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الملكية :قطاع التنظيم الصحي
مجال التطبيق :جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي.
 .1الغرض
 .1.1التوافق مع رؤية هيئة الصحة بدبي ورسالتها وأهدافها االستراتيجية لتوجيه الموارد وضمان بيئة صحية وآمنة لسكان
دبي.
 .1.2ضمان أعلى معايير الممارسة والسالمة للمرضى من خالل تحديد الشروط التي يعتبر فيها أخصائيو الرعاية الصحية
المرخصون من قبل هيئة الصحة بدبي غير األفكفا للممارسة.
 .1.3تحديد الحاالت التي ينبغي فيها بد تحقيق من قبل قطاع التنظيم الصحي او أي قطاع آخر ذو صلة.
 .1.4حماية المجتمع من المهنيين الصحيين غير األفكفا للممارسة.
 .2المطبق عليهم
 .2.1جميع المهنيين الصحيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي
 .3التعاريف/المصطلحات
 .3.1الهيئة :هيئة الصحة بدبي
 .3.2الشخص الالئق للممارسة هو الشخص الكف للممارسة وتقديم الرعاية الصحية ،بحيث لديه القدرة على إظهار
السلوك المهني المناسب بشكل متناسق .فكما لديه المهارات األساسية والمعرفة الالزمة لممارسة وتقديم الرعاية
الصحية حسب المعيار المناسب.
 .3.3المنشأة الصحية :المكان المصرح له من قبل هيئة الصحة بدبي بإجرا الكشف الصحي على المرضى أو للمعاونة
في تشخيص أمراضهم أو لعالجهم أو لتمريضهم أو إلقامتهم بغرض النقاهة ،أو للقيام بأي عمل يتصل بالعالج أو
التأهيل بعد العالج.
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 .3.4المهني الصحي :الشخص الطبيعي المصرح له من قبل الهيئة بمزاولة المهنة في اإلمارة.
 .4السياسة
 .4.1يتوجب على جميع المهنيين الصحيين مقدمي طلب جديد/تجديد/نقل ،تقديم وثيقة اللياقة الطبية من مرا فكز
اللياقة الطبية الخاصة بهيئة الصحة بدبي إذا فكانوا فوق  65سنة من العمر ،او في حال لديهم مشافكل جسدية أو
عقلية أو عاطفية قد تؤثر على قدرتهم اثنا تقديمهم للخدمات الصحية.
 .4.2يتوجب على جميع المهنيين الصحيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي ان يكونوا الئقين للممارسة.
 .4.3يجب أن تلتزم جميع المنشآت الصحية مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأنظمة هيئة الصحة بدبي ذات
الصلة بممارسة اللياقة البدنية.
 .4.4يتوجب على جميع المهنيين العاملين في المنشأة الصحية لفت انتباه المدير الطبي عن أي مهني صحي غير الئق
للممارسة.
 .4.5المدير الطبي للمنشأة الصحية هو المسؤول عن إبالغ قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي عن أي مهني صحي
غير الئق للممارسة.
 .4.6حددت هيئة الصحة بدبي عن الحاالت التي تمنع المهني من الممارسة في ملحق رقم .1
 .4.7يجب إخطار قطاع التنظيم الصحي عما تم تحديده من الحاالت التي تمنع المهني من الممارسة.
 .4.8يتبع قطاع التنظيم الصحي عملية منظمة للتعامل مع هذه الحاالت.
 .4.9يجب على قطاع التنظيم الصحي معالجة المخاوف المتعلقة باللياقة الطبية وف ًقا لسياسة الشكوى الطبية.
المجاالت الطبية ذات الصلة تشمل ما يلي:
 .4.9.1التعامل أو امتالك أو إسا ة استخدام األدوية/المخدرات
 .4.9.2العمل بعد  65سنة دون موافقة هيئة الصحة بدبي
 .4.9.3تضليل المرضى حول رعايتهم أو عالجهم
 .4.9.4عدم الحصول على موافقة المريض عند االقتضا الحاجة
 .4.9.5عدم تحديث وتطوير المعرفة والمهارات
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. العمل خارج حدود نطاق الممارسة المحددة حسب فئة ترخيص المهني الصحي.4.9.6
. عدم االلتزام بميثاق المرضى التابع للهيئة.4.9.7
 عدم االمتثال الختبار األمراض المعدية والحدود المتعلقة بالممارسة المهنية.4.9.8
 تتلقى قطاع التنظيم الصحي جميع الحاالت غير الطبية ذات الصلة مثل االحتيال والجرائم والشكاوى المتعلقة.4.10
. حسب ما تقتضيه الحالة، وتصنيفها وإشارتها الى اإلدارات أو السلطات المعنية،بالسلوك
 ُيسمح لقطاع التنظيم الصحي بتعليق أو تقييد أو إلغا ترخيص أي من المهنيين الصحيين غير الالئقين.4.11
.للممارسة
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 .6المرفقات
المرفق -1لياقة الممارسة-الحاالت التي تمنع المهني من الممارسة
االعتدا الجنسي أو على األطفال

.1
االتهامات الجنائية او

امتالك مواد غير قانونية

االحتراسية

السرقة
االتجار بالبشر ،او تجارة األعضا غير القانونية

.2

إساءة استخدام

العمل تحت تأثير الكحول

األدوية /المخدرات أو

التعامل أو امتالك أو إسا ة استخدام األدوية/المخدرات ،او القيادة تحت تأثير الكحول

الكحول
.3

سلوك عدواني أو

االعتدا أو العنف الجسدي

عنيف

اإلسا ة اللفظية او الجسدية
االحتيال المالي

.4

خيانة األمانة أو

تضليل المؤهالت

االحتيال ،بما في ذلك

سو استخدام السلطة بطريقة غير مهنية وغير قانونية .مثل :إسا ة استخدام امتيازات

الغش والخداع خارج

وصف األدوية

الدور المهني

الفشل في السعي للعالج الطبي أو أي دعم آخر فكما هو مذفكور في سياسة الفحص
الصحي والتحصين لعمال الرعاية الصحية
العمل بعد سن الـ  65بدون الحصول على موافقة هيئة الصحة بدبي

.5

الشؤون الصحية،
وادارتها

رفض االتباع أو االمتثال للنصائح الطبية أو خط

الرعاية من قبل أخصايي الرعاية

الصحية ،بما في ذلك التقييم والمراجعة ،والتي يمكن أن تؤثر على أدا المهنة والمريض
والسالمة العامة
عدم االمتثال الختبار األمراض المعدية والقيود المتعلقة بالممارسة المهنية
تضليل المرضى حول رعايتهم أو عالجهم
عدم الحصول على موافقة المريض عند اقتضا الحاجة
التحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي ،العنصري ،وغيره

.6

السلوكيات المنافية

عدم الحفاظ على الحدود المناسبة أثنا مشاورة المريض

ألخالق المهنة

انتهاك خصوصية وسرية المريض
عدم القدرة على العمل ضمن حدود نطاق الممارسة
التعامل مع المرضى والزمال وغيرهم بسلوك غير الئق  /غير مهني
عدم االلتزام بميثاق المرضى التابع لهيئة الصحة بدبي
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