
          

 2020( لسنة 15تعميم رقم )

 إلى جميع المؤسسات الصحية الخاصة

 2020  مارس 26 التاريخ:

 

الطبية غير واالجراءات الخدمات  بعض قديمتعن المؤقت الموضوع: التوقف 

في  الطب البديل بعض خدماتالجلدية وجراحات التجميل وفي االسنان و ضروريةال

 الصحية الخاصةجميع المؤسسات 

 

بغلق المحالت الصناعية والتجارية احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا    2020( لسنة  29القرار رقم )  بناء على 

 (4)الفقرة    (2)األخص المادة  على  ( والصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة و COVID-19المستجد )

 :  أن والتي تنص على

المادة األولى من هذا القرار اآلتي: المؤسسات الصحية الخاصة فيما عدا بعض الخدمات وتستثنى من تطبيق حكم  "

 التي يصدر بها تعميما من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،  الصحية

بعض و   جراحات التجميلخدمات  األسنان والجلدية  و تعلن الهيئة بضرورة توقف  االجراءات الطبية في : 

  .في هذه الخدمات الطارئة فقط   الطبية اإلجراءاتمع اإلبقاء على   .خدمات الطب البديل

 

لمدد  سبوعين قابلة للتمديد أو لمدة  2020 مارس  26يُعمل بهذا التعميم بدءا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 

 . أخرى مماثلة

 

 

جراحات والجلدية وفي خدمات األسنان  الجراءات المسموح بها وغير المسموح بها*مرفق ا 

 التجميل، وبعض خدمات الطب البديل.

 

 

 

 



          

االجراءات المسموح بها وغير المسموح بها في خدمات األسنان والجلدية وجراحات التجميل، 

 وبعض خدمات الطب البديل.

 

 سنان :األ خدماتأوالً: 

للحاالت   مؤقت لجميع خدمات األسنان غير الضرورية واالقتصار على تقديم الخدمات الصحية  وقف

 التالية: 

 . وعالج العصب   األلم الناتج عن انكشاف او التهاب العصب او التهاب اللثة او تلوث ما بعد الخلع .1

 النزيف من الفم الناتج بعد خلع السن.  .2

 التورم النتائج عن الخراج الحاد. .3

 إصابات الفم و األسنان و االشتباه في كسر الفك او الوجه. .4

 خلع المفصل الصدغي.  .5

 

   :التجميل  اتجراحوالتجميل الجلدية و خدماتثانياً: 

 التجميل التالية:    ات جراحالجلدية والتجميل و  جراءات عن اإل  مؤقتا   التوقف، يجب    الطارئةفيما عدا الحاالت  

  الضوئي.العالج  -خدمة الليزر .1

،  غيره، حقن ميزو و ، خيوط، زراعة شعر، بوتكس جراءات الجلدية التجميلية )فيلير، تقشيرجميع اإل .2

ضرورية ) شفط  الالجراحات التجميلية غير يرها من االجراءات التكميلية ( وغ ليزر بأنواعه وال

، حات التقر  ،جراحة اليد ت الطارئة ) الحروق، لجراحات للحاالاشد...الخ ( ما عدا ، رفع والدهون

 . ..الخ( flapsاستئصال سرطان الجلد، 

 

 ثالثا: خدمات الطب البديل التي يجب التوقف عنها:

 .الحجامة .1

 بر الجافة. اإل .2

 . بر الصينيةاإل .3

 

 

 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 

 للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الرئيس التنفيذي
 


