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 كراس شروط یتعلق بإحالة مركز لتصفیة الدم

 

 

 

 

كما تم تنقیحھ  2007فیفري  28( قرار وزیر الصحة العمومیة المؤرخ في  
 ) 2010جویلیة  17بالقرار المؤرخ في 

 2007مارس  6بتاریخ  19ي عدد مالرسالرائد 

 

 

 

 

 

 



 كراس شروط یتعلق بإحالة

 مركز لتصفیة الدم

 

 .راس شروط إحالة مركز لتصفیة الدمیضبط ھذا الك : الفصل األول

 .فصول موزعة على صفحتین (06)یحتوي ھذا الكراس على ستة  : 2الفصل 

صفیة الدم إلى شخص إحالة مركز لت ،یمكن بالنسبة إلى الخواص :)جدید( 3الفصل 
 )جدید(3تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا بالفصل شخص معنوي مادي أو إلى 

المنقح لألمر عدد  ،2009جوان  15المؤرخ في  2009سنة ل 1927من األمر عدد 
 المشار إلیھ أعاله. ، 1998أفریل  4المؤرخ في  1998لسنة  795

ال إلیھ مباشرة أو  تكون للمحیجب أن ال ،وفي صورة اإلحالة إلى شخص مادي    
 لتصفیة الدم. أیة مصلحة في مركز آخر ،عن طریق الغیر

مركز لتصفیة الدم أن یسحب یجب على الشخص المحال إلیھ  :)جدید(4الفصل 
 نسختین من ھذا الكراس من اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة المختصة ترابیا أو

 .من المواقع اإللكترونیة الرسمیة

جع نسخة من كراس الشروط إلى اإلدارة الجھویة للصحة العمومیة المختصة وتر   
 بالوثائق التالیة : االستظھارترابیا معرفة باإلمضاء وذلك بعد 

 ،نسخة من مشروع عقد اإلحالة -
إذا كان المحال إلیھ شخصا  ،مسجلة من النظام األساسي للشركة نسخة -

  ،معنویا
االختصاص  شھادةطنیة لدكتور في الطب ونسخة من نسخة من الشھادة الو -

في طب الكلى أو شھادة االقتدار في تصفیة الدم بالنسبة للشخص المادي أو 
 .حال إلیھ شخصا معنویابالنسبة للطبیب المدیر الفني للمركز إذا كان الم

 ویجب على المعني باألمر توقیع إمضائھ على سجل معد للغرض 

خص المحال إلیھ مركز لتصفیة الدم إعالم اإلدارة یجب على الش : 5الفصل 
في أجل ال یتجاوز الجھویة للصحة العمومیة المختصة ترابیا بإحالة المركز نھائیا 

یوما من تاریخ إبرام عقد اإلحالة و ذلك عن طریق رسالة   )15(الخمسة عشر 



وثائق مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ و یجب أن یكون اإلعالم مرفوقا بال
 التالیة:

 قانونیة.بصفة  مسجل حالة نسخة مطابقة لألصل من عقد اإل -
وثیقة معرفة باإلمضاء یلتزم من خاللھا المحال إلیھ المركز بالمحافظة على  -

 الصبغة المركز و مواصلة التعھد بالمرضى الذین ھم بصدد تلقي العالج فیھ.
 

ح نتھ من قبل المصالالكراس، تتم معایكل إخالل بمقتضیات ھذا  : 6 الفصل
یعرض صاحبھ إلى العقوبات المنصوص علیھا  ،المختصة بوزارة الصحة العمومیة

   بالتشریع الجاري بھ العمل.



 


