تعميم خارجي
External Circular
 الحاالت المرضية الطارئة المحولة عبر مؤسسة دبي لخدمات اإلسعاف: الموضوع
Subj. Emergency Cases referred by DCAS to Private Hospital
كافة المستشفيات المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي في القطاع: إلى

To: All DHA licensed hospitals in the private sector

الخاص

Dubai Health Authority extends its thankfulness and

الدعم والتعاون المسح ح ح ححتم الذي يقدمه

appreciation for the relentless support and cooperation

ا الع ح

provided by private health sector during this current

الش ح ءاا اترححت اتي يين ف القطاع الص ح ا الصاو وف

ع ال مي لضتصح ح ح ح ححدي

situation that requires concerted efforts and capabilities

ت قدر هيئة الصحح ح ح ح ة د

الححذي يتطضححن تدح ح ح ح ححامن يححدراص و

ال ححا

to address the coronavirus – COVID -19, along the same

 وف هذا،( ومكاف ة انتشارهCOVID -19) لفي وس ء ونا المست د

line and for public health protection, efficiency and

السياق وحفا ا ً على الص ة العامة وح صا على رالمة ات اااص المتبعة

integrity of procedures applied to handle cases of Corona

واستنادا ً للتنظيمات المتبعة، لضتعاما م حاتص اتصا ة في وس ءعرونا

virus, and based on DHA approved regulations, federal

 بشأ أ أ أ أأان ماافحة االمرا2014  لعام14 من قبل الهيئة وللقانون رقم

law # 14 of the year 2014 on communicable disease
control and its executive regulations # 33 for the year

2016  لعأأام33 الس أ أ أ أ أأا اأأة والةئحأأة التنفيأ اأأة الص أ أ أ أ أأادر بص أ أ أ أ أأدد رقم

2016 and the Medical Liability federal law # 4 for the

 اتعين،م بشان المسؤولية الطبية2016  لعام4 والقانون االتحادي رقم

year 2016, hence, all DHA licensed hospitals should

:على المنشآت الصحية الخاصة االلتزام بما الي

adhere to the following:
1. All private hospitals are mandated to receive

 يتع ن على مي المسحححتشحححفياص الصاصحححة ارحححتقبا ال اتص.1

emergency cases referred through Dubai Corporate

لصدماص

for Ambulance Services (DCAS) including:

ح ح ح ححية الطار ة الم علة من يبا مؤرحح ح ح حسح ح ح ححة

الم

:لإلرعاف والتا تشما

 Urgent cases of confirmed COVID-19

 المع بة19ال اتص الطار ة إلصا اص ءعفيد



المص ع ة أع اض19 ال اتص المشتبه إصا ت ا كعفيد



 All other emergencies that include polytrauma and

ءافة ال اتص الطار ة األخ ى والتا تشما حاتص



severe cases requiring immediate care for eg. CVA,

، السكتة القضبية،اإلصا اص ال ا ة مثا ال ضطة الدماغية

 Suspected symptomatic COVID19 cases

cardiac arrest etc.

.الخ

2. In case of shortage of beds, or lack of needed

ححاغ

 ف حا نقص عد األر ح ة ف المسححتشححفد و عد و ع.2
ف القسح ح ح ححم المطضع

requirements for managing any of the cases mentioned

يتع ن القيا على تقديم اترح ح ح ححعافاص

above, the hospital shall receive the case and perform

الطبية الالزمة لضمريض والتا تدح ح ح ححمن ارح ح ح ححتق ار ال الة يبا

the necessary medical support and care to stabilize the

القيا التنسح ححيق لنقا المريض ا ى مسح ححتش ح حفد اخ يسح ححتطي

case prior the transfer to another suitable hospital to

.التعاما م ال الة

deal with case.

1

 .3ف حححا ان ال ححالححة خححاصح ح ح ح ححة في وس ءعفيححد  19ي ححن القيححا
مبا ح ح ح ة العما على ارح ح ححتق ار ال الة

3. In case of positive COVID 19 immediate, medical care
shall be offered to stabilize the patient following the

سح ح ححن ات لة والضعا

approved policies and guidelines.

اتر ا ية المعتمدة ذا الشأن
 .4إ اا اتتص ححاتص الدح ح و ية م المنشح ح ص الصح ح ية اتخ ى من
يب ححا الطبي ححن المع ححال

4. Proper communication should be lead by the treating
physician with the other concerned hospital to obtain

والت ححأ ء ححد من امك ححاني ححة ارح ح ح ححتقب ححالح حه ف

approval of receiving the case.

المستشفد ووفقا ً لتقييمه لض الة.

 .5تعثيق ءافة المسح ح ح ححتنداص شح ح ح ححأن تعاما المنشح ح ح ححأة م ال الة
المسحتقبضة من يبا مؤرحسحة

place

لإلرحعاف وات اااص الطبية

in

be

should

documentation

5. Accurate

concerning the facility’s management of the receiving
case - by DCAS- since the time of receipt till

المتصذة من ويت ارححتالم ا وحتد ت عيض ا ا ى مسححتشححفد اخ

transferring to the another fit hospital.

منارن لضتعاما مع ا

على المستشفيات الخاصة واالفراد المهنيين الصحيين العاملين

Private hospitals and the concerned healthcare

لداها االلتزام بما ورد من التعميم من ارشأأأادات خاصأأأة بالتعامل

professionals shall adhere to the aforementioned

مع الحأ أأاالت الطأ أأارئأ أأة الم أ أ كور أعة تفأ أأادا أ أاً ألي اجراءات او

instructions regarding cases received by DCAS, in
order to avoid any violations or actions in return.

مخالفات اتم اتخاذها به ا الشان.

مع تحيات – هيئة الصحة بدبي

With regards, Dubai Health Authority
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