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مقــــدمة

يشــهد القطــاع الصحــي المصــري تحــوالً ملموســاً وتطــوراً متســارعاً نظــراً ألهميتــه ومــا يحظــى بــه هــذا القطــاع الحيــوي مــن أولوية 
قصــوى لــدى القيــادة المصريــة لتحقيــق رؤيتهــا فــي االرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة التــي يتــم تقديمهــا للمواطــن المصري.

و نظــرا للــدور المنــوط بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة وفقــا للقانــون رقــم 2 لســنة 2018 بشــأن قانــون نظــام التأميــن 
الصحــي الشــامل وهــي بصــدد تحقيــق أهدافهــا وضــع إصدارهــا األول مــن قواعــد الرقابــة الصحيــة ليكــون بمثابــة األداة التــي تســاعد 
ــط  ــا للضواب ــى درجــات الجــودة والســالمة وفق ــة بأعل ــات الصحي ــم الخدم ــى تقدي ــى الوصــول إل ــة عل ــة المصري المنشــآت الصحي
والمعاييــر القياســية المعتمــدة للجــودة والتــي تكفــل تطبيــق مســتمر وُمســتدام للخدمــات الطبيــة المقدمــة للمواطــن المصــري علــى نحــو 

متكامــل تحــت مظلــة منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل.
وإيمانــاً منــا بــأن التحســين الُمســتمر للخدمــات الطبيــة المقدمــة يبــدأ مــن داخــل الُمنشــأت الطبيــة تحــت قيــادة واعيــة وُمدركــة ألهميــة 
دورهــا الفعــال فــي منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل فقــد اشــتمل هــذا اإلصــدار علــي ســتة عشــر مبــدءاً رئيســياً لضمــان تحقيــق 
جــودة، فاعليــة، كفــاءة وســالمة الخدمــات الصحيــة الُمقدمــة بالُمنشــأة حيــث ينــدرج تحــت كٍل منهــا مجموعــة مــن القواعــد ومحــاور 

التحقــق الالزمــة لتطبيقهــا ثــم قياســها ووصــوال الــى تقييمهــا، حتــى تكــون ثقافــة الجــودة جــزءاً ال يتجــزأ مــن تكويــن الُمنشــأة. 
كمــا روعــي ان يتضمــن هــذا اإلصــدار - وإعمــاالً لمبــدأ الشــفافية - اإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لالعتمــاد 
والرقابــة الصحيــة فــي ضــوء المهــام الُمســندة إليهــا والمنــوط بهــا الرقابــة والتفتيــش علــى الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا حيــال مخالفــة 
المنشــآت الطبيــة المســجلة – المعتمــدة لديهــا للقواعــد الــواردة بهــذا اإلصــدار بعــد حصولهــا علــي التســجيل/ االعتمــاد والــذي اســتند 
فــي مرجعياتــه إلــى القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي شــأن تنظيــم القطــاع الصحــي المصــري وبخاصــة قانــون رقــم 2 لســنة 

2018 بشــأن نظــام التأميــن الصحــي الشــامل.  
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قـــواعد الرقـــابة الصحيـــة
التعريف بالرقابة الصحية

تقــوم الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتنفيــذ الــدور الرقابــي واإلشــرافي فيمــا يخــص اســتدامة االلتــزام بهــدف ضمــان 
ــة مصــر  ــة بجمهوري ــات الصحي ــات الخدم ــودة مخرج ــي ج ــة ف ــد الثق ــا، وتوكي ــتمر له ــين المس ــة والتحس ــات الصحي ــودة الخدم ج
ــن  ــم )2( لســنة 2018 بشــأن نظــام التأمي ــون رق ــاً للقان ــة إليهــا والســلطات الممنوحــة لهــا طبق ــاذاً للمهــام الموكل ــك إنف ــة وذل العربي

الصحــي الشــامل.
يشــمل مجــال عمــل الرقابــة الصحيــة جميــع المنشــآت الصحيــة المســجلة والمعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 
وجميــع المهنييــن الصحييــن بهــا. كمــا يشــمل جميــع المتعامليــن مــع نظــام التأميــن الصحــي الشــامل مــن مرضــى وعامليــن بالمنشــآت 

المقدمــة للخدمــات بالنظــام. وتغطــي مهــام الرقابــة الصحيــة جميــع أيــام األســبوع علــى مــدار الســاعة.
تطبــق مبــادئ وقواعــد الرقابــة الصحيــة علــى جميــع المنشــآت المســجلة/ المعتمــدة لــدى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 
والمنشــآت الصحيــة التــي تقــدم خدمــات التأميــن الصحــي الشــامل و مــا يصــدر بــه تكليــف مــن الســلطة المختصــة وذلــك حســب نطــاق 

عمــل المنشــأة والخدمــات المقدمــة بهــا.

تعريفـــــــات
ــدأ عــدد مــن القواعــد  ــدرج تحــت كل مب ــة وين ــة الصحي ــل الرقاب ــا عم ــوم عليه ــي يق ــادئ الت يحــوي هــذا اإلصــدار عــدداً مــن المب
ومحــاور التحقــق. ويقصــد بــكل مــن هــذه التعبيــرات التعريــف المذكــور قريــن كل منهــا حيثمــا وردت فــي ســياق هــذا اإلصــدار.

المبــدأ: 
ــات  ــع متطلب ــق م ــن الصحــي الشــامل يتواف ــات التأمي ــدم خدم ــي تق ــدة أو الت ــة المســجلة أو المعتم ــه المنشــأة الصحي ــزم ب توجــه تلت

ــة. ــة الصحي ــة ويتكــون مــن عــدد مــن قواعــد الرقاب ــة الصحي ــر جــودة الرعاي ومعايي
القاعــدة: 

ــات  ــة للخدم ــة والمنشــآت المقدم ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــدة بالهيئ ــة المســجلة / المعتم ــه المنشــآت الصحي ــزام تطبق الت
ــا. ــم الخدمــة وجــودة مخرجاته ــاء تقدي ــق الســالمة أثن ــن الصحــي الشــامل لضمــان تحقي بنظــام التأمي

محــاور التحقــق:
اإلجــراءات التــي يتــم تقييمهــا والتحقــق منهــا وتعكــس التــزام المنشــأة بتطبيــق قواعــد الرقابــة الصحيــة، وتقــوم عليهــا االســتدالالت 

علــى وجــود مخالفــات فــي تطبيــق قواعــد الرقابــة الصحيــة. 
األحــداث الجسيمــة:

الحدث الجسـيم هـو حـدث غيـر متوقـع ينطـوي علـى وفـاة أو إصابـة جسـدية أو نفسـية خطيـرة. واإلصابـات الخطيـرة تشـمل علـى 
وجـــه التحديـــد فقـــدان أحـــد أطـــراف أو وظائـف الجســـم. والخطـأ الجسـيم مؤشـر إلجـــراء تحقيـق واسـتجابة فورييـــن. )طبقاً لما هو 

وارد فــي أدلــة معاييــر اعتمــاد المنشــآت الصحيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة(
األحداث الجسيمة مثل:

وفيـات غيـر متوقعـة أو فقـدان أحـد وظائـف الجسـم بشـكل دائـم بطريقـة ال صلـة لهـا بالمسـار الطبيعـي لمـرض المريــض أو 	 
حالتــه األساســية.

أحداث بمريض خطأ، مكان خطأ، إجراء خطأ. 	 
انتحار المريض أو محاولته االنتحار أو العنف الذي يؤدي إلى الوفاة أو فقدان دائم ألحد وظائف الجسم.	 
ترك غير مقصود لجسم غريب داخل المريض بعد جراحة أو إجراء تداخلي. 	 
اإلعطاء الخاطئ للعالج اإلشعاعي. 	 
أي وفيات ألمهات أثناء الفترة المحيطة بالوالدة. 	 
أي وفـاة لرضيـع أثنـاء الفتـرة المحيطـة بالـوالدة والتـي ليـس لهـا عالقـة بحالـة خلقيـة للرضيـع الـذي يزيـد وزنـه عـن 2500 	 

جـرام.
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أوال:ً قــــواعد عامــــة
ــاد 	  ــة لالعتم ــة العام ــا بالهيئ ــجيلها / اعتماده ــور تس ــة ف ــة الصحي ــا للرقاب ــف أنواعه ــة بمختل ــآت الصحي ــع المنش ــع جمي تخض

ــة.  ــة الصحي والرقاب
ــذ مهــام الرقابــة الصحيــة علــى المنشــآت حســب مهامهــم الوظيفيــة 	  ــة بتنفي ــة للرقابــة الصحي يختــص أعضــاء اإلدارة المركزي

ــة. ــة الصحي ــة ومرجعيــات عمــل الرقاب ــة وإصــدارات الهيئ وتكليفــات الســلطة المختصــة وبموجــب قواعــد الرقاب
ــة، التفتيــش، اســتطالع آراء 	  ــق، متابعــة اإلجــراءات التصحيحي ــة بغــرض التدقي ــة للمنشــآت الصحي ــارات ميداني ــذ زي ــم تنفي يت

ــن  ــات صــادرة م ــى أي تكليف ــة إل ــم النظــام باإلضاف ــة وتقيي ــذ مشــروعات المتابع ــة، تنفي ــن، فحــص الشــكاوى المبلغ المتعاملي
الســلطة المختصــة.

يتم فحص ومتابعة حل شكاوى المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل. 	 
تلتــزم المنشــآت المســجلة والمعتمــدة بإتاحــة المعلومــات الصحيحــة لفــرق التدقيــق والتفتيــش ورضــاء ودعــم المتعامليــن مــع 	 

نظــام التأميــن الصحــي الشــامل. 
تلتــزم المنشــآت المســجلة والمعتمــدة بقيــاس وإبــالغ مؤشــرات األداء التــي تقررهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 	 

فــي اإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا.
ــة 	  ــذ خطــوات التحســين الالزمــة لســد فجــوات األداء والتوافــق مــع إصــدارات الهيئ تلتــزم المنشــآت المســجلة والمعتمــدة بتنفي

ــة. ــة الصحي العامــة لالعتمــاد والرقاب
ــن 	  ــة الصــادرة م ــب الدوري ــة والكت ــة الصحي ــد الرقاب ــن وقواع ــح والقواني ــات واالشــتراطات واللوائ ــر والمتطلب ــر المعايي تعتب

الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة باإلضافــة إلــى األدلــة القوميــة وخطــوط العمــل اإلرشــادية هــي المرجــع الرئيســي 
لقواعــد عمــل الرقابــة الصحيــة.

تختــص الرقابــة الصحيــة باإلشــراف والرقابــة علــى المنشــآت الصحيــة المســجلة والمعتمــدة بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 	 
ــي  ــن الصحــي الشــامل كمــا تختــص بالتفتيــش اإلداري والتفتيــش الفن ــدم خدمــات التأمي ــي تق ــة الت ــة والمنشــآت الصحي الصحي
الدورييــن بمقتضــى القانــون رقــم )2( لســنة 2018 فــي شــأن نظــام التأميــن الصحــي الشــامل، وفحــص مــا يُحــال إليهــا مــن 

شــكاوى المتعامليــن مــع نظــام التأميــن الصحــي الشــامل.
تختــص اإلدارة العامــة لرضــاء المتعامليــن بمتابعــة تقييــم تجربــة المريــض باإلضافــة إلــى االســتطالع الــدوري آلراء المرضــى 	 

وذويهــم ومقدمــي الخدمــة الصحيــة والعامليــن بالمنشــآت المســجلة والمعتمــدة والمقدمــة للخدمــة بنظــام التأميــن الصحــي الشــامل 
ورصــد ومتابعــة نقــاط عــدم الرضــاء.

ــتوى 	  ــع بمس ــالم المجتم ــياً إلع ــدراً أساس ــة مص ــة الصحي ــة للرقاب ــن اإلدارة المركزي ــادرة م ــات الص ــر والبيان ــر التقاري تعتب
الخدمــات الصحيــة حســب نصــوص القانــون رقــم )2( لســنة 2018 وبالتوافــق مــع السياســة اإلعالميــة المعتمــدة بالهيئــة العامــة 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
فــي حالــة مخالفــة المنشــأة الصحيــة ألٍى مــن قواعــد الرقابــة الصحيــة أو االمتنــاع عــن موافــاة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 	 

ــة  ــم طلبهــا فــي إطــار أعمــال الرقاب ــات أو المعلومــات أو المســتندات أو الوثائــق التــي يت ــة أو أي مــن منتســبيها بالبيان الصحي
ــأي شــكل مــن اإلشــكال أو اإلســاءة ألي مــن  ــة ب ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــة عمــل منتســبي الهيئ ــة أو إعاق الصحي
منتســبي الهيئــة، تقــوم الهيئــة باتخــاذ الــالزم قانونيــاً وإداريــاً نحــو المخالفــات المذكــورة علــى النحــو الموضــح بهــذا اإلصــدار.

ثانياً: مهام الرقابة الصحية
متابعة استدامة االلتزام. 1

ــا  ــن، كم ــن الصحيي ــة والمهنيي ــآت الصحي ــن المنش ــكل م ــاد ل ــر االعتم ــات التســجيل ومعايي ــزام بمتطلب ــدى االلت ــة م ويشــمل متابع
يشــمل التطابــق مــع اللوائــح والقوانيــن والقــرارات الســارية باإلضافــة إلــى التعليمــات والكتــب الدوريــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة والُملزمــة للمنشــآت والمهنييــن المســجلين والمعتمديــن لديهــا. 
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متابعة كفاءة النظام وشفافية األنظمة التي تُماَرس فيه وتوازن حقوق المتعاملين. 2
ويشــمل التأكــد مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة التأمينيــة وفقــاً لألســس المعمــول بهــا وطبقــاً لمــا ورد بقانــون التأميــن الصحــي الشــامل 
وضمــان حســن اســتخدام مــوارد النظــام والحــد مــن اإلهــدار وســوء االســتخدام ومنــع االحتيــال والتضليــل. كمــا يشــمل التأكــد مــن 

شــمولية التغطيــة التأمينيــة الصحيــة وقيــام أطــراف العالقــة التأمينيــة الصحيــة بتنفيــذ المهمــات والمســؤوليات المنوطــة بهــم.

اإلشراف والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة. 3
ويشــمل التأكــد مــن تقديــم الخدمــات بشــكل يتوافــق مــع األصــول العلميــة المعمــول بهــا واألدلــة االرشــادية المعتمــدة واألدلــة واألكــواد 

القوميــة والتــي تغطــي مختلــف مناحــي الخدمــة الصحيــة مثــل مكافحــة العــدوى واألمــان البيئــي واســتخدام الــدم ومشــتقاته .... 

إجراء التفتيش اإلداري والفني الدوريين على المنشآت والمهنيين الصحيين. 4
ويشــمل متابعــة جميــع األوجــه اإلداريــة والفنيــة بالمنشــأة والمتعلقــة بتقديــم الخدمــة الصحيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
وجــود التراخيــص المطلوبــة، مراجعــة اســتخدام المــوارد الماديــة والبشــرية، الجوانــب التنظيميــة واختصاصــات العمــل، مراجعــة 
الوثائــق، الدفاتــر والســجالت ذات العالقــة بتقديــم الخدمــة واســتخدام المــوارد حســب اللوائــح والقوانيــن، مراجعــة أعمــال المخــازن، 

مراجعــة أداء العامليــن ضمــن نطــاق الرقابــة علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة. 

اإلشراف والرقابة على آليات تطبيق النظام الصحي التأميني. 5
ــاء  ــم بأطب ــة وربطه ــة األولي ــن المســجلين بمنشــآت الرعاي ــع المواطني ــل نســبة توزي ويشــمل متابعــة األجــزاء األساســية للنظــام مث
األســرة، نســبة التغطيــة، اإلحالــة، الملــف الطبــي والميكنــة ومراجعــة مــدى التكامــل بيــن الخدمــات المقدمــة بيــن مؤسســات الرعايــة 

الصحيــة المختلفــة وبيــن المســتويات المختلفــة بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف النظــام. 

دعم المتعاملين مع النظام من المرضى والعاملين. 6
ويشــمل علــى ســبيل المثــال التحقــق مــن جــودة إدارة منظومــة الشــكاوى وإجـــراءات الحـــل وتحســين النظــام، مراجعــة تطبيــق حقــوق 
المتعامليــن مــع النظــام ومتابعــة التغذيــة الراجعــة مــن المتعامليــن، اســتطالع رأي المتعامليــن ومتابعــة نقــاط عــدم الرضــا. كمــا يشــمل 

التفتيــش الموّجــه للمنشــآت والمهنييــن الصحييــن محــل الشــكوى حســب مســتوى خطورتهــا.

ثالثاً: آليات عمل الرقابة الصحية
الزيارات الميدانية الدورية والطارئة والتي تقوم بها فرق التدقيق والتفتيش . 1
زيارات فرق استطالع آراء المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل. 2
فحــص ومتابعــة البيانــات الــواردة مــن المنشــآت الصحيــة والكيانــات التابــع لهــا تلــك المنشــآت فــي إطــار متابعــة مؤشــرات . 	

األداء ومشــاريع التحســين
التحقق من صحة ومصداقية البيانات الُمبلَّغة. 	
5 .CRM فحص ومتابعة الشكاوى الواردة على نظام إدارة عالقات المتعاملين
مشاريع المتابعة الميدانية والتي تركز على جانب أو أكثر من اختصاصات الرقابة . 	
ــة أو . 	 ــع اإلدارات األخــرى داخــل الهيئ ــر التواصــل م ــة عب ــة الصحي ــة للرقاب ــإدارة المركزي ــرد ل ــا ي ــة كل م فحــص ومتابع

ــي ــل االجتماع ــالم والتواص ــائل اإلع ــرة و وس ــكاوى المباش الش
ــة والمهنييــن الصحييــن والشــكاوى ونتائــج اســتطالعات الــرأي . 8 إعــداد ومتابعــة قواعــد البيانــات الخاصــة بالمنشــآت الصحي

وتحليــل وعــرض البيانــات بمــا يوضــح أوجــه القصــور المرصــودة ووجــود أنمــاط أو توجهــات ســائدة مــن عدمــه

رابعاً: صالحيات الرقابة الصحية 
تنــدرج جميــع أنشــطة اإلدارة المركزيــة للرقابــة الصحيــة فــي إطــار اإلشــراف والرقابــة علــى المنشــآت الطبيــة وأعضــاء المهــن 
ــن  ــم 2 لســنة 2018 بشــأن نظــام التأمي ــون رق ــا ألحــكام القان ــة وفق ــة والصحي ــات الطبي ــم الخدم ــي قطــاع تقدي ــن ف ــة العاملي الطبي
الصحــي الشــامل، وإجــراء التفتيــش اإلداري الــدوري علــى المنشــآت المعتمــدة والمســجلة للعمــل فــي نظــام التأميــن الصحــي الشــامل 
ــم  ــة حســب اختصاصاته ــي الهيئ ــي يكــون لموظف ــه، وبالتال ــون المشــار إلي ــن القان ــادة )28( م ــن الم ــد )	( م ــد )	( والبن ــا للبن طبق
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الوظيفيــة فــي حــدود المهــام الوظيفيــة المكلفيــن بهــا ســلطة التفتيــش اإلداري الــدوري علــى جميــع المنشــآت الصحيــة محــل رقابتهــم 
ــك المهــام  ــر تل ــع تقاري ــة وإعــداد ورف ــام بمهامهــم الرقابي ــذي يقتضــى القي ــق بانتظــام ؛ األمــر ال ــك لضمــان حســن ســير المرف وذل

ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة التخــاذ اإلجــراء اإلداري الــالزم. للســلطة المختصــة بالهيئ
وتشمل صالحيات اإلدارة ما يلي:

إجراء الزيارات الميدانية سواء للتدقيق أو التفتيش على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.. 1
الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بطبيعة المهمة.. 2
االطــالع علــى جميــع الوثائــق والمســتندات والســجالت والملفــات وملفــات المرضــى والحصــول علــى نســخة رســمية منهــا . 	

عنــد طلبهــا. 
مقابلة وسؤال العاملين أو المرضى بالمنشآت حسب طبيعة المهمة.. 	
دخــول األماكــن والمرافــق بالمنشــآت الصحيــة الخاضعــة للرقابــة الصحيــة ومالحظــة وتقييــم كافــة إجراءاتهــا وعملياتهــا الفنيــة . 5

واإلداريــة بــال أي اســتثناء و فــي أي وقــت ضمــن أوقــات عمــل المنشــأة.
فحــص الملفــات الطبيــة الورقيــة وااللكترونيــة لجميــع المرضــى بالمنشــآت الصحيــة للتأكــد مــن مســتوى الخدمــات المقدمــة . 	

للمســتحقين وتــوازن حقــوق المتعامليــن وتقييــم التوافــق مــع المعاييــر واللوائــح والقوانيــن الُملزمــة.
االطالع على نتائج اإلحصائيات ومؤشرات األداء والحصول على إفادة رسمية أو صورة رسمية منها.. 	
جمــع البيانــات والمعلومــات والتحقــق منهــا ومقارنتهــا بشــأن أي جانــب مــن جوانــب الخدمــة أو نشــاط يخــص عمــل المنشــأة . 8

الصحيــة الخاضعــة للرقابــة؛ وتحليــل البيانــات لالســتدالل علــى النتائــج.
االطالع والتحقق من جميع التراخيص واألوراق الرسمية الخاصة بالمنشأة.. 	

ــق الشــخصية الخاصــة باألشــخاص . 10 ــات تحقي ــات وبطاق ــة النقاب ــات عضوي ــع التراخيــص وبطاق ــق مــن جمي االطــالع والتحق
ــن بالمنشــأة. العاملي

إجــراء الفحــص الــالزم ألي مــن أنشــطة وعمليــات وإجــراءات ووثائــق المنشــآت الصحيــة بهــدف التحقــق مــن كفــاءة اســتخدام . 11
مــوارد النظــام وشــفافية األنشــطة التــي تُمــارس بــه.

متابعة نظام حاالت اإلحالة من منشآت الرعاية الصحية األولية شاملة التغذية الراجعة من المنشآت الُمحال إليها.. 12
ــي . 	1 ــق اإلكلينيك ــالل التدقي ــن خ ــا م ــارف عليه ــة المتع ــد اإلكلينيكي ــزام بالقواع ــن االلت ــد م ــى للتأك ــاالت المرض ــة ح مراجع

والمراجعــة اإلكلينيكيــة.
طلب تشكيل لجان تقييم األنداد فيما يخص اإلجراءات اإلكلينيكية موضع التفتيش أو التدقيق.. 	1
متابعة مؤشرات األداء التي تقررها اإلدارة المركزية للرقابة الصحية والُمبلَغة من المنشآت الصحية بشكل دوري.. 15
المتابعــة المباشــرة لنظــام إدارة عالقــات المتعامليــن وشــكاوى المتعامليــن وتلقــي التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بالشــكاوى واإلطار . 	1

الزمنــي لحلهــا وطبيعــة اإلجــراء المتخــذ للحل.
التواصــل مــع المتقدميــن بالشــكاوى شــخصياً أو تليفونيــاً أو عبــر البريــد أو البريــد اإللكترونــي أو أي وســيلة اتصــال رســمية . 	1

لمعرفــة تفاصيــل الشــكوى ومتابعــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حيالهــا ومــدى معرفــة الشــاكي باإلجــراءات المتخــذة ومــدى 
رضائــه عنهــا.

تصنيــف شــكاوى المتعامليــن مــع النظــام حســب التوزيــع الجغرافــي وأنــواع المنشــآت وشــدة المخاطــر الــذي تمثلــه الشــكاوى . 18
ونــوع اإلجــراءات المشــكو منهــا ومــدى ونــوع اإلجــراءات المتخــذة لحــل الشــكوى وتحليــل وعــرض ومتابعــة ذلــك إحصائيــا.

جمــع البيانــات عــن آراء المتعامليــن مــع النظــام مــن المرضــى وأســرهم ومقدمــي الرعايــة الصحيــة والعامليــن بالنظــام و كل . 	1
مــا يخــص مســببات عــدم رضــاء المتعامليــن مــع النظــام.

ضبط حاالت التحايل على النظام أو التربح وما شابهها من المخالفات ذات الصلة بالنظام.. 20
التوصية بإحالة المخالفات المرصودة لجهة االختصاص. . 21
التعاون البناء مع الجهات الرقابية القومية فيما يخص مجال عمل الرقابة الصحية.. 22
االســتعانة بالخبــرات حســب الحاجــة إليهــا بعــد الحصــول علــى إذن الســلطة المختصــة ســواء كانــت الخبــرات مــن داخــل الهيئــة . 	2

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أو مــن الجهــات األخــرى ذات الصلــة فــي أداء المهــام المســندة إليهــم.
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وتجــدر هنــا اإلشــارة إلــى أن تعطيــل أو منــع أو تضليــل أو االعتــداء علــى منتســبي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أثنــاء 
أداء عملهــم فــي المنشــآت الصحيــة يُعـَـد إخــالالً متعمــداً بالقانــون رقــم 2 لســنة 2018 بشــأن نظــام التأميــن الصحــي الشــامل والئحتــه 
ــن  ــام والمواطني ــن بالنظ ــن والعاملي ــى والمتعاملي ــح المرض ــامل ومصال ــي الش ــن الصح ــام التأمي ــداً بنظ ــراراً متعم ــة وإض التنفيذي
وإهــداراً لهيبــة الدولــة وســيادة القانــون ال ســيما أن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة تخضــع لإشــراف العــام لفخامــة رئيــس 
الجمهوريــة، وبنــاًء عليــه يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الرادعــة حيــال األشــخاص والمنشــآت الصحيــة وإدارتهــا عنــد حــدوث ذلــك 

بــأي شــكل مــن األشــكال.
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المبــــدأ األول

تقديــم رعايــة آمنــة تضمــن الحفــاظ علــى ســامة المرضــى منــذ 
دخــول المنشــأة وأثنــاء تلقــى الخدمــات المطلوبــة وحتــى الخروج 
منهــا مســئولية مشــتركة بيــن القيــادات والعامليــن بالمنشــأة
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المبـــــدأ األول
تقديم رعاية آمنة تضمن الحفاظ على سالمة المرضى منذ دخول المنشأة وأثناء تلقى الخدمات 

المطلوبة وحتى الخروج منها مسئولية مشتركة بين القيادات والعاملين بالمنشأة
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: دور اإلدارة والقيادات في نشر ثقافة السالمة واإلبالغ عن األخطاء
القاعدة الثانية: إنشاء نظام فعال يهدف لضمان سالمة المريض حسب الُمحددات الوطنية 

القاعدة الثالثة: مشاركة العاملين في تنفيذ األهداف الوطنية لسالمة المريض
القاعدة الرابعة: مشاركة المرضى وعائالتهم في تفعيل سالمة المريض بالمنشأة

القاعدة الخامسة: دور اإلدارة والقيادات في متابعة تنفيذ األهداف الوطنية لسالمة المريض
القاعدة السادسة: قياس األداء والعمل على فرص التحسين

1. 1. القاعدة األولى: دور اإلدارة والقيادات في نشر ثقافة السالمة واإلبالغ عن األخطاء
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة باآلتي:
حصول المدير وكافة مستويات القيادات داخل المنشأة على التوعية باألهداف القومية لسالمة المريض.- 
مشاركة مدير وقيادات المستشفى في تخطيط ودعم ومراقبة تحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.- 
وجود قائمة باألخطاء واألحداث غير المتوقعة / الجسيمة/ وشيكة الحدوث و واجبة اإلبالغ.- 
وجود نظام مفعل لإبالغ باألخطاء واألحداث التي تمس سالمة المريض.- 
تثقيــف العامليــن فيمــا يخــص التعامــل مــع األخطــاء واألحــداث التــي تمــس ســالمة المريــض safety incidents أو الظــروف - 

.unsafe conditions التــي قــد تعرضــه للخطــر
التشــجيع علــى اإلبــالغ عــن األحــداث والظــروف التــي تمثــل خطــراً علــى المرضــى وحمايــة القائميــن باإلبــالغ مــن االضطهاد - 

العقاب. أو 
التقييم الدوري لثقافة السالمة لدى العاملين بفئاتهم ومستوياتهم الوظيفية المختلفة والعمل على فرص التحسين.- 
إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو - 

ــة. ــواردة بإصــدارات الهيئ المعرفــة بحدوثــه وحســب اإلجــراءات ال
تحليــل األســباب الجذريــة بمشــاركة العامليــن والقيــادات ووضــع وتنفيــذ خطــط عمــل تصحيحيــة حســب اإلجــراءات الــواردة - 

بإصــدارات الهيئــة.

2. 1. القاعدة الثانية: إنشاء نظام فعال يهدف لضمان سالمة المريض حسب الُمحددات الوطنية
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة باآلتي:
وجود خطة حديثة ومعتمدة لتحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.- 
إعداد وتفعيل سياسات سالمة المرضى حسب الُمحددات الوطنية لألهداف العامة لسالمة المريض- 
استخدام اسم المريض حسبما هو وارد بتحقيق الشخصية دون اختصار أو تغيير.- 
تعريــف المريــض وعناصــر الخدمــة ذات الصلــة )علــى ســبيل المثــال نمــاذج الملــف الطبــي، طلبــات اإلجــراءات التشــخيصية، - 

األدويــة المنصرفــة، الــدم ومشــتقاته، العينــات واألنســجة، االستشــارات، التســليم والتســلم، ســجالت الخدمــات مثــل الطــوارئ- 
العمليــات – المناظيــر – العيــادات الخارجيــة وخدمــات اليــوم الواحــد( وذلــك باســتخدام اثنيــن مــن المحــددات وثيقــة الصلــة 

بالمريــض حســب سياســة المنشــأة بمــا يمنــع األخطــاء الناتجــة عــن تعريــف المريــض.
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االعتمــاد علــى نمــاذج موحــدة مبنيــة علــى أســس علميــة لتقييــم وإعــادة تقييــم المخاطــر المعــرض لهــا المريــض مثــل خطــر - 
الســقوط، قــرح الفــراش، خطــر الجلطــات الوريديــة، التدهــور اإلكلينيكــي، الفئــات األكثــر عرضــة للمخاطــر.

تنفيذ إجراءات موحدة وموثوقة للحد من المخاطر الُمعرض لها المريض حسب نتائج تقييم وإعادة تقييم المخاطر.- 
تحديث خطط الرعاية الطبية والتمريضية للمرضي طبقا لتقييم المخاطر واحتياجات المرضي.- 
تحديد وتدريب العاملين المعنيين بتحديد المخاطر وتنفيذ إجراءات سالمة المريض. - 
إتاحة وتبادل وتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بحالة المريض بين فريق تقديم الرعاية الصحية.- 
وضــع ومتابعــة مؤشــرات األداء للتحقــق مــن تنفيــذ األهــداف العامــة لســالمة المريــض وكل مــا ورد بإصــدارات الهيئــة ممــا - 

يمــس ســالمة المريــض.
رعاية القيادات لمبادرات سالمة المرضى والعمل على فرص التحسين بمشاركة الفئات المختلفة من العاملين. - 

3. 1. القاعدة الثالثة: مشاركة العاملين في تنفيذ األهداف الوطنية لسالمة المريض
وتتضمن محاور التحقق:

معرفة العاملين بدورهم في تفعيل سالمة المريض كل حسب مهام وظيفته.- 
يشارك العاملون ذوي الصلة في إعداد السياسات واإلجراءات والخطط المتعلقة بسالمة المريض.- 
يشارك العاملون في اإلبالغ عن األخطاء واألحداث الواجب اإلبالغ بها.- 
يشارك العاملون في حماية المريض من المخاطر كل حسب مهام وظيفته.- 
إتاحــة وتبــادل المعلومــات المحدثــة المتعلقــة بســالمة المريــض للعامليــن المعنييــن بحالتــه فــي اإلطــار الزمنــي المناســب بمــا - 

ــيمة –  ــة والجس ــر المتوقع ــداث غي ــة – األح ــية – التفاعــالت الدوائي ــن الحساس ــات ع ــل المعلوم ــض مث ــالمة المري ــم س يدع
ــي.  ــات - التدهــور اإلكلينيك المضاعف

ــة -  ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــض واتخ ــالمة المري ــراءات س ــل إج ــي تفعي ــم ف ــص دوره ــا يخ ــن فيم ــة أداء العاملي ــم متابع يت
ــة. الالزم

4. 1. القاعدة الرابعة: مشاركة المرضى وعائالتهم في تفعيل سالمة المريض بالمنشأة
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة باآلتي:
توجد إجراءات مفعلة لنشر ثقافة سالمة المريض تستهدف المرضى والمترددين والمنتفعين بالخدمات. - 
تضع المنشأة أنشطة و وسائل لتثقيف المريض فيما يخص المخاطر المعرض لها حسب حالة المريض.- 
يتم تثقيف وتشجيع المرضى والمترددين والمنتفعين بالخدمات لإبالغ عن األخطاء واألحداث غير المتوقعة والجسيمة.- 
تثقيف المرضي األكثر عرضة للمخاطر وذويهم وتوثيق اإلجراءات المتخذة.- 
يشارك المرضى وعائالتهم في تحليل األحداث الجسيمة واألحداث واجبة اإلبالغ.- 

5. 1. القاعدة الخامسة: دور اإلدارة والقيادات في متابعة تنفيذ األهداف الوطنية لسالمة المريض
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة باآلتي:
ــة -  ــا ورد بإصــدارات الهيئ ــض و كل م ــة لســالمة المري ــة العام ــذ األهــداف الوطني ــة تنفي وجــود مؤشــرات أداء تعكــس متابع

ــا يمــس ســالمة المريــض. ــة مم ــة الصحي ــاد والرقاب العامــة لالعتم
تشارك القيادات المعنية في أعمال اللجان واألنشطة وفرق العمل ذات الصلة بسالمة المريض. - 
يتم مشاركة ومتابعة نتائج قياس األداء مع األقسام المعنية وقياداتها.- 
يتم العمل على فرص التحسين بمشاركة القيادات والعاملين.- 
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6. 1. القاعدة السادسة: قياس األداء والعمل على فرص التحسين
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة باآلتي:
وجود خطة ُمحدثة ومعتمدة لتحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.- 
توجد لجنة مفعلة لتحسين األداء وسالمة المرضي وإدارة المخاطر ويتم متابعة تنفيذ توصياتها دورياً.- 
مشاركة مدير وقيادات المستشفى في تخطيط ودعم ومتابعة تحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.- 
توفير الدعم والموارد ألنشطة تحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.- 
التأكد من وجود المهارات لدى العاملين المعنيين بجمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي.- 
إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو - 

ــة. ــواردة بإصــدارات الهيئ المعرفــة بحدوثــه وحســب اإلجــراءات ال
تحليــل األخطــاء الجســيمة والوصــول إلــى األســباب الجذريــة مــع إخطــار الهيئــة بنتائــج التحليــل فــي فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز - 

5	 يومــا مــن تاريــخ وقــوع الخطــأ أو المعرفــة بحدوثــه وحســب اإلجــراءات الــواردة بإصــدارات الهيئــة.
وضع خطط عمل تصحيحية لمنع تكرار األحداث العارضة، والوشيكة، وغير المتوقعة واألحداث الجسيمة.- 
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المبــــدأ الثاني

تفعيــل حقــوق المريــض بما يضمن جــودة الخدمة وعــدم التمييز، 
ويدعــم مــرور المريــض بتجربــة ُمرضيــة أثنــاء تلقيــه الخدمــة
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المبـــــدأ الثاني
تفعيـــل حقـــوق المريض بما يضمن جـودة الخدمة وعدم التمييز، ويدعم مرور المريض بتجربة 

ُمرضيـــة أثناء تلقيه الخدمة
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: خلق ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض بالتعاون بين القيادات والعاملين
القاعدة الثانية: تعريف المرضى وذويهم بالخدمات المتاحة وأسعارها

القاعدة الثالثة: مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية واإلجراءات الخاصة بهم 
القاعدة الرابعة: بيئة وعمليات تقديم الرعاية الصحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم

القاعدة الخامسة: العدالة والمساواة وعدم التمييز

1. 2. القاعدة األولى: خلق ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض بالتعاون بين القيادات والعاملين
وتتضمن محاور التحقق:

تتبنى قيادات المؤسسة والعاملين بها ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض.- 
توجد لجنة متخصصة مفعلة وموثقة لمتابعة تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض. - 
توجد خطة مفعلة لتدريب العاملين على مبادرات الرعاية المتمركزة حول المريض. - 
توجــد آليــات لتمكيــن المريــض فيمــا يخــص تقديــم الرعايــة )أنشــطة التثقيــف الصحــي، مشــاركة المريــض فــي اتخــاذ القــرار، - 

تقديــم الدعــم النفســي للمريــض(.
يتم تعريف المرضى وذويهم بحقوق ومسئوليات المرضى بالطريقة المناسبة لثقافتهم واحتياجاتهم.- 
توجد آلية لإبالغ عن حاالت اإلخالل بحقوق ومسئوليات المرضى وذويهم.- 
تضمن المنشأة حرية المريض في تقديم شكواه دون تعرضه لالضطهاد. - 
يوجد نظام مفعل لالستماع آلراء المرضى وذويهم ومعرفة شكاواهم.- 
يتم اتخاذ إجراءات للتحسين مبنية على آراء وشكاوى المرضى وذويهم وإعطاء التغذية الراجعة للمعنيين.- 

2. 2. القاعدة الثانية: إتاحة الخدمات حسب احتياجات المريض وتعريف المرضى وذويهم بأسعارها
وتتضمن محاور التحقق:

تتبنى المنشأة سياسة إعالنية تتوافق مع قوانين ولوائح آداب المهنة.- 
تلتزم المنشأة بالشفافية والمصداقية في اإلعالن عن خدماتها / مقدمي الخدمات.- 
يتلقى المرضي وأسرهم معلومات واضحة ومحدثة ودقيقة حول خدمات المنشأة وأوقات تقديمها.- 
تضمن المنشأة تعريف المرضى وأسرهم بتكلفة الخدمة. - 
تضمن المنشأة تعريف ومساعدة المرضى وذويهم بشأن العمليات اإلدارية المتعلقة بالحصول على الخدمات.- 
يوجــد نظــام مفعــل لمســاعدة المريــض فــي الحصــول علــى الخدمــات فــي حــال عــدم توافرهــا بالمنشــأة عــن طريــق نقــل وإحالــة - 

المرضــى إلــى مؤسســات رعايــة أخــرى وذلــك طبقــاً للقوانيــن واللوائــح واحتياجــات المريض.

3. 2. القاعدة الثالثة: مشاركة المرضي وذويهم في خطة الرعاية واإلجراءات الخاصة بهم 
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة بالحصول على موافقة المريض على تلقى العالج بالتوافق مع اللوائح والقوانين.- 
العاملون المعنيون على دراية بإجراءات الحصول على موافقة المريض حيثما ينطبق ذلك.- 
يوجد نظام مفعل للحصول على الموافقة المستنيرة من المريض أو من ينوب عنه طبقاً للقانون.- 
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تضمن المنشأة إتاحة الفرصة للمرضى وأسرهم للقاء الفريق المسئول عن حالة المريض واإلجابة عن تساؤالتهم.- 
يحصل المريض وذويه على التثقيف الصحي المناسب لحالته واحتياجاته. - 

4. 2. القاعدة الرابعة: بيئة وعمليات تقديم الرعاية الصحية تلبي احتياجات وتوقعات المرضى وذويهم
وتتضمن محاور التحقق:

تضمن المنشأة وجود أماكن لالنتظار مريحة ومناسبة الحتياجات المريض واألسرة.- 
أماكــن االنتظــار كافيــة بالنســبة للخدمــات المختلفــة ومــزودة باالحتياجــات اإلنســانية األساســية مثــل دورات الميــاه، اإلضــاءة، - 

النظافــة، التهويــة المناســبة واألمــن. 
يتم إعالم المرضي بالوقت المتوقع لالنتظار حتى الحصول على الخدمة.- 
يتم متابعة مدى رضاء المرضى عن فترات االنتظار والعمل على فرص التحسين. - 
يتــم تفعيــل حقــوق المريــض بموجــب القوانيــن واللوائــح والقــرارات الســارية كمــا تشــمل مــا نصــت عليــه إصــدارات الهيئــة - 

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. 
تضمن المنشأة أن تكون إقامة المريض مريحة وتعمل على تلبية احتياجاته وتفضيالته.- 
يوجد نظام مفعل لحماية كرامة وخصوصية المريض أثناء تلقى الرعاية الطبية في جميع أماكن الخدمة.- 
يوجد نظام مفعل لحماية متعلقات المريض وإعادتها له أو لمن ينوب عنه.- 

5. 2. القاعدة الخامسة: العدالة والمساواة وعدم التمييز
وتتضمن محاور التحقق:

وجود نظام يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً الحتياجات المرضى ودون تمييز.- 
تتبنى قيادات المنشأة نشر مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.- 
توفر المنشأة الخدمات بشكل يضمن عدم التمييز بين المرضى على أساس الجنس، العرق، الدين، الجهة التأمينية ..... - 
تضمــن المنشــأة توافــر المهنييــن الصحييــن بشــكل متكافــئ فــي المؤهــالت والمهــارات وذلــك لــكل خدمــة علــى مــدار ســاعات - 

تقديــم الخدمــة.
يوجد نظام مفعل لإبالغ عن أحداث التمييز المحتملة.- 
يتم فحص الحاالت المبلغة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.- 
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المبــــدأ الثالث

وفاعليــة  جــودة  يضمــن  بمــا  بالمنشــأة  الــدواء  إدارة  تفعيــل 
الخدمــات الدوائيــة المقدمــة للمرضــي ويحقــق الســامة الدوائيــة
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المبـــدأ الثالـــث
تفعيل إدارة الدواء بالمنشأة بما يضمن جودة وفاعلية الخدمات الدوائية المقدمة للمرضي ويحقق 

السالمة الدوائية  
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: تضمن المنشأة فريق العمل المؤهل والقادر على إدارة الدواء بكفاءة
ــة بالمنشــأة بمــا يحقــق مهمــة المنشــأة ويلبــي احتياجــات المرضــى ويتوافــق مــع  ــط للخدمــات الدوائي ــم التخطي القاعــدة الثانيــة: يت

ــح ــن واللوائ القواني
القــاعدة الثالثة: تضمن المنشأة تقديم خدمة دوائية موحدة في جميع االوقات

القـاعدة الرابعة: يتوفر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان التخزين اآلمن للدواء
القاعدة الخامسة: تضمن المنشأة استخدام الدواء بشكل آمن

القاعدة السادسة: توجد إجراءات موحدة مفعلة لمنع أخطاء الدواء
القـاعدة السابعة: يتوافر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان سالمة األدوية المخدرة

القــاعدة الثامنة: يتوافر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان االستخدام األمثل للمضادات الحيوية

1. 3. القاعدة األولى: تضمن المنشأة فريق العمل المؤهل والقادر على إدارة الدواء بكفاءة
وتتضمن محاور التحقق:

تشارك القيادات في اختيار الصيادلة للعمل بالمنشأة طبقاً للمؤهالت واالشتراطات المطلوبة.- 
تضمــن المنشــأة تقديــم خدمــات الصيدلــة مــن خــالل أفــراد مؤهليــن ومســجلين بــوزارة الصحــة ولهــم توصيــف وظيفــي بمهــام - 

ومســئوليات محــددة. 
يُشرف صيدلي مؤهل وكفء على جميع إجراءات إدارة الدواء بالمنشأة الصحية عندما يتطلب القانون ذلك.- 
الصيادلة بقسم الصيدلة بالمنشأة مسجلين بهيئة االعتماد والرقابة الصحية- 
توفر المنشأة أعداد مناسبة من الصيادلة طبقا لخطة التوظيف وأعباء العمل.- 

ــى  ــات المرض ــي احتياج ــأة ويلب ــة المنش ــق مهم ــا يحق ــأة بم ــة بالمنش ــات الدوائي ــط للخدم ــم التخطي ــة: يت ــدة الثاني 2. 3. القاع
ــح ــن واللوائ ــع القواني ــق م ويتواف

وتتضمن محاور التحقق:
يتــم اختيــار والحصــول علــى األدويــة طبقــا للخطــط وسياســات المنشــأة وبالتوافــق مــع اللوائــح والقوانيــن المنظمــة وحســب - 

معــدالت االســتهالك.
توجد آلية لمراجعة وتقييم األدوية بما يضمن توفير أدوية ذات فاعلية طبقا الحتياجات المرضي.- 
تشارك القيادات في تحديد واختيار األدوية حسب نطاق عمل المنشأة واحتياجات المرضى واألصول العلمية الحديثة.- 
يوجــد دليــل لألدويــة الموجــودة بالمنشــأة مبنــي علــى الدليــل العلمــي ومحــدث ومعتمــد مــن لجنــة الــدواء ويشــمل االســم العلمــي - 

والتجــاري واالســتخدام واآلثــار الجانبيــة والتفاعــالت لــكل دواء.

3. 3. القاعدة الثالثة: تضمن المنشأة تقديم خدمة دوائية موحدة في جميع األوقات 
وتتضمن محاور التحقق:

تغطي الخدمات الدوائية جميع المرضى بالمنشأة على مدار الساعة جميع أيام األسبوع.- 
يتوفر بالمنشأة مصدر / مصادر محدثة ومبنية على الدليل العلمي للحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الدواء. - 
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4. 3. القاعدة الرابعة: يتوفر بالمنشأة نظام واجراءات لضمان التخزين اآلمن للدواء 
وتتضمن محاور التحقق:

يتناسب مكان التخزين مع حجم وكمية الدواء المخزن حسب اشتراطات الُمصنع وبما يضمن سالمة وفاعلية الدواء.- 
يتم اتباع اشتراطات التخزين اآلمن وحسب تعليمات الُمصنع. - 
يتــم وضــع بطاقــة تعريــف لــكل صنــف تتضمــن اســم الصنــف ورقــم التشــغيلة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة مــع مراعــاة تحديثهــا - 

بشــكل دوري.
ــة -  ــة محدث ــل قائم ــم عم ــع ويت ــات الُمصن ــب توصي ــبة حس ــرارة المناس ــات الح ــي درج ــة ف ــاظ باألدوي ــأة باالحتف ــزم المنش تلت

ــة. ــخ الصالحي ــغيلة وتاري ــم التش ــن رق ــة تتضم ــة بالثالج ــة المخزن باألدوي
يتم متابعة درجات الحرارة بالثالجات ودرجات الحرارة والرطوبة بأماكن تخزين الدواء من )2-	( مرة يوميًا. - 
توجد متابعة دورية لاللتزام بإجراءات التخزين اآلمن.- 
توجد إجراءات مفعلة عند خروج إجراءات التخزين عن المقبول بما في ذلك متابعة الحرارة والرطوبة.- 

5. 3. القاعدة الخامسة: تضمن المنشأة استخدام الدواء بشكل آمن
وتتضمن محاور التحقق:

يتم الحصول على قائمة الدواء الحالية للمرضي وتوثيقها بالملف الطبي ومراجعتها عند وصف دواء جديد. - 
توجــد قائمــة بالمنشــأة بمــن لهــم الحــق فــي وصــف الــدواء، تحضيــر الــدواء، صــرف الــدواء، إعطــاء الــدواء طبقــا لترخيــص - 

مزاولــة المهنــة والقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة وتقييــم كفــاءة العامليــن.
تحــدد المنشــأة الحــد األدنــى مــن البيانــات المطلوبــة فــي الوصفــة الطبيــة بالتطابــق مــع األصــول العلميــة والمهنيــة وإصــدارات - 

الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
تضمن المنشأة تحضير وصرف الدواء بشكل آمن- 
يتم اتباع توصيات الدليل القومي لمكافحة العدوى أثناء تحضير الدواء.- 
يتم توثيق إعطاء الدواء للمرضي بالملف الطبي.- 
توجد سياسة ُمنفذة للتعامل مع األدوية المسحوبة، منتهية الصالحية، التالفة، المصروفة ولم تستعمل. - 

6. 3. القاعدة السادسة: توجد إجراءات موحدة مفعلة لمنع أخطاء الدواء
وتتضمن محاور التحقق:

مقدمي الخدمة على دراية بآلية طلب الدواء من خارج قائمة الدواء المعتمدة بالمنشأة.- 
يتوافر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان سالمة األدوية عالية الخطورة وعالية التركيز.- 
يتوفر بالمنشأة سياسات وإجراءات للتعامل مع األدوية عالية الخطورة وعالية التركيز.- 
توجــد آليــة محــددة مطبقــة وموثقــة إلعــداد وتحديــث واعتمــاد قوائــم األدويــة عاليــة الخطــورة والتركيــز والمتشــابهة فــي الشــكل - 

والنطــق طبقــا لمرجعيــة علميــة حديثة.
يوجد قائمة محدثة ومعتمدة لألدوية عالية الخطورة وعالية التركيز والمتشابهة في الشكل والنطق. - 
يتــم تطبيــق إجــراءات للحــد مــن األخطــاء عنــد تخزيــن، وصــف، صــرف وإعطــاء األدويــة عاليــة التركيــز وعاليــة الخطــورة - 

والمتشــابهة فــي الشــكل أو االســم.
يتم مراجعة الوصفة الطبية قبل صرف الدواء بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين.- 
يتم قياس ومتابعة مدي االلتزام باحتياطات الحد من األخطاء عند التعامل مع األدوية. - 

7. 3. القاعدة السابعة: يتوافر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان سالمة األدوية المخدرة 
وتتضمن محاور التحقق:

يتم توفير األدوية المخدرة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.- 
يتم تسجيل كميات المستحضرات الواردة كتابةً وتفقيطاً في دفتر العهدة الخاص باألدوية المخدرة بالمستشفى.- 
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دفتر العهدة الخاص باألدوية المخدرة له محضر فتح معتمد ومختوم وجميع صفحات الدفتر مختومة ومرقمة. - 
يتم تسجيل رقم التشغيلة ومستلم الطلبية والتاريخ لكل فاتورة بدفتر العهدة الخاص باألدوية المخدرة.- 
عنــد عمــل طلبيــة فرعيــة لألماكــن التــي يتــم بهــا صــرف األدويــة المخــدرة مثــال )العمليــات، الرعايــة المركــزة، الطــوارئ( - 

يتــم تدوينهــا بنفــس دفتــر العهــدة مــع كتابــة اســم المســتلم وتوقيعــه. 
يشــرف الصيدلــي األول علــي طلبيــات األدويــة المخــدرة ويقــوم بعمــل جــرد أســبوعي يتضمــن الكميــات المنصرفــة والكميــات - 

المتبقيــة وكميــات الفــوارغ.
يتــم صــرف األدويــة المخــدرة مــن العهــدة الفرعيــة بنــاًء علــى تذكــرة صــرف لألدويــة المخــدرة )أورنيــك صــرف( مــدون بهــا - 

بيانــات المريــض والتشــخيص، اســم الــدواء المخــدر والعــدد كتابــةً وتفقيًطــا مختومــة ومعتمــدة مــن الطبيــب المعالــج ومســتلم 
العهــدة الفرعيــة ورئيــس القســم المختــص طبقــا للقوانيــن واللوائــح.

يتــم عمــل دفتــر عهــدة باألماكــن الفرعيــة الســتالم وصــرف األدويــة المخــدرة علــى أن يكــون معتمــد ومرقــم ومختــوم ويــدون - 
بــه بيانــات تذاكــر الصــرف )األورنيــك(: اســم المريــض، تاريــخ الصــرف، اســم الطبيــب المعالــج، الكميــة المنصرفــة.

توجــد إجــراءات واضحــة ومحــددة ومطبقــة وموثقــة إلعــدام الكميــات المتبقيــة بعــد صرفهــا وتحضيرهــا مــن األدويــة المخــدرة - 
طبقــا للقوانيــن واللوائــح المنظمــة.

يتــم اســتالم وإعــدام الفــوارغ ألصنــاف األمبــوالت المنصرفــة بعــد جردهــا باالســتعانة بآخــر محضــر إعــدام فــوارغ بلجنــة - 
مشــكلة مــن مفتــش صيدلــي بــاإلدارة الصيدليــة التابــع لهــا المنشــأة والصيدلــي األول )مســئول العهــدة( وموظــف إداري.

يتم االحتفاظ بالفواتير و أورنيكات الصرف والتقارير بالصيدلية للمراجعة عند الضرورة.- 
يتم وضع طلبية األدوية المخدرة في مكان مؤمن ومنفصل سواء بالصيدلية أو أماكن العهدة الفرعية.- 

8. 3. القاعدة الثامنة: يتوافر بالمنشأة نظام وإجراءات لضمان االستخدام األمثل للمضادات الحيوية 
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة بتطبيق برنامج لالستخدام األمثل للمضادات الحيوية.- 
توفر المنشأة القوي البشرية، التجهيزات المطلوبة، مصادر المعلومات الدوائية الالزمة لتطبيق البرنامج.- 
توجــد إجــراءات للحــد مــن اإلفــراط فــي اســتخدام المضــادات الحيويــة مثــل: أدلــة العمــل، البروتوكــوالت المعتمــدة، الموافقــة - 

المســبقة، المتابعــة والتغذيــة المرتــدة.
توجــد إجــراءات مبنيــة علــى الدليــل العلمــي ومطبقــة لطلــب وتحضيــر وإعطــاء أدويــة المضــادات الحيويــة بمــا يضمــن ســالمة - 

الــدواء وتحقيــق فاعليته.
يوجــد قيــاس دوري لمــدي االلتــزام بأدلــة العمــل والبروتوكــوالت، ونســب اســتخدام المضــادات الحيويــة، وأنمــاط عــدم االلتــزام - 

ويتــم توثيــق اإلجــراءات التصحيحيــة المتخذة.
توجد برامج لتثقيف العاملين والمرضي والتعريف بالتفاعالت العكسية للمضادات الحيوية واالستخدام األمثل لها.- 
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المبــــدأ الــرابع

تخطيـط وتقديم الخدمات الجراحية والتخدير بما يضمن سـامة 
المـــــريض
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المبــــدأ الرابع
تخطيط وتقديم الخدمات الجراحية والتخدير بما يضمن سالمة المريض 

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:
القاعدة األولى: تستوفي المنشأة متطلبات البنية التحتية المالئمة لخدمات الجراحـة والتخدير بما يتوافق مع القوانين واللوائح 

القاعدة الثانية: يتم تفعيل إجراءات التنفيذ والمتابعة للخدمـات الجراحيـة واإلجـراءات التداخلية
القاعدة الثالثة: يتم تفعيل إجراءات لتقديم ومتابعة خدمات التخدير والتهدئة المتوسطة

القاعدة الرابعة: تضمن المنشأة تواصل واستمرارية تقديم الرعاية الصحية قبل وبعد إجراء الجراحة واإلجراءات التداخلية

ــع  ــق م ــا يتواف ــر بم ــة والتخدي ــات الجراحـ ــة لخدم ــة المالئم ــة التحتي ــات البني ــى: تســتوفي المنشــأة متطلب 1. 4. القاعــدة األول
ــح  ــن واللوائ القواني

وتتضمن محاور التحقق:
االلتزام بتقسيم مناطق جناح العمليات ومسارات المرضى طبقا للدليل القومي لمكافحة العدوى.- 
االلتزام بالمعايير التصميمية للمنشآت الصحية الصادرة عن المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء.- 
توافــر األجهــزة األساســية لتجهيــز جنــاح العمليــات والتحقــق باســتمرار مــن عملهــا بشــكل صحيــح طبقــا للقوانيــن والمعاييــر - 

المنظمــة لذلــك.
توافر تجهيزات غرف اإلفاقة وأسرة الرعاية المركزة المجهزة لتلبية احتياجات المرضى. - 

2. 4. القاعدة الثانية: يتم تفعيل إجراءات لتنفيذ ومتابعة الخدمـات الجراحيـة واإلجـراءات التداخلية
وتتضمن محاور التحقق

توفر الكوادر المؤهلة من مقدمي خدمات الجراحة واإلجراءات االختراقية.- 
توجد إجراءات مفعلة لمتابعة تقديم الخدمات الجراحية حسب االمتيازات اإلكلينيكية الممنوحة.- 
يتــــم التأكــد مــن اســتكمال تقييــم المريــض ونتائــج الفحــوص ومالئمــة اإلجــراء حســب حالــة المريــض فــي الوقــت الصحيــح - 

وحســب القواعــد المهنيــة وأدلــة العمــل اإلكلينيكيــة.
يتم تفعيل إجراءات تمنع األخطاء أثناء اإلجراءات الجراحية والتداخلية.- 
يتم تقديم الخدمات الجراحية والتداخلية حسب أدلة العمل المبنية على األدلة العلمية المحدثة والمعتمدة.- 
ــزام -  ــة المريــض وفاعليتهــا وااللت ــة بحيــث تضمــن ضرورتهــا لحال ــة والتداخلي ــم الخدمــات الجراحي ــة لمتابعــة تقدي توجــد آلي

ــي. ــف الطب ــق بالمل بإجــراءات ســالمة المريــض والتوثي
يتــم إرســال األنســجة التــي تــم اســتئصالها جراحيـًـا أو الحصــول عليهــا بإجــراء تداخلــي/ اختراقــي إلــى الفحــص الباثولوجــي، - 

مــا لــم تكــن ضمــن قائمــة األنســجة المســتثناة مــن الفحــص الباثولوجــي، مــع تســجيل نتائــج الفحــص فــي ملــف المريــض.
توجد عملية تتبع بأثر رجعي ألي جهاز قابل للزرع مع وجود عملية الستدعاء مربض خضع إلجراء زرع جهاز.- 

3. 4. القاعدة الثالثة: يتم تفعيل إجراءات لتقديم ومتابعة خدمات التخدير والتهدئة المتوسطة
وتتضمن محاور التحقق:

توفر المنشأة خدمات التخدير والتهدئة المتوسطة بواسطة العدد الكافي من األطباء البشريين المتخصصين بالتخدير.- 
تتم خدمات التخدير والتهدئة تحت إشراف طبيب تخدير مؤهل و وفقًا للدليل العلمي وبروتوكوالت العمل المعتمدة.- 
 -. ACLS فريق عمل التخدير حاصــل علــى شهادة سارية فــي إنعــاش القلــب المتقدم
يتم تقييم المريض قبل التخدير والتهدئة المتوسطة وتحديد التعامل مع عوامل الخطورة المحتملة.- 
يتم التأكد من جاهزية وعمل أجهزة التخدير بشكل دوري بواسطة متخصصين.- 
يتم التعامل مع أدوية التخدير حسب القوانين واللوائح ومعايير سالمة الدواء.- 
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ــع -  ــاً م ــي تزامن ــف الطب ــا بالمل ــر وتوثيقه ــي تخدي ــة المتوســطة بواســطة أخصائ ــر والتهدئ ــاء التخدي ــض أثن ــة المري ــم متابع يت
ــة. المتابع

تتوافر وسائل إنعاش المرضى والتعامل مع مضاعفات التخدير والتهدئة.- 
تقــدم خدمـــات التخديــر والتهدئــة المتوســطة بالتوافـــق مـــع القوانيــن واللوائـــح والدليــل العلمي ومعاييــر الممارســـة المهنية ذات - 

الصلــة.
يتــم تنفيــذ وتوثيــق متابعــة المرضــى أثنــاء اإلفاقــة بواســطة كــوادر مؤهلــة ومدربــة وحســب إجــراءات واضحــة وأوامــر طبيــة - 

محــددة وموثقــة بالملــف الطبــي.

4. 4. القاعــدة الرابعــة: تضمــن المنشــأة تواصــل واســتمرارية تقديــم الرعايــة الصحيــة قبــل وبعــد إجــراء الجراحــة واإلجــراءات 
التداخلية

وتتضمن محاور التحقق:
يتــم توثيــق تقييــم المريــض قبــل وبعــد الجراحــة واإلجــراء التداخلــي/ االختراقــي بالملــف الطبــي بواســطة أشــخاص مؤهليــن - 

ومتخصصيــن بالتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح والمعاييــر ذات الصلــة.
يتــم التخطيــط لتقديــم خدمــات الجراحــة والتخديــر حســب مجــال عمــل المنشــأة وبمــا يلبــي احتياجــات حالــة المريــض وعوامــل - 

الخطــورة المتوقعــة. 
ــذي يضمــن ســالمة -  ــت المناســب وال ــي الوق ــة ف ــي حــاالت االستشــارات الطبي ــة ف ــي الخدم ــن مقدم ــق التواصــل بي ــم توثي يت

ــل. ــة العم ــة وأدل ــض حســب القواعــد المهني المري
يتم توثيق متابعة المريض أثناء التخدير والتهدئة المتوسطة بما في ذلك المضاعفات واألحداث غير المتوقعة.- 
يتم توثيق ومتابعة خطة الرعاية الصحية بعد اإلجراءات الجراحية والتداخلية / االختراقية.- 
مشــاركة المريــض والفريــق الطبــي المقــدم للخدمــة عنــد تحديــث أو تعديــل خطــة الرعايــة أو اإلجــراء الجراحي/التداخلــي/ - 

االختراقــي.
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المبــــدأ الخامس

توفير واستمرارية الرعاية من قبل مختلف المنشآت 
والتخصصات بما يلبي احتياجات المريض
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المبــــدأ الخامس
توفير واستمرارية الرعاية من قبل مختلف المنشآت والتخصصات بما يلبي احتياجات المريض 

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:
القـاعدة األولى: تلتزم المنشأة بتوثيق الخدمات المقدمة للمريض 

القــاعدة الثانية: تضمن المنشأة وجود نظام إلحالة المريض يشمل محددات موضوعية والتغذية الراجعة
القــاعدة الثالثة: تلتزم المنشأة بإجراءات تضمن سالمة المريض أثناء اإلحالة 

القاعــدة الرابعــة: تضمــن المنشــأة أن يحتــوي ملــف المريــض علــى معلومــات صحيحــة ومحدثــة عــن حالتــه الصحيــة والخدمــات 
المقدمــة لــه

القاعدة الخامسة: تضمن المنشأة وجود نظام مطبق السترجاع ملف المريض حال الحاجة إليه 

1. 5. القاعدة األولى: تلتزم المنشأة بتوثيق الخدمات المقدمة للمريض
وتتضمن محاور التحقق:

توجد سياسات وإجراءات مطبقة توضح مسئوليات التوثيق بالملف الطبي شاملةً اإلطار الزمني. - 
ــة -  ــة كامل ــراءات االختراقي ــات – اإلج ــادات – العملي ــوارئ - العي ــي الط ــة ف ــات المقدم ــة بالخدم ــجالت الخاص ــات الس بيان

وصحيحــة وذات مصداقيــة.
التوثيــق بالملــف الطبــي يشــمل علــى األقــل تحديــد الطبيــب المســئول األساســي عــن المريــض ,التقييــم المبدئــي وإعــادة التقييــم - 

ــة  ــر الطبي ــخيصية، األوام ــراءات التش ــج اإلج ــب ونتائ ــا، طل ــا وتنفيذه ــالج وتحديثاته ــة الع ــض، خط ــة المري ــة حال ومتابع
ــر الخــروج. ــرارات المريــض وتقري ــة وإق ــة والتداخلي ــر اإلجــراءات الجراحي ــة وتنفيذهــا، تقاري والعالجي

ــة -  ــت المناســب لمــدى خطــورة حال ــي الوق ــة ف ــا حســب محــددات موضوعي ــة واالســتجابة له ــق االستشــارات الطبي ــم توثي يت
ــض. المري

االســتجابة لالستشــارات الطبيــة بواســطة أشــخاص مؤهليــن ولديهــم المهــارة الكافيــة حســب حالــة المريــض وتقييــم مهــارات - 
مقدمــي الخدمــة وفــي إطــار االمتيــازات اإلكلينيكيــة الممنوحــة و فــي إطــار زمنــي محــدد.

يوجد إشراف دوري مفعل على مدى التطابق مع إجراءات االستجابة والتوثيق الحتياجات المريض.- 
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة في حاالت عدم اتباع إجراءات توثيق الخدمات بالسجالت. - 
يتــم حفــظ البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة للمرضــى بمــا يضمــن إمكانيــة الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة لدعــم - 

مواصلــة تقديــم الرعايــة الصحيــة للمريــض والتقييــم الذاتــي لــألداء.

2. 5. القاعدة الثانية: تضمن المنشأة وجود نظام إلحالة المريض يشمل محددات موضوعية والتغذية الراجعة
وتتضمن محاور التحقق:

يوجــد نظــام مفعــل إلحالــة المريــض حســب محــددات موضوعيــة مبنيــة علــى تقييــم احتياجــات المريــض وموضحــة للعامليــن - 
ذوي الصلــة وفــى الوقــت المالئــم لتلقــى الخدمــة الصحيــة بمــا يناســب حالــة المريــض.

ــن الصحــي -  ــن مــع نظــام التأمي ــوق المتعاملي ــوازن حق ــة ويضمــن ت ــح ذات الصل ــن واللوائ ــة مــع القواني ــق نظــام اإلحال يتواف
ــرة. ــة والخطي ــة والطارئ ــة للحــاالت العاجل ــة آمن ــم خدم الشــامل ويدعــم تقدي

ــم المبدئــي -  ــة، التقيي ــى األقــل محــددات تعريــف المريــض، التشــخيص/ ســبب اإلحال ــة المريــض ويشــمل عل ــم توثيــق إحال يت
ــادرة  ــد مغ ــض عن ــة المري ــا، حال ــي حــال إعطائه ــة ف ــة واألدوي ــق اإلجــراءات التشــخيصية والعالجي ــض، توثي ــة المري لحال

ــب المســئول. المنشــأة، اســم الطبي
يتم تلقي التغذية الراجعة ضمن اإلطار الزمني المحدد بالمنشأة القائمة باإلحالة.- 
يتم تثقيف المريض بشأن التعليمات واإلجراءات الواردة بنموذج التغذية الراجعة.- 
نمــوذج التغذيــة الراجعــة مســتوفى ويشــمل علــى األقــل محــددات تعريــف المريــض، التشــخيص، تقييــم حالــة المريــض -عندمــا - 
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ينطبــق ذلــك-، توثيــق اإلجــراءات التشــخيصية واألدويــة، توثيــق اإلجــراءات الجراحيــة/ االختراقيــة، تعليمــات المتابعــة، حالــة 
المريــض عنــد الخــروج، اســم الطبيــب المســئول.

يتم متابعة استيفاء نماذج اإلحالة واإلطار الزمنى ومحتوى نماذج التغذية الراجعة ومعدالت وجهات اإلحالة.- 
يتم تنفيذ ومتابعة اإلجراءات والتعليمات الواردة بنموذج التغذية الراجعة.- 
توجد إجراءات موثوقة للتواصل مع الطبيب المسئول بالمنشأة المحال إليها المريض في حال الحاجة إلى ذلك.- 

3. 5. القاعدة الثالثة: تلتزم المنشآت المقدمة للخدمات بإجراءات تضمن سالمة المريض أثناء اإلحالة 
وتتضمن محاور التحقق:

يتم اتخاذ قرار اإلحالة بواسطة شخص مؤهل ومتخصص حسب احتياجات المريض.- 
يتم التأكد من استيفاء نموذج اإلحالة قبل مغادرة المريض للمنشأة الُمحال منها.- 
يتــم اتخــاذ إجــراءات للتأكــد مــن اســتقرار حالــة المريــض قبــل إحالتــه وذلــك حســب الخطــوط اإلكلينيكيــة االرشــادية - 

والبروتوكــوالت المعتمــدة وبالتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح المنظمــة.
توجد محددات موضوعية لتحديد مالئمة حالة المريض لوسيلة االنتقال إلى المنشأة الُمحال إليها.- 
يتــم إتاحــة االختيــار للمريــض الختيــار جهــة اإلحالــة مــن بيــن جميــع المنشــآت الصحيــة المتعاقــدة مــع الهيئــة العامــة للتأميــن - 

الصحــي الشــامل والتــي تالئــم الخدمــة الصحيــة المطلوبــة للمريــض ويتــم إحالــة المريــض بنــاًء علــى اختيــاره الــى أيٍ مــن 
تلــك المنشــآت.

توفر المنشأة وسيلة انتقال مناسبة في حال حاجة المريض للمتابعة أثناء النقل إلى المنشأة المحال إليها.- 
يتم متابعة المريض أثناء النقل بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين حسب احتياجات حالة المريض.- 
يتم توثيق المتابعة بواسطة أشخاص مؤهلين ومدربين أثناء النقل.- 
تدعم عملية اإلحالة استمرارية رعاية المريض حسب احتياجاته وخطورة حالته.- 
يتم متابعة اإلطار الزمني لتلقي التغذية الراجعة ومدى استيفاء بياناتها.- 
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية فيما يخص عملية اإلحالة حيثما يجب.- 

ــة  ــه الصحي ــة عــن حالت ــى معلومــات صحيحــة ومحدث ــف المريــض عل ــوي مل 4. 5. القاعــدة الرابعــة: تضمــن المنشــأة أن يحت
ــه  والخدمــات المقدمــة ل
وتتضمن محاور التحقق:

ــث، التالعــب أو -  ــف، العب ــاع، التل ــن الضي ــا م ــه وحمايته ــاذج بداخل ــع النم ــى جمي ــاظ عل ــض الحف ــف المري ــن مل ــم تكوي يدع
ــه. ــر المصــرح ب االطــالع غي

الملف الطبي ُمحدث ويعكس مستجدات حالة المريض في خالل اإلطار الزمني المعتمد بالمنشأة.- 
يعكــس الملــف الطبــي تقديــم الخدمــة الطبيــة للمرضــى فــي اإلطــار الزمنــي الصحيــح timeliness وبمــا يناســب احتياجــات - 

المريــض appropriateness ، وحســب األصــول المهنيــة و الخطــوط اإلكلينيكيــة اإلرشــادية المعمــول بهــا.
يعكــس الملــف الطبــي اســتمرارية الرعايــة المقدمــة للمريــض وتواصــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بحالتــه عبــر األقســام - 

/ التخصصــات المقدمــة للخدمــة. 
 - complications, incidents, drug( األحــداث غيــر المتوقعــة / غيــر المرغوبــة والتفاعــالت الدوائيــة والمضاعفــات

ــا. ــي له ــار الزمن ــذة واإلط ــراءات المتخ ــب اإلج ــى جان ــض إل ــف المري ــة بمل adverse effects & interactions( مدون
يتــم توثيــق األحــداث ذات الخطــورة واإلجــراءات المتخــذة واإلطــار الزمنــي لهــا مثــل التدهــور اإلكلينيكــي فــي حــال حدوثــه - 

والنتائــج الحرجــة لإجــراءات التشــخيصية. 
توجد إجراءات مفعلة لمتابعة استكمال بيانات ملف المريض بشكل دوري.- 
يقوم بمتابعة ومراجعة استيفاء ملف المريض أشخاص مؤهلون ومدربون.- 
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المبنية على نتائج المتابعة حيثما يجب.- 
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5. 5. القاعدة الخامسة: تضمن المنشأة وجود نظام مطبق السترجاع ملف المريض حال الحاجة إليه
وتتضمن محاور التحقق:

توجد إجراءات مطبقة ألرشفة الملف الطبي )ورقي أو الكتروني(- 
تحدد المنشأة األحوال التي يتم فيها استرجاع / إعادة فتح الملف المغلق واألشخاص المسموح لهم بذلك.- 
يتــم وضــع آليــات لتحديــد صالحيــات األشــخاص المســموح لهــم باســترجاع / إعــادة فتــح الملــف المغلــق )الحــق فــي االطــالع - 

– التعديــل – التصحيــح – اإلضافــة.....(
توجد إجراءات موثقة لطلب استرجاع الملف / إعادة فتح الملف. - 
توجد متابعة موثقة لعمليات طلب استرجاع / إعادة فتح الملف وأسبابها واإلطار الزمني حتى إعادة الملف.- 
تطبق المنشأة آليات لقياس إتاحة الملف الطبي واستكمال التوثيق به ويتم توثيق اإلجراءات التصحيحية المتخذة.- 
يتم االستفادة من بيانات المتابعة لتحسين نظام إدارة الملف الطبي.- 
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المبــــدأ السادس

تطبيق قواعد الحوكمة اإلكلينيكية ركن أساسي لتوكيد الثقة 
في جودة مخرجات الرعاية الصحية
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المبــــدأ السادس
تطبيق قواعد الحوكمة اإلكلينيكية ركن أساسي لتوكيد الثقة في جودة مخرجات الرعاية الصحية

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد: 
القاعــدة األولــى: تلتــزم المنشــأة بمنــح وإعــادة تقييــم االمتيــازات اإلكلينيكيــة لجميــع الممارســين الطبييــن والتــزام الممارســين الطبييــن 

بتلــك االمتيــازات اإلكلينيكيــة وســحب االمتيــازات طبقــا لمحــددات واضحــة ومعلنــة.
القاعدة الثانية: تلتزم المنشأة بتطبيق المعايير اإلكلينيكية الصادرة عن الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.

القاعــدة الثالثــة: تقــوم المنشــأة بتبنــي وتطبيــق أدلــة عمــل إكلينيكيــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة لجميــع مرضــى الطــوارئ والعمليــات 
الجراحيــة واألقســام الداخليــة والرعايــات المركــزة والمبتســرين والغســيل الكلــوي والخدمــات التشــخيصية وعــالج األورام باإلضافــة 

إلــى الخمســة تشــخيصات األعلــى تــردداً فــي كل تخصــص بالعيــادات الخارجيــة.
القاعــدة الرابعــة: تقــوم المنشــأة بإجــراء التدقيــق اإلكلينيكــي علــى الممارســات اإلكلينيكيــة والخدمــات المقدمــة طبقــاً للمعاييــر وأدلــة 

العمــل اإلكلينيكيــة المطبقــة بالمنشــأة.
ــر متوقعــة وال  ــة غي ــات طبي ــن تعرضــوا لمضاعف ــع حــاالت المرضــى الذي ــم لجمي ــزم المنشــأة بإجــراء تقيي القاعــدة الخامســة: تلت

ــة الوفيــات والمراضــة. ــاة مــن خــالل لجن ــة المريــض وجميــع حــاالت الوف تعتبــر ضمــن التطــور الطبيعــي لحال
القاعــدة السادســة: تلتــزم المنشــأة بتشــكيل لجنــة لمناظــرة األنــداد لمراجعــة اإلجــراءات الطبيــة بشــكل دقيــق وتفصيلــي فــي حــاالت 
الوفــاة والمضاعفــات الطبيــة غيــر المتوقعــة والتــي ال تمثــل تطــورا طبيعيــا لحالــة المريــض المحالــة مــن لجنــة الوفيــات والمراضــة 

ومــن مديــر المستشــفى ورؤســاء األقســام.
القاعــدة الســابعة: تلتــزم المنشــأة الصحيــة بإبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمؤشــرات األداء التــي تحددهــا الهيئــة 
فيمــا يخــص الحوكمــة اإلكلينيكيــة وبجميــع حــاالت المضاعفــات الطبيــة والوفــاة الناتجــة عــن مخالفــة المعاييــر اإلكلينيكيــة وأدلــة 

العمــل اإلكلينيكيــة.
القاعــدة الثامنــة: تلتــزم منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة بأدلــة العمــل القوميــة والممارســة المبنيــة علــى الدليــل العلمــي فيمــا يتعلــق 
بتقديــم خدمــات برامــج رعايــة األمومــة والطفولــة والرعايــة المتكاملــة لصحــة الطفــل والســن المدرســي والحــد مــن اإلعاقــة وصحــة 

المراهقيــن وصحــة المســنين بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة.

1. 6. القاعــدة األولــى: تلتــزم المنشــأة بمنــح وإعــادة تقييــم االمتيــازات اإلكلينيكيــة لجميــع الممارســين الطبييــن والتــزام 
الممارســين الطبييــن بتلــك االمتيــازات اإلكلينيكيــة وســحب االمتيــازات طبقــا لمحــددات واضحــة ومعلنــة.

وتتضمن محاور التحقق:
ــاًء علــى آليــة معتمــدة بالمنشــأة وبمــا يضمــن -  يتــم منــح االمتيــازات اإلكلينيكيــة بنــاء علــى طلــب الممــارس الطبــي وذلــك بن

ــة. الشــفافية والمصداقي
يتــم منــح ومراجعــة وتعديــل االمتيــازات االكلينيكيــة المطلــوب الحصــول عليهــا مــن الممــارس الطبــي بنــاًء علــى موافقــة لجنــة - 

الهيئــة الطبيــة طبقــا لمحــددات موضوعيــة تشــمل مؤهــالت الممــارس الطبــي وخبراتــه وتدريبــه المعتمديــن وتقييــم ممارســته 
الطبيــة ومهاراتــه بواســطة ممــارس أو ممارســين طبييــن مــن نفــس الدرجــة المهنيــة أو أعلــى منهــا بالمنشــأة الصحيــة. 

ــاًء علــى تقييــم الكفــاءة للممــارس الطبــي ويتــم اإلضافــة إليهــا بنــاء علــى -  ــا بن يتــم إعــادة تقييــم االمتيــازات اإلكلينيكيــة دوري
طلــب الممــارس الطبــي فــي حالــة حصولــه علــى مؤهــل أو تدريــب معتمــد إضافــي؛ كمــا يتــم الحــذف منهــا أو إلغائهــا بنــاء 
علــى األخطــاء المهنيــة أو المضاعفــات الطبيــة غيــر المتوقعــة أو التــي ال تمثــل تطــورا طبيعيــا لحالــة المريــض فــي الرعايــة 
الطبيــة التــي يشــرف عليهــا الممــارس الطبــي أو إخاللــه بالمعاييــر اإلكلينيكيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 

الصحيــة أو أدلــة العمــل اإلكلينيكيــة المقــررة بالمنشــأة.
يتم توثيق تعديل االمتيازات اإلكلينيكية بناء على قرار مبيناً السبب.- 
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توجــد آليــة مطبقــة ومعلنــة للممــارس الطبــي لالعتــراض علــى قــرار ســحب أو تعديــل االمتيــازات االكلينيكيــة الممنوحــة لــه - 
ويتــم ابــالغ مقــدم الطلــب بالقــرار النهائــي فــي إطــار زمنــي محــدد.

توثيق االمتيازات االكلينيكية وتحديثاتها بملف الممارس الطبي.- 
التزام المنشأة بعدم السماح للممارس الطبي بمخالفة امتيازاته اإلكلينيكية. - 

2. 6. القاعدة الثانية: تلتزم المنشأة بتطبيق المعايير اإلكلينيكية الصادرة عن الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.
وتتضمن محاور التحقق:

توجــد نســخة محدثــة مــن المعاييــر اإلكلينيكيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع أماكــن تقديــم - 
الخدمــة الصحيــة ذات الصلــة بالمنشــأة.

جميــع الممارســين الطبييــن مدربــون علــى المعاييــر اإلكلينيكيــة بتحديثاتهــا ذات الصلــة بممارســتهم اإلكلينيكيــة ويوجــد دليــل - 
موثــق علــى ذلــك بالملــف الوظيفــي الخــاص بهــم.

ــى مــدى التزامهــم -  ــاء عل ــة بن ــازات اإلكلينيكي ــل وســحب االمتي ــح وتعدي ــن بالمنشــأة ومن ــق الممارســين الطبيي ــم تطبي ــم تقيي يت
ــاءة. ــم الكف ــة وتقيي ــر اإلكلينيكي ــق المعايي بتطبي

ــوارئ  ــى الط ــة لمرض ــة الصحي ــم الرعاي ــة لتقدي ــل إكلينيكي ــة عم ــق أدل ــي وتطبي ــأة بتبن ــزم المنش ــة: تلت ــدة الثالث 3. 6. القاع
والعمليــات الجراحيــة والمناظيــر والقســطرة والرعايــات المركــزة والمبتســرين والغســيل الكلــوي والخدمــات التشــخيصية وعــالج 

ــة. ــادات الخارجي ــي كل تخصــص بالعي ــرددا ف ــى ت ــة تشــخيصات األعل ــى الثالث ــة إل األورام باإلضاف
وتتضمن محاور التحقق:

تتبنى المنشأة الصحية أدلة عمل إكلينيكية محدثة ومبنية على الدليل العلمي في الحاالت الطبية سالفة الذكر.- 
ــراءات -  ــتقاته، اإلج ــدم ومش ــل ال ــل نق ــة مث ــات المقدم ــع الخدم ــي جمي ــل ف ــى الدلي ــة عل ــة المبني ــة اإلكلينيكي ــق الممارس تطب

ــة، حســاب الجرعــات والحــدود القصــوى الســتخدام المســتحضرات  ــار البروتوكــوالت الدوائي ــة، اختي التشــخيصية والعالجي
ــخيصية.  ــراءات التش ــي اإلج ــتخدمة ف ــات المس ــعة والصبغ ــر المش ــن والنظائ ــعاع المؤي ــة واإلش الدوائي

ــة -  ــة ذات الصل ــة الصحي ــم الخدم ــن تقدي ــع أماك ــأة بجمي ــدة بالمنش ــة المعتم ــل اإلكلينيكي ــة العم ــن أدل ــة م ــخة محدث ــد نس توج
ــأة. بالمنش

ــتهم -  ــة بممارس ــا ذات الصل ــأة بتحديثاته ــدة بالمنش ــة المعتم ــل اإلكلينيكي ــة العم ــى أدل ــون عل ــن مدرب ــع الممارســين الطبيي جمي
ــه. ــي ل ــف الوظيف ــك بالمل ــى ذل ــق عل ــل موث ــة ويوجــد دلي اإلكلينيكي

ــى مــدى التزامهــم -  ــاء عل ــة بن ــازات اإلكلينيكي ــل وســحب االمتي ــح وتعدي ــن بالمنشــأة ومن ــق الممارســين الطبيي ــم تطبي ــم تقيي يت
ــة المعتمــدة بالمنشــأة. ــة العمــل اإلكلينيكي ــق أدل بتطبي

ــاً  ــة طبق ــات المقدم ــة والخدم ــى الممارســات اإلكلينيكي ــي عل ــق اإلكلينيك ــراء التدقي ــوم المنشــأة بإج ــة: تق ــدة الرابع 4. 6. القاع
ــة بالمنشــأة. ــة المطبق ــل اإلكلينيكي ــة العم ــر وأدل للمعايي

وتتضمن محاور التحقق:
يشمل التدقيق اإلكلينيكي جميع المرضى الذين يمكن أن تطبق عليهم المعايير وأدلة العمل اإلكلينيكية.- 
يشمل التدقيق اإلكلينيكي حاالت المرضى أثناء وجودهم بالمنشأة الصحية وبعد خروجهم منها بحسب األحوال.- 
يوجد دليل موثق بالمنشأة على استخدام نتائج التدقيق اإلكلينيكي في وضع برامج التدريب للممارسين الصحيين.- 
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناء على التدقيق اإلكلينيكي.- 
يتم تقييم األطباء بناء على نتائج التدقيق اإلكلينيكي.- 
تضمــن المنشــأة وجــود أفــراد مؤهليــن ومدربيــن لتنفيــذ أنشــطة التدقيــق اإلكلينيكــي بمــا يغطــي جميــع الخدمــات التــي ينطبــق - 

عليهــا مجــال التدقيــق اإلكلينيكــي.
يوجد توثيق تفصيلي لجميع أنشطة التدقيق اإلكلينيكي.- 
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5. 6. القاعــدة الخامســة: تلتــزم المنشــأة بإجــراء تقييــم لجميــع حــاالت المرضــى الذيــن تعرضــوا لمضاعفــات طبيــة غيــر متوقعــة 
وال تعتبــر ضمــن التطــور الطبيعــي لحالــة المريــض وجميــع حــاالت الوفــاة مــن خــالل لجنــة الوفيــات والمراضــة.

وتتضمن محاور التحقق:
توجــد لجنــة للوفيــات والمراضــة بالمستشــفيات والمنشــآت الصحيــة التــي يتــم حجــز المرضــى أو إجــراء عمليــات جراحيــة - 

بهــا.
اللجنــة لهــا شــروط انعقــاد محــددة )التشــكيل – النصــاب القانونــي – آليــة اتخــاذ القــرار – المهــام – الصالحيــات – عــدد مــرات - 

االنعقــاد ســنويا – طلــب حضــور أفــراد مــن خــارج اللجنــة(.
تمثل في عضوية اللجنة جميع األقسام وعدد من االستشاريين في تخصصات مختلفة.- 
يقوم رئيس اللجنة بتقييم أعضاء اللجنة دوريا ويرسل التقرير لمدير المنشأة الصحية.- 
يقوم مدير المنشأة الصحية بتقييم أعمال اللجنة بتقرير دوري يرسل للجهة الحاكمة.- 
تقــوم اللجنــة باالنعقــاد شــهريا واجتماعــات اللجنــة ونتائــج بحثهــا موثقــة تفصيليــا بشــكل يتضمــن رأى كل عضــو مــن أعضــاء - 

. للجنة ا
تقــوم اللجنــة بتقييــم مــدى االلتــزام بالمعاييــر اإلكلينيكيــة وأدلــة العمــل اإلكلينيكيــة والقواعــد العلميــة الثابتــة فــي حــاالت جميــع - 

ــع  ــض وجمي ــة المري ــي لحال ــن التطــور الطبيع ــر ضم ــة وال تعتب ــر متوقع ــة غي ــات طبي ــن تعرضــوا لمضاعف المرضــى الذي
حــاالت الوفــاة بالمستشــفى.

ــة للجــان -  ــة الثابت ــة والقواعــد العلمي ــة والمعاييــر اإلكلينيكي ــة مخالفــات الممارســين الطبييــن للقواعــد العلمي ــة بإحال تقــوم اللجن
ــداد. مناظــرة األن

6. 6. القاعــدة السادســة: تلتــزم المنشــأة بتشــكيل لجنــة لمناظــرة األنــداد لمراجعــة اإلجــراءات الطبيــة بشــكل دقيــق وتفصيلــي فــي 
حــاالت الوفــاة والمضاعفــات الطبيــة غيــر المتوقعــة والتــي ال تمثــل تطــورا طبيعيــا لحالــة المريــض المحالــة مــن لجنــة الوفيــات 

والمراضــة ومــن مديــر المستشــفى ورؤســاء األقســام.
وتتضمن محاور التحقق:

توجد محددات موضوعية لإحالة إلى لجان مناظرة األنداد بحيث تتوافق مع األصول العلمية واألصول المهنية.- 
يتم تشكيل لجنة مناظرة األنداد طبقا لضوابط محددة )العدد- التخصص – اإلطار الزمني(- 
تقــوم اللجنــة بمراجعــة جميــع اإلجــراءات الطبيــة طبقــا للملــف الطبــي للمريــض والســجالت األخــرى بالمنشــأة التــي توضــح - 

اإلجــراءات التــي أُجريــت للمريــض. 
 تقــوم اللجنــة بســؤال الممــارس الطبــي عــن اإلجــراءات الطبيــة التــي تــرى اللجنــة مخالفتهــا للقواعــد الطبيــة الثابتــة والمعاييــر - 

اإلكلينيكيــة وأدلــة العمــل اإلكلينيكيــة.
يقوم الممارس الطبي بتحرير تقرير كتابي يجيب فيه عن أسئلة اللجنة.- 
تقــوم اللجنــة بإعــداد تقريــر نهائــي عــن حالــة كل مريــض يرســل لمديــر المنشــأة والجهــة الحاكمــة تقيــم فيــه أعمــال الممــارس - 

الطبــي.
جميــع أنشــطة اللجنــة موثقــة وتحتفــظ اللجنــة بجميــع الوثائــق ذات الصلــة والتقاريــر المقدمــة مــن الممارســين الطبييــن للرجــوع - 

. ليها إ

ــي  ــة بمؤشــرات األداء الت ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــالغ الهيئ ــة بإب ــزم المنشــأة الصحي 7. 6. القاعــدة الســابعة: تلت
تحددهــا الهيئــة فيمــا يخــص الحوكمــة اإلكلينيكيــة وبجميــع حــاالت المضاعفــات الطبيــة والوفــاة الناتجــة عــن مخالفــة المعاييــر 

ــة. ــة العمــل اإلكلينيكي ــة وأدل اإلكلينيكي
وتتضمن محاور التحقق:

تلتــزم المنشــأة بجمــع البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا لحســاب مؤشــرات األداء التــي تحددهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة - 
الصحيــة طبقــا لطبيعــة الخدمــات الصحيــة المقدمــة بهــا؛ وتقــوم الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإخطــار المنشــأة 
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بالمؤشــرات المطلوبــة منهــا بواســطة طــرق االتصــال الرســمية.
تلتزم المنشأة بحساب مؤشرات األداء شهريا ابتداء من تاريخ إخطار المنشأة الصحية بها.- 
ــاة -  ــة والوف ــات الطبي ــع حــاالت المضاعف ــة بجمي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــة بإخطــار الهيئ ــأة الصحي ــزم المنش تلت

ــا لمــا تقــرره لجــان  ــة طبق ــة وقواعــد الممارســة اإلكلينيكي ــة العمــل اإلكلينيكي ــة وأدل ــر اإلكلينيكي ــة المعايي الناتجــة عــن مخالف
ــداد. ــا لجــان مناظــرة األن ــي تســفر عنه ــج الت ــات والمراضــة والنتائ الوفي

تخضــع المنشــأة الصحيــة لفحــص الممارســة اإلكلينيكيــة والطبيــة بواســطة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة والتــي - 
ــع  ــة صــورا رســمية مــن جمي ــة وتســليم الهيئ ــى استفســارات الهيئ ــرد عل ــع حــاالت المرضــى بهــا مــن خــالل ال تشــمل جمي
المســتندات والوثائــق والســجالت وملفــات المرضــى ومحاضــر لجــان الوفيــات والمراضــة ولجــان مناظــرة األنــداد المشــكلة 
بهــا ومقابلــة وتســجيل إفــادة جميــع الممارســين الطبييــن وأعضــاء المهــن الطبيــة بهــا بنــاء علــى طلــب الهيئــة عبــر وســائل 

االتصــال الرســمية أو أثنــاء زيــارة منتســبي الهيئــة للمنشــأة الصحيــة.

ــج  ــات برام ــم خدم ــق بتقدي ــا يتعل ــة فيم ــل القومي ــة العم ــة بأدل ــة األولي ــة الصحي ــزم منشــآت الرعاي ــة: تلت 8. 6. القاعــدة الثامن
رعايــة األمومــة والطفولــة والرعايــة المتكاملــة لصحــة الطفــل والســن المدرســي و الحــد مــن اإلعاقــة و صحــة المراهقيــن و صحــة 

المســنين بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة.
وتتضمن محاور التحقق:

توجــد أدلــة العمــل القوميــة وأدلــة العمــل اإلكلينيكيــة القائمــة علــى الدليــل العلمــي والمنظمــة لتقديــم خدمــات البرامــج المذكــورة - 
بجميــع أماكــن تقديــم الخدمــة الصحيــة ذات الصلــة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

جميــع مقدمــي الخدمــة الصحيــة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مدربــون علــى أدلــة العمــل القوميــة الخاصــة بهــذه البرامــج - 
بتحديثاتهــا وعلــى معرفــة بالتعليمــات المنظمــة لهــا.

يتم تقديم خدمات البرامج المذكورة وفقًا ألدلة العمل القومية.- 
تُشارك قيادات المنشأة في وضع خطط تطبيق وتقييم وتحسين األداء للبرامج المذكورة.- 
تلتــزم المنشــأة بجمــع البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا لحســاب مؤشــرات األداء المتعلقــة بتطبيــق هــذه البرامــج باإلضافــة إلــى - 

مؤشــرات األداء التــي تحددهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
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المبــــدأ الســـابع

مكافحة ومنع العدوى المكتسبة في منشآت الرعاية الصحية 
أحد ركائز الخدمة الصحية اآلمنة
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المبــــدأ السابع
مكافحة ومنع العدوى المكتسبة في منشآت الرعاية الصحية أحد ركائز الخدمة الصحية اآلمنة 

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:
القاعدة األولى: تدعم قيادات المنشأة وجود بنية أساسية وتوفر الموارد الالزمة لمكافحة العدوى

القاعدة الثانية: تلتزم المنشأة بإجراءات موحدة لمكافحة العدوى حسب المخاطر المتوقعة
القاعدة الثالثة: يلتزم العاملون بالمشاركة في الحد من انتشار العدوى بحسب مهام وظائفهم

القاعــدة الرابعــة: تضمــن المنشــأة تكامــل أنشــطة مكافحــة العــدوى مــع األنشــطة ذات الصلــة والمؤثــرة علــى بيئــة العمــل أو صحــة 
العامليــن

ــة  ــراءات التصحيحي ــذ اإلج ــدوى وتتخ ــة الع ــطة مكافح ــص أنش ــا يخ ــم األداء فيم ــاس وتقيي ــأة قي ــى المنش ــة: تتبن ــدة الخامس القاع
ــم األداء  ــاس وتقيي ــى قي ــة عل ــين المبني ــروعات التحس ومش

1. 7. القاعدة األولى: تدعم قيادات المنشأة وجود بنية أساسية وتوفر الموارد الالزمة لمكافحة العدوى
وتتضمن محاور التحقق:

يتم وضع وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري بحيث يتضمن جميع الخدمات واألقسام واإلجراءات بالمنشأة.- 
يوجد بالمنشأة فريق مؤهل ومدرب لتنفيذ أنشطة مكافحة العدوى. - 
يتناسب عدد أفراد فريق مكافحة العدوي مع حجم وطبيعة الخدمات المقدمة بالمنشأة.- 
يوجد برنامج محدث وخطة مفعلة لمكافحة العدوى مبنية على تقييم المخاطر.- 
توفر المنشأة معدات ووسائل الوقاية الشخصية للعاملين حسب تقييم المخاطر ومهام العمل.- 
تجتمع لجنة مكافحة العدوى بشكل شهري موثق بحضور القيادات المعنية بالمنشأة. - 
تنفذ المنشأة توصيات مكافحة العدوى وتوفر الموارد الالزمة لذلك. - 

2. 7. القاعدة الثانية: تلتزم المنشأة بإجراءات موحدة لمكافحة العدوى حسب المخاطر المتوقعة 
وتتضمن محاور التحقق:

يوجد بالمنشأة نظام مفعل لترصد العدوى واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة ومتابعة تنفيذها.- 
يتــم ترصــد األمــراض المعديــة طبقــا لتعليمــات وزارة الصحــة والســكان ويتــم رفــع التقاريــر بهــا للجهــات المعنيــة فــي اإلطــار - 

الزمنــى الــذي تحــدده.
يتم تحديث تقييم مخاطر انتشار / اكتساب العدوى بالمنشأة وتحديد الوسائل المتخذة للحد منها.- 
توجد استراتيجيات مفعلة للحد من انتشار / اكتساب العدوى تشمل جميع األقسام والخدمات. - 
يتــم عمــل تقييــم المخاطــر عنــد وجــود أعمــال إنشــائية بالمنشــأة لمنــع مخاطــر انتشــار العــدوي ويتــم تفعيــل إجــراءات مكافحــة - 

ــة  ــي لمكافح ــل القوم ــي والدلي ــل العلم ــع الدلي ــق م ــة الخطــورة وبالتواف ــات / اإلجــراءات عالي ــام / الخدم ــي األقس ــدوى ف الع
العــدوى.

يتم تفعيل إجراءات التعامل مع المخلفات بما يضمن الحد من العدوى.- 
يتم التحكم في مسارات الهواء حيثما يجب بما يحمي المرضى والعاملين من العدوى.- 
إجراءات مكافحة العدوى تشمل الخدمات المتعاقدة.- 

3. 7. القاعدة الثالثة: يلتزم العاملون بالمشاركة في الحد من انتشار العدوى بحسب مهام وظائفهم
وتتضمن محاور التحقق:

يوجد برنامج مفعل لتدريب العاملين من كل الفئات على مخاطر العدوى واستراتيجيات الوقاية.- 
البرنامــج يشــمل التعامــل مــع األحــداث غيــر المتوقعــة/ غيــر المرغوبــة مثــل حــاالت الوخــز واالنســكابات واإلصابــة بالعــدوى - 

أثنــاء العمــل والتطعيمــات الدوريــة. 
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البرنامج يستند إلى الحقائق العلمية المحدثة ويتوافق محتواه مع الدليل القومي لمكافحة العدوى في أحدث إصداراته.- 
يقوم بالتدريب في البرنامج أشخاص مؤهلون ومدربون بما يناسب مجال البرنامج.- 
يُشارك العاملون من جميع الفئات في إجراءات مكافحة العدوى والحد من انتشارها حسب مهام عملهم.- 
يتم متابعة التزام العاملين بإجراءات مكافحة العدوى دورياً واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.- 
يتم فحص حاالت اكتساب العدوى داخل المنشأة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة.- 
يتم تقييم البرنامج دورياً ورفع تقرير سنوي للقيادات المعنية. - 

4. 7. القاعــدة الرابعــة: تضمــن المنشــأة تكامــل أنشــطة مكافحــة العــدوى مــع األنشــطة ذات الصلــة والمؤثــرة علــى بيئــة العمــل 
أو صحــة العامليــن

وتتضمن محاور التحقق:
يشارك ممثل فريق مكافحة العدوى في اللجان ذات الصلة )الجودة/ سالمة المريض/ السالمة والصحة المهنية(- 
ــادة -  ــل اإلف ــراد واللجــان مث ــن األف ــا داخــل المنشــأة م ــن به ــة للمعنيي ــات ذات الصل ــل البيان توجــد إجــراءات واضحــة لتوصي

بحــاالت الوخــز لمســئول صحــة العامليــن، اإلفــادة بحــاالت العــدوى المكتســبة بالمنشــآت الصحيــة لمســئول الجــودة وســالمة 
المرضــى وإدارة المخاطــر.

يشــارك ممثــل )ممثلــي( فريــق مكافحــة العــدوى فــي تقييــم المخاطــر فــي حــاالت الهــدم والبنــاء والتجديــدات داخــل المنشــأة - 
وبالجــوار، وإصــدار توصيــات مشــتركة مــع الســالمة والصحــة المهنيــة والجــودة وســالمة المريــض.

يشارك ممثل )ممثلي( فريق مكافحة العدوى في وضع وتنفيذ إجراءات خطة مواجهة الطوارئ.- 
يشــارك ممثــل )ممثلــي( فريــق مكافحــة العــدوى فــي تحليــل األســباب الجذريــة ووضــع الحلــول لألحــداث الجســيمة التــي تشــمل - 

اإلصابــة بالعــدوى أو الوفــاة بســبب العــدوى.
يشــارك ممثــل )ممثلــي( فريــق مكافحــة العــدوى فــي متابعــة خدمــات نظافــة البيئــة، الغســيل الكلــوي، مالئمــة إمــدادات الميــاه، - 

والخدمــات المســاندة.

5. 7. القاعــدة الخامســة: تتبنــى المنشــأة قيــاس وتقييــم األداء فيمــا يخــص أنشــطة مكافحــة العــدوى وتتخــذ اإلجــراءات 
التصحيحيــة ومشــروعات التحســين المبنيــة علــى قيــاس وتقييــم األداء

وتتضمن محاور التحقق:
تتبنى المنشأة مؤشرات لقياس ومتابعة تنفيذ برنامج مكافحة العدوى.- 
تتبنى المنشأة متابعة وقياس األداء فيما يخص األنشطة المفعلة للحد من انتشار العدوى.- 
يقوم بجمع البيانات وحساب المؤشرات أشخاص مؤهلون ومدربون.- 
المؤشرات تغطي جميع أنشطة برنامج مكافحة العدوى بجميع األقسام والخدمات المطبق بها.- 
يتم عرض المؤشرات شهرياً على القيادات المعنية.- 
يتم مشاركة البيانات والمعلومات مع األقسام المعنية.- 
يتم تحديد فرص التحسين والعمل عليها.- 
يشارك العاملون من الفئات المختلفة في أنشطة ومشاريع التحسين حسب مهام عملهم. - 
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المبــــدأ الثـــامن

استـــدامة االلتــزام بجودة الخدمة وسامة المــريض واالستجابة 
لمتطلبات وإصدارات الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية
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المبـــدأ الثــــامن 
استدامة االلتزام بجودة الخدمة وسالمة المريض واالستجابة لمتطلبات وإصدارات الهيئة العامة 

لالعتماد والرقابة الصحية
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

ــة  ــة العام ــة وإصــدارات الهيئ ــر القومي ــع المعايي ــق م ــاس األداء بالتواف ــأة بوجــود مؤشــرات لقي ــزم المنش ــى: تلت ــدة األول القاعــــــ
ــة ــة الصحي ــاد والرقاب لالعتم

القـــاعدة الثانيـــــة: تضمن المنشأة وجود نظام لجمع البيانات الصحيحة ذات المصداقية
الق،،،اعــدة الثالثــة: تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالمؤشــرات اإللزاميــة الصــادرة عــن الهيئــة 

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة
ــي  ــن ف ــن والمدققي ــر المراجعي ــواردة بتقاري ــق ال ــح مالحظــات عــدم التواف ــى تصحي ــزم المنشــأة بالعمــل عل الق،اعــدة الرابعــة: تلت

ــي المحــدد  اإلطــار الزمن
القاعــدة الخامســة: تلتــزم المنشــأة بعمــل مشــروعين علــى األقــل ســنوياً أحدهمــا لتحســين تطبيــق المعاييــر المتمركــزة حــول المريض 

واآلخــر لتحســين تطبيــق المعاييــر المتمركــزة حــول المؤسســة وذلــك حســب أولويــات ومنهجيــة التحســين المعتمدة بالمنشــأة.

1. 8. القاعــدة األولــى: تلتــزم المنشــأة بوجــود مؤشــرات لقيــاس األداء بالتوافــق مــع المعاييــر القوميــة وإصــدارات الهيئــة العامــة 
لالعتمــاد والرقابــة الصحية

وتتضمن محاور التحقق:
توجد بالمنشأة إجراءات مفعلة الختيار مؤشرات األداء بالتوافق مع الخطط المعتمدة بالمنشأة.- 
تتوافق قائمة مؤشرات األداء مع متطلبات المعايير القومية وإصدارات الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.- 
تغطي مؤشرات األداء الجوانب المختلفة للخدمات المقدمة من الناحية الفنية واإلكلينيكية واإلدارية والمالية.- 
تتوافق مؤشرات األداء الُمختارة مع منهجية تحديد األولويات المعتمدة بالمنشأة.- 
تشارك القيادات والعاملون المعنيون في تحديد واختيار مؤشرات األداء.- 
ــع -  ــي لرف ــار الزمن ــر واإلط ــكل مؤش ــة ل ــدل المتابع ــاب ومع ــة الحس ــا وطريق ــات ومصادره ــع البيان ــة جم ــد طريق ــم تحدي يت

ــأنها. ــر بش التقاري

2. 8. القاعدة الثانية: تضمن المنشأة وجود نظام لجمع البيانات الصحيحة ذات المصداقية
وتتضمن محاور التحقق:

يقوم بجمع البيانات أشخاص مؤهلون ومدربون.- 
توجد إجراءات موحدة لتوثيق البيانات التي يتم جمعها لحساب المؤشرات.- 
تضمن المنشأة أن البيانات صحيحة وتعبر عن جميع الخدمات واالقسام وأوقات العمل وفئات المرضي.- 
مصادر البيانات موثوقة ويتم التحقق من مصداقية البيانات دورياً.- 
يتم جمع وحساب مؤشرات األداء تحت إشراف مسئول مؤهل ومتخصص.- 
يتم التحقق من مصداقية البيانات حسب متطلبات المعايير الصادرة من الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.- 

3. 8. القاعــدة الثالثــة: تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالمؤشــرات اإللزاميــة الصــادرة عــن 
الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة

وتتضمن محاور التحقق:
تلتزم المنشأة باالستجابة لمتطلبات إصدارات الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية وفي اإلطار الزمني المحدد.- 
تلتزم المنشأة باستخدام النماذج الصادرة من الهيئة والخاصة بجمع البيانات وحساب المؤشرات.- 
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تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة بنتائــج مؤشــرات األداء الــواردة بإصــدارات الهيئــة والتــي تطلــب الهيئــة قياســها مــن المنشــأة - 
طبقــا لإطــار الزمنــى الــذي تقــرره الهيئــة.

تلتزم المنشأة بصحة ودقة ومصداقية البيانات المبلغة للهيئة.- 
تتعاون المنشأة مع فرق الرقابة الصحية فيما يخص التحقق من مصداقية البيانات.- 
تتبنى المنشأة أنشطة التحسين القائمة على نتائج قياس ومتابعة األداء. - 

4. 8. القاعــدة الرابعــة: تلتــزم المنشــأة بالعمــل علــى تصحيــح مالحظــات عــدم التوافــق الــواردة بتقاريــر الرقابــة الصحيــة فــي 
اإلطــار الزمنــي المحــدد

وتتضمن محاور التحقق:
ــام عمــل مــن -  ــة فــي خــالل 10 أي ــة الصحي ــر الرقاب ــى مالحظــات تقاري ــة للعمــل عل ــزم المنشــأة بإرســال خطــة تصحيحي تلت

ــر.  اســتالم التقري
تغطي الخطط التصحيحية جميع نقاط عدم التطابق.- 
تلتــزم المنشــأة بإدخــال التعديــالت المطلوبــة علــى الخطــة بعــد مراجعتهــا بواســطة الرقابــة الصحيــة فــي حــال وجــود قصــور - 

بالخطــة فــي تغطيــة نقــاط عــدم التطابــق.
تلتزم المنشأة بتنفيذ الخطة التصحيحية طبقا لإطار الزمنى الوارد بها. - 
تتعــاون المنشــأة مــع الفــرق الميدانيــة للرقابــة الصحيــة فــي متابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة خــالل اإلطــار الزمنــي للخطــة - 

ــة. التصحيحي

5. 8. القاعــدة الخامســة: تلتــزم المنشــأة بعمــل مشــروعين علــى األقــل ســنوياً أحدهمــا يتمركــز حــول رعايــة المريــض واآلخــر 
إداري وذلــك حســب أولويــات ومنهجيــة التحســين المعتمــدة بالمنشــأة.

وتتضمن محاور التحقق:
تحدد المنشأة أولويات التحسين بحسب نتائج قياس األداء ومنهجية تحديد األولويات المعتمدة بالمنشأة.- 
تتبنى قيادات المنشأة مشروعين سنوياً لتحسين األداء أحدهما إداري واآلخر يتمركز حول رعاية المريض.- 
يتم توعية القيادات والعاملين وتثقيفهم فيما يخص آليات ومنهجية التحسين المعتمدة.- 
يشارك العاملون المعنيون في أنشطة ومشاريع التحسين.- 
يتم متابعة مشاريع/ أنشطة التحسين عن طريق مؤشر واحد على األقل لكل مشروع.- 
تضمــن المنشــأة اســتمرارية مــا تــم إنجــازه مــن تحســن فــي األداء / الخدمــة بعــد تطبيــق مشــاريع وأنشــطة التحســين ويتــم قيــاس - 

مؤشــر أداء واحــد علــى األقــل لــكل مشــروع تحســين لمتابعــة اســتمرارية مــا تــم إنجــازه. 
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المبــــدأ التـــاسع

التــداول اآلمــن للبيانات والمعلومات الصحيحة والكاملة يدعم 
رعــاية المريض وتحسين األداء ويخدم مهــام المنشأة
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المبــــدأ التاسع
التداول اآلمن للبيانات والمعلومات الصحيحة والكاملة يدعم رعاية المريض وتحسين األداء 

ويخدم مهام المنشأة 
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: صحة ومصداقية البيانات التي يتم تداولها داخلياً أو مع الجهات الخارجية 
القاعدة الثانية: إتاحة البيانات للعاملين المعنيين بما يضمن تحقيق مهمة المنشأة

القاعدة الثالثة: توجد إجراءات مفعلة لتحقيق أمن وخصوصية البيانات والمعلومات
القاعدة الرابعة: تستخدم المنشأة البيانات والمعلومات لتفعيل اتخاذ القرار المبني على المعرفة

1. 9. القاعدة األولى: صحة ومصداقية البيانات التي يتم تداولها داخلياً أو مع الجهات الخارجية
وتتضمن محاور التحقق:

يتم وضع وتفعيل خطة البيانات بمشاركة قيادات المنشأة والعاملين بها.- 
تشمل الخطة تحديد االحتياجات من المعلومات سواء اإلدارية أو اإلكلينيكية.- 
يتم تحديد احتياجات ومتطلبات السلطات والجهات الخارجية من المعلومات.- 
يتم تنفيذ إجراءات لتلبية االحتياجات المحددة من المعلومات والمسئولين عنها.- 
تحدد المنشأة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها واإلطار الزمني والهدف من جمعها.- 
تنفذ المنشأة إجراءات للتأكد من صحة البيانات التي يتم جمعها وتداولها داخل المنشأة.- 
تنفذ المنشأة إجراءات للتأكد من صحة البيانات التي يتم تداولها مع الجهات الخارجية.- 
تتضمن خطه البيانات وجود آلية واضحة عند حدوث أعطال بالنظام بما يضمن استمرارية الخدمات وسالمتها.- 

2. 9. القاعدة الثانية: إتاحة البيانات للعاملين المعنيين بما يضمن تحقيق مهمة المنشأة 
وتتضمن محاور التحقق:

تحدد المنشأة التوقيتات الصحيحة لتبادل البيانات والمعلومات داخلياً وخارجياً.- 
تبــادل البيانــات والمعلومــات يتــم طبقــا لالحتياجــات وبالتطابــق مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة وخطــه البيانــات والمعلومات - 

بالمنشأة.
يتم تبادل البيانات والمعلومات بين األشخاص المعنيين حسب خطة البيانات في التوقيت الصحيح.- 
يتــم تفعيــل إجــراءات نســخ احتياطــي للبيانــات وتتضمــن نوعيــة البيانــات، ومعــدل تكــرار النســخ االحتياطــي، ومــكان النســخ - 

االحتياطــي داخــل / خــارج المنشــأة.
يتم اختبار إمكانية استعادة البيانات وتحديد أوجه القصور وفرص التحسين.- 
تضمن المنشأة وجود بدائل وسيناريوهات في حالة تعطل أنظمة البيانات.- 
يتم تنفيذ تجارب محاكاة تضمن استخدام البدائل في حال توقف النظام. - 

3. 9. القاعدة الثالثة: توجد إجراءات مفعلة لتحقيق أمن وخصوصية البيانات والمعلومات
وتتضمن محاور التحقق:

تحــدد المنشــأة مــن يمكنــه االطــالع / الوصــول / التعديــل والحــذف للبيانــات والمعلومات وذلك حســب مهــام العمــل واالمتيازات - 
الممنوحة.

يتم تعريف العاملين بسياسة سرية وخصوصية البيانات والقوانين واللوائح المنظمة.- 
يلتزم العاملون بتوقيع إقرار سرية البيانات ويُحدّث سنوياً ويحفظ بملف الموظف. - 
تتخــذ المنشــأة إجــراءات للحفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة البيانــات والمعلومــات وتشــمل كل مــن الوثائــق الورقيــة والبيانــات - 

/ المعلومــات االلكترونيــة.
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يتم تأمين النسخ االحتياطية للبيانات أثناء النقل والتخزين واالسترجاع.- 
توجــد إجــراءات مفعلــة إلدارة الملــف الطبــي تضمــن الحفــاظ علــى خصوصيــة البيانــات وتحــدد مــن لــه الحــق فــي االطــالع - 

وتحريــر وثائــق الملــف الطبــي.
تحدد المنشأة مدد الحفظ للبيانات والمعلومات والوثائق طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.- 
إجراءات التخلص من الملفات الطبية تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.- 
تلتزم المنشأة باإلجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة انتهاك سرية أو أمن المعلومات.- 
تلتــزم المنشــأة بعــدم الســماح ألي مــن مقدمــي الخدمــة الصحيــة أو العامليــن بهــا بحــذف أي بيانــات أو وثائــق واردة بالملــف - 

الطبــي.
تلتــزم المنشــأة بعــدم اســتخدام البيانــات والمعلومــات ألغــراض البحــث العلمــي إال بنــاًء علــى اإلجــراءات الــواردة بالقوانيــن - 

واللوائــح المنظمــة لذلــك.
يتم قياس االلتزام باإلجراءات والعمل على فرص التحسين المتاحة وتوثيق اإلجراءات التصحيحية المتخذة.- 
تلتزم المنشأة بعدم استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمرضى وعدم مشاركتها لألغراض التجارية والتسويقية.- 

4. 9. القاعدة الرابعة: تستخدم المنشأة البيانات والمعلومات لتفعيل اتخاذ القرار المبني على المعرفة.
وتتضمن محاور التحقق:

توجــد خطــة مفعلــة تحــدد اإلطــار الزمنــي إلصــدار التقاريــر الدوريــة موضــح بهــا محتــوى التقريــر مــن البيانــات ومؤشــرات - 
األداء ومعــدل قياســها والمســئول عــن التنفيــذ ومتلقــي التقريــر.

تشارك القيادات في اللجان واالجتماعات ذات الصلة بتداول البيانات ومؤشرات األداء.- 
يتــاح للقيــادات والعامليــن فــي المنشــأة االطــالع علــى مؤشــرات األداء والتقاريــر الدوريــة وتوصيــات اللجــان حســب - 

صالحياتهــم ومهــام عملهــم.
تدعم القيادات مشاركة العاملين في تحديد فرص التحسين وتفعيل ومتابعة توصيات اللجان. - 
تتبنى القيادات اتخاذ القرار المبني على البيانات والمعلومات الصحيحة.- 
 توجد إجراءات تضمن تعريف جميع العاملين بالقرارات المتخذة من القيادات بالمنشأة في إطار زمني محدد.- 
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المبــــدأ العـــاشر

التخطيط واإلشراف ومتابعة األداء مسئولية جميع القيادات في 
المنشأة، ويشارك جميع العاملين في التحسين المستمر لألداء
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المبـــدأ العاشر
التخطيط واإلشراف ومتابعة األداء مسئولية جميع القيادات في المنشأة، ويشارك جميع العاملين 

في التحسين المستمر لألداء
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: يتم تفعيل دور جهة الحوكمة في متابعة وتقييم األداء
القاعدة الثانية: تشارك القيادات في التخطيط واإلدارة والمتابعة

القاعدة الثالثة: يتم قياس وتحسين األداء في كل األقسام بالتوافق مع الخطة الموضوعة

1. 10. القاعدة األولى: يتم تفعيل دور جهة الحوكمة في متابعة وتقييم األداء
وتتضمن محاور التحقق:

توجد إجراءات مفعلة للتواصل بين جهة الحوكمة وإدارة المنشأة. - 
تدعم جهة الحوكمة وتتابع تنفيذ أهداف المنشأة وخطتها االستراتيجية.- 
يتم مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية سنويا ومتابعة تحقيق أهدافها. - 
يتم إطالع جهة الحوكمة على مؤشرات األداء وأنشطة التحسين بشكل دوري.- 
يتم عرض نتائج فحص وتحليل األحداث الجسيمة واإلجراءات التصحيحية المتخذة على جهة الحوكمة. - 

2. 10. القاعدة الثانية: تشارك القيادات في التخطيط واإلدارة والمتابعة
وتتضمن محاور التحقق:

توجد خطة استراتيجية بالمنشأة معتمدة من جهة الحوكمة.- 
تشارك قيادات المنشأة في وضع الخطة االستراتيجية.- 
يتم وضع الخطط التشغيلية في األقسام بالتوافق مع أهداف المنشأة وخطتها االستراتيجية.- 
تدعم قيادات المنشأة العاملين لتنفيذ الخطط التشغيلية. - 
تتابع قيادات المنشأة وتعمل على تنفيذ الخطط التشغيلية. - 
تدعــم القيــادات مشــاركة العامليــن فــي المبــادرات ذات الصلــة بســالمة المريــض وجــودة الخدمــة المقدمــة حســب نطــاق عمــل - 

المنشأة.
تشارك القيادات المعنية في أنشطة التوجيه والتخطيط واللجان وتقييم األداء والتحسين. - 
تشكيل اللجان محدث ومعتمد وموضح به مهام اللجنة وصالحياتها ومعدل اجتماعاتها.- 
ــات -  ــة توصي ــات، متابع ــع الحضــور، المناقشــات، التوصي ــن توقي ــة بشــكل دوري وتتضم محاضــر اجتماعــات اللجــان موثق

ــاع الســابق. االجتم
تعمل قيادات المنشأة على تنفيذ توصيات اللجان واالستجابة لمالحظات التقارير الخارجية. - 

3. 10. القاعدة الثالثة: يتم قياس وتحسين األداء في كل األقسام بالتوافق مع الخطة الموضوعة 
وتتضمن محاور التحقق:

توجد خطة معتمدة ومفعلة لقياس وتحسين األداء بالمنشأة. - 
تفعيــل مؤشــرات أداء تشــمل جميــع األنشــطة اإلكلينيكيــة والفنيــة واإلداريــة والماليــة بالمنشــأة بالتوافــق مــع الخطــط التشــغيلية - 

وخطــة التحســين.
يتم االستفادة من نتائج قياس األداء في اختيار فرص التحسين والعمل عليها.- 
يتم ترتيب أولويات تحسين األداء بالمنشأة حسب محددات موحدة ومعلنة للعاملين والقيادات.- 
يوجد قياس ومتابعة دورية ألنشطة تحسين األداء للتأكد من استدامة مكتسبات التحسين.- 
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يتم مشاركة المعلومات حول أنشطة التحسين ونتائجها مع العاملين بالمنشأة. - 
يوجد برنامج مفعل وموثق إلدارة المخاطر بالمنشأة.- 
يتضمــن برنامــج إدارة المخاطــر آليــة واضحــة ومطبقــة لإبــالغ باألحــداث العارضــة والوشــيكة والجســيمة شــاملة اإلطــار - 

الزمنــي لإبــالغ – تحليــل األســباب وإجــراءات التواصــل مــع المريــض فــي حــال إصابتــه. 
يشمل البرنامج آليات وإجراءات اإلدارة االستباقية للمخاطر ويتم توثيق اإلجراءات المتخذة.- 
يتم تنفيذ ومتابعة وتوثيق تحليل األسباب الجذرية واإلجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة. - 
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المبــــدأ الحادي عشر

األنشطــــة التعليمية والتدريبيــــة والبحثيـــة تخضـــع للقـوانين 
والقــــرارات الســــارية وإصــــدارات الهيئــــة العـــامة لاعتمـــــــــاد 

والرقــــابة الصحيـــــة
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المبــــدأ الحادي عشر
األنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية تخضع للقوانين والقرارات السارية وإصدارات الهيئة 

العامة لالعتماد والرقابة الصحية
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية يتناسب مع نطاق تقديم الخدمة
القاعدة الثانية: يوجد فريق لإشراف على البرامج التعليمية والتدريبية بالُمنشأة

القاعدة الثالثة: االلتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة باألنشطة البحثية

1. 11. القاعدة األولى: تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية يتناسب مع نطاق تقديم الخدمة
وتتضمن محاور التحقق:

ــة -  ــادات ذات الصل ــه القي ــي وضع ــة يشــارك ف ــة الحاكم ــد مــن الجه ــى برنامــج معتم ــة عل ــة والتدريبي ــوم األنشــطة التعليمي تق
ــة بالمنشــأة. ــات المقدم ــة ونطــاق الخدم ــع طبيع ــق م بالمنشــأة ويتواف

يتضمن البرنامج مستويات اإلشراف اإلكلينيكي طبقاً للمهارات والخبرات المطلوبة.- 
البرنامج يتوافق مع القوانين واللوائح وإصدارات الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.- 
ــا -  ــا وإطاره ــة تقديمه ــأة وطريق ــة بالمنش ــات المقدم ــي إطــار الخدم ــة ف ــة والتدريبي ــد األنشــطة التعليمي ــج تحدي يشــمل البرنام

ــن. ــم المتدربي ــدل تقيي ــة ومع ــن وطريق ــى المتدربي ــن باإلشــراف عل ــي والقائمي الزمن
يتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف ومتابعة قيادات المنشأة المعنيين.- 
األنشطة التدريبية اإلكلينيكية تتوافق مع القوانين واللوائح وآداب المهنة.- 
يتم تقييم البرنامج متضمنا المدربين والمتدربين، طبقاً لألهداف الموضوعة للبرنامج.- 
يتم تحديد والعمل على فرص التحسين المحتملة للبرنامج التعليمي طبقا لنتائج التقييم.- 
يتم عرض أنشطة تنفيذ البرنامج وتقييم البرنامج على قيادات الُمنشأة والجهة الحاكمة.- 

2. 11. القاعدة الثانية: يوجد فريق لإلشراف على البرامج التعليمية والتدريبية بالُمنشأة
وتتضمن محاور التحقق:

ــة وتشــمل -  ــة والتدريبي ــى األنشــطة التعليمي ــق اإلشــراف عل ــم وفري ــق تقدي ــار كل مــن فري ــة الختي توجــد محــددات موضوعي
ــة الممنوحــة.  ــازات اإلكلينيكي ــة واالمتي ــارات ذات الصل ــة والمه ــاءة المهني مســتوى الكف

ــب -  ــم والتدري ــق التعلي ــة أداء أعضــاء فري ــم ومتابع ــة وتقيي ــة والتدريبي ــج التعليمي ــم البرام ــة تقدي ــادات المنشــأة بمتابع ــوم قي تق
ــة.  ــة الالزم ــراءات التصحيحي ــق اإلج ــاذ وتوثي واإلشــراف واتخ

يتم توثيق جميع األنشطة التعليمية والتدريبية والتدريب على رأس العمل بسجل مخصص لكل متدرب.- 
يتم تنسيق ومتابعة جميع أنشطة التدريب بواسطة فريق مؤهل من المنشأة.- 
يتضمن البرنامج مستويات اإلشراف اإلكلينيكي طبقاً للمهارات والخبرات المطلوبة.- 
يتناسب عدد أفراد فرق التدريب واإلشراف مع أنشطة البرنامج وأعداد المتدربين.- 
يتلقى أعضاء الفريق التدريبات المناسبة للمهام المنوط بهم أداؤها.- 
يتــم تقييــم المتدربيــن المشــاركين فــي البرامــج التعليميــة والتدريبيــة بصفــة دوريــة بالتوافــق مــع البرنامــج وطبيعــة التدريــب - 

ويتم مشاركة نتائج التقييم مع المتدربين والعمل على فرص التحسين. 

3. 11. القاعدة الثالثة: االلتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة باألنشطة البحثية
وتتضمن محاور التحقق:

يوجد بالمنشأة لجنة مسئولة عن المراجعة األخالقية للبحث العلمي.- 
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يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات العلمية طبقا لمعايير تُحددها المنشأة.- 
األنشطة البحثية تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة. - 
تتم األنشطة البحثية بعد موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي والقيادات المعنية بالمنشأة.- 
يوجد إشراف من قيادات المنشأة على تنفيذ األنشطة البحثية.- 
حقوق المرضى وآليات حفظ خصوصية البيانات مفعلة أثناء وبعد أنشطة البحث العلمي.- 
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المبــــدأ الثاني عشر

إجـــراءات الســامة البيئية وصحـــة العاملين أحـــد ركائز تقديم 
خـدمة صحية آمنــة
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المبـــدأ الثاني عشر
إجراءات السالمة البيئية وصحة العاملين أحد ركائز تقديم خدمة صحية آمنة 

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:
القاعدة األولى: وجود هيكل مفعل للسالمة والصحة المهنية بالمنشأة

القاعدة الثانية: يوجد برنامج مفعل لصحة العاملين
القاعدة الثالثة: يتم تفعيل خطط السالمة البيئية

القاعدة الرابعة: إدارة المخاطر البيئية والعمل على فرص التحسين

1. 12. القاعدة األولى: وجود هيكل مفعل للسالمة والصحة المهنية بالمنشأة
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم قيادات المنشاة بقوانين ولوائح السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. - 
توجــد بالمنشــاة لجنــة معتمــدة ومفعلــة تشــرف علــى أنشــطة الســالمة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل ودراســة تقييــم - 

األثــر البيئــي لنشــاط المنشــأة.
تدعم قيادات المنشاة تنفيذ توصيات لجنة السالمة والصحة المهنية.- 
يوجد بالمنشاة جهاز مفعل للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا للقانون.- 
تلتــزم المنشــاة بتنفيــذ متطلبــات االشــتراطات والتراخيــص ذات الصلــة بســالمة بيئــة العمــل )الحمايــة المدنيــة - تــداول النفايــات - 

-الســجل البيئــي - المصاعــد أو المحرقــة أو المفرمــة أو الغاليــات إن وجــدت - مولــد الكهربــاء .....(
يلتزم المختصون مع جهاز السالمة بإعداد اإلحصائيات النصف سنوية والقياسات البيئية المطلوبة.- 
تلتزم المنشاة بإجــراء مرور دوري متعدد التخصصات للتحقق من تأمين بيئة المنشأة.- 
يتــم تقديــم تقريــر إلــى قيــادات المنشــاة حـــول المالحظـــات المهمــة أثنـــاء المــرور الــدوري علــى المنشــاة متضمنــا اإلجـــراءات - 

التصحيحيــة. 
تضمــن قيــادات المنشــأة االمتثــال إلــى تقاريــر التفتيــش الداخلــي والخارجــي وتصحيــح المالحظــات خــالل اإلطــار الزمنــي - 

المطلــوب.

2. 12. القاعدة الثانية: يوجد برنامج مفعل لصحة العاملين
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشاة بتفعيل برنامج لصحة العاملين بالتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.- 
يشمل البرنامج حماية العاملين من مخاطر العمل حسب الخدمات المقدمة بالمنشأة.- 
تدعم القيادات أنشطة برنامج صحة العاملين وتتابع التقارير ذات الصلة ويتم توثيق اإلجراءات التصحيحية المتخذة.- 
تلتزم المنشاة بالكشف الطبي االبتدائي والدوري لجميع العاملين. - 
تفعل المنشاة سجالت حصر إصابات العمل واألمراض المهنية والمزمنة.  - 
تلتزم المنشاة ببيئة صحية خالية من التدخين.  - 

3. 12. القاعدة الثالثة: يتم تفعيل خطط السالمة البيئية
وتتضمن محاور التحقق:

تضــع المنشــأة وتنفــذ خطــط الســالمة البيئيــة بالتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح وإصــدارات الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة - 
الصحيــة وتتضمــن علــى األقــل )خطــه الســالمة – خطــة األمــن – خطــة الحريــق واإلخــالء – خطــة المرافــق – خطــة األجهــزة 
الطبيــة – خطــة الكــوارث الداخليــة والخارجيــة –خطــة ســالمة المــواد الكيميائيــة الخطــرة والنفايــات الخطــرة وبرامــج الســالمة 

بالمعمــل والســالمة مــن اإلشــعاع( باإلضافــة إلــى أي خطــط أخــرى تــرد بإصــدارات الهيئــة.
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يتم اعتماد وتحديث الخطط دورياً وعند حدوث مستجدات تستوجب ذلك.- 
يتم متابعة تنفيذ الخطط في جميع األقسام والخدمات واتخاذ وتوثيق اإلجراءات التصحيحية. - 
تدعم القيادات نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية بين العاملين.- 
يوجد جدولة لتدريب وتوعية القيادات والعاملين بالخطط المعتمدة.- 
ــة -  ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــدارات الهيئ ــا ورد بإص ــب م ــة حس ــر المعلن ــة وغي ــاكاة المعلن ــارب المح ــب تج ــمل التدري يش

ــة. الصحي
يوجد تقييم دوري موثق لتنفيذ خطط السالمة البيئية وتحديد فرص التحسين والعمل عليها.- 
ــة -  ــراءات التصحيحي ــق اإلج ــع توثي ــق م ــم المراف ــل نظ ــاالت فش ــع ح ــة بجمي ــة الحاكم ــة والجه ــادات المعني ــار القي ــم إخط يت

ــذة.  المتخ
4. 12. القاعدة الرابعة: إدارة المخاطر البيئية والعمل على فرص التحسين

وتتضمن محاور التحقق:
يتم تقييم المخاطر لجميع األماكن في بيئة العمل بالمنشأة بشكل دوري.- 
يتــم إعــداد التقاريــر الدوريــة لنتائــج تقييــم المخاطــر واإلجــراءات التصحيحيــة وعرضهــا علــى قيــادات الهيئــة وفــي اللجــان - 

ذات الصلــة وتوثيــق اإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة.
تلتزم المنشاة بعمل تقييم للمخاطر في حال وجود اإلنشاءات أو التجديدات في المنشأة أو بالجوار.- 
تلتزم المنشأة باتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية بناء على تقييم المخاطر وتوثيق اإلجراءات المتخذة.- 
يشــارك أعضــاء لجنــة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي تحليــل األســباب الجذريــة لألحــداث الجســيمة والعارضــة والوشــيكة ذات - 

الصلــة بســالمة العامليــن والبيئــة والمنشــأة وتحديــد اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة الالزمــة.
تدعم قيادات المنشأة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وأنشطة التحسين المبنية على تقييم المخاطر - 
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المبــــدأ الثالث عشر

االلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية السارية وما 
ورد بإصدارات الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية
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المبدأ الثالث عشر 
االلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية السارية وما ورد بإصدارات الهيئة العامة 

لالعتماد والرقابة الصحية
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: االلتزام باشتراطات التسجيل ومعايير االعتماد
القاعــدة الثانيــة: االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح والقــرارات الُملزمــة وذلــك حســب طبيعــة المنشــأة والجهــة التابعــة لهــا؛ والتعديــالت 

التــي تطــرأ علــى تلــك القوانيــن والقــرارات ذات الصلــة 
القاعدة الثالثة: التعاون والشفافية أثناء الزيارات الميدانية 

1. 13. القاعدة األولى: االلتزام باشتراطات التسجيل ومعايير االعتماد
وتتضمن محاور التحقق:

تقدم المنشأة التراخيص والشهادات المطلوبة طبقا للقوانين واللوائح - 
تحقق المنشأة المتطلبات الوطنية للسالمة بالمنشآت الصحية - 
تحقق المنشأة متطلبات الجودة األساسية - 
تطبق المنشأة متطلبات الدليل التشغيلي بما يحقق جودة األداء - 
تلتــزم المنشــآت المســجلة بالهيئــة بالتقــدم للحصــول علــى اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة طبقــا للقانــون رقــم - 

2 لســنة 2018 والئحتــه التنفيذيــة وإصــدارات الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة بحــدوث أي تغييــر فــي مجــال الخدمــات المقدمــة )مثــل إضافــة خدمــة جديــدة أو إلغــاء خدمــة - 

ــادة خدمــة قائمــة بأكثــر مــن 15 %( قائمــة أو زي
تلتزم المنشأة باستكمال 0	 % على األقل من القوى البشرية المطلوبة وفقاً لخطة التوظيف. - 
تلتزم المنشأة باستكمال تسجيل أعضاء المهن الطبية خالل ثالثة أشهر من تاريخ التسجيل.- 
تلتــزم المنشــأة بتحديــث السياســات والخطــط وتعديــل اإلجــراءات بالتوافــق مــع كل مــا يســتجد مــن إصــدارات الهيئــة العامــة - 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة فــي اإلطــار الزمنــي الــذي تحــدده الهيئــة.

2. 13. القاعــدة الثانيــة: االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح والقــرارات الُملزمــة لمنشــآت تقديــم الرعايــة الصحيــة والتعديــالت التــي 
تطــرأ علــى تلــك القوانيــن والقــرارات.

وتتضمن محاور التحقق:
تلتزم المنشأة بتطبيق والتوافق مع المعايير التصميمية للمنشآت الصحية حسب طبيعة المنشأة.- 
تلتزم المنشأة باألكواد القومية مثل كود حماية المنشأة من الحريق وأكواد البناء للمنشآت الصحية.- 
تلتزم المنشأة بحماية البيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تشغيل المنشآت الصحية.- 
تلتزم المنشأة بتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي.- 
ــأة -  ــة المنش ــوارد حســب طبيع ــن حســن إدارة الم ــي تضم ــة الت ــرارات الُملزم ــح والق ــن واللوائ ــق القواني ــأة بتطبي ــزم المنش تلت

ــا. والجهــة التابعــة له
تلتزم المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم المهن الطبية المختلفة وكذلك الئحة آداب المهنة- 
تلتزم المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم التعامل مع المستحضرات الدوائية.- 
تلتزم المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات التي تنظم التعامل مع الدم ومشتقاته.- 
تلتــزم المنشــأة بتطبيــق القوانيــن واللوائــح والقــرارات الســارية التــي تضمــن ســرية وخصوصيــة البيانــات وضوابــط التعامــل - 

معهــا.
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تلتزم المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تنظم العمل اإلداري بالمنشأة.- 
تلتزم المنشأة بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تنظم األعمال المالية بالمنشأة.- 

3. 13. القاعدة الثالثة: التعاون والشفافية أثناء الزيارات الميدانية 
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة بصحة ودقة ومصداقية البيانات والمعلومات التي تبلغها للهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.- 
تضمــن المنشــأة صحــة الوثائــق التــي تقدمهــا للهيئــة ســواء أثنــاء إجــراءات التســجيل/ االعتمــاد، اســتجابة لطلــب الهيئــة، ضمــن - 

مؤشــرات األداء ومشــاريع التحســين أو أثنــاء الزيــارات الميدانيــة.
توجد إجراءات مفعلة لمنع التالعب والتزوير في البيانات وكافة أشكال االحتيال أثناء الزيارات الميدانية.- 
تلتزم المنشأة بالتعاون مع فرق الزيارات الميدانية وإتاحة دخول األماكن ذات الصلة بمجال الزيارة والهدف منها.- 
تلتــزم المنشــأة بتقديــم الوثائــق والبيانــات والمعلومــات والســجالت والملفــات التــي تطلبهــا فــرق الزيــارات الميدانيــة للرقابــة - 

الصحيــة لالطــالع عليهــا والحصــول علــى نســخة معتمــدة منهــا عنــد طلبهــا أثنــاء الزيــارة أو عنــد طلبهــا رســميا بواســطة 
الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

تلتــزم المنشــأة بتقديــم وتنفيــذ الخطــط التصحيحيــة علــى تقاريــر الجهــات الرقابيــة الخارجيــة وتقاريــر الهيئــة العامــة للرقابــة - 
الصحيــة فــي اإلطــار الزمنــي الصحيــح.

تلتزم المنشأة بتسهيل مأمورية أعضاء الزيارات الميدانية وعدم عرقلة أعمالها ألي سبب طبقا لقانون 2 لسنة 2018.- 
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المبــــدأ الرابع عشر

ــزام  ــع االلت ــح م ــن واللوائ ــب القواني ــق حس ــي مطب ــام المال النظ
المقدمــة  للخدمــات  طبقــً  المطالبــات  بيانــات  بمصداقيــة 
واألســعار المعلنــة بشــكل يضمــن الحفــاظ علــى مــوارد النظــام 

وتــوازن حقــوق المتعامليــن
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المبدأ الرابع عشر 
النظام المالي مطبق حسب القوانين واللوائح مع االلتزام بمصداقية بيانات المطالبات طبقاً 
للخـــدمات المقـــدمة واألسعــار المعلنة بشكل يضمن الحفــاظ على موارد النظام وتوازن

حقـــــوق المتعـــاملين
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: تلتزم المنشأة بالشفافية فيما يخص تكلفة خدمات الرعاية الصحية
القاعدة الثانية: تضمن المنشأة وجود نظام لحساب المطالبات تبعًا للخدمات المقدمة

القاعدة الثالثة: تلتزم المنشأة بالقوانين واللوائح المالية والكتب الدورية

1. 14. القاعدة األولى: تلتزم المنشأة بالشفافية فيما يخص تكلفة خدمات الرعاية الصحية 
وتتضمن محاور التحقق:

وجود قائمة أسعار معلنة لمتلقي الخدمة في أماكن تقديم الخدمات الطبية ذات الصلة.- 
تحديث قائمة األسعار عند تعديل أسعار تقديم الخدمة.- 
االلتزام بأسعار الخدمات التأمينية طبقا للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.- 
التــزام المنشــأة باتبــاع الطــرق القانونيــة والتعليمــات المنظمــة الخاصــة بدفــع وتلقــى األمــوال مقابــل الخدمــات الطبيــة باســتخدام - 

النمــاذج الماليــة المقــررة قانونــاً.
التــزام المنشــأة بتحصيــل حصــة المريــض نظيــر الخدمــات الصحيــة التأمينيــة علــى النمــاذج الماليــة المخصصــة لذلــك طبقــا - 

للقوانيــن واللوائــح والقــرارات المنظمــة الســارية.
قيام المنشأة بتوثيق ما يفيد تقديم الخدمات الصحية مقابل ما تم دفعه. - 

2. 14. القاعدة الثانية: تضمن المنشأة وجود نظام لحساب المطالبات تبعًا للخدمات المقدمة
وتتضمن محاور التحقق:

وجود سياسة وإجراءات لعملية إعداد الفواتير.- 
قيام عاملين مؤهلين ومدربين بأعمال نظام حساب المطالبات بالمنشأة.- 
التــزام المنشــأة بالنصــوص القانونيــة والتعليمــات الــواردة فــي شــأن المطالبــات واألوامــر التنظيميــة الصــادرة مــن الجهــات - 

المعنيــة.
تلتزم المنشأة باالستخدام الصحيح ألكواد التشخيص في المطالبات المالية.- 
تطابق األسعار الواردة بالمطالبات مع قائمة األسعار المعلنة.- 
إجمالي المطالبة مطابق لمفردات المطالبة.- 
االحتفاظ بصورة من الفاتورة بملف المريض يمكن الرجوع إليها متي تطلب األمر.- 
تلتزم المنشأة بالتوثيق الصحيح للخدمة المقدمة للمريض. - 
تلتزم المنشأة باستيفاء بيانات سجالت الخدمات المقدمة.- 

3. 14. القاعدة الثالثة: تلتزم المنشأة بالقوانين واللوائح اإلدارية والمالية والكتب الدورية
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشأة بوضع نظام محكم إلدارة المشتريات بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات السارية والقواعد المنظمة.- 
تلتزم المنشأة بوضع نظام إلدارة الموارد بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات السارية والقواعد المنظمة.- 
تلتزم المنشأة بوضع نظام محكم إلدارة المخازن وسالسل اإلمداد بما يتفق مع القوانين واللوائح والقواعد المنظمة.- 
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تلتــزم المنشــأة بوضــع وتنفيــذ آليــات الرقابــة والمتابعــة لنظــام إدارة المــوارد وإدارة المخــزون فــي كل األقســام بمــا يتفــق مــع - 
القوانيــن واللوائــح والقــرارات الســارية والقواعــد المنظمــة.

تقوم المنشأة بتنفيذ أنشطة التحسين فيما يخص االستخدام األمثل للموارد.- 
ــح -  ــن واللوائ ــع القواني ــق م ــا يتف ــة بم ــة والمالي ــراءات اإلداري ــة لإج ــة والمتابع ــات الرقاب ــذ آلي ــع وتنفي ــأة بوض ــزم المنش تلت

ــة. ــد المنظم ــارية والقواع ــرارات الس والق
تلتــزم قيــادات المنشــأة باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة والتصحيحيــة والوقائيــة الالزمــة فــي حالــة مخالفــة اإلجــراءات اإلداريــة - 

والماليــة للقوانيــن واللوائــح والقــرارات الســارية والقواعــد المنظمــة.
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المبــــدأ الخامس عشر

كفــاءة مقدمــي الخدمات الصحية وااللتزام بالتحســين المســتمر 
لــألداء ركــن أساســي لتقديم الرعايــة الصحية
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المبدأ الخامس عشر 
كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وااللتزام بالتحسين المستمر لألداء ركن أساسي

لتقديم الرعاية الصحية
يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:

القاعدة األولى: اختيار الكفاءات حسب نطاق عمل المنشأة
القاعدة الثانية: تقديم الخدمة الصحية طبقا للمؤهالت واالمتيازات

القاعدة الثالثة: تسجيل المهنيين الصحيين بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
القاعدة الرابعة: التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الخدمات الصحية

القاعدة الخامسة: االلتزام باألسس األخالقية والمهنية

1. 15. القاعدة األولى: اختيار الكفاءات حسب نطاق عمل المنشأة
وتتضمن محاور التحقق:

يوجــد نظــام فعــال لتحديــد مقدمــي الخدمــات الصحيــة ذوي الكفــاءة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى بالتوافــق مــع - 
مهمــة المنشــأة ومجــال عملهــا.

تلتزم المنشأة بالتحقق من المؤهالت والخبرات. - 
ــا -  ــة وحســب م ــارات المطلوب ــابقة والمه ــم الس ــج التقيي ــا وحســب نتائ ــم األداء دوري ــارات وتقيي ــاس المه ــة بقي ــزم المؤسس تلت

ــي. ــف الوظيف ــه التوصي ــص علي ــة وين ــام الوظيفي ــه المه تقتضي
تتوافق ممارسات التوظيف وتقييم األداء بالمنشأة مع القوانين واللوائح.- 

2. 14. القاعدة الثانية: تقديم الخدمة الصحية طبقا للمؤهالت واالمتيازات
وتتضمن محاور التحقق:

توجد آليات واضحة لتسكين الوظائف حسب المؤهالت والخبرات.- 
تحدد المنشأة االمتيازات لتقديم الخدمات الصحية والمؤهالت والخبرات الالزمة لها.- 
يوجد نظام مطبق لمنح االمتيازات وتحديد المسئوليات طبقا للمؤهالت والمهارات والخبرات.- 
ــة للمريــض -  ــم الخدمــة الصحي ــازات لتقدي ــة عــدم وجــود األشــخاص ذوي االمتي تحــدد المنشــأة اإلجــراءات المتخــذة فــي حال

ــارة....( ــل – إحالة-استش )تأجي
تحدد المنشأة مدة سريان االمتيازات الممنوحة لمقدمي الخدمات الصحية.- 
تلتــزم المنشــأة برفــع كفــاءة مقدمــي الخدمــة الصحيــة وتتبنــى التدريــب والتعليــم المســتمر بمــا يضمــن تحســين األداء ورفــع - 

الكفــاءة.
يتم قياس األداء ودعم العمل على فرص التحسين. - 
يتم إبالغ العاملين بنتائج قياس األداء ومشاركتهم في وضع خطط التحسين والتطوير الذاتي.- 

3. 15. القاعدة الثالثة: تسجيل المهنيين الصحيين بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
وتتضمن محاور التحقق:

تلتــزم المنشــأة بتســجيل المهنييــن الصحييــن بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة فــي اإلطار الزمنــي المحــدد بإصدارات - 
الهيئــة وقــرارات الســلطة المختصــة بالهيئــة العامة لالعتمــاد والرقابــة الصحية.

تلتــزم المنشــأة بإمــداد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالمعلومــات والبيانــات والوثائــق الصحيحــة بشــكل دوري - 
وعنــد طلبهــا.

تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة عــن تغيــر حالــة المهنييــن الصحييــن )ســحب الترخيــص، - 
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ــرارات  ــة وق ــي المحــدد بإصــدارات الهيئ ــات....( بصــورة منتظمــة وفــي اإلطــار الزمن ــاة، الترقي ــاف عــن العمــل، الوف اإليق
ــة. ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب الســلطة المختصــة بالهيئ

تلتــزم المنشــأة بإبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالتغييــر فــي المهنييــن الصحييــن العامليــن لديهــا باإلضافــة - 
أو الحــذف بصــورة منتظمــة وفــي اإلطــار الزمنــي المحــدد بإصــدارات الهيئــة وقــرارات الســلطة المختصــة بالهيئــة العامــة 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

4. 15. القاعدة الرابعة: التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الخدمات الصحية
وتتضمن محاور التحقق:

تقوم المنشأة بتقييم كفاءة العمل المطلوب من مقدمي الخدمات الصحية قبل وبعد التدريب.- 
تحدد المنشأة االحتياجات التدريبية لمقدمي الخدمة.- 
وضع خطة تدريبية لتنفيذ التدريب وإعادة التدريب لمقدمي الخدمات الصحية.- 
يتم تقديم التدريب بواسطة أشخاص مؤهلين وذوي خبرات مناسبة لطبيعة التدريب.- 
يكون محتوى التدريب قائماً على أسس علمية ومهنية صحيحة.- 

5. 15. القاعدة الخامسة: االلتزام باألسس األخالقية والمهنية
وتتضمن محاور التحقق:

تحدد المنشأة األسس األخالقية والمهنية الالزمة لتقديم الخدمات الصحية.- 
ــات -  ــم الخدم ــة لتقدي ــة الالزم ــة والمهني ــس األخالقي ــة باألس ــات الصحي ــي الخدم ــالم مقدم ــوق إلع ــام موث ــأة نظ ــل المنش تفع

ــة. الصحي
تتحقق المنشأة من االلتزام باألسس األخالقية والمهنية للعاملين بها طوال فترة تقديم الخدمة الصحية. - 
تحــدد المنشــأة اإلجــراءات المتخــذة فــي حالــة عــدم االلتــزام باألســس األخالقيــة والمهنيــة متضمنــا ســحب االمتيــازات وإعــادة - 

تقييــم مقدمــي الخدمــة الصحيــة.
تقوم المنشأة بوضع آلية التقييم لمقدمي الخدمات الصحية طبقا لالمتيازات والمسئوليات المنوطة بهم. - 
تقوم المنشأة بقياس أداء مقدمي الخدمات الصحية والعمل على فرص تحسين األداء.- 
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المبــــدأ السادس عشر

كفــاءة جميــع العامليــن بالمنشــأة وااللتــزام بالجودة والتحســين 
المســتمر لــألداء وحقــوق العاملين
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المبـــدأ السادس عشر
كفاءة جميع العاملين بالمنشأة وااللتزام بالجودة والتحسين المستمر لألداء وحقوق العاملين

يندرج تحت هذا المبدأ عدد من القواعد:
القاعدة األولى: توجد خطة مفعلة للتوظيف حسب احتياجات المنشأة

القاعدة الثانية: التدريب المستمر للعاملين مبني على تقييم االحتياجات 
القاعدة الثالثة: يوجد نظام مفعل لتقييم أداء العاملين

القاعدة الرابعة: توجد إجراءات موحدة إلدارة ملفات العاملين
القاعدة الخامسة: توجد إجراءات مفعلة لضمان حقوق العاملين

1. 16. القاعدة األولى: توجد خطة مفعلة للتوظيف حسب احتياجات المنشأة
وتتضمن محاور التحقق:

تشارك القيادات بالمنشأة في وضع خطة التوظيف السنوية.- 
خطة التوظيف مبنية على احتياجات المنشأة الفعلية والمتوقعة بالتوافق مع نطاق العمل والخطة االستراتيجية المعتمدة.- 
توضح الخطة الفئات واألعداد المطلوبة لكل فئة/ تخصص.- 
توضح الخطة المؤهالت، المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.- 
توجد إجراءات مفعلة لتنفيذ خطة التوظيف بالتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.- 
خطة التوظيف تخدم مهمة المنشأة وتتوافق مع خطتها االستراتيجية.- 
يتم مراجعة الخطة مرة سنوياً على األقل وتحديثها.- 
توجد إجراءات مفعلة لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة والتعامل فى حالة وجود قصور في تنفيذ الخطة.- 
ــات -  ــح وشــروط ومتطلب ــن واللوائ ــق مــع القواني ــدة بالتواف توجــد ُمحــددات وإجــراءات واضحــة لالســتعانة بالخدمــات المتعاق

شــغل الوظيفــة.

2. 16. القاعدة الثانية: التدريب المستمر للعاملين مبني على تقييم االحتياجات 
وتتضمن محاور التحقق:

ــح -  ــن واللوائ ــع القواني ــق م ــا يتواف ــن له ــم/  اإلدارة التابعي ــاة والقس ــن بالمنش ــع العاملي ــق لجمي ــي مطب ــج تعريف ــد برنام يوج
وإصــدارات الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

يتــم تنفيــذ البرنامــج التعريفــي لجميــع العامليــن عنــد بدايــة عملهــم بالمنشــاة - الترقيــات- النقــل داخــل وخــارج المنشــاة -تغييــر - 
طبيعــة المهــام- العــودة مــن إجــازة لمــدة ســتة أشــهر فأكثــر.

توجد إجراءات مفعلة لتحديد االحتياجات التدريبية تشمل جميع العاملين.- 
تقييم االحتياجات التدريبية تشمل احتياجات العاملين، واحتياجات القسم واحتياجات المؤسسة.- 
تشارك القيادات في تحديد االحتياجات التدريبية.- 
يشارك العاملون في تحديد االحتياجات التدريبية.- 
يوجد خطة تدريبية مبنية على تقييم االحتياجات التدريبية يتم إعدادها واعتمادها وتحديثها مرة سنويا على االقل.- 
يشمل تقييم االحتياجات التدريبية والخطة التدريبية العاملين بالخدمات المتعاقدة بالمنشاة. - 
يتم اختيار المتخصصين ذوي الكفاءة لتنفيذ البرامج التدريبية.- 
يتم قياس فاعلية البرامج التدريبية المنفذة وتقييم أداء المدربين واتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة.- 
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3. 16. القاعدة الثالثة: يوجد نظام مفعل لتقييم أداء العاملين
وتتضمن محاور التحقق:

توجد بطاقة وصف لكل وظيفة تتوافق مع القوانين واللوائح وتوضح المهام والمسئوليات المطلوبة. - 
ــى -  ــاًء عل ــة بالمنشــاة بن ــة والالئحــة الداخلي ــح ذات الصل ــن واللوائ ــق مــع القواني ــن بشــكل دوري بالتواف ــم أداء العاملي ــم تقيي يت

ــة. ــم الوظيفي ــا لمهامه ــة وطبق محــددات موضوعي
يتــم إعــالم جميــع العامليــن والمتعاقديــن بالمنشــأة بالبنــود المحــددة لتقييــم األداء وقيــاس الكفــاءة طبقــا لمهامهــم ومســئولياتهم - 

الوظيفيــة وذلــك عنــد بدايــة العمــل بالمنشــاة وعنــد تعديــل تلــك المحــددات.
يشمل تقييم األداء مهام الوظيفة الُمدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي.- 
ــب -  ــي حس ــف الطب ــق بالمل ــزام بالتوثي ــدى االلت ــة م ــن الطبي ــاء المه ــة وأعض ــات الصحي ــي الخدم ــم األداء لمقدم ــمل تقيي يش

ــأة. ــراءات المنش ــات وإج ــة، وسياس ــام الوظيفي ــارية، والمه ــرارات الس ــح والق ــن واللوائ القواني
يتــم تقييــم أداء العامليــن بالخدمــات المتعاقــدة وقيــاس كفاءتهــم حســب مهامهــم وبنــود التعاقــد بشــكل دوري يشــمل مــرة فــي - 

العــام علــى األقــل. 
يتم مشاركة نتائج التقييم مع الموظف/ المتعاقد لتحديد فرص التحسين.- 
يتم وضع محددات موضوعية لتحديد الحاجة إلى تحسين األداء.- 
يتم تحديد ومتابعة المستهدف لتحسين األداء لكل موظف. - 
تشارك القيادات في وضع ومتابعة تنفيذ خطط تحسين أداء العاملين.- 
يتم إعالم الموظف رسميا بنتائج تقييم األداء وقياس الكفاءة بالتوافق مع القوانين واللوائح.- 

4. 16. القاعدة الرابعة: توجد إجراءات موحدة إلدارة ملفات العاملين
وتتضمن محاور التحقق:

توجــد إجــراءات موحــدة ومفعلــة إلنشــاء ملــف لــكل موظــف بالمنشــأة بغــض النظــر عــن طريقــة التوظيــف )التعييــن – النــدب - 
- التعاقــد بأنواعــه ....(

يتم تحديد الحد األدنى من محتوى ملف الموظف بالتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.- 
وجود آلية موثقة للتحقق من صحة مؤهالت العاملين. - 
يتم اتخاذ إجراءات واضحة عند عدم إمكانية التحقق من المؤهل.- 
يتم تحديد الحد األدنى لمحتوى ملف العاملين بالخدمات المتعاقدة.- 
يعكــس محتــوى ملفــات العامليــن تحقيــق جميــع متطلبــات القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة ومتطلبــات إصــدارات الهيئــة العامــة - 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة والقــرارات الصــادرة مــن ســلطتها المختصــة.
يضمن مكان حفظ ملفات العاملين خصوصية البيانات ويمنع العبث واإلتالف واالطالع غير المصرح به.- 
توجد إجراءات مفعلة تحدد المسموح لهم باالطالع على ملفات العاملين والهدف من ذلك.- 
ــن -  ــق بالتوافــق مــع القواني ــد أي وثائ ــك بمــا يضمــن حفــظ وعــدم فق ــد الحاجــة لذل ــن عن ــات العاملي توجــد إجــراءات لنقــل ملف

ــة. ــح ذات الصل واللوائ
ــن -  ــع القواني ــق م ــا بالتواف ــص منه ــيلة التخل ــن تشــمل األســباب ووس ــات العاملي ــن ملف ــص م توجــد إجــراءات واضحــة للتخل

ــة. ــح ذات الصل واللوائ

5. 16. القاعدة الخامسة: يوجد إجراءات مفعلة لضمان حقوق العاملين
وتتضمن محاور التحقق:

تلتزم المنشاة بالحفاظ على حقوق العاملين الوظيفية طبقا للقوانين واللوائح والعقود المبرمة معهم.- 
تضمــن المنشــأة ســاعات عمــل مناســبة وأوقــات راحــة منظمــة لــكل فئــة مــن العامليــن طبقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا - 

فــي هــذا الشــأن.
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توفر المنشأة مساحات كافية للعمل والراحة وظروفاً بيئية آمنة.- 
توفر المنشأة احتياجات العمل لكل الفئات )األثاث المناسب - األدوات – المعدات – األجهزة ... ( حسب طبيعة األعمال.- 
تلتزم المنشأة بالقوانين واللوائح فيما يتعلق باإلجازات والحقوق التي تُمنح للعاملين.- 
يتم استطالع رأي العاملين بشكل دوري والعمل على فرص التحسين- 
توجد آلية مطبقة تضمن للعاملين تقديم المقترحات والشكاوى ويتم توثيق االستجابة لها.- 
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اإلجـراءات المتخــذة حيــال مخــالفات قــواعد الرقــابة
يتم اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية وذلك وفقاً لنوع المخالفة ودون التقيد بالترتيب

توجيــه المنشــأة لعمــل خطــة تصحيحيــة وإرســالها لــإدارة المركزيــة للرقابــة الصحيــة؛ وتقــوم فــرق الرقابــة الصحيــة بمتابعــة . 1
تنفيــذ الخطــة.

إعــالم الجهــة الحاكمــة والتابعــة لهــا المنشــأة بالمخالفــات المرصــودة إلعمال شــئونها فــي تصحيح المخالفــات واتخــاذ اإلجراءات . 2
القانونيــة واإلداريــة والتصحيحيــة والوقائيــة الالزمــة للحــد من حــدوث المخالفات. 

اإلحالة إلى اإلدارة المركزية لالعتماد والتسجيل إلعمال شئونها والنظر في إرسال زيارة مراجعة غير معلنة.. 	
اإلحالة إلى اللجنة العليا لالعتماد للنظر في استمرارية موقف المنشأة من حيث التسجيل أو االعتماد.. 	
اإلحالــة إلــى الســلطة المختصــة واإلدارة العامــة العتمــاد وتســجيل المهــن الطبيــة للنظــر فــي اســتمرارية موقــف أعضــاء المهــن . 5

الطبيــة مــن حيــث التســجيل أو االعتمــاد.
اإلحالــة إلــى لجــان مناظــرة األنــداد الخارجيــة والمشــكلة تحــت إشــراف الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالتعــاون . 	

مــع الجامعــات المصريــة. 
إيقــاف تســجيل / اعتمــاد واحــد أو أكثــر مــن أعضــاء المهــن الطبيــة لمــدة تقررهــا الســلطة المختصة وطلــب اإلجــراء التصحيحي . 	

ــاز  ــي – اجتي ــر الذات ــذ خطــة للتطوي ــل وضــع وتنفي ــة مث ــوع المخالف ــا يتناســب مــع ن ــات بم ــالزم للحــد مــن حــدوث المخالف ال
البرامــج التدريبيــة المتخصصــة ذات الصلــة – العمــل تحــت المالحظــة – إعــادة تقييــم المهــارات؛ والتحقــق مــن التنفيــذ قبــل 

إعــادة التســجيل / االعتمــاد. 
إلغاء تسجيل / اعتماد واحد أو أكثر من أعضاء المهن الطبية.. 8
إيقــاف واحــد أو أكثــر مــن الخدمــات المقدمــة بالمنشــأة لمــدة تقررهــا الســلطة المختصــة وطلــب الخطــة التصحيحيــة واإلجراءات . 	

الوقائيــة الالزمــة للحــد مــن حــدوث المخالفــات علــى أن يتــم متابعــة تنفيــذ الخطــة واإلجــراءات بواســطة فــرق الرقابــة الصحيــة 
للتأكــد مــن تطبيقهــا قبــل إعــادة تشــغيل الخدمــة. 

إيقــاف تســجيل / اعتمــاد المنشــأة لمــدة تقررهــا الســلطة المختصــة وطلــب الخطــة التصحيحيــة واإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة . 10
ــن  ــد م ــة للتأك ــة الصحي ــرق الرقاب ــذ الخطــة واإلجــراءات بواســطة ف ــة تنفي ــم متابع ــى أن يت ــات عل ــن حــدوث المخالف للحــد م

ــة المنشــأة )تســجيل/ اعتمــاد( تطبيقهــا قبــل إعــادة تفعيــل حال
إلغــاء تســجيل / اعتمــاد المنشــأة علــى أن تقــوم المنشــأة / الجهــة الحاكمــة التابعــة لهــا بتنفيــذ إجــراءات تصحيحيــة ووقائيــة للحــد . 11

مــن حــدوث المخالفــات والتقــدم مــرة أخــرى إلعــادة التســجيل / االعتمــاد.
 اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 2 لســنة 2018 والئحتــه التنفيذيــة بشــأن الجرائــم الــواردة . 12

بالبــاب الخامــس بالقانــون المشــار إليــه.
إبــالغ الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي الشــامل إلعمــال شــئونها فــي تطبيــق القانــون رقــم 2 لســنة 2018 فــي شــأن نظــام التأميــن . 	1

الصحــي الشــامل وعــدم دفــع مطالبــات المنشــآت – الخدمــات – أعضــاء المهــن الطبيــة غيــر المســجلين / غيــر المعتمديــن.
اإلبالغ/اإلحالة إلى جهات االختصاص - حسب طبيعة المخالفات - بعد موافقة السلطة المختصة ومن هذه الجهات: . 	1

وزارة الصحة والجهات التابعة لها	 
المحافظة المختصة	 
النيابة العامة	 
النيابة اإلدارية	 
هيئة الخدمات الحكومية	 
الهيئة المصرية العامة للدواء	 
الجهاز المركزي للمحاسبات	 
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة	 
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جهاز شئون البيئة	 
وزارة القوى العاملة	 
إدارة الحماية المدنية	 

 إبالغ النقابات المهنية ذات الصلة التخاذ ما يلزم في شأن مخالفات أعضاء المهن الطبية.. 15
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معدل مراجعة وتحديث اإلصدار

يتــم مراجعــة وتحديــث اإلصــدار كل عــام اعتبــاًرا مــن تاريــخ صــدوره وذلــك فــي ضــوء تعديــالت وتحديثــات القوانيــن والقــرارات 
ــات  ــة، واألزم ــادرات القومي ــتجدات والمب ــة، والمس ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــة، وإصــدارات الهيئ ــح ذات الصل واللوائ

ــة للرقابــة الصحيــة. ــارات الميداني والكــوارث والجوائــح، باإلضافــة إلــى مالحظــات الزي
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مرجعيات قواعد الرقابة الصحية

تتضمــن مرجعيــات الرقابــة علــى المنشــآت الصحيــة والمهنييــن الصحييــن جميــع القواعــد الحاكمــة لمنشــآت تقديــم الخدمــات الصحيــة 
بنظــام التأميــن الصحــي الشــامل والمهنييــن الصحييــن بهــا وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 2 لســنة 2018 وتتضمــن هــذه القواعــد علــى 

ســبيل المثــال:

القانون رقم )2( لسنة 2018 والذي نص في مواده على اآلتي:. 1
مادة 	2:

تهــدف هيئــة االعتمــاد والرقابــة إلــى ضمــان جــودة الخدمــات الصحيــة، والتحســين المســتمر لهــا، وتوكيــد الثقــة فــي جــودة ُمخرجــات 
الخدمــات الصحيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى كافــة المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، وضبــط وتنظيــم تقديــم الخدمــات 
الصحيــة التأمينيــة وفقــاً لمعاييــر محــددة للجــودة واالعتمــاد علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، وتنظيــم القطــاع 

الصحــي بمــا يضمــن ســالمته واســتقراره وتنميتــه وتحســين جودتــه، والعمــل علــى تــوازن حقــوق المتعامليــن فيــه.
مادة 28:

لهيئــة االعتمــاد والرقابــة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والقــرارات الالزمــة لذلــك، ولهــا علــى األخــص مــا 
يأتــي:

فقــرة 	: اإلشــراف والرقابــة علــى جميــع المنشــآت الطبيــة، وأعضــاء المهــن الطبيــة العامليــن فــي قطــاع تقديــم الخدمــات الطبيــة 
والصحيــة، وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون.

فقرة 	: إجراء التفتيش اإلداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام.
فقرة 5: إيقاف االعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية ألي من اشتراطات منح االعتماد والتسجيل أو إلغائه.

فقــرة 	: االعتمــاد والتســجيل ألعضــاء المهــن الطبيــة وفقــاً للتخصصــات والمســتويات المختلفــة للعمــل بالنظــام، وإجــراء التفتيــش 
الــدوري عليهــم بالجهــات المعتمــدة والمســجلة للعمــل فــي هــذا النظــام.

فقــرة 	: إيقــاف االعتمــاد أو التســجيل ألعضــاء المهــن الطبيــة للعمــل بالنظــام حــال مخالفــة أي مــن اشــتراطات منــح االعتمــاد أو 
التســجيل أو إلغائــه.

فقرة 8: توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية األنشطة التي تُمارس فيه وإصدار القواعد والنظم الالزمة لذلك.
فقــرة 10: التنســيق مــع المنشــآت الطبيــة بمــا يكفــل الوصــول إلــى منظومــة متكاملــة مــن المعاييــر وقواعــد مقارنــات التطويــر وآليــات 

قيــاس األداء وفقــاً للمعاييــر الدولية.
فقرة 12: توعية وإعالم المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

مادة 		:
يتعيــن علــى أجهــزة الدولــة والمنشــآت الطبيــة معاونــة هيئــة االعتمــاد والرقابــة فــي أداء مهامهــا وتيســير مباشــرتها لألعمــال الالزمــة 

لتحقيــق أهدافهــا وتزويدهــا بمــا تطلبــه مــن بيانــات أو معلومــات تتعلــق بذلــك
مادة 55:

تثبــت صفــة الضبطيــة القضائيــة للعامليــن بالهيئــات الثــالث المنشــأة بموجــب أحــكام هــذا القانــون كل فــي نطــاق اختصاصهــا الذيــن 
يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، وذلــك بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
البــاب الخامــس مــن هــذا القانــون. ولهــم فــي ســبيل ذلــك دخــول أماكــن تقديــم الخدمــة المتعاقــد معهــا، وفحــص مــا بهــا مــن معــدات 
ــتندات  ــر والمس ــجالت والدفات ــى الس ــالع عل ــك االط ــة، وكذل ــة أو العالجي ــتلزمات الطبي ــن المس ــا م ــة أو غيره ــزة أو أدوي أو أجه
وســائر األوراق التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون، وعلــى المســئولين فــي هــذه األماكــن أن يقدمــوا البيانــات والمســتخرجات وصــور 

المســتندات التــي يطلبونهــا لهــذا الغــرض، وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون. 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

92قواعـــد الرقــابة والتفتيــش - اإلصــــدار األول |  صفحة

 الالئحــة التنفيذيــة للقانــون )2( لســنة 2018 والصــادرة بقــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )909( لســنة 2018 . 2
والتــي نصــت فــي موادهــا علــى: 

مادة 	2:
تختــص هيئــة االعتمــاد والرقابــة بالتأكــد مــن توافــر المواصفــات القياســية فــي جهــات تقديــم الخدمــة، وتقديــم الخدمــة للمرضــى علــى 
النحــو المقبــول وذلــك بصفــة دوريــة، ويجــوز لهــا إيقــاف التعامــل علــى خدمــة محــددة أو أكثــر فــي حالــة تدنــي الخدمــة بهــا بنــاًء 

علــى نتائــج التدقيــق والمراجعــة.

قانون اإلجراءات الجنائية. 3
مادة 	2:

يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم بشــأن الجرائــم، وأن يبعثــوا بهــا فــوراً إلــى 
النيابــة العامــة. ويجــب عليهــم وعلــى مرؤوســيهم أن يحصلــوا علــى جميــع اإليضاحــات، ويجــروا المعاينــات الالزمــة لتســهيل تحقيــق 
الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم، أو التــي يعلنــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت. وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة الالزمــة للمحافظــة 

علــى أدلــة الجريمــة.
ويجــب أن تثبــت جميــع اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي فــي محاضــر موقــع عليهــا منهــم يبيــن بهــا وقــت 
اتخــاذ اإلجــراءات ومــكان حصولــه. ويجــب أن تشــمل تلــك المحاضــر زيــادة علــى مــا تقــدم توقيــع الشــهود والخبــراء الذيــن ســمعوا، 

وترســل المحاضــر إلــى النيابــة العامــة مــع األوراق واألشــياء المضبوطــة.

إصدارات الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية ومنها على سبيل المثال:. 4
متطلبات التسجيل للمنشآت الصحية بأنواعها.	 
معايير االعتماد للمنشآت الصحية بأنواعها.	 
معايير الممارسة اإلكلينيكية.	 

القوانيــن التالــي بيانهــا وتعديالتهــا ومــا يحــل محلهــا، واللوائــح الصــادرة تنفيــذاً لهــا والقــرارات المكملــة والمفســرة لهــا، . 5
وهــي:

قانون البيئة رقم 	 لسنة 			1.	 
قانون العمل رقم 12 لسنة 	200.	 
قانون رقم 	1 لسنة 	201 في شأن تنظيم المهن الطبية.	 
قانون رقم 81 لسنة 	201 في شأن الخدمة المدنية.	 
قانون 		 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف واالستمـــرار فيها.	 
قانون رقم 	21 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث اإلكلينيكية.	 
قانون رقم 51 لسنة 81	1 في شأن تنظيم المنشآت الطبية.	 
قانون رقم 	5 لسنة 0		1 بشأن تنظيم العمل باإلشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.	 
قانون رقم 15	 لسنة 	5	1بشأن مزاولة مهنة الطب.	 
قانون رقم 		5 لسنة 	5	1 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان.	 
القانون رقم 	 لسنة 85	1 في شأن تنظيم ومزاولة مهنة العالج الطبيعي.	 
قانون رقم 	12 لسنة 55	1 بشأن الصيدلة.	 
قانون رقم 		1 لسنة 	5	1 بشأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها.	 
قانون رقم 8	 لسنة 	201 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات )عقوبة ختان اإلناث(.	 
قانون رقم 		 لسنة 	200بإنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان.	 
القانون رقم 182 لسنة 0		1 في شأن مكافحة المخدرات.	 
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قانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البالزما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.	 
قانــون رقــم 1	 لســنة 	200 بإصــدار قانــون رعايــة المريــض النفســي وتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر 	 

بالقانــون رقــم 58 لســنة 			1
قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 50	1.	 
قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 
قانون رقم 12 لسنة 			1 بإصدار قانون الطفل.	 
قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع األعضاء البشرية.	 
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.	 
قانون 52 لسنة 81	1 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.	 
قانون رقم 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.	 
قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.	 
قانون رقم 	20 لسنة 	201 بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية.	 
ــدواء 	  ــة ال ــة وهيئ ــا الطبي ــي وإدارة التكنولوجي ــن الطب ــداد والتموي ــد واإلم ــراء الموح ــة للش ــة المصري ــاء الهيئ ــون إنش قان

المصريــة رقــم 151 لســنة 	201.
قانون رقم 1 لسنة 	201 بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء )التراخيص(.	 
قانون رقم 	10 لسنة 2		1 بشأن تنظيم بنوك العيون.	 
قانون رقم 	2 لسنة 8		1 في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه الالزمة للشرب واالستعمال اآلدمي.	 
قانون رقم 81	 لسنة 	5	1 بشأن مزاولة مهنة التوليد.	 
قانون رقم 	 لسنة 85	1 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العالج الطبيعي.	 
ــل 	  ــم معام ــا وتنظي ــا والباثولوجي ــة والبكتريولوجي ــاء الطبي ــن الكيمي ــة مه ــأن مزاول ــي ش ــنة 	5	1ف ــم 			 لس ــون رق قان

ــة. ــتحضرات الحيوي ــة والمس ــاث العلمي ــل األبح ــي ومعام ــخيص الطب التش
قانون رقم 58 لسنة 			1 بإصدار قانون العقوبات.	 
قانون رقم 	5 لسنة 			1 بشأن نقابة األطباء.	 
قانون رقم 		 لسنة 			1 بشأن نقابة الصيادلة.	 
قانون رقم 115 لسمة 			1 بشأن نقابة التمريض.	 

قـــــــــرارات ولوائــح	 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 		10 لسنة 	201 بشأن حاالت الطوارئ والحوادث.	 
قرار وزير الصحة والسكان رقم 8	2 لسنة 	200 بشأن الئحة آداب مهنة الطب.	 
الئحة المخازن الحكومية.	 
قــرار وزيــر الصحــة رقــم 1		 لســنة 2012 بشــأن إنشــاء وحــدة للصيدلــة اإلكلينيكيــة وأخــرى لمعلومــات الــدواء 	 

بالمستشــفيات.
قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 02	 لســنة 2015 بشــأن المعاييــر التصميميــة للمستشــفيات والمنشــآت الصحيــة فــي 	 

مصــر.
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 8		 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتنظيم مركز اليقظة الدوائية.	 
قرار وزارة المالية 0	2 لسنة 	200 بشأن قائمة المحفوظات الحكومية.	 
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 	52 لسنة 2015 بشأن إعادة استخدام األجهزة واألدوات ذات االستخدام الواحد.	 
قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 58	 لســنة 	200 بشــأن الحــدود القصــوى للمعاييــر والمواصفــات الواجــب توافرهــا 	 

فــي الميــاه الصالحــة للشــرب واالســتخدام المنزلــي.
ــاء 	  ــا جســيما أثن ــون خطــأ مهني ــن يرتكب ــاء الذي ــف األطب ــم 25 لســنة 2002 بشــأن وق ــر الصحــة والســكان رق ــرار وزي ق
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ــة. ــر ضروري ــه إجــراء جراحــة غي ــب علي التدخــل الجراحــي أو تشــخيصا يترت
قرار وزير الصحة والسكان رقم 	0	 لسنة 2002 ببعض االشتراطات الخاصة بإنشاء مخزن أدوية.	 
قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 	25 لســنة 2001 بشــأن إلــزام جميــع المنشــآت الطبيــة بتقديــم تقريــر طبــي للمريــض 	 

فــور خروجــه مــن المنشــأة كمرجــع طبــي مــع احتفــاظ المنشــأة بصــورة مــن هــذا التقريــر.
قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 	18 لســنة 2001بشــأن تكليــف المستشــفيات الخاصــة واالســتثمارية بتقديــم خدمــات 	 

العــالج المجانــي للحــاالت الطارئــة، ووضــع أســعار محــددة للعــالج واالقامــة بهــا.
ــوم 	  ــذي يق ــب ال ــي الطبي ــا ف ــم 		2 لســنة 2001بشــأن االشــتراطات الواجــب توافره ــر الصحــة والســكان رق ــرار وزي ق

بإجــراء أيــة عمليــات جراحيــة أو استكشــافية بالمناظيــر أو إجــراء جراحــات ذات مهــارة خاصــة، بالعيــادات أو المستشــفيات 
الخاصــة.

قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 2	1 لســنة 2001بشــأن اعتبــار بعــض المــواد الناتجــة عــن نشــاط المنشــآت الصحيــة 	 
مــن المــواد الخطــرة التــي يتطلــب تداولهــا داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة الحصــول علــى ترخيــص بذلــك.

قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 828 لســنة 2015بشــأن تنظيــم قواعــد إجــراءات الرقابــة علــى األطبــاء المصرييــن 	 
واألجانــب.

ــاه المســتخدمة فــي 	  ــات الواجــب توافرهــا فــي المي ــر والمواصف ــم 		 لســنة 			1بشــأن المعايي ــر الصحــة رق قــرار وزي
وحــدات غســيل الكلــى.

قــرار وزيــر الصحــة رقــم 20	 لســنة 			1بشــأن تحديــد قيمــة المكافــآت التــي تصــرف للمتبــرع بالــدم وســعر بيــع وحــدة 	 
الــدم ومكوناتــه.

قرار وزير الصحة رقم 	10 لسنة 85	1بشأن مستويات مراكز الدم وصالحيتها وتحديد القوى العاملة بها.	 

أدلة العمل واألكواد والمراجع المصرية	 
توصيات لجنة سالمة المرضى أثناء اإلجراء الجراحي 	200	 
متطلبات موظفي بنك الدم، وزارة الصحة والسكان المصرية	 
متطلبات ومعدات بنك الدم، وزارة الصحة والسكان المصرية	 
متطلبات بنك الدم الفرعي، وزارة الصحة والسكان المصرية	 
الكود المصري لتصمم منشآت الرعاية الصحية	 
الكود المصري للبناء للمعاقين	 
نظام تصنيف الهرم األخضر	 
أدلة عمل وتعليمات الحماية المدنية	 
رؤية مصر 0	20 ، وزارة التخطيط	 
أدلة عمل إدارة ضحايا اإلساءة االجتماعية- وزارة الصحة، صندوق األمم المتحدة للسكان	 
السياسة الوطنية لنقل الدم، وزارة الصحة، 	200	 
أدلة العمل الوطنية لعالج السرطان، اللجنة العليا للسرطان، وزارة الصحة المصرية والسكان.	 
االستراتيجية الوطنية إلدارة الكوارث.	 
أدلة العمل المصرية بشأن نظام يقظة األجهزة الطبية.	 
إصدارات اإلدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، وزارة الصحة والسكان المصرية.	 
بروتوكول إدارة الطوارئ الموحد، وزارة الصحة والسكان المصرية، قطاع الرعاية الحرجة والعالجي.	 
أدلة عمل سالمة األغذية المصرية	 
أدلة العمل الوطنية لمكافحة العدوى	 
متطلبات التفتيش وفقًا لقوانين ولوائح وزارة الصحة والسكان	 
دليل معامل الدرن، وزارة الصحة والسكان المصرية 2015	 
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إصدارات نقابة التمريض- أدلة عمل التمريض	 
معايير الممارسة الصيدلية اإلكلينيكية المصرية.	 
أدلة عمل لجنة أخالقيات البحث - وزارة الصحة والسكان.	 
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