Date:

04/07/2018

Reference:

DHA/OUT/2018/0002752

Circular #155 تعميم رقم
Subject: Issuance of Medical Fitness Certificate
 إصدار شهادة اللياقة الطبية:الموضوع

To:

All

Health

Facilities

and

Healthcare

 جميع المنشآت الصحية واالفراد المهنيين المرخصين:إلى
من قبل هيئة الصحة بدبي

Professionals Licensed by DHA

في إايار سي ا الهي ية الييداحق ل أفيي ستوييت الي دةا

In an effort to promote the highest standards of

ال ييددة

healthcare quality and patient safety and maintain

في ا ييال اليةاةية ال ييأية اسييضاة الليزيم االل ييلا ال داصييت

communication across our healthcare providers and

اللل لي اع افداا اليةاةية ال يأية االكيي اال السي يايي يين

strategic partners, we would like to draw your

ةلي ي

في الفطيياص ال ييأا الطييا

اااضةهييق ة ييم اللل ي دا

- : اجب ال ندة اآلت

attention to the following:
1. As per Executive Council Resolution No. 17 of
2017 (attached) Medical Fitness Certificates
can only be issued by Dubai Health AuthorityMedical Fitness Occupational Health Centers.
Therefore, please adhere to the following

2017  ل ي ييا17 رقي ييق

) اللياقة الطبية اال يأة اللهنيية (ايتي
ا يين قب ييت ايا ييل اللياقييية
وعليههي جرجههل االل ه ا

Refrain from processing any Medical Fitness
Certificates that require DHA Attestation for
travel, immigration, visa, embassy requests,
clearance

of

communicable

disease

and

اللياقية

أدصيا

ي يية ال ييأة
اللي ارة
ال ييأة

البيا

الطبييية ال ا يية لهي يية ال ييأة ييد

شيهادا

 الا ناص ةن اصدار س.2

الطبي يية سا اللهني يية اال ييا ي طل ييب ي ييدة
د ألغياض الل ي اله ية ال أشيييا
.اللهنية ا لن األغياض ال ادةلية

ي يييض

fitness certificates that require completion of

ص دايي يية اا اصي يية

any governmental or private bodies in Dubai

ي لي

ش ييهادة الطل ييد ا يين الا ييياض الل دة يية اش ييهادا

Abstain from issuing any health or occupational
administrative paper works (documents) at

ةف

- :بال عليمات ال الية

occupational health, and for academic purposes.
3.

كأن تأدصا

ييي اص ييدار يل يين الك ييهادا

instructions:2.

 اتف ي يا ا لفي يييار الل ليي ي.1

ال ن ييي ي

لياق ي يية ص ي ييأية اا اهني ي يية

 ة ي ييد إص ي ييدار س ش ي ييهادا.3

إدارةي يية لي ييدك جهي ييا

اس ي ي لال إجي ييياالا
إاارة د

4. The authorized DHA centers for issuing the

المرا كهه ال ابع ههة لهيئ ههة الصههحة ب ههدبي والمع م ههدص ار ههدار

mentioned certificates are:-

:شهادات اللياقة الطبية والصحة المهنية هي



Zabeel Health Centre 04-502-4224



Uptown Occupational Health Screening Centre
– 04- 502-4716



.4

Jumeirah lake towers - medical screening center

04-5024224 اي ل زةبيت ال أا



04-5024716 اي ل س اان لل أة اللهنية



04-502- اي ييل س ييياي أيييية جلييييا – لل أييا الطبييا



-4903/4909

- 04- 502-4903/4909

For more information, kindly contact the call center on:

: جرجل ال وارل مع مرك االتصال،لمزجد من المعلومات

Telephone: 800-342

800-342 : هاتف رقم

Email address: regulation@dha.gov.ae

regulation@dha.gov.ae :البرجد االك روني

 قطاع ال نظيم الصحي،مع تحيات

With Regards, The Health Regulation Sector

 مروان محمد المال.د
Dr. Marwan Mohd Al Mulla
المدجر ال نفيذي لقطاع ال نظيم الصحي – هيئة الصحة بدبي
CEO of Health Regulation Sector – DHA

