مسودة مشروع نظام مرضى متالزمة العوز املناعي املكتسب (( االيدز )) املقرتح

َظًد انجًؼٛح ٔزشح ػًم دٕل دمٕق يسػٗ اإلٚدش فٕٚ ٙو انعثد انًٕافك
2006 /9/16و ٔ لديد انجًؼٛح اظرؼدادْا تانرؼأٌ يغ انجٓاخ انًعؤٔنّ نظٛاغح َظاو
ٚكفم نًسػٗ اإلٚدش ف ٙانًًهكح انؼستٛح انعؼٕدٚح دمٕلٓى ف ٙظم غٛاب أَظًح
فاػهح فْ ٙرا نًجال  ,كًا َٕلش ٕٚو انعثد انًٕافك  2007 /10 /27و خالل ٔزشح
انؼًم انر ٙألًٛد تًمس انجًؼٛح تانسٚاع يعّٕدج َظاو يسػٗ اإلٚدش انًمرسح ,دٛث ذى
يُالشح يٕاد انُظاو انر٘ ذؼًٍ ظرح ػشس يادج ذُض ػهٗ دمٕق انًظاب تًسع
َمض انًُاػح انًكرعة (اإلٚدش)ٔ لد ذثُد انجًؼٛح انٕؿُٛح نذمٕق اإلَعاٌ فكسج انؼًم
ػهٗ إطداز َظاو خاص تًسع يرالشيح انؼٕش انًُاػ ٙانًكرعة (اإلٚدش)ٔ ,أػدخ
يعٕدج أٔنٛح نهُظاو نؼسػٓا ػهٗ انًٓرً ٍٛيٍ انًﺨذظٔ ٍٛانؼايه ٍٛف ٙانمـاع
انظذٔ ٙف ٙانًجاالخ االجرًاػٛح ٔاإلَعاَٛح األخسٖ ذاخ انؼاللح ,إلتداء انسأ٘ دٕنٓا
ٔأخر ذنك تاالػرثاز ػُد انظٛاغح انُٓائٛح نًشسٔع انُظاو لثم زفؼّ نهجٓاخ انًﺨذظح
ندزاظرّ ٔذثُ , ّٛكًا طٕخ يجهط انشٕزٖ ػهٗ يعٕدج يشسٔع انُظاو فَ ٙعﺨرّ
األخٛسج ٔذنك ف ٙجهعرّ انًُؼمدج ف2012 /12 /9 ٙو .
ٔف ٙيا ٚأذَ ٙض يعٕدج انُظاو:
مادة (:)1
ٚؼد يسع يرالشيح انؼٕش انًُاػ ٙانًكرعة (االٚدش) يٍ األيساع انعازٚح ٔيغ ػدو
اإلخالل تانرداتٛس ٔاالدرٛاؿاخ انٕلائٛح انٕازدج فَ ٙظاو يصأنح انًٍٓ انظذٛح ٚؼًم
تاإلجساءاخ ٔانرداتٛس انًثُٛح فْ ٙرا انُظاو نهٕلاٚح يٍ يسع االٚدش.
مادة (:)2
 ٚجة ػهٗ انجٓاخ انذكٕيٛح كم فًٛا ٚﺨظّ انرٕطٛح تأًْٛح يكافذح يسع االٚدشٔتٛاٌ ٔظائم اَرمانّ ٔانذث ػهٗ ذجُثٓا.
 ُٚشأ يسكص ٔؿُ ٙأٔ يكرة تٕشازج انظذح نهٕلاٚح يٍ األيساع انعازٚح ُٚاؽ تّ أٔتانجٓح انرٚ ٙذددْا انرثثد يٍ يسع اإلطاتح تفٛسٔض االٚدش ٔػالج انًسػٗ انًظاتٍٛ
تّ ٔانٕلاٚح يُّ ٔػهٗ جًٛغ األؿثاء ف ٙانًؤظعاخ انظذٛح انذكٕيٛح ٔانمـاع انﺨاص
ذذٕٚم األشﺨاص انًشرثّ فٓٛى أٔ انًظات ٍٛتٓر ا انفٛسٔض إنٗ انجٓح انرٚ ٙذددْا
ْرا انًسكص أٔ انًكرة ػهٗ أال ٚﺨم ذنك ٕٔٚجة ذمدٚى انؼُاٚح انـثٛح انالشيح ٔانفٕزٚح
نٓؤالء انًسػٗ.
مادة (:)3
ال ٚجٕش أل٘ ؿثٛة فذض أ٘ شﺨض نهرأكد يٍ خهِٕ يٍ فٛسٔض االٚدش إفشاء ظس
إطاترّ تٓرا انًسع إال نألشﺨاص انرٚ ٍٚذددْى انًسٚغ أٔ نهجٓح انـثٛح أٔ انذكٕيٛح
انًﺨرظح ُٔٚثغ ٙانذظٕل ػهٗ يٕافمح انًسٚغ خـًٛا ػهٗ ْرا انفذض.
ٔ -ف ٙدانح زفؼّ ٚؼد يذؼس ترنك ٚسفغ نهجٓح انر ٙذذددْا انالئذح انرُفٛرٚح.

 ف ٙكم األدٕال ٚجٕش نهجٓح انذكٕيٛح انـثٛح انًﺨرض إجساء انفذض ػهٗ أ٘ شﺨضذسجخ دالئم إطاترّ تفٛسٔض اإلٚدش زغى يؼازػرّ نهفذض ٔذنك تمظد انرأكد يٍ خهِٕ يٍ
فٛسٔض اإلٚدش ٔذمدٚى انسػاٚح انـثٛح نّ ٔػًاٌ ػدو اَرمال يسػّ إنٗ غٛسِ.
 ال ٚجٕش أل٘ ؿثٛة أٔ جٓح ؿثٛح أٔ إظؼافٛح االيرُاع ػٍ ذمدٚى انؼُاٚح انـثٛح انالشيحأل٘ يظاب تًسع االٚدش ٔػه ّٛأٔ ػهٓٛا إدانرّ أللسب جٓح ؿثٛح يﺨرظح إذا نى ٚعرـغ
ذمدٚى انؼُاٚح تُفعٓا.
مادة (:)4
ذمٕو ٔشازج انظذح تاذﺨاذ اإلجساءاخ انالشيح:
أ) نرٕلٛغ انفذض انـث ٙػهٗ انمادي ٍٛإنٗ انثالد يٍ انجٓاخ انرٚ ٙثثد ذفش ٙيسع
االٚدش فٓٛا ٔذنك نهرثثد يٍ خهٕ ْؤالء األشﺨاص يٍ فٛسٔض االٚدش.
ب) فذض انمادي ٍٛإنٗ انثالد تمظد اإللايح تٓا ٔذنك نهرأكد يٍ ػدو إطاترٓى تفٛسٔض
االٚدش.
ٔذذدد انالئذح انرُفٛرٚح اإلجساءاخ ٔانؼٕاتؾ ٔاألٔػاع انر ٙذرثغ ػُد إجساء ْرا انفذض
ٔاٜثاز انًرسذثح ػه.ّٛ
مادة (:)5
ٚجٕز ػصل انًظاب تفٛسٔض االٚدش تُاء ػهٗ ذٕطٛح يٍ نجُح ؿثٛح يﺨرظح ٚظدز
ترشكٛهٓا ٔذذدٚد اخرظاطٓا لساز يٍ ٔشٚس انض ح ج تغسع ػالجّ ٔنهجُح انـثٛح أٌ ذمسز
ال يٍ ػصل انًظاب تفٛسٔض االٚدش يراتؼح دانرّ ػٍ ؿسٚك انًسالثح انظذٛح ٔفك
تد ً
اإلجساءاخ انر ٙذذددْا ٔشازج انظذح ٔتًا ٚؼًٍ ػدو َمهّ انًسع إنٗ غٛسِ.
ٔٚذدد ٔشٚس انظذح أياكٍ انؼصل ٔاالشرساؿاخ انٕاجة ذٕفسْا ٔٚجٕش االنرجاء نٕشازج
انداخهٛح نرفٕٚغ تؼغ زجال األيٍ ف ٙذُفٛر انًسالثح انظذٛح أٔ انؼصل إذا الرؼٗ األيس
ذنك ػهٗ أال ٚﺨم ذنك تذمٕق يسػٗ االٚدش.
مادة (:)6
يغ يساػاج أدكاو انًادج انثانثح يٍ ْرا انُظاو ٚجة ػهٗ جًٛغ انؼايه ٍٛف ٙيجال
انﺨدياخ انظذٛح ف ٙانًًهكح انًذافظح ػهٗ ظسٚح انًؼهٕياخ انﺨاطح تانًظاتٍٛ
تفٛسٔض االٚدش ٔال ٚجٕش إفشاء ْرِ انًؼهٕياخ إال نهجٓاخ انر ٙذذددْا انالئذح
انرُفٛرٚح.
مادة (:)7
ٚجٕش ذسدٛم أٔ إػادج انًظات ٍٛتفٛسٔض االٚدش يٍ غٛس انعؼٕد ٍٛٚإنٗ تهدآَى أٔ أ٘ تهد
آخس ٚﺨرازَّٔ يغ ػًاٌ دظٕنٓى ػهٗ انؼالج انالشو درٗ يغادزذٓى األزاػ ٙانعؼٕدٚح.
مادة (:)8

ٚجة ػهٗ ذٔ٘ انًظاب تًسع االٚدش إخـاز انجٓاخ انرؼهًٛٛح تًسػّ ألخر االدرٛاؿاخ
انؼسٔزٚح نؼًاٌ ػدو اَرمال يسػّ إنٗ غٛسِ ٔذمدٚى انسػاٚح انـثٛح انالشيح نّ إذا
الرؼٗ األيس ذنك.
مادة ()9
إذا ثثد إطاتح أدد انصٔج ٍٛتفٛسٔض االٚدش فؼهٗ انجٓح انـثٛح انًﺨرظح إتالؽ انصٔج
األخس شﺨظًٛا ترنك فٕزاً.
مادة (:)10
ػهٗ انشﺨض انًظاب تفٛسٔض االٚدش أٌ ٚﺨـس انجٓح انًﺨرظح تٕشازج انظذح تذانرّ
دال ػهًّ ترنك ٔػه ّٛأٌ ٚهرصو اإلجساءاخ ٔاإلزشاداخ انٕلائٛح انر ٙذمسزْا انجٓاخ
انـثٛح انًؼُٛح ٔػه ّٛأٌ ٚرٕلٗ َمم ػدٖٔ يسػّ إنٗ انغٛس.
مادة (:)11
اظرثُاء يٍ داالخ انًُغ يٍ انعفس انًمسز َظاياً ال ًُٚغ انًظاب تفٛسٔض االٚدش يٍ
انعفس نهﺨازج تمظد انؼالج ٔػه ّٛدال ػٕدذّ نهثالد ذمدٚى َفعّ نهجٓاخ انـثٛح
انًﺨرظح نفذضِ ٔيراتؼح دانرّ.
مادة (:)12
ال ٚجٕش إخساج جثح يرٕفٗ كاٌ يسٚؼًا تًسع االٚدش ػُد ٔفاذّ تؼد دفُٓا ف ٙاألدٕال
انرٚ ٙجٕش فٓٛا ذنك َظايًا إال تذؼٕز ؿثٛة يﺨرض يٍ انجٓح انـثٛح انًؼُٛح الذﺨاذ
اإلجساءاخ ٔانرداتٛس انٕلائٛح يٍ ْرا انًسع.
مادة (:)13
ال ٚجٕش يُغ انًظاب تًسع االٚدش يٍ يراتؼح ذؼه ًّٛأٔ فظهّ يٍ ػًهّ ألظثاب ذؼٕد
نًسػّ إال إذا ثثد ذؼًدِ َمم يسػّ إنٗ غٛسِ.
ٔإذا كاٌ انًظاب تفٙز ٔض االٚدش ٚؼًم ندٖ جٓح دكٕيٛح أٔ أْهٛح ٔثثد ؿثٛاً أَّ غٛس
لادز ػهٗ انؼًم فٛذال إنٗ انرماػد ػهٗ أال ٚمم يا ٚظسف إن ّٛػٍ ثهث ٙزاذثّ ٔفٙ
دانح كاٌ انًظاب ٚمٕو تؼًم ٚﺨشٗ يؼّ اَرمال انؼدٖٔ إنٗ غٛسِ فٛذال إنٗ ألسب
ػًم آخس تُفط انًصاٚا انًانٛح.
مادة (:)14
 يغ ػدو اإلخالل تأ٘ ػمٕتح أشد ٚكٌٕ يُظٕطًا ػهٓٛا ف ٙاألَظًح األخسٖ ٚؼالة كميٍ ٚﺨانف أدكاو انًٕاد 13 ٔ10 ٔ9 ٔ8 ,6 ٔ3يٍ ْرا انُظاو تانذثط يدج ال ذصٚد ػهٗ
ظرح أشٓس ٔتغسايح ال ذرجأش خًعح آالف زٚال أٔ تئددٖ ْاذ ٍٛانؼمٕتر.ٍٛ

 ٚؼالة تانذثط  -إذا نى ذرٕافس شسٔؽ إٚماع ػمٕتح أػهٗ  -يدج ال ذرجأش خًطظُٕاخ كم يٍ ػهى أَّ يظاب تفٛسٔض االٚدش ٔذعثة تعٕء لظد فَ ٙمم انؼدٖٔ إنٗ
شﺨض آخس.
 ال ٚجٕش دثط انًظاب تًسع اإلٚدش يغ غٛسِ يٍ انعجُاء دٌٔ أخر االدرٛاؿٛاخانالشيح نؼًاٌ ػدو َمهّ انًسع إنٗ تمٛح انعجُاء ٔدٌٔ ذمدٚى انؼُاٚح انـثٛح انالشيح
نذانرّ.
 ٚجة ذسدٛم انعج ٍٛانًظاب تًسع االٚدش غٛس انعؼٕد٘ إنٗ تهدِ ٔإذا كاٌ يـانةتذمٕق خاطح ٔنى ٚعرـغ ظدادْا إلدػائّ اإلػعاز فٛجة انُظس ف ٙإػعازِ خالل
فرسج ال ذرجأش ثالثح أشٓس.
مادة (:)15
ٚظدز ٔشٚس انظذح انالئذح انرُفٛرٚح نٓرا انُظاو تؼد انرُعٛك يغ انجٓاخ انذكٕيٛح
األخسٖ انر ٙذمدو خدياخ ؿثٛح ف ٙانًًهكح.
مادة (:)16
ٚؼًم تٓرا انُظاو تؼد يؼ ٙظرٕٚ ٍٛيًا يٍ ذازٚخ َشسِ ف ٙانجسٚدج انسظًٛح.

