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 قانون الصحة العامة 
 م2004( لسنة 20رقم )

 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،

 المعمول به في محافظات غزة، 1940( لسنة 40وعلى قانون الصحة العامة رقم )
  المعمول به في محافظات الضفة، 1966( لسنة 43وعلى قانون الصحة العامة رقم )

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
 أصدرنا القانون التالي: م.22/12/2004وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 الفصل األول
 تعاريف وأحكام عامة

 ( 1مادة )
 

دناه ماا لام تادل القريناة علاى غيار ذلا :يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أ
  
  وزارة الصحة. الوزارة:
  وزير الصحة. الوزير:
  كل طبيب مرخص له قانونًا بمزاولة أي من المهن الطبية. الطبيب:

كانات مشافى أو عياادة أو مركاازًا  كال مسسساة مارخص لهاا قانوناًا الساتقبال المرضاى وعالجهام ساواء المؤسسةة الصةح:ة:
  ل .صحيًا أو غير ذ
  مهن الطب البشري أو طب األسنان أو الصيدلة. المهن الطب:ة:

البصار، تجهياز النظااارات  مهاان التماريا، التشاخيص باألشااعة، المختبارات الطبياة، فحااص المهةن الصةةح:ة المسةاعدة:
نان ومعاماال األساا وتجهياز وسااائل تحسااين الساام ، القبالااة، التخادير، العااال  الطبيعااي الطبياة والعدسااات، فحااص الساام 
 وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة. 

والكيميائياة والصايدالنية لماواد معيناة  القائمة المعتمادة مان الاوزارة والتاي تتضامن المواصافات الفيزيائياة الدستور الدوائي:
عاااال  اانسااااان أو  أو ماااا يمكااان أن يشاااتأ منهاااا وتسييراتهاااا الفسااايولوجية والحيويااااة التاااي يمكااان أن تساااتخدم فاااي وقاياااة أو

  يوان أو النبات.الح
كل مادة مسجلة في الدساتور الادوائي وكاذل  أي ماادة تساتعمل فاي التشاخيص أو الوقاياة أو العاال  ألي  العقار الطبي:

أو الحيااوان  مان األماراا التاي تصاايب اانساان أو الحياوان وأيااة ماادة مان غيار األطعمااة التاي تاسير علااى جسام اانساان
  منها. ظائف الحيوية أليمن خالل تسييرها على البيئة أو الو 

 كاااااااااااااااااال مااااااااااااااااااارا قاباااااااااااااااااال لالنتقاااااااااااااااااااال  لااااااااااااااااااي ا خاااااااااااااااااارين باااااااااااااااااااسي طريقااااااااااااااااااة كانااااااااااااااااااات. المةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد : 
 المرا المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة. المر  الوبائي: 

 كاااااااااااااااااااال شاااااااااااااااااااخص مصاااااااااااااااااااااب بسحاااااااااااااااااااد األمااااااااااااااااااااراا المعدياااااااااااااااااااة أو يكااااااااااااااااااااون حااااااااااااااااااااماًل لمسااااااااااااااااااااببها.  المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب:
يسااتدل ماان سااايرته الطبيااة أو مااان األعااراا التااي تظهااار عليااه بسنااه قاااد يحماال فاااي الشااخص الاااذي  المشةةتبب باصةةةابتب:

  جسمه مسببات مرٍا معٍد.



 

 

 
ع )
وقائ
د ال
عد

54)
 

عاازل المصاااب أو المشااتبه ب صااابته أو المخااال  ألي منهمااا فااي أماااكن أو ظااروت خاصااة بهاادت مناا  انتشاااار  العةةزل: 
  مسببات المرا.

ناات غذائيااة أو دوائيااة أو مستحضاارات طبيااة أو تسخااذ ماان هااي الجاازء المحاادد الااذي يسخااذ ماان أي ماادة سااواء كا نةةة:العي  
  جسم اانسان أو  فرازاته ألغراا التحليل والتشخيص، وتكون كافية لهذا الغرا.

يااادخل فاااي تحضاااير تلااا  الماااواد أو   كااال ماااادة يساااتخدمها اانسااان أكااااًل أو شاااربًا أو مضاااغًا، أو ماااا يمكاان أن األغذ:ةةةة:
  تركيبها.

حضار غاذائي غيار دوائاي مخصاص لتغذياة األطفاال الرضا  أو لمرضاى الساكري أو يسااتخدم كال مست األغذ:ةة الااصةة:
  أغذية خاصة أخرى يصدر بشسنها قرار من الوزير. انقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي

 كل  نسان لم يتجاوز اليامنة عشر من العمر. الطفل:
 ( 2مادة )
 

 -المعنية على الوزارة القيام بما يلي:تنفيذًا ألحكام هذا القانون وبالتنسيأ م  الجهات 
نشاااء المسسساات الصااحية الالزمااة  -1 تقاديم الخاادمات الصاحية الحكوميااة الوقائياة والتشخيصااية والعالجيااة والتسهيلياة، واا

  لذل .
  ترخيص المسسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها. -2
  قبتها.ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومرا -3
 ترخيص األعمال والحرت والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها. -4
  توفير التسمين الصحي للسكان ضمن اامكانات المتوفرة. -5 
  دارة المسسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية. -6
ضاااامن جاااودة العقااااقير الطبيااااة وذلااا  ب نشااااء المختباااارات الالزماااة وتسهياااال تااارخيص مصاااان  األدويااااة ومراقبتهاااا بماااا ي -7

  الطواقم المتخصصة.
 ترخيص األدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات. -8
  ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها. -9
  وض  األنظمة واللوائح الخاصة لسالمة الغذاء. -10
 الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صالحيتها لالستخدام ا دمي. -11
 ترخيص المنشآت الخاصة بجم  النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها. -12
 ااشرات الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارا بالتنسيأ م  الجهات المختصة. -13 

 ة المسشرات المناسبة والبيانات الخاصة.مراقبة الوض  الصحي للسكان من خالل دراس -14
  ااشرات الصحي على شواطئ البحار وبر  السباحة العامة. -15
 ااشرات الصحي على جمي  شبكات الصرت الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة. -16

 ( 3مادة )
 

الدات والوفياااااات وحاااااالت ااصاااااابة وفقااااًا للقااااانون يلتااااازم المكلفااااون بااااا بالل الااااوزارة عااااان جمياااا  المعلومااااات المتعلقاااااة بااااالو 
  باألمراا الواجب اابالل عنها.
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 الفصل الثاني
 صحة المرأة والطفل

 ( 4مادة )
 

علااى الاااوزارة  عطاااء األولوياااة لرعاياااة صااحة المااارأة والطفاال واعتبارهاااا جااازءًا ال يتجاازأ مااان االسااتراتيجية اانمائياااة للسااالطة 
 الوطنية الفلسطينية.

 ( 5مادة )
 

  -توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية والتسهيلية المتعلقة بصحة األم والطفل ومنها:على الوزارة 
 جاااراء فحاااص طبااااي قبااال عقااااد الااازوا  ويعماااال علاااى عاااادم تويياااأ العقااااد  ال بعاااد الفحااااص الطباااي للتسكااااد مااان خلااااو الااازوجين ممااااا  -1

  يمكن أن يسير على حياة وصحة نسلهما.
  في أيناء فترات الحمل والوالدة والرضاعة وتشجي  الرضاعة الطبيعية. رعاية المرأة وبصفة خاصة -2
  متابعة نمو الطفل وتطوره. -3
 توعية األسرة والمجتم  على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خالل مراحل نموه وتطوره المختلفة. -4
 

 ( 6مادة )
 

  -تقوم الوزارة بما يلي: -1
  الوقائي وتنفيذها. وض  برامج التطعيم -أ
 العمل على ضمان جودة تل  التطعيمات والمحافظة عليها في أيناء النقل والتخزين واالستخدام. -ب
 ال تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد واألطفال والحوامل. -2

 ( 7مادة )
 

 تضعها الوزارة. وفقًا للقانون على والدي الطفل أو من يقوم برعايته االلتزام ببرامج التطعيم التي
 ( 8مادة )
 

حظااار  جهااااا أياااة امااارأة حاماااال بسياااة طريقاااة كانااات  ال  ذا اساااتوجبت الضاااارورة  نقااااذ حياتهاااا مااان الخطااار بشااااهادة ي   -1
  -طبيبين اختصاصيين )أحدهما على األقل اختصاصي نساء ووالدة( م  وجوب توفر ما يلي:

لااا  تسخاااذ الموافقاااة الخطياااة مااان زوجهاااا أو ولاااي أمرهااااموافقااة خطياااة مسااابقة مااان الحامااال، وفاااي حالاااة عجزهاااا عاان ذ -أ
  

  أن تتم عملية ااجهاا في مسسسة صحية -ب
علاى المسسساة الصاحية التاي أجريات فيهاا عملياة ااجهااا االحتفااص بساجل خااص، تادون فياه اسام الحامال وتااريخ  -2

ى شاهادة الطبيباين، والموافقاة الخطياة علاى  جراء العملية ونوعها ومبرراتهاا، وعليهاا االحتفااص بتلا  المعلوماات  ضاافة  لا
 عملية ااجهاا لمدة عشر سنوات على األقل.
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 الفصل الثالث
 مكافحة األمرا 

 ( 9مادة )
 

وعليهاا  ،عدياة وغيار المعدياة والورايياة بالوساائل كافاةتقوم الوزارة وبالتنسايأ ما  الجهاات المختصاة بمكافحاة األماراا الم  
 ألمراا من خالل جم  المسشرات الالزمة. مراقبة معدالت انتشار تل  ا

 ( 10مادة )
 

 -على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية الالزمة لحصر انتشار األمراا المعدية ومن ذل :
  فرا التطعيم الواقي أو العال  الالزم. -1
تالفهااااا  -2 بالتنسااايأ ماااا  الجهاااات المختصااااة مصاااادرة المااااواد الملوياااة أو أيااااة ماااواد يمكاااان أن تكاااون مصاااادرًا للعااادوى واا

  
 دفن الموتى جراء تل  األمراا بالطريقة التي تراها مناسبة. -3

 ( 11مادة )
 

عديااة المحااددة مان الااوزارة، وجااب اابااالل عنااه فااورًا  لااي أقاارب ب صااابته بسحااد األمااراا الم    ذا أصايب شااخص أو اشااتبه
 لوزارة.مسسسة صحية، والتي عليها  بالل الجهة المعنية بذل  في ا
 ( 12مادة )
 
  يق  واجب اابالل المنصوص عليه في المادة السابقة على:

 كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه ب صابته وتسكد من ذل  أو توقعه. -1
 تعليمات الوزارة في حينه.  -لهذا الغرا-كل من تشمله  -2
 

 ( 13مادة )
 

ائياة أو المشااتبه باه أو المخاال  ألي منهمااا فاي المكااان المناساب وللماادة يجاوز للاوزارة عاازل المصااب باااألمراا الوب -1
 التي تحددها أو  خضاعه للمراقبة الصحية أو  يقافه مسقتًا عن مزاولة عمله.

 مجانًا لألمراا الوبائية التي تحددها. على الوزارة توفير العال  المناسب -2
 ( 14مادة )
 

ليها. الصحي في فلسطين لمن  انتقالبقرار من الوزير، للوزارة فرا الحجر   األمراا الوبائية منها واا
 ( 15مادة )
 

ليها يجوز للوزارة بالتنسيأ م  الجهات المعنية: بهدت من  انتقال األمراا الوبائية من  -فلسطين واا
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 المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة. -1
  بية على المسافرين القادمين والمغادرين.  جراء الفحوصات الط -2 
  عزل الحيوانات ومراقبتها. -3
 تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائ  أو المواد المستوردة من الخار . -4

 الفصل الرابع
 سالمة األغذ:ة

 ( 16مادة )
 

 -يلي: بما محددة مدة خالل الوزارة تزويد لها والمستوردين الغذائية المواد مصنعي على
  التركيبة الكيماوية لتل  المواد الغذائية. -1
  طريقة تداولها وكيفية استخدامها. -2
  عينة من تل  المواد لتحليلها. -3
 أي معلومات أخرى عن تل  المواد لها عالقة بالصحة العامة. -4

 ( 17مادة )
 

-أيناااااء تاااداولها، كمااااا وعليهاااا مراقبااااة األغذيااااة: تتاااولى الااااوزارة بالتنسااايأ ماااا  الجهاااات ذات العالقااااة مراقباااة األغذيااااة فاااي
  

 المستوردة عند وصولها  لي الدوائر الجمركية، وال يجوز السماح بدخولها  ال بعد موافقة الوزارة.  -1
 المنتجة محليًا داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها. -2

 ( 18مادة )
 

 -يحظر تداول األغذية  ذا:
 ط المحددة من قبل الوزارة.كانت مخالفة للمواصفات والشرو  -1
  وق  بها غش على نحو يغير من طبيعتها. -2
 كانت غير صالحة لالستهال  ا دمي، أو ضارة بصحة اانسان. -3

 ( 19مادة )
 
  يعتبر المنتج الغذائي غير صالح لالستهال  ا دمي  ذا :

 خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.  حدث تغير في -1
يبات بالتحليال حادوث تغياار فاي تركيبتاه الكيماويااة أو  ضاافة ماواد كيماويااة غيار مساموح بهااا أو تلوياه بسحاد الملويااات  -2

  الكيماوية أو البيولوجية أو ااشعاعية.
  كانت مدة صالحيته منتهية وفقًا للتاريخ المدون عليه. -3
 تم تداوله في ظروت أو بطرق غير صحية. -4
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 ( 20مادة )
 

  بر المنتج الغذائي ضارًا بصحة اانسان  ذا:يعت
كان ملويًا بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو الماواد المشاعة أو غيرهاا، علاى نحاٍو مان شاسنه  حاداث المارا  -1

  باانسان.
 كان منتجًا من حيوان نافأ أو مصاب بسحد األمراا التي تنتقل عدواها  لى اانسان. -2
  حتوي على مواد ضارة بالصحة.كانت عبوته ت -3
احتاااوى علاااى ماااواد ضاااارة أو ساااامة أو معاااادن يقيلاااة أو ماااواد حافظاااة أو ملوناااة أو غيرهاااا والتاااي مااان شاااسنها  حاااداث  -4

  المرا باانسان.
 ( 21مادة )
 

مقااييس يجب االلتزام بالمواصفات والشاروط المحاددة فاي التعليماات الفنياة االزامياة الصاادرة عان مسسساة المواصافات وال
 وبالتنسيأ م  الوزارة.

 ( 22مادة )
 

يحظار تااداول األغذياة الخاصااة أو ااعااالن عنهاا  ال بعااد تسااجيلها والحصاول علااى تااراخيص بتاداولها وبطريقااة ااعااالن 
 عنها من الوزارة.

 ( 23مادة )
 

  يتحمل مستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينات عند دخولها. -1
 د الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تسخذ عند التصني .يتحمل مصن  الموا -2
 

 ( 24مادة )
 ال يجوز الترخيص للمصاب بسحد األمراا المعدية التي تحددها الوزارة بممارسة حرفة بائ  أطعمة أو مشروبات.

 ( 25مادة )
 

   اء تداولها.يحأ للموظفين المختصين من الوزارة فحص عينات من المواد الغذائية وذل  في أين -1
 بمقتضى القانون. تسخذ العينات المشار  ليها في الفقرة السابقة وفأ اللوائح الخاصة بذل  والصادرة -2

 ( 26مادة )
 

يجاب أن تجاارى تحلياال العينااات فاي المختباارات التااي تحااددها الاوزارة فااور ضاابطها وي علةاام صااحب الشااسن بنتيجااة التحلياال 
 من تاريخ ضب  العينة. في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يوماً 
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 ( 27مادة )
 

 ذا يباات ماان الكشااف الظاااهري أو ماان التحالياال أن العيناااة مخالفااة للمواصاافات أو الشااروط الخاصااة بتااداول األغذياااة أو 
تتااولى الااوزارة بالتنساايأ ماا  الجهااات المختصاااة  ضااارة بصااحة اانسااان أو غياار صااالحة لالسااتهال  ا دمااي أو مغشوشااة

 مة اتالت المواد الغذائية التي أ خذت منها تل  العينة على نفقة من يتحمل المسسولية عن ذل .اتخاذ التدابير الالز 
 ( 28مادة )
 

على كل من يتداول المواد الغذائياة  عطااء الموظاف المخاتص مان الاوزارة ماا يطلباه مان معلوماات أو عيناات تمكناه مان 
 تسدية عمله تنفيذًا ألحكام هذا القانون.

 ( 29مادة )
 

ال يجاوز أن ينتادب أي موظاف مان الااوزارة للتفتايش فاي منطقاة يكااون لاه فيهاا ارتبااط مباشاار أو غيار مباشار بسياة مهنااة أو 
 حرفة ذات عالقة بتداول األغذية.

 ( 30مادة )
 

دون  ذن بااذل  ال يجااوز  خفااااء المااواد الغذائياااة التااي يااتم ضااابطها وفقااًا للقاااانون أو تعااديلها أو التصاارت بهاااا بااسي طريقاااة 
  انت.ك

 الفصل الاامس
 الصحة المهن:ة

 ( 31مادة )
 

يحظار مزاولااة أي عماال أو حرفااة لهااا أياار علااي الصااحة العاماة أو صااحة البيئااة،  ال بعااد الحصااول علااى موافقااة مكتوبااة 
 من الوزارة.

 ( 32مادة )
 

ة فااي أمااكن العماال، تضا  الاوزارة بالتنساايأ ما  الجهاات المعنيااة الشاروط الالزمااة لتاوفر وساائل السااالمة والصاحة المهنيا
 وآلية التفتيش المتواصل عليها.

 ( 33مادة )
 

 ال يجوز الترخيص ألي منشسة قبل الحصول على موافقة الوزارة.
 ( 34مادة )
 

  -تقوم الوزارة بالتنسيأ م  الجهات المختصة با:
تااااسير علاااااى  تحديااااد الشااااروط الصااااحية الواجاااااب توافرهااااا فااااي العااااااملين فااااي مهاااان أو حاااارت أو صاااااناعات يمكاااان أن -1
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  صحتهم.
تحديد أنواع الفحوصات الطبياة األولياة والوقائياة الدورياة الالزماة للعااملين فاي تلا  المهان أو الحارت أو الصاناعات. -2

  
  عداد قائمة باألمراا المهنية. -3

 ( 35مادة )
 

 ن فيها.تتحمل كل منشسة كلفة الفحوصات األولية والدورية المحددة من الوزارات التي تجري للعاملي
 
 

 الفصل السادس
 الثقافة الصح:ة

  (36مادة )
 

تقاااااوم الاااااوزارة وبالتعااااااون مااااا  الجهاااااات المعنياااااة ب عاااااداد بااااارامج اارشااااااد والتيقياااااف الصاااااحي والبيئاااااي المقاااااروءة والمرئياااااة 
 والمسموعة. 

 ( 37مادة )
 

 تقوم الوزارة بالتعاون م  الجهات ذات العالقة بنشر وتوصيل تل  البرامج للمواطنين.
 ( 38دة )ما

 
تقااوم الااوزارة عباار دائااارة الصااحة المدرسااية بالتعاااون مااا  الجهااات ذات العالقااة ب عااداد بااارامج اارشاااد والتيقيااف الصاااحي 

 في الروضات والمدارس والجامعات. والبيئي وتقديمها
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 الفصل السابع
 المكاره الصح:ة

 ( 39مادة )
 

مكااااره الصااحية التااي تااسير ساالبًا علااى الصااحة العامااة أو تهااادد بالتنساايأ ماا  الجهااات ذات العالقااة تقااوم الااوزارة تحديااد ال
 صحة البيئة بسي وجه كان.

 ( 40مادة )
 

  المكاره الصحية. على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذل  بعدم التسبب بسي من -1
 على كل شخص  زالة المكرهة الصحية التي تسبب بها، أو كان مسسواًل عنها. -2

 ( 41ادة )م
 

للموظف المختص في الوزارة  رسال  شاعار  لاى الشاخص المتسابب أو المساسول عان المكرهاة الصاحية، يخطاره فياه  -1
 بوجوب  زالتها خالل المدة المحددة في ااشعار.

 لة المكاره الصحية.م  الجهات المعنية العمل على  ز  على الوزارة وبالتنسيأ -2
 ( 42مادة )
 

 -بالتنسيأ م  الجهات المعنية تحديد الشروط والضواب  الخاصة بما يلي:على الوزارة و  -1
 نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها. -أ
  تداول واستخدام مبيدات ا فات ألغراا الزراعة أو الصحة العامة. -ب
  عادة استخدامها أو التخلص منها.جم  المياه العادمة ومياه األمطار أو معالجتها أو  - 
 ( أعاله،  ال وفقًا للشروط والضواب  المحددة.1ال يجوز ألي شخص القيام بما ورد في البند ) -2

 ( 43مادة )
 

يحظاااار اساااااتخدام ميااااااه الصااااارت الصااااحي ألغاااااراا تساااااميد األراضاااااي الزراعيااااة، أو ري المزروعاااااات الحقلياااااة،  ال وفقاااااًا 
 الوزارة بالتنسيأ م  الجهات المعنية. للشروط والضواب  التي تحددها

 ( 44مادة )
 

 على الوزارة اتخاذ ااجراءات المناسبة للحد من أضرار التدخين وانتشاره.
 ( 45مادة )
 

تض  الوزارة بالتعاون م  الجهات ذات العالقة، الشروط الالزمة لضمان سالمة مياه ا بار والعيون والوديان وشواطئ 
 التلوث وسوء االستخدام.البحار وحمايتها من 

 



 

 

 
ع )
وقائ
د ال
عد

54)
 

 الفصل الثامن
 المؤسسات الصح:ة

 ( 46مادة )
 

علاى الااوزارة توزياا  المسسسااات الصاحية الحكوميااة والخاادمات المقدمااة بمااا يتفاأ ماا  المتطلبااات الصااحية للمااواطنين  -1
 وأماكن تواجدهم.

بعملهااا والمحافظاااة علاااى  امعلااى الاااوزارة تحديااد الشاااروط والمواصااافات الالزمااة لكااال مسسسااة صاااحية، مااان أجاال القيااا -2
 العاملين فيها.

 
 ( 47مادة )
 

 يجوز  نشاء أي مسسسة صحية بعد الحصول على ترخيص بذل  من الوزارة.
 ( 48مادة )
 

يجااب أن تكااون المااسكوالت التااي تقاادمها المسسسااة الصااحية مساااتوفية للشااروط المحااددة ماان حيااث النوعيااة وكيفيااة الحفااا  
 والتجهيز.

 ( 49مادة )
 

حكاام القاانون يجاوز للمسسساة الصااحية  نشااء صايدلية خاصاة بهاا وتكاون ملحقااة بمبناهاا وال يجاوز لهاا بيا  األدويااة وفقاًا أل
 للجمهور من غير مرضاها.

 ( 50مادة )
 

 يشترط في جمي  العاملين بالمسسسة الصحية خلوهم من األمراا المعدية ومسبباتها.  -1
 فيها، مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو النفسية. تعمل المسسسة الصحية على وقاية العاملين -2

 ( 51مادة )
 

 وفقًا للقواعد المهنية المرعية وبما ال يتنافى م  كرامة المهنة للمسسسة الصحية الحأ في ااعالن عن نفسها. 
 ( 52مادة )
 

ها وعليهااا علااى كاال مسسسااة صااحية غياار حكوميااة أن تضاا  فااي مكااان ظاااهر قائمااة تتضاامن تكلفااة الخاادمات التااي تقاادم
  عالم الوزارة بذل .
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 ( 53مادة )
 

علااى كااال مسسسااة صاااحية غياار حكومياااة تزويااد الاااوزارة بالتقااارير الدورياااة والكشااوفات ااحصاااائية حااول ساااير العماال فيهاااا 
 وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة.

 ( 54مادة )
 

  بها من الوزارة. رخص لهايحظر على المسسسة الصحية غير الحكومية مزاولة أي أعمال غير تل  التي  -1
مسسسااة صااحية أو جاازء  وفقااًا ألحكااام القااانون، للااوزير الحااأ فااي أحااوال الطااوارأ والكااوارث، أن يااسمر باسااتعمال أي -2

 منها في األغراا التي يراها ضرورية.
 ( 55مادة )
 

ء منهااا  ذا نشااست حالااة وفقااًا ألحكااام هااذا القااانون وبقاارار مساابب ومكتااوب يجااوز للااوزير  غااالق المسسسااة الصااحية أو جااز 
 صحية استينائية تسير على صحة المواطنين.

 ( 56مادة )
 

الداخليااااة وبالشااااروط  للاااوزارة الحااااأ فاااي تفتاااايش أياااة مسسسااااة صاااحية للتسكااااد مااان التزامهااااا بسحكاااام القااااانون وبلوائحهاااا -1
  والمواصفات الصحية.

المخالفاة فاي الموعاد الاذي تحادده الاوزارة، وترسال للوزارة أن تخطر المسسسة الصاحية المخالفاة بضارورة  زالاة أساباب  -2
 نسخة من ذل  ااخطار  لى النقابة المعنية.

يجااوز للااوزير  يقااات العماال بتااارخيص المسسسااة الصااحية أو  لغاااسه،  ذا اسااتمرت فاااي مخالفتهااا بعااد انتهاااء الموعاااد   -3
 الذي تم تحديده من الوزارة.

 
 ( 57مادة )
 

ة الصااحية الحااأ فااي الطعاان أمااام جهااات االختصاااص فااي قاارار الااوزير المشااار  ليااه فااي وفقااًا ألحكااام القااانون، للمسسساا
 تسلمها القرار.  يومًا من تاريخ 60( من هذا القانون خالل 56، 55المادتين )

 ( 58مادة )
 

خراجه منها بسمر الطبيب المعالج فيها.  يكون  دخال الشخص المريا أو المصاب  لى المسسسة الصحية واا
 ( 59مادة )
 

  -ال يكون  دخال المريا لمسسسة صحية جبرًا  ال:
   ذا أوجبت حالته عالجه داخل المسسسة الصحية. -1
 بهدت حماية ا خرين. -2
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 ( 60مادة )
 

   لكل مريا في المسسسة الصحية الحأ في:
  الحصول على الرعاية الفورية في الحاالت الطارئة. -1
 الموافقة على تعاطي ذل  العال  أو رفضه. تلقي شرح واضح للعال  المقترح وله -2
  الصحية. الموافقة على أو رفا المشاركة في األبحاث أو التدريبات التي تجرى في المسسسة -3
  احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية واليقافية. -4
 تقديم الشكاوى ضد المسسسة الصحية أو أحد العاملين فيها. -5
 

 ( 61مادة )
 

 المسسسة الصحية االهتمام بالشكاوى المقدمة  ليها واتخاذ ااجراءات المناسبة بشسنها. على 
 
 

 الفصل التاسع
 المهن الطب:ة والمهن الطب:ة المساعدة

 ( 62مادة )
 

يحظااار التاااارخيص لمزاولااااة أي مهنااااة صااااحية، أو مهنااااة صااااحية مسااااعدة،  ال بعااااد تااااوافر الشااااروط المحااااددة ماااان الااااوزارة 
 قة.والنقابة ذات العال

 ( 63مادة )
 

 يحظر مزاولة أية مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة،  ال بعد الحصول على الترخيص.
 ( 64مادة )
 

للوزارة أن تقرر  يقات العمل بتارخيص مزاولاة أي مان المهان الصاحية أو المهان الصاحية المسااعدة  يقافاًا مسقتاًا، أو  -1
 ار مسببًا ومكتوبًا.  لغاء ذل  الترخيص نهائيًا، على أن يكون القر 

( يومااااًا ماااان تااااريخ تسااااليمه لصاااااحب الشااااسن.60يجاااوز الطعاااان فااااي ذلااا  القاااارار أمااااام المحكمااااة المختصاااة خااااالل ) -2
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 الفصل العاشر
 العقاقير الطب:ة

 ( 65مادة )
 

وفاأ نظاام يجب أن تكون جمي  العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين مسجلة فاي الدساتور الادوائي المعتماد مان الاوزارة و 
 تسجيل موحد.

 ( 66مادة )
 

صاارت العقااااقير الطبياااة التاااي تساااتوجب  -ساااواء كانااات خاصاااة أو عاماااة -يحظاار علاااى أي مسسساااة صاااحية أو صاايدلية 
 وصفة طبية،  ال بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد ذل  بنظام.

 ( 67مادة )
 

عقااااااااقير طبيااااااة تكااااااون منتهياااااااة صااااااالحيتها وفقاااااااًا  يحظاااااار التااااااداول باااااااالبي  أو الشااااااراء أو الصاااااارت أو االساااااااتخدام، أليااااااة
 المدون عليها. للتاريخ

 ( 68مادة )
 

يعتباار العقاااار الطبااي أو المستحضااار الصاايدالني غيااار صااالح لالساااتعمال،  ذا لاام يطاااابأ مواصاافات التصاااني  والتخااازين 
 الجيدين وتسكيد الجودة.

 ( 69مادة )
 

المستحضارات الصاايدالنية، التاي تكاون معاادة للدعاياة وااعااالن أو يحظار البيا  أو االتجااار فاي عيناات العقاااقير الطبياة و 
 التوزي  المجاني.

 (70مادة )
 

 يحظر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، تحضير أية عقاقير طبية أو مستحضرات صيدالنية.
 
 ( 71مادة )
 

جااااب أن يكاااون مطابقااااًا للمواصاااافات يااااتم تحضاااايره أو تصااانيعه فااااي صااايدلية ي  كااال عقااااار طباااي أو مستحضاااار صااايدالني
 الوصفة الطبية.  المذكورة في

 ( 72مادة )
 

 يحظر استخدام الوسائل والعقاقير الطبية لغايات التحقيأ والحصول على اعترافات.
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 الحاد  عشر  لفصلا
 دفن الموتى

 ( 73مادة )
 

 ارات الصادرة بذل .يحظر دفن الموتى  ال في األماكن المخصصة لذل  ووفقًا ألحكام القانون والقر 
 ( 74مادة )
 

  -لمجلس الوزراء أن:
  يقرر  نشاء أية مقبرة. -1
 الدفن أو يوقفه في أية مقبرة أو في أي مكان.  يمن  -2

 
 (75مادة )

 ال يجوز فتح أي قبر لرف  أو نقل أية جية منه،  ال لغايات التحقيأ، وبعد قرار من النائب العام.
 
 ( 76مادة )

 غرفة مجهزة أو أكير للموتى في أي مشفى، بهدت حف  الجيث لحين دفنها أو تشريحها أو نقلها. يجوز تخصيص 
 
 ( 77مادة )

ليها.   تصدر الوزارة اللوائح الخاصة بنقل الموتى من مدينة  لى أخرى وكذل  من فلسطين واا
 
 

 الفصل الثاني عشر
 الرقابة والتفت:ش

 ( 78مادة )
 

ر بتعيياانهم ماان الااوزير صااافة مااسموري الضاابطية القضااائية فيمااا يقومااون بااه ماان أعماااال، لمفتشااي الااوزارة الااذين يصاادر قاارا
يباتها في محاضر يوقعون عليها.  ولهم ضب  الجرائم التي تق  مخالفة ألحكام هذا القانون واا

 ( 79مادة )
 

أي مكاان يحتماال  للتسكاد مان تطبيااأ أحكاام هااذا القاانون يحاأ لمفتشااي الاوزارة دخااول أي مسسساة صاحية أو صاايدالنية أو
وجاود أدويااة أو مستحضاارات أو مسااتلزمات طبيااة فيااه، للقيااام باالتفتيش وأخااذ العينااات الالزمااة، بعااد عماال محضاار  يبااات 

 للعينة المسخوذة.
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 ( 80مادة )
على مسئولي المسسسات الصحية والصيدالنية أو األماكن التي توجد فيها أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية 

طالعهم على السجالت والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.تقديم كل    التسهيالت الالزمة للمفتشين واا
 

 الفصل الثالث عشر
 العقوبات واألحكام الاتام:ة

 ( 81مادة )
 

ما  عاادم ااخااالل بسيااة عقوبااة أشااد يانص عليهااا قااانون آخاار، يعاقااب كاال مان يخااالف أي حكاام ماان أحكااام هااذا القااانون، 
 تزيد على سنتين، وبغرامة ال تزيد على ألفي دينار، أو ب حدى هاتين العقوبتين.بالحبس مدة ال 

 ( 82مادة )
  تكون عقوبة الحبس وجوبية،  ذا ترتب على المخالفة خسارة في األرواح أو أضرار جسيمة في األموال.  -1

 تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. -2
 ( 83مادة )

 األنظمة أو اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على مجلس الوزراء  صدار
 ( 84مادة )

  -تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديالت: -1
 م المعمول به في محافظات غزة.1940( لسنة 40قانون الصحة العامة رقم ) -أ

 
 فة.م المعمول به في محافظات الض1966( لسنة 43قانون الصحة العامة رقم ) -ب
 يلغى كل حكم يتعارا م  أحكام هذا القانون. -2

 ( 85مادة )
هاذا القاانون، ويعمال باه بعاد يالياين يوماًا مان تااريخ نشاره  تنفياذ أحكاام -كال فيماا يخصاه-علاى جميا  الجهاات المختصاة 

 في الجريدة الرسمية.
 

 ميالدية  2004/ديسمبر/ 27صدر في مدينة غزة بتاريخ: 
 ة ارياهج 1425دة/اا/ ذو القع15أ: ااالمواف        

 
 روحي فتوح

 رئ:س السلطة الوطن:ة الفلسطين:ة
  

 


