابة 

العامة؛ للنظر يف اإقامة الدعوى اأمام املحكمة املخت�شة.

تتوىل املحكمة املخت�شة النظر يف الق�شايا النا�شئة من خمالفة اأحكام املواد )ال�شاد�شة( و)ال�شاد�شة 

ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين(، وتطبيق العقوبة املقرة مبوجب 

املادة )الرابعة والع�شرين( من النظام. وتتوىل كذلك النظر ابتداًء يف اأي من املخالفات االأخرى املن�شو�س 

عليها يف النظام وتقرير العقوبة املقرة لها، وذلك اإذا اقرتنت املخالفة باأي من خمالفات اأحكام املواد 

)ال�شاد�شة( و)ال�شاد�شة ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين(.

الالئحة:

26-1    اإذا ظهر للجنة املن�شو�س عليها يف املادة )اخلام�شة والع�شرون( خمالفة متعلقة باملواد 

)ال�شاد�شة( و)ال�شاد�شة ع�شرة( و)ال�شابعة ع�شرة( و)الثامنة ع�شرة( و)احلادية والع�شرين(، 

فيجب اإحالتها اإىل النيابة العامة.

المادة السابعة والعشرون:
ي�شدر الوزير الالئحة - بعد التن�شيق مع املجل�س ال�شحي ال�شعودي - خالل )ت�شعني( يوماً من تاريخ 

ن�شر النظام.

الالئحة :

27-1    يحق للوزير تعديل ن�شو�س الالئحة متى ما دعت احلاجة اإىل ذلك بالتن�شيق مع املجل�س ال�شحي 

ال�شعودي.

المادة الثامنة والعشرون: 
يلغي النظام كل ما يتعار�س معه من اأحكام.

المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بالنظام بعد م�شي )ت�شعني( يوماً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الالئحة:

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


