
العدد: 3458 – الخميس 13 فبراير 2020

184

وزارة ال�شحة

 قرار رقم )12( ل�شنة 2020

بتحديد الأمرا�س ال�شارية 

وزير ال�شحة: 

2018، وعلى  بعد الطالع على قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

الأخ�س املادتني )37( و)40( منه،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

د الأمرا�س ال�شارية بتلك الأمرا�س املبينة يف امللحق املرافق لهذا القرار.  حُتدَّ

مادة )2(

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل  – تنفيذ  – ُكـلٌّ فيما يخ�شه  على املعنيني 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير  ال�شحة

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

                                                                

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1441هـ        

الـمـــوافـــــــق: 4 فـبــــرايـــــــــــــــــــر 2020م
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  ملحق
 السارية جدول األمراض

 

 Group A )أ(  المجموعة
  Acute Flaccid Paralysis الش ل الرخ  الح  

  Poliomyelitis         ش ل األلف ل 
  Measles   الحصبة
 Mumps ال ك ف

  Rubella الحصبة األلم  ية  
 Congenital Rubella Syndrome ال  قية  صتوزصة الحصبة األلم  ية

  Febrile Rash   (ا تف ن الحرا ةهم   الطفح الج الي صع 
 Diphtheria  ال   ق(  ري يالالفت

 Whooping Cough  الش ، ق( السع ل الال ذي
  Tetanus  الكزاز(  التيت   س

 AIDS/HIV  اإليالز(  المذتسبة صتوزصة   ص الم   ة
 Cholera  الك ليرا

  Plague الط      
  Yellow Fever الحم  الصفراء  

  Acute Haemorrhagic Fever الحم  ال زفية  
 Leprosy الجذاا 

 Pulmonary TB  السل الرئ ي 
 Haemophilus Influenza Type B المستالصية ال زلية  مط ب  هيم ف يس إ ف   زا ب( 

 Meningococcal Meningitis   الته ب السح    ب لمذ  ات السح ئية
 Meningitis الته ب السح    

  Food Poisoning التسم  الغذائي  
 A   ) Viral Hepatitis Aالته ب الكبال ال ب ئي  
 E ) Viral Hepatitis Eالته ب الكبال ال ب ئي  

 Typhoid Fever    (التيف ئيال التيفية  هم  
 Paratyphoid Fever   (الب  اتيف ئيال  ظيرة التيفية  هم  
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 Salmonellosis  الس لم  يو
 Shigellosis وت يغي اء الش

 صتوزصة العالوى الت فسية الح  ة 
SARI –  
(Sever acute respiratory infection) 

 Dengue Fever هم  الض ك 
  Rabies  اء الك ب 

األهدددددددددالا  التدددددددددي  دددددددددال تشدددددددددذل ل  ئدددددددددة تددددددددد  ر   ددددددددد  
 الع صة صثل: الصحة

 الجمرة ال بيثة  -
 ا ف   زا الطي   -
 الت فسية الح  ة ك  و  رق األوسط صتوزصة الش-
  (س  س  الح    الت فسي الته ب  صتوزصة-
 الزيذ -
 األيب ع-
 (2019فيروس ك  و   المستجال  -

Any unusual event e.g. 
- Anthrax  
- Avian Influenza  
- Middle East Respiratory Syndrome 

Corona Virus (MERS CoV) 
- Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS)    
- Zika 
- Ebola Virus Disease 
- Novel coronavirus (2019-nCoV) 
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 Group B )ب(  المجموعة
 Extra Pulmonary TB السل غير الرئ ي 

 B) Viral Hepatitis B الفيروسي الته ب الكبال ال ب ئي 
 C) Viral Hepatitis C  الفيروسي الته ب الكبال ال ب ئي
 Viral Hepatitis (Specify)   تحاليال ال  ن( الته ب الكبال ال ب ئي

 Gonorrhea السيو 
 Syphilis الز،ري 
  Malaria المو ي 

  Legionellosis (ال يجي  يو اء الفي قي ت  
  Brucellosis ت  الحم  الم لطية(البروسيو اء 

  Pneumococcal Infection المذ  ات الرئ ية
 Rota Virus GE (الروت الفيروس ت العج ية  

 Respiratory Syncytial Virus (RSV)  ي الت فسي الم     فيروسال
  Campylobacter  اء العط ئف 

  Q Fever صجه لة السبب  هم  كي ( حم ال
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 Group C المجموعة )ج( 
 Human Papilloma Virus Infection الفيروس الح يمي البشري 

  Genital Warts الثآليل الت  س ية
 Amoebiasis  اء األصبي ت 

 Intestinal Helminthiasis  الاليالا  المع ية
 Relapsing Fever الحم  الراجعة 

  Herpes Zoster (Shingles) الهربس ال ط  ي 
  Scabies الجرب 

  Leishmaniasis  اء ال يشمي ي ت 
 Influenza  اإل ف   زا

 Chickenpox الجاليري الم ئي  الحم ق(
 Hand & Foot & Mouth Diseases صتوزصة اليال وال الا والف  الفيروسية

 Acute Respiratory Infections الته ب ت الجه ز الت فسي الح  ة.

 Gastroenteritis ال زعت المع ية. 

المع يددددددددددة بسددددددددددبب صيذددددددددددروب ك  سددددددددددتريالوا ال ددددددددددزعت 
 الصعبة   فسيل المطثية

Clostridium Difficile 

 Herpes Simplex الته ب الهيربس البسيط.

 Typhus هم  التيف س

الع     دددددددددد ت المذهبددددددددددة  بذتيريدددددددددد  سددددددددددت ف  و يدددددددددد س 
 ل ميثيسي  ين(. الم  وصة

MRSA. 

 (.,VRE, CRE, Others) البذتيري  الم  وصة ل مض  ات 
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 Group (D) المجموعة )د(  
  Anthrax الجمرة ال بيثة  

  Avian and Other Zoonotic Influenza  ف   زا الطي   إ
  Botulism التسم  ال شي ي  الب تي لي ي(

  Brucellosis ت  الحم  الم لطية(البروسيو اء 
  Campylobacter  اء العط ئف

  Chagas Disease  اء ش غ س   اء المث بي ت األصريذي(
  Chikungunya الشيذ  غ  ي 

  Dengue هم  الض ك
  E. Coli ال  ل  يةالعص ية اإلشريذية 

  Echinococcosis  الح يصوت العال ية(  اء الُمْشِ ك ت 
  Foodborne Trematode Infections ب ألغذ ةالم   لة  المف طحة اء الاليالا  

  Japanese Encephalitis الته ب الالص غ الي ب  ي
  Leishmaniasis )ك عزا (  يشمي ي  اء ال

  Leptospiroris  اء البريمي ت 

 صتوزصة الشرق األوسط الت فسية الح  ة ك  و  
Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERS-CoV)  

  Plague الط     
  Rabies  اء الك ب 
  Salmonella (non typhoidal)  غير التيفية( الس لم  يو

 صتوزصة الته ب الت فسي الح    س  س(
Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS)  
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  Spongiform Encephalopathies ا تول الالص غ اإلسف جي الب ري 
  Steptococcus Suis ستريبت ك كس س يس  السبحي ت(

  Taeniasis / Cysticercosis  اء الكيس ت المذ بة /  اء الشريطي ت 
  Variant Creutzfeldt-Jakob Disease صرض كروتزفي ال ج ك ب  ج    الب ر(

  Zika Virus زيذ 
  Zoonotic Tuberculosis السل  الب ري والطيري(

 Epidermophytosis الج ال ة الفطري ت 
 Mange (Scarcoptes sp.) )س  ك بتي  الجرب 
  Poliomyelitis (Monkey) )ال رو    الفيروسي الش ل

 Q Fever المجه لة الحم 
 Glanders    ا ال يل

Haemorrhagic Fevers 
 Haemorrhagic Fevers, Viral الحم  ال زفية

 هم  ال را والك  غ  ال زفية
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever 
(CCHF)  

 هم  الض ك ال زفية
Dengue / Dengue Haemorrhagic 
Fever  

  Ebola Virus Disease  يب ع
  Lassa Fever هم  عس 

  Marburg Virus Disease صرض ص  ب  غ الفيروسي
  Rift Valley Fever هم  ال ا ي المتصالن


