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رقم اإلصدار1 :

تاريخ التطبيق12/06/2019 :

تاريخ المراجعة12/06/2024 :

الملكية :إدارة السياحة الصحية
مجال التطبيق :جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.
 .1الغرض
 .1.1جمع معلومات موثوقة وضرورية لرفع تقارير عن مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة باستراتيجية السياحة الصحية
المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي بإمارة دبي
 .1.2توحيد عملية جمع البيانات اإلحصائية وتسليمها والتأكد من مدى صحتها وموثوقيتها
 .1.3التأ كد من أن اصدار التقارير اإلحصائية للسياحة الصحية يتم بشكل دوري
 .1.4التأكد من أن القرارات الصادرة والمستندة على تقارير البيانات اإلحصائية تساهم في نمو واستدامة السياحة الصحية
في إمارة دبي
 .1.5ضمان االمتثال للتعاميم رقم ( )58و(( )162الملحق  1و )2والمتعلقة بجمع البيانات من المنشآت الصحية
الخاصة
 .2المطبق عليهم
 .2.1جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.
 .3التعاريف/المصطلحات
السائح العالجي العرضي أو الطارئ :األفراد أو األشخاص الذين يقيمون في دولة واحدة ويسافرون إلى إمارة دبي بغرض
السياحة والترفيه ،ونظرا ً لظرف صحي غير متوقع ،يقوم السائح بطلب استشارة طبية أو الحصول على عالج طبي عن
طريق التعامل المباشر مع طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي.
بلد اإلقامة :البلد الذي يقطن فيه الفرد
البيانات :المعلومات اإللزامية المذكورة في التعاميم رقم ( )58و( )162والتي تجمعها المنشآت الصحية وتقدم للمراجعة
والتحليل.
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السائح الصحي الدولي :الفرد أو األفراد القاطنين في دولة غير دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والذين يسافرون إلى إمارة
دبي بهدف الحصول على استشارة طبية أو بغرض االستشفاء والتعافي أو للحصول على عالج طبي أو طبيعي عن طريق
التعامل المباشر مع طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي
أو
الفرد أو األفراد القاطنين في دولة غير دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والذين يسافرون إلى إمارة دبي بهدف الحصول على
استشارة طبية أو بغرض االستشفاء والتعافي أو للحصول على عالج طبي أو طبيعي باستخدام المنصات االلكترونية
للتطبب عن بعد مع طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي.
مالحظة:
السائح الصحي الدولي يشمل السائح العالجي العرضي والطارئ
السائح الصحي الدولي ال يشمل مواطني ومقيمي دولة اإلمارات
هيئة الصحة بدبي :أنشئت هيئة الصحة بدبي في يونيو  2007بموجب القانون رقم  13الصادر عن صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه هللا ،لإلشراف على كامل القطاع
الصحي في إمارة دبي والعمل على تعزيز الشرا كة مع القطاع الصحي الخاص.
مركز دبي لإلحصاء :يعتبر المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية بإمارة دبي وتقع على عاتقه مهام العمل اإلحصائي باإلمارة
من خالل تنفيذ التعداد العام للسكان ،وحصر المساكن والمنشآت ،فضال ً عن إجراء المسوح اإلحصائية االقتصادية
والديموغرافية واالجتماعية ،وإصدار الكتب والنشرات اإلحصائية على مستوى اإلمارة حسب المادة ( )5من القانون رقم
( )25لعام  2015بخصوص مركز دبي لإلحصاء.
إماراتي :فرد يحمل جواز دولة اإلمارات العربية المتحدة
نظام المصادر اإللكتروني  : e-sources systemأحد مكونات المجموعة اإلحصائيات الذكية التي يملكها ويديرها مركز
دبي لإلحصاء .تعتبر البوابة الرئيسية لتدفق البيانات إلى المستودع اإلحصائي المركزي من مختلف المصادر الموثوقة
للبيانات اإلحصائية.
إدارة السياحة الصحية :إحدى إدارات قطاع التنظيم الصحي المسؤولة عن تطوير استراتيجية السياحة الصحية،
واإلشراف على تنفيذها والتأكد من أن الضوابط التنظيمية والحوكمة مالئمة ألهداف اإلدارة.
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السائح الصحي الداخلي :الفرد أو األفراد القاطنين في دولة اإلمارات والمتجهين إلى إمارة دبي بهدف الحصول على
استشارة طبية أو بغرض االستشفاء والتعافي أو للحصول على عالج طبي أو طبيعي عن طريق التعامل المباشر مع
طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي
أو
الفرد أو األفراد القاطنين في دولة اإلمارات والمتجهين إلى إمارة دبي بهدف الحصول على استشارة طبية أو بغرض
االستشفاء والتعافي أو للحصول على عالج طبي أو طبيعي باستخدام المنصات االلكترونية للتطبب عن بعد مع طبيب
مرخص من هيئة الصحة بدبي مع طبيب مرخص من هيئة الصحة بدبي.
مالحظة:
السائح الصحي يشمل السائح العالجي العرضي/الطارئ
ُيستثنى مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة واألفراد الذين يحملون تأشيرة إقامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
الجنسية :كما هو مذكور في جواز السفر أو الوثائق الرسمية المصدرة من الجهات المعتمدة
وثيقة الهوية :مستند رسمي ُيستخدم للتحقق من هوية المريض والتي تقتصر على واحدة من الفئات التالية:
 .1مقيمي دولة اإلمارات :جواز السفر ،الهوية اإلماراتية ،رخصة القيادة
 .2مقيمي دول الخليج :جواز السفر ،الهوية الخليجية
 .3غير المقيمين في دولة اإلمارات :جواز السفر
المقيم :فرد يقطن في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب تأشيرة إقامة سارية المفعول
اإليرادات :المبالغ المدفوعة للخدمات الصحية
مكان اإلقامة :يحدد ويوضح اإلمارة التي يقطن فيها المريض
فترة التقديم :فترة من الوقت تخصصها إدارة السياحة الصحية للمنشآت الصحية كي تقوم بإرسال بياناتها في نظام
المصادر اإللكتروني .فترة التقديم هي  10أيام بعد نهاية الشهر.
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 .4السياسة
.4.1

على جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي االلتزام بجمع وتسليم البيانات اإلحصائية ذات
العالقة بالسياحة الصحية عبر نظام المصادر اإللكتروني:
https://www.dsc.gov.ae/en-us/EServices/Pages/esource.aspx

.4.2

.4.3

المنشآت الصحية المدرجة تحت الفئات التالية فقط هي المصرح لها بتقديم البيانات:
.4.2.1

المستشفيات

.4.2.2

مرا كز جراحة اليوم الواحد

.4.2.3

العيادات الخارجية والتي تشمل:


العيادات متعددة االختصاص



العيادات العامة



العيادات التخصصية



عيادات األسنان

.4.2.4

مرا كز االخصاب

.4.2.5

مرا كز إعادة التأهيل

.4.2.6

مرا كز التصوير التشخيصي

.4.2.7

مرا كز أصحاب الهمم

.4.2.8

مرا كز االستشفاء

.4.2.9

الشركات المختصة بالعناية الطبية المنزلية

.4.2.10

الطب التقليدي والتكميلي والطب البديل

.4.2.11

المنشآت الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات التطبب عن بعد

على جميع المنشآت الصحية المستوفية للشروط توفير البيانات المطلوبة عبر نظام المصادر اإللكتروني في فترة
تحددها إدارة السياحة الصحية.
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.4.3.1

على المنشأة الصحية المرخصة بترشيح اسم شخص مختص بجمع وتقديم البيانات المعنية
بالسياحة الصحية .ويتم التحقق من صحة البيانات ودقتها والموافقة عليها من قبل مدير االدارة
المعنية ومن ثم المدير الطبي للمنشأة الصحية.

.4.3.2

على المنشآت الصحية المرخصة جمع المعلومات المطلوبة التي تم ذكرها في التعميم رقم ()58
الذي تم اصداره بتاريخ  2019\08\16والتعميم رقم ( )162الذي تم اصداره بتاريخ
 2019\09\11من قبل قطاع التنظيم الصحي (الملحقات 1و2و.)3

.4.3.3

تلتزم إدارة السياحة الصحية بعقد ورشة تدريبية للمنشآت الصحية بخصوص آلية جمع وتقديم
البيانات حسب الحاجة.

.4.4

إدارة السياحة الصحية هي اإلدارة المسؤولة والمخولة بتحليل البيانات المقدمة حول السياحة الصحية من قبل
المنشآت الصحية في إمارة دبي عن طريق نظام المصادر اإللكتروني:
https://www.dsc.gov.ae/en-us/EServices/Pages/esource.aspx
.4.4.1

تضم البيانات معلومات تتعلق بالتالي:
أ.

السياح الصحيون الدوليون

ب .السياح الصحيون المحليون
.4.5

تتمثل مسؤولية إدارة السياحة الصحية بما يلي:
أ.

طلب تقديم البيانات اإلحصائية من المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي

ب .إصدار مراسالت لتذكير المنشآت الصحية بجمع وتسليم البيانات
ت .استخراج البيانات من نظام المصادر اإللكتروني والتأكد من صحتها وتحليلها وانشاء مقارنة معيارية
ث .تحديد أهداف األداء السنوية
ج .اصدار التقرير االحصائي السياحة الصحية
 .iيقوم المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بمراجعة النسخة النهائية من التقرير والموافقة عليها والذي
يرفع من قبل مدير إدارة السياحة الصحية
ح .رفع المالحظات للمنشآت الصحية وطلب الخطط التطويرية منها
جمع بيانات السياحة الصحية وتقديمها
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الملحقات
الملحق  - 1التعميم رقم ( )58بشأن المعلومات اإللزامية لبيانات تسجيل المرضى
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الملحق  - 2التعميم رقم ( :)162جمع البيانات المطلوبة من المنشآت الصحية الخاصة
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الملحق  - 3نموذج استمارة تسجيل المريض
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