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Subject of this General Circular:

:موضوع التعميم العام

Essential Benefit Plan Formulary

.القائمة الدوائية الموحدة الخاصة بالتغطية األساسية

Applicability of this Policy Directive:
This directive applies to all parties involved in
the administration of health insurance plans in
the Emirate of Dubai, specifically Insurers and
TPAs and is for the information of
intermediaries. It is also applicable to all

:ينطبق هذا التعميم العام على
،جميع أطراف منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي
، شركات إدارة المطالبات،وخاصة شركات التأمين
 ومقدمي الخدمات الصحية المسجلين،وسطاء التأمين
 والمهنيين الصحيينeClaimLink في نظام المطالبات
.المصرح لهم بإعطاء الوصفات الطبية

healthcare facilities on eClaimLink and
prescribing physicians
Purpose of this Policy Directive:

:الغرض من التعميم العام

To advise on the launch and implementation of

تقديم االرشادات بما يخص إطالق وتطبيق القائمة

the new Essential Benefit Plan drug formulary

 الخاصة بالتغطية."الدوائية الموحدة الجديدة "شفاء

- SHIFA
Publication date:
17/02/2021
This document replaces:
Not Applicable
This document has been replaced by:
Not applicable
Effective date of this General Circular:

األساسية
:تاريخ النشر
2021/20/17
:يعمل بهذا التعميم العام بدال عن
ال يوجد
:تم استبدال هذا التعميم ب
ال يوجد
:تاريخ نفاذ هذا التعميم

Immediately Upon Publication

ُيعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره

Grace period for compliance:

:فترة سماح لالمتثال

None

ال يوجد

Objectives of this Circular:

:أهداف التعميم

Insurance System for Advancing Healthcare in

إسعاد (عبارة عن نظام الضمان الصحي لتطوير خدمات

Dubai (ISAHD) is a comprehensive initiative of

الرعاية الصحية في إمارة دبي) وهو مبادرة شاملة تم

the Dubai Health Authority (DHA) intended to

اطالقها من قبل هيئة صحة في دبي لتوفير رعاية صحية

provide sustainable high quality healthcare in

عالية الجودة وبشكل مستدام في إمارة دبي للمواطنين

Dubai for nationals, residents and visitors, in a

 بحيث تكون إمارة دبي في المركز،والمقيمين والزائرين

quest to become the #1 healthcare system in
the world. One of the two main and
fundamental pillars of ISAHD is monitoring
and introducing enhancements towards a
sustainable high quality healthcare system. The

.األول في قطاع تقديم الرعاية الصحية
وأحد األركان األساسية لمبادرة إسعاد مراقبة وتقديم
التحسينات الداعمة لتوفير نظام صحي مستدام ذو
.جودة عالية
:ويهدف هذا التعميم إلى اآلتي

following general circular serves the following

التعريف واإلعالن عن إصدار القائمة الدوائية

Introduce and announce the release of

الموحدة(شفاء) ليتم تطبيقها على األفراد

-

the SHIFA (unified drug formulary) to

المؤمن لهم في باقة التغطية األساسية في إمارة

be applied to Dubai’s Essential Benefit

.دبي

Plan (EBP) insured members
-

Present the general applications and
rules regarding the newly introduced
unified EBP formulary

The unified EBP drug formulary, SHIFA, is the
only comprehensive reference list for the Dubai
Drug Code (DDC) outpatient medications

تقديم القواعد العامة المتعلقة بالقائمة الدوائية





الموحدة التي تمت اضافتها حديثا إلى باقة
.التغطية األساسية
إن المجموعة القائمة الدوائية الموحدة لباقة التغطية
األساسية (شفاء) هي القائمة المرجعية الشاملة
الوحيدة ألدوية العيادات الخارجية لقائمة دبي الدوائية
) المخصصة للوصفات الطبية لجميع األفرادDDC(

intended for prescription of therapeutic agents

المؤمن لهم بموجب باقة التغطية األساسية في إمارة

to all insured members under Dubai’s Essential

.دبي

Benefit Plan.
SHIFA list comprises of commercially available
and licensed outpatient drugs including
innovative drugs to ensure a unified access to
the most suitable, effective and up to date
treatments whenever required. Starting on
17/02/2021, SHIFA EBP formulary list will be
implemented on the eClaimLink eRx Clinician
QA environment as shown in the figure below.

وتتألف هذه القائمة الدوائية الموحدة (شفاء) من
األدوية التي يتم وصفها لمرضى العيادات الخارجية
المتاحة تجاريا والمرخصة بما في ذلك األدوية المبتكرة
لضمان الوصول الموحد إلى العالجات األنسب والفعالة
.والمحدثة كلما لزم األمر
 القائمة الدوائية2021/02/17 سيتم تطبيق على
الموحدة (شفاء) لباقة التغطية األساسية في نظام
ضمن حقول الوصفة الطبيةeClaimLink المطالبات
.اإللكترونية بحسب الصورة الموضحة أدناه

No other Formulary will be allowed to be

ال يجوز استخدام أي قائمة أخرى لباقة منافع

used for any Essential Benefit plan from the

التغطية األساسية اعتبا ًرا من تاريخ صدور هذا

implementation date of this circular. All

 وعلى جميع المعنيين بمنظومة الضمان،التعميم

parties involved in the administration of health

 اتخاذ كافة ما يلزم لضمان التقيد التام،الصحي في إمارة دبي

insurance in the Emirate of Dubai must take all

بما ورد في هذا التعميم من إرشادات تفاديا ألية مساءلة

necessary procedures to ensure full compliance

. قانونية

with the instructions indicated in this circular
to avoid any legal accountability.

For any further enquiries, please direct your

 يرجى التواصل، في حال وجود أي استفسارات أخرى

emails to ISAHD@dha.gov.ae

ISAHD@dha.gov.ae على البريد االلكتروني

For any drug related enquiries, please direct
your

emails

to

 يرجى،في حال وجود أي استفسارات بخصوص األدوية
:التواصل على عناوين البريد االلكتروني أدناه

khIHassan@dha.gov.ae / mmallssa@dha.gov.a

khlHassan@dha.gov.ae

e

mmallssa@dha.gov.ae

This circular is designed for regulatory
procedures and should not be used as content
for media publication

هذا التعميم لإلجراءات التنظيمية وغير مخصص كمحتوى للنشر
اإلعالمي

