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2017( لسنة 114قرار إداري رقم )  
 باعتماد أثمان بيع بعض الوحدات الدموية في الهيئة

ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

 

بشأن إنشاء هيئة الصحة في دبي وتعديالته،  2007( لسنة 13بعد االطالع على القانون رقم )
 ،"الهيئة" بـوُيشار إليها فيما بعد 

 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديالته، 2009( لسنة 14وعلى القانون رقم )
 لحكومة دبي،بشأن النظام المالي  2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )
 بشأن اعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي، 2012( لسنة 9وعلى المرسوم رقم )
 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، 2015( لسنة 16وعلى المرسوم رقم )
 بتكليف رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي بالقيام 2015( لسنة 21وعلى المرسوم رقم )

 الهيئة،بمهام مدير عام 
 بشأن رسوم الخدمات الصحية، 2014( لسنة 148وعلى القرار اإلداري رقم )

، 17/04/2017( المؤرخ في (DOF/OUT/2017/1928وعلى كتاب دائرة المالية مرجع رقم 
 المتضمن الموافقة على ثمن بيع بعض الوحدات الدموية في الهيئة،

 

 قررنا ما يلي:
 (1المادة )

 

الهيئة وفقًا لما هو محدد في  بيع بعض الوحدات الدموية لدىُتعتمد بموجب هذا القرار أثمان 
 الجدول الُملحق.
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 السريان والنشر
 (2المادة )

 

جراءات دات التنظيمية المعنية باتخاذ اإلصدوره، وتكلف الوح من تاريخ اً ُيعمل بهذا القرار اعتبار 
 الالزمة لتنفيذ أحكامه.

 
 
 

 حميد القطامي                                                                     
 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام                                                                      
 

 م2017 يونيو 19صدر في دبي بتاريخ 
ـــالموافــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــقــ ـــ  هـ 1438 رمضان 24 ــ
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رقم الخدمة 
في تعميم 
 وزارة الصحة

 المحتوى
رمز 

 المحتوى
 الحجم/ وحدة

السعر 
 الجديد

1 Irradiation For Cellular Product - - 50 AED 

2 Apheresis Platelet PPH 200-300 ml 1500 AED 

3 Pooled Platelets Concentrate PLP 280 ± 60 ml 1500 AED 

4 Cryoprecipitate CRYO 20-25 ml 600 AED 

5 Fresh Frozen Plasma FFP 200 - 250 ml 600 AED 

6 Leucodepleted  Packed RBC PCA/PPC/PC 300 ml 850 AED 

7 Whole Blood WBS/WB 450 ml 800 AED 

8 Apheresis Fresh Frozen Plasma AFFP 200 – 600 ml 1300 AED 

9 Apheresis Packed Redceus PAX 200-250 ml 1000 AED 

10 Autologus Packed Red Cells PCA/PPC/PC 300 ml 900 AED 


