
م0222( لسنة 02قانون الصحة العامة رقم )  
 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون األساسي املعدل، وعلى قانون الصحة 
العامة رقم )31( لسنة 0431 املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى قانون الصحة العامة رقم )34( 

لسنة 0411 املعمول به يف حمافظات الضفة، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبناء على 
 :ما أقره اجمللس التشريعي جبلسته املنعقدة بتاريخ 4113/04/44م. أصدرنا القانون التايل

 
  الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 (مادة )0

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على 
غري ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً مبزاولة أي 

من املمن الطبية. املؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص هلا قانوناً الستقبال املرىى وعالهمم 
سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غري ذلك. املمن الطبية: ممن الطب البشري أو طب 
األسنان أو الصيدلة. املمن الصحية املساعدة: ممن التمريض، التشخيص باألشعة، املختربات الطبية، 

فحص البصر، جتميز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع و جتميز وسائل حتسني السمع، القبالة، 
التخدير، العالج الطبيعي ومعامل األسنان وأية ممنة أخرى تقرها الوزارة. الدستور الدوائي: القائمة 

املعتمدة من الوزارة واليت تتضمن املواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدالنية ملواد معينة أو ما ميكن أن 
يشتق منما وتأثرياهتا الفسيولوهية واحليوية اليت ميكن أن تستخدم يف وقاية أو عالج اإلنسان أو احليوان 

أو النبات. العقار الطيب: كل مادة مسجلة يف الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل يف التشخيص 
أو الوقاية أو العالج ألي من األمراض اليت تصيب اإلنسان أو احليوان وأية مادة من غري األطعمة اليت 

تؤثر على هسم اإلنسان أو احليوان من خالل تأثريها على البيئة أو الوظائف احليوية ألي منما.  املرض 
املعدي: كل مرض قابل لالنتقال إيل اآلخرين بأي طريقة كانت.  املرض الوبائي: املرض املعدي الذي 



يتفشى بشكل غري عادي ويمدد الصحة العامة. املصاب: كل شخص مصاب بأحد األمراض املعدية أو 
يكون حاماًل ملسببما. املشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سريته الطبية أو من األعراض اليت 
تظمر عليه بأنه قد حيمل يف هسمه مسببات مرٍض معٍد.  العزل: عزل املصاب أو املشتبه بإصابته أو 
املخالط ألي منمما يف أماكن أو ظروف خاصة هبدف منع انتشار مسببات املرض. العينة: هي اجلزء 

احملدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو دوائية أو مستحضرات طبية أو تؤخذ من هسم 
اإلنسان أو إفرازاته ألغراض التحليل والتشخيص، وتكون كافية هلذا الغرض. األغذية: كل مادة 

يستخدمما اإلنسان أكاًل أو شرباً أو مضغاً، أو ما ميكن أن  يدخل يف حتضري تلك املواد أو تركيبما. 
األغذية اخلاصة: كل مستحضر غذائي غري دوائي خمصص لتغذية األطفال الرىع أو ملرىى السكري أو 
يستخدم إلنقاص وزن اجلسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأهنا قرار من الوزير. الطفل:  

 .كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشر من العمر
 
 

 (مادة )4
تنفيذاً ألحكام هذا القانون وبالتنسيق مع اجلمات املعنية على الوزارة القيام مبا يلي:- 0. تقدمي اخلدمات 

الصحية احلكومية الوقائية والتشخيصية والعالهية والتأهيلية، وإنشاء املؤسسات الصحية الالزمة لذلك. 
4. ترخيص املؤسسات الصحية غري احلكومية ومراقبتما. 4. ترخيص مزاولة املمن الطبية واملمن الطبية 

املساعدة ومراقبتما. 3. ترخيص األعمال واحلرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعما ومراقبتما. 5. توفري 
التأمني الصحي للسكان ىمن اإلمكانات املتوفرة. 1. إدارة املؤسسات التعليمية الصحية التابعة هلا 

والعمل على حتديث وتطوير اخلدمات الصحية. 7. ترخيص مصانع األدوية ومراقبتما مبا يضمن هودة 
العقاقري الطبية وذلك بإنشاء املختربات الالزمة وتأهيل الطواقم املتخصصة. 8. ترخيص األدوية احمللية 

واملستوردة وتسجيلما ومراقبة املستودعات والصيدليات. 4. ترخيص صناعة العطور ومستحضرات 
التجميل ومراقبتما. 01. وىع األنظمة واللوائح اخلاصة لسالمة الغذاء. 00. الفحص الدوري ملياه 

الشرب من حيث صالحيتما لالستخدام اآلدمي. 04. ترخيص املنشآت اخلاصة جبمع النفايات وكيفية 
معاجلتما والتخلص منما. 04. اإلشراف الصحي على أعمال مكافحة احلشرات والقوارض بالتنسيق مع 



اجلمات املختصة. 03. مراقبة الوىع الصحي للسكان من خالل دراسة املؤشرات املناسبة والبيانات 
اخلاصة. 05. اإلشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. 01. اإلشراف الصحي 

 .على مجيع شبكات الصرف الصحي وحمطات معاجلة املياه العادمة
 
 

 (مادة )4
وفقاً للقانون يلتزم املكلفون بإبالغ الوزارة عن مجيع املعلومات املتعلقة بالوالدات والوفيات وحاالت 

 .اإلصابة باألمراض الواهب اإلبالغ عنما
 

 
 الفصل الثاني 

 صحة املرأة والطفل
 (مادة )3

على الوزارة إعطاء األولوية لرعاية صحة املرأة والطفل واعتبارها هزءاً ال يتجزأ من االسرتاتيجية اإلمنائية 
 .للسلطة الوطنية الفلسطينية

 
 

 (مادة )5
على الوزارة توفري اخلدمات الوقائية والتشخيصية والعالهية والتأهيلية املتعلقة بصحة األم والطفل ومنما:- 
0. إهراء فحص طيب قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إال بعد الفحص الطيب للتأكد من 
خلو الزوهني مما ميكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلمما. 4. رعاية املرأة وبصفة خاصة يف أثناء فرتات 

احلمل والوالدة والرىاعة وتشجيع الرىاعة الطبيعية. 4. متابعة منو الطفل وتطوره. 3. توعية األسرة 
 .واجملتمع على كيفية رعاية الطفل ومحايته والتعامل معه خالل مراحل منوه وتطوره املختلفة



 
 

 (مادة )1
تقوم الوزارة مبا يلي:- أ. وىع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها. ب. العمل على ىمان هودة تلك  .1

التطعيمات واحملافظة عليما يف أثناء النقل والتخزين واالستخدام. 4. ال تستوىف أي رسوم عن تطعيم 
 .املواليد واألطفال واحلوامل

 
 

 (مادة )7
 .وفقاً للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته االلتزام بربامج التطعيم اليت تضعما الوزارة

 
 

 (مادة )8
حيظر إهماض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إال إذا استوهبت الضرورة إنقاذ حياهتا من اخلطر  .1

بشمادة طبيبني اختصاصيني )أحدمها على األقل اختصاصي نساء ووالدة( مع وهوب توفر ما يلي:- أ. 
موافقة خطية مسبقة من احلامل، ويف حالة عجزها عن ذلك تؤخذ املوافقة اخلطية من زوهما أو ويل 

أمرها ب. أن تتم عملية اإلهماض يف مؤسسة صحية 4. على املؤسسة الصحية اليت أهريت فيما عملية 
اإلهماض االحتفاظ بسجل خاص، تدون فيه اسم احلامل وتاريخ إهراء العملية ونوعما ومربراهتا، 

وعليما االحتفاظ بتلك املعلومات إىافة إىل شمادة الطبيبني، واملوافقة اخلطية على عملية اإلهماض ملدة 
 .عشر سنوات على األقل

 
 

 الفصل الثالث 
 مكافحة األمراض



 (مادة )4
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع اجلمات املختصة مبكافحة األمراض املعدية وغري املعدية والوراثية بالوسائل  

 .كافة. وعليما مراقبة معدالت انتشار تلك األمراض من خالل مجع املؤشرات الالزمة
 
 

 (مادة )01
على الوزارة اختاذ التدابري الوقائية والعالهية الالزمة حلصر انتشار األمراض املعدية ومن ذلك:- 0. فرض 

التطعيم الواقي أو العالج الالزم. 4. مصادرة املواد امللوثة أو أية مواد ميكن أن تكون مصدراً للعدوى 
 .وإتالفما بالتنسيق مع اجلمات املختصة 4. دفن املوتى هراء تلك األمراض بالطريقة اليت تراها مناسبة

 
 

 (مادة )00
إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد األمراض املعدية احملددة من الوزارة، وهب اإلبالغ عنه فوراً 

 .إيل أقرب مؤسسة صحية، واليت عليما إبالغ اجلمة املعنية بذلك يف الوزارة
 
 

 (مادة )04
يقع واهب اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة السابقة على: 0. كل طبيب قام بالكشف على املصاب 
أو املشتبه بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه. 4. كل من تشمله -هلذا الغرض- تعليمات الوزارة يف 

 .حينه
 
 

 (مادة )04



جيوز للوزارة عزل املصاب باألمراض الوبائية أو املشتبه به أو املخالط ألي منمما يف املكان املناسب  .1
وللمدة اليت حتددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 4. على الوزارة توفري 

 .العالج املناسب جماناً لألمراض الوبائية اليت حتددها
 
 

 (مادة )03
 .بقرار من الوزير، للوزارة فرض احلجر الصحي يف فلسطني ملنع انتقال األمراض الوبائية منما وإليما

 
 

 (مادة )05
هبدف منع انتقال األمراض الوبائية من فلسطني وإليما جيوز للوزارة بالتنسيق مع اجلمات املعنية:- 

0. املعاينة الصحية لوسائل النقل الربية والبحرية واجلوية العامة واخلاصة. 4. إهراء الفحوصات الطبية 
على املسافرين القادمني واملغادرين. 4. عزل احليوانات ومراقبتما. 3. حتديد الشروط الصحية الواهبة 

 .لدخول البضائع أو املواد املستوردة من اخلارج
 
 

 الفصل الرابع 
 سالمة األغذية

 (مادة )01
على مصنعي املواد الغذائية واملستوردين هلا تزويد الوزارة خالل مدة حمددة مبا يلي:- 0. الرتكيبة 

الكيماوية لتلك املواد الغذائية. 4. طريقة تداوهلا وكيفية استخدامما. 4. عينة من تلك املواد لتحليلما. 
 .3. أي معلومات أخرى عن تلك املواد هلا عالقة بالصحة العامة

 
 



 (مادة )07
تتوىل الوزارة بالتنسيق مع اجلمات ذات العالقة مراقبة األغذية يف أثناء تداوهلا، كما وعليما مراقبة 

األغذية:- 0. املستوردة عند وصوهلا إيل الدوائر اجلمركية، وال جيوز السماح بدخوهلا إال بعد موافقة 
 .الوزارة. 4. املنتجة حملياً داخل أماكن تصنيعما وجتميزها

 
 

 (مادة )08
حيظر تداول األغذية إذا:- 0. كانت خمالفة للمواصفات والشروط احملددة من قبل الوزارة. 4. وقع هبا 
 .غش على حنو يغري من طبيعتما. 4. كانت غري صاحلة لالستمالك اآلدمي، أو ىارة بصحة اإلنسان

 
 

 (مادة )04
يعترب املنتج الغذائي غري صاحل لالستمالك اآلدمي إذا : 0. حدث تغري يف  خواصه الطبيعية من حيث 

الطعم أو املظمر أو الرائحة. 4. ثبت بالتحليل حدوث تغري يف تركيبته الكيماوية أو إىافة مواد كيماوية 
غري مسموح هبا أو تلوثه بأحد امللوثات الكيماوية أو البيولوهية أو اإلشعاعية. 4. كانت مدة صالحيته 

 .منتمية وفقاً للتاريخ املدون عليه. 3. مت تداوله يف ظروف أو بطرق غري صحية
 
 

 (مادة )41
يعترب املنتج الغذائي ىاراً بصحة اإلنسان إذا: 0. كان ملوثاً بامليكروبات أو الطفيليات أو املبيدات أو 
املواد املشعة أو غريها، على حنٍو من شأنه إحداث املرض باإلنسان. 4. كان منتجاً من حيوان نافق أو 

مصاب بأحد األمراض اليت تنتقل عدواها إىل اإلنسان. 4. كانت عبوته حتتوي على مواد ىارة 
بالصحة. 3. احتوى على مواد ىارة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غريها واليت 

 .من شأهنا إحداث املرض باإلنسان



 
 

 (مادة )40
جيب االلتزام باملواصفات والشروط احملددة يف التعليمات الفنية اإللزامية الصادرة عن مؤسسة املواصفات 

 .واملقاييس وبالتنسيق مع الوزارة
 
 

 (مادة )44
حيظر تداول األغذية اخلاصة أو اإلعالن عنما إال بعد تسجيلما واحلصول على تراخيص بتداوهلا وبطريقة 

 .اإلعالن عنما من الوزارة
 
 

 (مادة )44
يتحمل مستورد املواد الغذائية نفقات حتليل العينات عند دخوهلا. 4. يتحمل مصنع املواد الغذائية  .1

 .نفقات حتاليل العينات اليت تؤخذ عند التصنيع
 
 

 (مادة )43
ال جيوز الرتخيص للمصاب بأحد األمراض املعدية اليت حتددها الوزارة مبمارسة حرفة بائع أطعمة أو 

 .مشروبات
 
 

 (مادة )45



حيق للموظفني املختصني من الوزارة فحص عينات من املواد الغذائية وذلك يف أثناء  .1
تداوهلا.  4. تؤخذ العينات املشار إليما يف الفقرة السابقة وفق اللوائح اخلاصة بذلك والصادرة مبقتضى 

 .القانون
 
 

 (مادة )41
جيب أن جترى حتليل العينات يف املختربات اليت حتددها الوزارة فور ىبطما ويُعَلم صاحب الشأن بنتيجة 

 .التحليل يف موعد ال يتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ ىبط العينة
 
 

 (مادة )47
إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل أن العينة خمالفة للمواصفات أو الشروط اخلاصة بتداول 
األغذية أو ىارة بصحة اإلنسان أو غري صاحلة لالستمالك اآلدمي أو مغشوشة تتوىل الوزارة بالتنسيق 

مع اجلمات املختصة اختاذ التدابري الالزمة إلتالف املواد الغذائية اليت ُأخذت منما تلك العينة على نفقة 
 .من يتحمل املسؤولية عن ذلك

 
 

 (مادة )48
على كل من يتداول املواد الغذائية إعطاء املوظف املختص من الوزارة ما يطلبه من معلومات أو عينات 

 .متكنه من تأدية عمله تنفيذاً ألحكام هذا القانون
 
 

 (مادة )44



ال جيوز أن ينتدب أي موظف من الوزارة للتفتيش يف منطقة يكون له فيما ارتباط مباشر أو غري مباشر 
 .بأية ممنة أو حرفة ذات عالقة بتداول األغذية

 
 

 (مادة )41
دون إذن بذلك ال جيوز إخفاء املواد الغذائية اليت يتم ىبطما وفقاً للقانون أو تعديلما أو التصرف هبا 

 .بأي طريقة كانت
 
 

 الفصل الخامس 
 الصحة املمنية

 (مادة )40
حيظر مزاولة أي عمل أو حرفة هلا أثر علي الصحة العامة أو صحة البيئة، إال بعد احلصول على موافقة 

 .مكتوبة من الوزارة
 
 

 (مادة )44
تضع الوزارة بالتنسيق مع اجلمات املعنية الشروط الالزمة لتوفر وسائل السالمة والصحة املمنية يف أماكن 

 .العمل، وآلية التفتيش املتواصل عليما
 
 

 (مادة )44
 .ال جيوز الرتخيص ألي منشأة قبل احلصول على موافقة الوزارة



 
 

 (مادة )43
تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلمات املختصة بـ:- 0. حتديد الشروط الصحية الواهب توافرها يف العاملني 
يف ممن أو حرف أو صناعات ميكن أن تؤثر على صحتمم. 4. حتديد أنواع الفحوصات الطبية األولية 

والوقائية الدورية الالزمة للعاملني يف تلك املمن أو احلرف أو الصناعات. 4. إعداد قائمة باألمراض 
 .املمنية

 
 

 (مادة )45
 .تتحمل كل منشأة كلفة الفحوصات األولية والدورية احملددة من الوزارات اليت جتري للعاملني فيما

 
 

 الفصل السادس 
 الثقافة الصحية

 (مادة )41
تقوم الوزارة وبالتعاون مع اجلمات املعنية بإعداد برامج اإلرشاد والتثقيف الصحي والبيئي املقروءة واملرئية 

 .واملسموعة
 
 

 (مادة )47
 .تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلمات ذات العالقة بنشر وتوصيل تلك الرب امج للمواطنني

 
 



 (مادة )48
تقوم الوزارة عرب دائرة الصحة املدرسية بالتعاون مع اجلمات ذات العالقة بإعداد برامج اإلرشاد والتثقيف 

 .الصحي والبيئي وتقدميما يف الروىات واملدارس واجلامعات
 
 

 الفصل السابع 
 املكاره الصحية

 (مادة )44
بالتنسيق مع اجلمات ذات العالقة تقوم الوزارة حتديد املكاره الصحية اليت تؤثر سلباً على الصحة العامة 

 .أو هتدد صحة البيئة بأي وهه كان
 
 

 (مادة )31
على كل شخص احملافظة على البيئة بعناصرها املختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من املكاره  .1

 .الصحية. 4. على كل شخص إزالة املكرهة الصحية اليت تسبب هبا، أو  كان مسؤواًل عنما
 
 

 (مادة )30
للموظف املختص يف الوزارة إرسال إشعار إىل الشخص املتسبب أو املسؤول عن املكرهة الصحية،  .1
خيطره فيه بوهوب إزالتما خالل املدة احملددة يف اإلشعار. 4. على الوزارة وبالتنسيق مع اجلمات املعنية 

 .العمل على إزالة املكاره الصحية
 
 

 (مادة )34



على الوزارة وبالتنسيق مع اجلمات املعنية حتديد الشروط والضوابط اخلاصة مبا يلي:- أ. نقل املواد  .1
أو النفايات اخلطرة أو ختزينما أو معاجلتما أو التخلص منما. ب. تداول واستخدام مبيدات اآلفات 

ألغراض الزراعة أو الصحة العامة. ج. مجع املياه العادمة ومياه األمطار أو معاجلتما أو إعادة استخدامما 
أو التخلص منما. 4. ال جيوز ألي شخص القيام مبا ورد يف البند )0( أعاله، إال وفقاً للشروط 

 .والضوابط احملددة
 
 

 (مادة )34
حيظر استخدام مياه الصرف الصحي ألغراض تسميد األراىي الزراعية، أو ري املزروعات احلقلية، إال 

 .وفقاً للشروط والضوابط اليت حتددها الوزارة بالتنسيق مع اجلمات املعنية
 
 

 (مادة )33
 .على الوزارة اختاذ اإلهراءات املناسبة للحد من أىرار التدخني وانتشاره

 
 

 (مادة )35
تضع الوزارة بالتعاون مع اجلمات ذات العالقة، الشروط الالزمة لضمان سالمة مياه اآلبار والعيون 

 .والوديان وشواطئ البحار ومحايتما من التلوث وسوء االستخدام
 
 

 الفصل الثامن 
 املؤسسات الصحية

 (مادة )31



على الوزارة توزيع املؤسسات الصحية احلكومية واخلدمات املقدمة مبا يتفق مع املتطلبات الصحية  .1
للمواطنني وأماكن تواهدهم. 4. على الوزارة حتديد الشروط واملواصفات الالزمة لكل مؤ سسة صحية، 

 .من أهل القيام بعملما واحملافظة على العاملني فيما
 
 

 (مادة )37
 .جيوز إنشاء أي مؤسسة صحية بعد احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة

 
 

 (مادة )38
جيب أن تكون املأكوالت اليت تقدمما املؤسسة الصحية مستوفية للشروط احملددة من حيث النوعية 

 .وكيفية احلفظ والتجميز
 
 

 (مادة )34
وفقاً ألحكام القانون جيوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة هبا وتكون ملحقة مببناها وال جيوز هلا 

 .بيع األدوية للجممور من غري مرىاها
 
 

 (مادة )51
يشرتط يف مجيع العاملني باملؤسسة الصحية خلوهم من األمراض املعدية ومسبباهتا. 4. تعمل  .1

 .املؤسسة الصحية على وقاية العاملني فيما، مما قد يضر بصحتمم اجلسدية أو النفسية
 
 



 (مادة )50
 .وفقاً للقواعد املمنية املرعية ومبا ال يتناىف مع كرامة املمنة للمؤسسة الصحية احلق يف اإلعالن عن نفسما

 
 

 (مادة )54
على كل مؤسسة صحية غري حكومية أن تضع يف مكان ظاهر قائمة تتضمن تكلفة اخلدمات اليت 

 .تقدمما وعليما إعالم الوزارة بذلك
 
 

 (مادة )54
على كل مؤسسة صحية غري حكومية تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والكشوفات اإلحصائية حول سري 

 .العمل فيما وأي معلومات صحية تطلبما الوزارة
 
 

 (مادة )53
حيظر على املؤسسة الصحية غري احلكومية مزاولة أي أعمال غري تلك اليت رخص هلا هبا من الوزارة.  .1

4. وفقاً ألحكام القانون، للوزير احلق يف أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال أي مؤسسة 
 .صحية أو هزء منما يف األغراض اليت يراها ىرورية

 
 

 (مادة )55
وفقاً ألحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب جيوز للوزير إغالق املؤسسة الصحية أو هزء منما إذا 

 .نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة املواطنني



 
 

 (مادة )51
للوزارة احلق يف تفتيش أية مؤسسة صحية للتأكد من التزامما بأحكام القانون وبلوائحما الداخلية  .1
وبالشروط واملواصفات الصحية. 4. للوزارة أن ختطر املؤسسة الصحية املخالفة بضر ورة إزالة أسباب 

املخالفة يف املوعد الذي حتدده الوزارة، وترسل نسخة من ذلك اإلخطار إىل النقابة املعنية. 4.  جيوز 
للوزير إيقاف العمل برتخيص املؤسسة الصحية أو إلغاؤه، إذا استمرت يف خمالفتما بعد انتماء املوعد 

 .الذي مت حتديده من الوزارة
 
 

 (مادة )57
وفقاً ألحكام القانون، للمؤسسة الصحية احلق يف الطعن أمام همات االختصاص يف قرار الوزير املشار 

 .إليه يف املادتني )55، 51( من هذا القانون خالل 11 يوماً من تاريخ  تسلمما القرار
 
 

 (مادة )58
 .يكون إدخال الشخص املريض أو املصاب إىل املؤسسة الصحية وإخراهه منما بأمر الطبيب املعاجل فيما

 
 

 (مادة )54
ال يكون إدخال املريض ملؤسسة صحية هرباً إال:- 0. إذا أوهبت حالته عالهه داخل املؤسسة 

 .الصحية. 4. هبدف محاية اآلخرين
 
 



 (مادة )11
لكل مريض يف املؤسسة الصحية احلق يف: 0. احلصول على الرعاية الفورية يف احلاالت الطارئة. 

4. تلقي شرح واىح للعالج املقرتح وله املوافقة على تعاطي ذلك العالج أو رفضه. 4. املوافقة على أو 
رفض املشاركة يف األحباث أو التدريبات اليت جترى يف املؤسسة الصحية. 3. احرتام خصوصيته وكرامته 

 .ومعتقداته الدينية والثقافية. 5. تقدمي الشكاوى ىد املؤسسة الصحية أو أحد العاملني فيما
 
 

 (مادة )10
 .على املؤسسة الصحية االهتمام بالشكاوى املقدمة إليما واختاذ اإلهراءات املناسبة بشأهنا

 
 

 الفصل التاسع 
 املمن الطبية واملمن الطبية املساعدة

 (مادة )14
حيظر الرتخيص ملزاولة أي ممنة صحية، أو ممنة صحية مساعدة، إال بعد توافر الشروط احملددة من 

 .الوزارة والنقابة ذات العالقة
 
 

 (مادة )14
 .حيظر مزاولة أية ممنة صحية، أو ممنة صحية مساعدة، إال بعد احلصول على الرتخيص

 
 

 (مادة )13



للوزارة أن تقرر إيقاف العمل برتخيص مزاولة أي من املمن الصحية أو املمن الصحية املساعدة  .1
إيقافاً مؤقتاً، أو إلغاء ذلك الرتخيص هنائياً، على أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً. 4. جيوز الطعن يف 

 .ذلك القرار أمام احملكمة املختصة خالل )11( يوماً من تاريخ تسليمه لصاحب الشأن
 
 

 الفصل العاشر 
 العقاقري الطبية

 (مادة )15
جيب أن تكون مجيع العقاقري الطبية املتداولة يف فلسطني مسجلة يف الدستور الدوائي املعتمد من الو زارة 

 .ووفق نظام تسجيل موحد
 
 

 (مادة )11
حيظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية - سواء كانت خاصة أو عامة- صرف العقاقري الطبية اليت 

 .تستوهب وصفة طبية، إال مبوهب وصفة طبية صادرة من طبيب، وحيدد ذلك بنظام
 
 

 (مادة )17
حيظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو االستخدام، ألية عقاقري طبية تكون منتمية صالحيتما وفقاً 

 .للتاريخ املدون عليما
 
 

 (مادة )18



يعترب العقار الطيب أو املستحضر الصيدالين غري صاحل لالستعمال، إذا مل يطابق مواصفات التصنيع 
 .والتخزين اجليدين وتأكيد اجلودة

 
 

 (مادة )14
حيظر البيع أو االجتار يف عينات العقاقري الطبية واملستحضرات الصيدالنية، اليت تكون معدة للدعاية 

 .واإلعالن أو التوزيع اجملاين
 
 

 (مادة )71
 .حيظر على غري الصيادلة املرخص هلم مبزاولة املمنة، حتضري أية عقاقري طبية أو مستحضرات صيدالنية

 
 

 (مادة )70
كل عقار طيب أو مستحضر صيدالين  يتم حتضريه أو تصنيعه يف صيدلية جيب أن يكون مطابقاً 

 .للمواصفات املذكورة يف  الوصفة الطبية
 
 

 (مادة )74
 .حيظر استخدام الوسائل والعقاقري الطبية لغايات التحقيق واحلصول على اعرتافات

 
 

 الفصل  الحادي عشر 
 دفن املوتى



 (مادة )74
 .حيظر دفن املوتى إال يف األماكن املخصصة لذلك ووفقاً ألحكام القانون والقرارات الصادرة بذلك

 
 

 (مادة )73
 .جمللس الوزراء أن:- 0. يقرر إنشاء أية مقربة. 4. مينع  الدفن أو يوقفه يف أية مقربة أو يف أي مكان

 
 

 (مادة )75
 .ال جيوز فتح أي قرب لرفع أو نقل أية هثة منه، إال لغايات التحقيق، وبعد قرار من النائب العام

 
 

 (مادة )71
جيوز ختصيص غرفة جممزة أو أكثر للموتى يف أي مشفى، هبدف حفظ اجلثث حلني دفنما أو تشرحيما أو 

 .نقلما
 
 

 (مادة )77
 .تصدر الوزارة اللوائح اخلاصة بنقل املوتى من مدينة إىل أخرى وكذلك من فلسطني وإليما 

 
 

 الفصل الثاني عشر 
 الرقابة والتفتيش

 (مادة )78



ملفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينمم من الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية فيما يقومون به من 
 .أعمال، وهلم ىبط اجلرائم اليت تقع خمالفة ألحكام هذا القانون وإثباهتا يف حماىر يوقعون عليما

 
 

 (مادة )74
للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون حيق ملفتشي الوزارة دخول أي مؤسسة صحية أو صيدالنية أو أي 

مكان حيتمل وهود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات 
 .الالزمة، بعد عمل حمضر إثبات للعينة املأخوذة

 
 

 (مادة )81
على مسئويل املؤسسات الصحية والصيدالنية أو األماكن اليت توهد فيما أدوية أو مستحضرات أو 
مستلزمات طبية تقدمي كل التسميالت الالزمة للمفتشني وإطالعمم على السجالت والدفاتر وعدم 

 .منعمم من القيام مبماممم
 
 

 الفصل الثالث عشر 
 العقوبات واألحكام اخلتامية

 (مادة )80
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليما قانون آخر، يعاقب كل من خيالف أي حكم من أحكام 

هذا القانون، باحلبس مدة ال تزيد على سنتني، وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتني 
 .العقوبتني

 
 



 (مادة )84
تكون عقوبة احلبس وهوبية، إذا ترتب على املخالفة خسارة يف األرواح أو أىرار هسيمة يف  .1

 .األموال. 4. تضاعف العقوبة يف حال تكرار املخالفة
 
 

 (مادة )84
 .على جملس الوزراء إصدار األنظمة أو اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 
 

 (مادة )83
تلغى القوانني التالية وما طرأ عليما من تعديالت:- أ. قانون الصحة العامة رقم )31( لسنة  .1

0431م املعمول به يف حمافظات غزة. ب. قانون الصحة العامة رقم )34( لسنة 0411م املعمو ل به 
 .يف حمافظات الضفة. 4. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

 
 

 (مادة )85
على مجيع اجلمات املختصة -كل فيما خيصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوماً 

 .من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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