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اإلصـــدار الثــانــي
ُيعمــل بــه بــداية مــن يوليـو 2021

* صــدرت هــذه المتطلبــات باللغــة اإلنجليزيــة وهــذه النســخه العربيــة  هــي نســخة مترجمــة لهــا، 
وفــي حيــن االختــاف فــي فهــم و/ أو تفســير أي مــن محتويــات هــذه النســخة، يتــم الرجــوع إلــي 

النــص اإلنجليــزي.
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تقــــديم

إن الهــدف األســمى مــن الرعايــة الصحيــة هــو تقديــم الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة إلــى جميــع مــن يحتاجهــا بالكيفيــة المناســبة 
وفــي التوقيــت المناســب. وتعتمــد جــودة الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى القيمــة الــذي تقدمــه المنشــآت الصحيــة لجميــع المتعامليــن 

معهــا وفــي نطــاق الخدمــات الخــاص بهــا.
ــاد  ــة لالعتم ــة العام ــن إصــدارات الهيئ ــن مجموعــة م ــة 2021 ضم ــة األولي ــز/ وحــدات الرعاي ــات التســجيل لمراك ــي متطلب وتأت
والرقابــة الصحيــة فــي إطــار التأكيــد علــى جهــود كافــة أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها فــي المضــي قدمــاً نحــو تحقيــق )رؤيــة مصــر 
2030( وأهدافهــا وخاصــة االرتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحقيــق العدالــة فــي الحقــوق والفــرص. وذلــك مــن خــالل 
تحقيــق الحــد المقبــول مــن مســتويات الجــودة فــي الرعايــة الصحيــة  وســالمة اإلنســان فــي كافــة مراكــز/ وحــدات الرعايــة األوليــة 

فــي مصــر.
تعتمــد متطلبــات التســجيل لمراكــز/ وحــدات الرعايــة األوليــة 2021 علــى أربعــة محــاور رئيســية وهــي: اإلشــتراطات األساســية، 
المتطلبــات الوطنيــة للســالمة، متطلبــات الجــودة األساســية والدليــل التشــغيلي. كمــا تعتمــد فــي مرجعيتها بشــكل أساســي علــى القوانين 
واللوائــح ذات الصلــة ومــاورد فــي رؤيــة مصــر 2030 وكذلــك علــى معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة لمراكــز/ 

وحــدات الرعايــة األوليــة 2021 والمعتمــدة مــن الجمعيــة الدوليــة لجــودة الرعايــة الصحيــة )اإلســكوا( بتاريــخ فبرايــر2021.
علمــاً بــأن حصــول مراكــز/ وحــدات الرعايــة األوليــة علــى التســجيل وفقــاً لهــذه المتطلبــات يعــد الخطــوة الرئيســية نحــو وصــول تلــك 
المراكــز/ الوحــدات إلــى المرحلــة األكبــر واألهــم فــي ســبيل تحقيــق جــودة الرعايــة الصحيــة وهــو الحصــول علــى االعتمــاد وفقــاً 

لمعاييــر مراكــز/ وحــدات الرعايــة األوليــة 2021.
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نظام تسجيل/اعتماد المنشآت الصحية

اســتناداً إلــى قانــون رقــم )2( لســنة 2018 بشــأن نظــام التأميــن الصحــي الشــامل والصــادر ينايــر 2018 والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة 
بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء فــي مايــو 2018 وقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2040 لســنة 2018 بتشــكيل مجلــس إدارة 

الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
ــم القطــاع الصحــي بمــا يضمــن ســالمته واســتقراره  ــة نحــو تنظي ــة التــي تخطوهــا الدول ــة والمتالحق وفــي إطــار الخطــوات الحثيث
وتحســين جودتــه وتأكيــد الثقــة فــي جــودة مخرجــات الخدمــات الصحيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى كافــة المســتويات المحليــة 

واإلقليميــة والدوليــة؛ فقــد قــرر مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مــا يلــي:

أوال: وضــع قواعــد وشــروط تســجيل المنشــآت الصحيــة )طبقــا للتعريــف الــوارد بالقانــون رقــم 2 لســنة 2018 للمنشــآت الطبيــة( 
تمهيــداً العتمادهــا مــن قبــل الهيئــة، والتــي تشــمل علــى ســبيل الحصــر والتحديــد مــا يلــي:

تحقق االشتراطات األساسية للمنشآت الصحية.أ. 
تحقــق المتطلبــات الوطنيــة للســالمة بالمنشــآت الصحيــة بمــا يضمــن ســالمة المرضــى والمرافقيــن والــزوار والعامليــن بتلــك ب. 

المنشآت.
تحقق  متطلبات الجودة األساسية بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين من الخدمة.	. 
تحقــق متطلبــات دليــل تشــغيل للمنشــأة الصحيــة بمــا يحقــق أداءاً احترافيــاً مســتقراً للمنشــأة فــي كافــة أقســامها وعلــى كافــة د. 

مســتويات تقديــم الخدمــة بهــا فــي جميــع األوقــات وجميــع الحــاالت.

ثانيــاً: تلتــزم المنشــآت المســجلة بالهيئــة بالتقــدم للحصــول علــى اعتمــاد الهيئــة خــالل موعــد أقصــاه ثــالث ســنوات مــن تاريــخ دخــول 
المحافظــة نطــاق تنفيــذ قانــون التاميــن الصحــي الشــامل او ثــالث ســنوات مــن تاريــخ التســجيل للمنشــآت بالمحافظــات التــي لــم تدخــل 

نطــاق تطبيــق القانــون وذلــك مــن تاريــخ التســجيل وإال اعتبــر التســجيل الغيــاً. 

ثالثاً: تكون مدة تسجيل المنشأة سنة ميالدية قابلة للتجديد مع مراعاة احكام ما ورد في البند السابق.

رابعــاً: تقــوم الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتعريــف وتوعيــة األطــراف المعنيــة بإجــراءات تســجيل المنشــآت الصحيــة 
وفــق خطــة محــددة ومفهــوم ال يتعــارض مطلقــاً مــع أي مــن القواعــد الحاكمــة لمبــدأي الشــفافية وتجنــب تضــارب المصالــح.

خامساً: متطلبات تسجيل وحدات/مراكز الرعاية األولية:
اإلشتراطات األساسية.أ. 
المتطلبات الوطنية للسالمة.ب. 
متطلبات الجودة األساسية.	. 
الدليل التشغيلي.د. 

سادســاً: يكــون تســجيل المنشــأة وفقــا لمجــال الخدمــات المقدمــة مــع طلــب التســجيل. يجــب ابــالغ الهيئــة بحــدوث أي تغييــر فــي مجال 
الخدمــات المقدمــة )اضافــة خدمــة جديــدة أو إلغــاء خدمــة قائمــة أوزيــادة حجــم خدمــة قائمــة بأكثــر مــن 15% ( كتابيــاً علــي البريــد 

االلكترونــي reg@gahar.gov.eg. خــالل شــهر علــى األقــل قبــل تنفيــذ هــذا التغييــر.

ــة  ــم ابــالغ االدارة العامــة لتســجيل واعتمــاد المنشــآت الصحي ــة حــدوث خطــأ/ حــدث جســيم sentinel event يت ســابعاً: فــي حال
خــالل 7 أيــام مــن وقوعــه أو مــن اإلعــالم بــه علــي البريــد االلكترونــي reg@gahar.gov.eg.  علــي أن يتــم موافاتهــا بالتحليــل 
الجــذري ألســباب وقــوع الخطــأ/ الحــدث الجســيم فــي موعــد أقصــاه 45 يومــاً مــن تاريــخ حــدوث الخطــأ/ الحــدث الجســيم أو مــن 
اإلعــالم بــه )التعريــف الــوارد بالمعيــار QPI.10 ص54( مرفقــاً بــه الخطــة التصحيحيــة لمنــع/ الحــد مــن تكــراره حســب طبيعــة 

الحــدث.
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ثامنــا: تلتــزم المنشــأة بإســتكمال 60% علــى األقــل مــن القــوى البشــرية المطلوبــة وفقــاً لخطــة التوظيــف وبتســجيل 60% مــن كل فئــة 
مــن أعضــاء المهــن الطبيــة علــى األقــل قبــل الزيــارة التقييميــة علــى أن يتــم اســتكمال تســجيل الباقــي خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 

لتسجيل. ا

تاسعاً: تكون المنشأة عرضة لتعليق التسجيل لمدة ال تزيد عن ستة أشهر، في الحاالت التاليه:
ُوجدت أحداث جسيمه تتعلق بسالمة المرضى أو العاملين أو الزوار لم يتم ابالغ الهيئة عنها كما ورد في البند )سابعاً(.. 1
عدم اجتياز المنشأة المسجلة زيارة تقييمية غير معلنة وفقاً لقواعد اتخاذ القرار.. 2
عدم تطابق بيانات المنشأة  المسجلة في طلب التسجيل مع الوضع الحالي للمنشأة عند زيارات التقييم الغير معلنة.. 3
فــي حــال لــم يتــم ابــالغ الهيئــة بحــدوث أي تغييــر فــي مجــال الخدمــات المقدمــة )اضافــة خدمــة جديــدة أو إلغــاء خدمــة قائمــة . 4

أوزيــادة حجــم خدمــة قائمــة بأكثــر مــن 15% ( خــالل شــهر علــى األقــل قبــل تنفيــذ هــذا التغييــر.
اإلخالل باإلشتراطات األساسية للتسجيل.. 5
اإلخالل بما جاء في البند )ثامناً(.. 6

عاشراً: مع عدم اإلخالل بما ورد بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، تكون المنشأة عرضة إللغاء التسجيل في الحاالت التالية:
اكتشاف أي تالعب أو تزوير أثناء عمليات التقييم أو بعدها أو ثبوت عدم صحة الوثائق المرفقه والمقدمه من المنشأة.

ــة  ــل الرقاب ــة بمجــال عم ــات ذات الصل ــق والبيان ــى الوثائ ــة الحصــول عل ــل إعاق ــة مث ــة الصحي ــرق الرقاب ــل ف ــأة لعم ــة المنش إعاق
ــش. ــق والتفتي ــاق التدقي ــي نط ــات ف ــن والخدم ــول لألماك ــة أو الدخ الصحي

لم تتمكن المنشأة من اجتياز زيارة الفرصه الثانيه في حالة التسجيل المشروط.
رفض المنشأة المسجلة استقبال فريق المراجعين في الزيارات التقييمية المعلنة / الغير معلنة.

إلغاء ترخيص المنشأة أو صدور قرار إدارى أو حكم قضائى بغلقها مؤقتا أو نهائيا.
نقل المنشأة من مكانها الوارد بإستمارة التسجيل أو في حالة هدم المنشأة أو إعادة بناؤها.

تجاوز المدة المقررة لتعليق التسجيل كما جاء في البند )تاسعاً( دون تصحيح أسباب تعليق التسجيل.

خطـوات تسجيل المنشأة الصحية لـدى هيئة االعتماد والرقابة الصحيـة:
تتقدم المنشأة بطلب التسجيل لدى الهيئة، وذلك عن طريق ملء وتقديم اإلستمارة المخصصة لذلك.. 1
تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من المنشأة والرد عليها ببيان بمتطلبات ورسوم التسجيل لتلك المنشأة.. 2
تقــوم المنشــأة صاحبــة الطلــب بدفــع رســوم التســجيل وتســليم الوثائــق الالزمــة لهيئــة االعتمــاد والرقابــة الصحيــة وفقــاً لمتطلبــات . 3

التســجيل الــواردة فــي رد الهيئــة فــي البنــد الســابق.
تقــوم الهيئــة بمراجعــة الوثائــق المســتلمة مــن المنشــأة والتأكــد مــن اكتمالهــا ومخاطبــة المنشــأة الســتكمال وتقويــم مــا تــرى الهيئــة . 4

ضــرورة اســتكماله وتقويمــه مــن الوثائــق الالزمــة إلتمــام عملية التســجيل.
بعــد التأكــد مــن اكتمــال جميــع الوثائــق المطلوبــة فــي البنــد )3( تقــوم الهيئــة بتحديــد موعــد إلجــراء زيــارة للمنشــأة للتدقيــق . 5

والتحقــق مــن البنيــة والعمليــات المرتبطــة بالوثائــق المقدمــة مــن المنشــأة.
يقوم فريق من المراجعين بزيارة التقييم والتحقق للمنشأة. . 6

إعـــادة التسجيل:
إذا لــم تتقــدم المنشــأه المســجله لالعتمــاد خــالل الســنه األولــى مــن تاريــخ قبــول التســجيل، يكــون لهــا الحــق فــي طلــب إعــادة التســجيل 
لمــدة عــام أخــر علــى أن يتــم إحتســاب الفتــره الزمنيــه ابتــداءاً مــن تاريــخ تســجيل المنشــأة )فــي حــال انهــا لــم تكــن مــن المحافظــات 
التــي دخلــت نطــاق تطبيــق منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل( أو تاريــخ دخــول المحافظــه التابعــه لهــا المنشــأة إلــي منظومــة التأميــن 

ــامل. الصحي الش
طبقــاً للقانــون رقــم )2( لســنة 2018 يتــم تقييــم المنشــأت التــي انتهــت صالحيــة تســجيلها لــدى الهيئــة إلعــادة التســجيل )لمدة/لمــدد( 
أخــرى بحــد أقصــى ثــالث ســنوات مــن تاريــخ دخــول المحافظــة نطــاق تنفيــذ قانــون التأميــن الصحــي الشــامل أو مــن تاريــخ أول 

تســجيل لــدى الهيئــة )أيهمــا أقــرب(.
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إشتراطات عامة:
تلتــزم المنشــأة بصحــة الوثائــق والبيانــات المقدمــة فــي جميــع مراحــل عمليــة التســجيل و فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة الوثائــق . 1

المقدمــة فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الزيــارة تكــون المنشــأة عرضــة إللغــاء الزيــارة التقييميــة.
تلتزم المنشأة بعدم استخدام أي شهادة أو شعار للهيئة بصورة ُمضللة.. 2
تلتزم المنشأة بعدم إعطاء بيانات ُمضللة تسيء لشهادة التسجيل الصادرة من الهيئة.. 3
تلتزم الهيئة بإبالغ المنشأة بالقرار خالل فترة ال تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمال التقييم.. 4
يحق للهيئة إعالم المجتمع بنتائج التسجيل أو تعليقه أو إلغائه حسب متطلبات قانون رقم 2 لسنة 2018.. 5
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الفترات الزمنية السابقة

ــة 	  ــرات الزمني ــات التســجيل خــالل الفت ــة مــع متطلب ــة األولي ــة الصحي ــق منشــأة الرعاي ــن بمراجعــة مــدي تطاب ــوم المراجعي يق
الســابقة.

الفتــرات الزمنيــة الســابقة هــي الفتــرة التــي تســبق الزيــارة التقييميــة )زيــارة المراجعــة(  والتــي خاللهــا يجــب أن تلتــزم منشــأة 	 
الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتطابــق مــع متطلبــات التســجيل، وتؤثــر عــدم قــدرة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي اإللتــزام 

بهــذه القاعــدة علــي قــرار التســجيل.
وعلــي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي ترغــب فــي التســجيل ألول مــرة أن تلتــزم بالتطابــق مــع متطلبــات التســجيل لمــدة 	 

شــهر علــي األقــل قبــل زيــارة المراجعيــن التقييميــة.
وعلــي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي ترغــب فــي إعــادة التســجيل أن تلتــزم بالتطابــق مــع متطلبــات التســجيل خــالل 	 

الفتــرة كاملــة منــذ التســجيل ألول مــرة حتــي وقــت الزيــارة التقييميــة )زيــارة المراجعــة( الخاصــة بإعــادة التســجيل.
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قــواعد حساب مجمــوع الدرجــات
قواعد حساب درجات المتطلبات االساسية

تصنف منشآت الرعاية الصحية األولية إما متطابقة مع المتطلبات األساسية أو غير متطابقة	 
يتم تقييم التطابق قبل زيارة المراجعة التقييمية	 
عــدم التطابــق قــد يجعــل منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة غيــر مؤهلــة لزيــارة المراجعــة التقييميــة الخاصــة بالتســجيل / االعتماد 	 

مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحية. 

 )NSR( قواعد حساب درجات المتطلبات الوطنية للسالمة
خــالل الزيــارة التقييميــة )زيــارة المراجعــة(، يتــم إعطــاء درجــات علــي أدلــة التطابــق ))EOCs مــع كل متطلــب مــن المتطلبــات 
الوطنيــة للســالمة )NSR( ، مــن خــالل قواعــد حســابية قائمــة علــي الجمــع وحســاب النســبة المئويــة لدرجــات كل دليــل تطابــق ، 

وذلــك كالتالــي :
"مســتوفي / متطابــق": عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة 80% أو أكثــر مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل 	 

الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة ، بمجمــوع درجــات )2(
" مســتوفي جزئيــاً/ متطابــق جزئيــاً": عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن 80% ولكــن أكثــر مــن أو مــا 	 

يســاوي 50% مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة، بمجمــوع درجــات )1(.
ــع 	  ــق م ــن التطاب ــن 50% م ــل م ــة أق ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــق منش ــا تحق ــق": عندم ــر متطاب ــتوفي/ غي ــر مس " غي

المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة ، بمجمــوع درجــات )0( 
" غيــر قابــل للتطابــق": عندمــا يقــرر المراجــع أن متطلبــات المعيــار خــار	 نطــاق خدمــات المنشــأة )ويتــم حــذف الدرجــات 	 

مــن البســط والمقــام(. 
وعلــي الرغــم مــن أن غالبيــة  أدلــة التطابــق مــع المعيــار تعــد مســتقلة بذاتهــا، أو وحــدات قائمــة بنفســها للقيــاس والتــي تمثــل الهيــكل 
والعمليــة و/أو النتائــج ، إال أن القليــل مــن أدلــة التطابــق مــع المعيــار تتبــع بعضهــا البعــض، و التبعيــة تعنــي أنــه ال يمكــن تحقيــق 
التطابــق مــع أحــد أدلــة التطابــق مــع المعيــار ) أو أخــذ درجــة عليــه( إال عنــد التأكــد مــن أنــه تــم التطابــق مــع أدلــة التطابــق اآلخــري.

علي سبيل المثال:
NSR.01  أدلة التطابق مع المعيار الخاصة بــ

لــدي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة والتــي تتنــاول جميــع النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( . 1
إلــي النقطــة )	(.

جميع متخصصي الرعاية الصحية علي دراية بسياسة منشأة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم تعريف المريض وفقاً لسياسة منشأة الرعاية الصحية األولية.. 3

ففي هذا المثال، يتبع كل من دليل التطابق الثاني والثالث لدليل التطابق األول .

:NSR قواعد حساب درجات كل معيار من المتطلبات الوطنية للسالمة
"مستوفي/متطابق" : عنما يبلغ متوسط الدرجات ألدلة المعيار القابلة للتطابق 80% أو أكثر	 
" مســتوفي جزئيــاً/ متطابــق جزئيــاً": عنمــا يبلــغ متوســط الدرجــات ألدلــة المعيــار القابلــة للتطابــق أقــل مــن 80% ولكــن 	 

أكثــر مــن أو مــا يســاوي %50
" غير مستوفي/ غير متطابق": عندما يبلغ متوسط الدرجات ألدلة المعيار القابلة للتطابق أقل من %50.	 
" غير قابل للتطابق": عندما يقرر المراجع أن جميع أدلة المعيار غير قابلة للتطابق.	 

)EQR( قواعد حساب درجات متطلبات الجودة األساسية
ــودة  ــات الج ــن متطلب ــب م ــع كل متطل ــق )EOCs( م ــة التطاب ــي أدل ــات عل ــاء درج ــم إعط ــة، يت ــة التقييمي ــارة المراجع خــالل زي
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األساســية )EQR( مــن خــالل قواعــد حســابية قائمــة علــي الجمــع وحســاب النســبة المئويــة لدرجــات كل دليــل تطابــق مــع المعيــار، 
وذلــك كالتالــي

"مســتوفي/متطابق" : عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة 80% أو أكثــر مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل 	 
الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة ، بمجمــوع درجــات )2( .

" مســتوفي جزئيــاً/ متطابــق جزئيــاً": عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن 80% ولكــن أكثــر مــن أو مــا 	 
يســاوي 50% مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة، بمجمــوع درجــات )1(.

ــع 	  ــق م ــن التطاب ــن 50% م ــل م ــة أق ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــق منش ــا تحق ــق": عندم ــر متطاب ــتوفي/ غي ــر مس " غي
المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة الســابقة المطلوبــة ، بمجمــوع درجــات )0(.

" غيــر قابــل للتطابــق": عندمــا يقــرر المراجــع أن متطلبــات المعيــار خــار	 نطــاق خدمــات المنشــأة )ويتــم حــذف الدرجــات 	 
مــن البســط والمقــام(. 

وعلــي الرغــم مــن أن غالبيــة  أدلــة التطابــق مــع المعيــار تعــد مســتقلة بذاتهــا، أو وحــدات قائمــة بنفســها للقيــاس والتــي تمثــل الهيــكل 
والعمليــة و/أو النتائــج ، إال أن القليــل مــن أدلــة التطابــق مــع المعيــار تتبــع بعضهــا البعــض، و التبعيــة تعنــي أنــه ال يمكــن تحقيــق 
التطابــق مــع أحــد أدلــة التطابــق مــع المعيــار ) أو أخــذ درجــة عليــه( إال عنــد التأكــد مــن أنــه تــم التطابــق مــع أدلــة التطابــق اآلخــري.

:EQR قواعد حساب درجات كل معيار من متطلبات الجودة األساسية
"مستوفي/متطابق" : عنما يبلغ متوسط الدرجات ألدلة المعيار القابلة للتطابق 80% أو أكثر	 
ــة للتطابــق أقــل مــن 80% ولكــن 	  ــة المعيــار القابل ــاً": عنمــا يبلــغ متوســط الدرجــات ألدل ــاً/ متطابــق جزئي " مســتوفي جزئي

أكثــر مــن أو مــا يســاوي %50
" غير مستوفي/ غير متطابق": عندما يبلغ متوسط الدرجات ألدلة المعيار القابلة للتطابق أقل من %50.	 
" غير قابل للتطابق": عندما يقرر المراجع أن جميع أدلة المعيار غير قابلة للتطابق.	 

قواعد حساب درجات الدليل التشغيلي
يقــوم المراجعــون بمراجعــة عينــة عشــوائية مــن 10 وثائــق علــي األقــل، غيــر الوثائــق المطلوبــة فــي المتطلبــات الوطنيــة للســالمة 
ــن  ــي م ــد األدن ــة للح ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــق منش ــبة تحقي ــم نس ــك لتقيي ــية )EQR( وذل ــودة األساس ــات الج )NSR( ومتطلب

محتــوي دليــل التشــغيل )عنــد االنطبــاق( كالتالــي:
ــة 80% أو أكثــر مــن التطابــق مــع الحــد األدنــي مــن 	  ــة األولي ــة الصحي "مســتوفي/متطابق": عندمــا تحقــق منشــأة الرعاي

ــل التشــغيلي ، بمجمــوع درجــات )2( . ــي الدلي ــات حســبما ذكــر ف المحتوي
" مســتوفي جزئيــاً/ متطابــق جزئيــاً": عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن 80% ولكــن أكثــر مــن أو مــا 	 

يســاوي 50% مــن التطابــق مــع الحــد األدنــي مــن المحتويــات حســبما ذكــر فــي الدليــل التشــغيلي ، بمجمــوع درجــات )1(.
" غيــر مســتوفي/ غيــر متطابــق": عندمــا تحقــق منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن 50% مــن التطابــق مــع الحــد 	 

األدنــي مــن المحتويــات حســبما ذكــر فــي الدليــل التشــغيلي ، بمجمــوع درجــات )0(.
" غيــر قابــل للتطابــق": عندمــا يقــرر المراجــع أن المتطلبــات خــار	 نطــاق خدمــات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة )ويتــم 	 

حــذف الدرجــات مــن البســط والمقام(. 
ملحوظة: تعد الوثائق الحالية والمعتمدة فقط صالحة للتقييم.  

قواعد حساب الدرجات الشامل
القيمة النسبية لألقسام المختلفة

يشكل مجموع درجات المتطلبات الوطنية للسالمة 45% من إجمالي الدرجات	 
يشكل مجموع درجات متطلبات الجودة األساسية 45% من إجمالي الدرجات	 
يشكل مجموع درجات الدليل التشغيلي 10% من إجمالي الدرجات	 
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قـواعد قـرار التسجيــل

القرار األول: التسجيل لمدة سنة 
التطابق مع المتطلبات األساسية. و	 
إجمالي نسبة التطابق مع أقسام المتطلبات الثالث ) من القسم الثاني حتي الرابع( 80% أو أكثر، و	 
ونسبة التطابق لكل قسم من األقسام الثالث بمفرده ) من القسم الثاني حتي الرابع( ال تقل عن 80% ، و 	 
لم يحتسب متطلب واحد من المتطلبات الوطنية للسالمة ) المعيار كامالً( "غير مستوفي/غير متطابق"	 

القرار الثاني: التسجيل الذي يتطلب اجتياز زيارة تقييمية ثانية خالل )6( ستة أشهر )تسجيل مشروط(
التطابق مع المتطلبات األساسية ، و 	 
إجمالــي نســبة التطابــق مــع أقســام المتطلبــات الثــالث ) مــن القســم الثانــي حتــي الرابــع( تتــراوح مــن 70% إلــي أقــل مــن 	 

80% ، أو 
ــل مــن 	  ــي أق ــع(  70% إل ــي الراب ــي حت ــرده ) مــن القســم الثان ــات الثــالث بمف ــكل قســم مــن أقســام المتطلب ــق ل نســبة  التطاب

أو  ،%80
لم يحتسب أكثر من متطلب واحد من المتطلبات الوطنية للسالمة ) المعيار كامالً( "غير مستوفي/غير متطابق"	 

ملحوظة: يمكن أن يتم تسجيل منشأة الرعاية الصحية األولية بقواعد وشروط " التسجيل المشروط"  مرة واحدة فقط 

القرار الثالث: التسجيل الذي يتطلب إجتياز زيارة تقييمية ثانية  خالل )4( أشهر )تسجيل مشروط(
التطابق مع المتطلبات األساسية ، و	 
نسبة التطابق مع أقسام المتطلبات الثالث ) من القسم الثاني حتي الرابع( من 60% إلي أقل من 70% ، أو	 
نســبة التطابــق لــكل قســم مــن أقســام المتطلبــات الثــالث بمفــرده ) مــن القســم الثانــي حتــي الرابــع( مــن 60% إلــي أقــل مــن 	 

70%  ، أو
لم  يحتسب أكثر من متطلبين من المتطلبات الوطنية للسالمة ) المعيار كامالً(  "غير مستوفي/غير متطابق".	 

ملحوظة: يمكن أن يتم تسجيل منشأة الرعاية الصحية األولية بقواعد وشروط " التسجيل المشروط"  مرة واحدة فقط

القرار الرابع: رفض التسجيل
عدم التطابق مع المتطلبات األساسية، أو	 
نسبة التطابق مع أقسام المتطلبات الثالث ) من القسم الثاني حتي الرابع( أقل من 60% ، أو	 
نسبة التطابق لكل قسم من أقسام المتطلبات الثالث بمفرده ) من القسم الثاني حتي الرابع(  أقل من 60% ، أو	 
تم احتساب أكثر من متطلبين من المتطلبات الوطنية  للسالمة)المعيار كامالً(  "غير مستوفي/غير متطابق" ، أو	 
اكتشف فريق المراجعين وجود أي حدث وشيك ومهدد للحياه واتفقت علي ذلك لجنة االعتماد.	 
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اللغة والمفاهيم المستخدمة

ــأة  ــاعد منش ــي تس ــات الت ــم المصطلح ــن أه ــاق ، وم ــوح واالتس ــدف الوض ــددة به ــات مح ــم ومصطلح ــل مفاهي ــذا الدلي ــتخدم ه يس
الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي تفســير المعيــار : العمليــة، السياســة، اإلجــراء، البرنامــج، الخطــة، أدلــة العمــل، البروتوكــول، وكلمــا  

اســتخدمت كلمــة " عمليــة" فــي المعيــار، فهــي تشــير إلــي متطلــب مــن الضــروري تحقيقــه.
"العملية" :	 

سلسلة من األفعال أو الخطوات المتخذة من أجل تحقيق هدف معين. 	 
"العملية الموثقة" :	 

وثيقة تصف العملية ويمكن أن تكون في شكل سياسة أو إجراء أو برنامج أو خطة أو أدلة عمل أو بروتوكول.	 
"السياسة":	 

مبدأ العمل الذي تتبناه المؤسسة.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما هي العملية؟	 
تُعد أكثر صرامة من أدلة العمل أو البروتوكوالت.	 
ال تشمل األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

"اإلجراء":	 
طريقة ثابتة أو رسمية للقيام بشيء ما.	 
عادة ما يجيب على السؤال: كيف تتم العملية؟	 
يٌعد أكثر صرامة من أدلة العمل أو البروتوكوالت.	 
ال يشمل األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

"الخطة":	 
مقترح/ طرح مفصل لعمل أو تحقيق شيء ما.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما الهدف؟ لماذا وكيف ومتى سيتم تحقيقه؟	 
تشمل األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

أدلة العمل:	 
قاعدة عامة أو مبدأ أو نصيحة.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما هي العملية؟ كيف يجب أن تحدث؟	 
عادة ما تتسم بالسرد أكثر من البروتوكول.	 

"البروتوكول":	 
يضــع أفضــل الممارســات للتعامــل مــع حالــة معينــة، والــذي يتضمــن خطــة عــال	 تســتند إلــى اســتراتيجيات قائمــة علــى 	 

األدلــة وإجمــاع آراء المتخصصيــن.
 	 Thinking ــل ــر المتسلس ــط التفكي ــة ووخرائ ــط ذهني ــق وخرائ ــط التدف ــة وخرائ ــوم بياني ــى رس ــوي عل ــا يحت ــادة م ع

"trees
الوثيقة مقابل السجل	 

يتم إنشاء الوثيقة عند التخطيط لما يجب القيام به.	 
يتم إنشاء سجل لتوثيق شئ تم عمله.	 

الطبيب مقابل عضو الطاقم الطبي	 
الطبيب هو متخصص يمارس الطب.	 
عضو الطاقم الطبي هو متخصص يمارس الطب أو طب األسنان وغيرهم من الممارسين المستقلين.	 
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القسم األول : المتطلبات األساسية
قراءة وتفسير المتطلبات االساسية

المنشــآت الراغبــة فــي الحصــول علــي التســجيل / إعــادة التســجيل واالعتمــاد / إعــادة االعتمــاد مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 
ــم  ــق reg@gahar.gov.eg ليت ــن طري ــية ع ــة األساس ــات التنظيمي ــع المتطلب ــق م ــة التطاب ــي الهيئ ــل إل ــا أن ترس ــة، عليه الصحي

تقييمهــا قبــل زيــارة المراجعــة الميدانيــة.
يتضمــن هــذا الفصــل المتطلبــات التنظيميــة األساســية للمشــاركة فــي عمليــة التســجيل الخاصــة بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 

الصحيــة كخطــوة أولــي للحصــول علــي االعتمــاد الكامــل مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

التطابق مع القوانين واللوائح الحالية ذات الصلة وتحديثاتها، وبيانها كالتالي : 
وحدة/مركز رعاية أولية حكومى:

ترخيص أجهزة  اآلشعة المؤينة. 4
ترخيص تداول النفايات الخطرة. 5
شهادة مطابقة اشتراطات الحماية المدنية . 6
ترخيص المصاعد )إن وجدت(. 7
ترخيــص المولــدات الكهربائيــة )طبقــاً للمــادة 2 والمــادة 3 مــن القانــون رقــم 55 لســنة 1977 فــي شــأن إقامــة وإدارة اآلالت . 8

الحراريــة والمراجــل البخارية( 

المنشآت الطبية الغير حكومية المتقدمة للتسجيل كوحدة/مركز رعاية أولية:
ترخيص الوحدة/المركز/المنشأة . 1
ترخيص الصيدلية. 2
ترخيص المعمل. 3
ترخيص أجهزة  اآلشعة المؤينة. 4
ترخيص تداول النفايات الخطرة. 5
شهادة مطابقة اشتراطات الحماية المدنية . 6
ترخيص المصاعد )إن وجدت(. 7
ترخيــص المولــدات الكهربائيــة )طبقــاً للمــادة 2 والمــادة 3 مــن القانــون رقــم 55 لســنة 1977 فــي شــأن إقامــة وإدارة اآلالت . 8

الحراريــة والمراجــل البخارية( 

ملحوظة: لألغراض المرجعية، برجاء مراجعة المرفقات
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القسم الثاني : المتطلبات الوطنية للسالمة

 	)NSR( قراءة وتفسير المتطلبات الوطنية للسالمة

ــة  ــد قامــت الهيئ ــة ، ولق ــة األولي ــة الصحي ــي تحســين ســالمة المرضــي فــي منشــآت الرعاي ــة للســالمة إل ــات الوطني تهــدف المتطلب
العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة باختيــار المعاييــر التــي قــد تؤثــر علــي ســالمة األفــراد لوضعهــا كمتطلبــات أساســية لمنشــآت 

الرعايــة الصحيــة األوليــة  التــي ترغــب فــي االنضمــام إلــي منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل.
ــة  ــة الصحي ــة، يجــب أن تظهــر منشــآت الرعاي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــة التســجيل الخاصــة بالهيئ وكجــزء مــن عملي
األوليــة التزامهــا نحــو ســالمة المرضــي . ويتطلــب ذلــك، التطابــق مــع كل المتطلبــات الوطنيــة للســالمة )NSR( . وخــالل عمليــات 
ــة للســالمة  ــات الوطني ــكل متطلــب مــن المتطلب ــذ المتســق ل ــم التنفي ــن بتقيي ــة الخاصــة بالتســجيل، يقــوم المراجعي المراجعــة التقييمي

ــة. ــع الممارســات ذات الصل )NSR( فــي جمي
فالمعيــار هــو مســتوي معيــن مــن الجــودة أو اإلنجــاز ، خاصــة ذلــك المســتوي الــذي يعتبــر مقبــوال، ويتكــون مــن نــص المعيــار، 

الكلمــات الرئيســية، الغــرض، دليــل عمليــة المراجعــة، وأدلــة التطابــق مــع المعيــار.
نص المعيار:	 

يكتب كل معيار علي شكل جملة المعيار مسبوقة برمز.
يلي نص المعيار عبارة مكتوبة بلون غير األسود تصف البعد )األبعاد( األساسي للجودة الذي يتناوله المعيار.

الكلمات الرئيسية:	 
 تهــدف الكلمــات الرئيســية إلــى مســاعدة منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى فهــم أهــم عنصــر )العناصــر( فــي نــص 

المعيــار. ولتلــك الكلمــات أو المفاهيــم داللــة كبيــرة. فهــي تجيــب علــى الســؤال : مــا الــذي يهــدف المعيــار إلــي قياســه
الغرض	 

يهدف الغرض إلى مساعدة منشآت الرعاية الصحية األولية على فهم  المعني الكامل للمعيار.	 
ينقسم الغرض عادة إلى جزئين. 	 

ــى 	  ــب عل ــج ككل، ويجي ــع البرنام ــار م ــب المعي ــف يتناس ــح كي ــار ويوض ــق المعي ــدف ومنط ــف ه ــاري: يص معي
ــار. ــع المعي ــق م ــاذا يجــب التطاب ــؤال: لم الس

إخبــاري: يهــدف إلــى مســاعدة منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تحديــد اســتراتيجية تفســير وتنفيــذ المعيــار، 	 
ويجيــب علــى الســؤال: كيــف ســيتم التطابــق مــع المعيــار؟

ــذ 	  ــة لتنفي ــات الالزم ــن المكون ــي م ــد األدن ــة الح ــجيل و/أو مراقب ــذ وتس ــق وتنفي ــم توثي ــر أن يت ــض المعايي ــب بع تتطل
العمليــات، وعــادة مــا تســبق هــذه المكونــات عبــارة " علــي األقــل مــا يلــي" ثــم يليهــا قائمــة مــن المتطلبــات فــي تسلســل 
رقمــي أو أبجــدي. بنــاء علــي ذلــك، تعتبــر هــذه المكونــات أساســية وجــزء ال يتجــزأ مــن أجــل الوصــول الــي الحــد األدنــى 

المقبــول مــن التطابــق مــع المعيــار.
دليل عملية المراجعة:	 

 وهي تيسر علي المراجعين وتساعدهم في تقييم أدلة التطابق المطلوبة مع المعيار	 
 	:EOCsأدلة التطابق مع المعيار

ــة المراجعــة الميدانيــة فــي 	  ــاء عملي ــه أثن ــار إلــى مــا تتــم مراجعتــه وإعطــاء درجــه علي ــة التطابــق مــع المعي تشــير أدل
ــة. ــة األولي ــة الصحي منشــأة الرعاي

أدلــة التطابــق لــكل معيــار تحــدد متطلبــات التطابــق الكامــل مــع المعيــار حيــث يتــم أخــذ الدرجــة وفقـًـا لــكل دليــل تطابــق 	 
مستوفي.
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المتطـلبــات الوطنية للسالمة	 

NSR الكلمات الرئيسيةالمتطلبات الوطنية للسالمة

معايير عامة  بشأن سالمة المرضي
NSR.01التعريف الصحيح للمريض
NSR.02األوامر الشفهية والتليفونية
NSR.03نظافة وتطهير األيدي
NSR.04النتائج الحرجة
NSR.05تقييم احتمالية السقوط و الوقاية منها

اإلجراءات التداخلية والجراحية
NSR.06وضع عالمة علي موضع الجراحة
NSR.07قائمة تحقق ما قبل العمليات
NSR.08Timeout الوقت المستقطع

إدارة وسالمة الدواء
NSR.09استخدام المختصرات والرموز
NSR.10األدوية عالية الخطورة واإللكتروليتات المركزة
NSR.11األدوية المتشابهه في الشكل والنطق
NSR.12 أفضل تاريخ دوائي ممكن
NSR.13وضع الملصقات التعريفية علي األدوية

سالمة البيئة والمنشآت
NSR.14برنامج السالمة من اإلشعاع
NSR.15برنامج سالمة المعمل
NSR.16  السالمة من الحريق وتجارب المحاكاه علي مكافحة الحريق
NSR.17 السالمة من  المواد الخطرة وإدارة النفايات
NSR.18خطة إدارة السالمة
NSR.19خطة إدارة األمن
NSR.20خطة إدارة المعدات الطبية
NSR.21 خطة إدارة المرافق
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معايير عامة بشأن سالمة المرضي

NSR.01: اســتخدام وســيلتين علــى األقــل )ُمعّرفيــن( للتعريــف الصحيــح للمريــض عنــد إعطــاء الــدواء أو ســحب عينــة دم أو أي 
أنســجة آخــري بغــرض االختبــارات اإلكلينيكيــة، و/أو عنــد تقديــم أي عــالج أو إجــراء آخــر

السالمة
الكلمات الرئيسية:

التعريف الصحيح للمريض 

الغرض:
ــف  ــرة. واســتخدام وســيلتين للتعري ــه تبعــات خطي ــد يكــون ل ــر خطــأ جســيم ، وق ــة أو تدخــل للمريــض الخطــأ يعتب ــم رعاي إن تقدي
الصحيــح )معّرفيــن( لــكل مريــض هــو اإلجــراء األمثــل للحــد  مــن مثــل هــذه األخطــاء وتجنبهــا ، وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص عنــد 

إعطــاء األدويــة شــديدة الخطــورة أو تنفيــذ إجــراء تداخلــي أو إجــراء عالــي الخطــورة.
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التعريــف الصحيــح للمريــض. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
وجود وسيلتين مميزتين )معّرفين( للتعريف الصحيح للمريض.) شخصيتين(أ. 
المواقف التي تتطلب التحقق من هوية المريض. ب. 
ــر محــددة 	.  ــا الحــوداث الغي ــل ضحاي ــض مث ــح للمري ــف الصحي ــة التعري ــس عملي ــا نف ــع فيه ــد ال يٌتب ــي ق الحــاالت الخاصــة الت

ــة. ــي الحــاالت الطارئ ــم ف هويته

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة ذات الصلــة للتحقق من الوســيلتين )الشــخصيتين( 	 

المطلوبتيــن للتعريــف الصحيــح للمريــض والحــاالت التي تتطلب اســتخدامهما.
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة ويتحقــق فــي كل ورقــة مــن وســيلتي التعريــف الصحيــح 	 

للمريــض المذكورتيــن فــي السياســة.
 قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع عــددا مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة )يمكــن أن يكــون عــدد 10( لســؤالهم 	 

عــن وســيلتي التعريــف الصحيــح للمريــض ومتــى يجــب اســتخدامهما.
 قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة أداة تعريــف المريــض للتحقــق مــن وجــود وســيلتي التعريــف كمــا يالحــظ عمليــة التعريــف الصحيــح 	 

للمريــض قبــل اتخــاذ أي إجــراء أوقبــل تقديــم الرعايــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات معتمــدة للتعريــف الصحيــح للمريــض والتــي تتنــاول جميــع العناصر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )	(.
جميع متخصصي الرعاية الصحية على دراية بسياسة منشأة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم التعريف الصحيح للمريض وفقًا للسياسة.. 3
يتم تسجيل وسيلتي التعريف الصحيح للمريض في سجل المريض الطبي.. 4
تقوم منشأة الرعاية الصحية األولية بتتبع بيانات عملية التعريف الصحيح للمريض وتجمعها وتحللها وترفع تقريرا بها.. 5
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية التعريف الصحيح للمريض. . 6
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NSR.02: إبالغ األوامر الشفهية أو الهاتفية بشكل آمن وفعال.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األوامر الشفهية والهاتفية

الغرض:
إن ســوء التواصــل هــو الســبب الجــذري األكثــر شــيوًعا وراء األحــداث الضــارة. وقيــام الشــخص المســتقبل للمعلومــة بكتابــة وإعــادة 
قــراءة األوامــر كاملــة يقلــل مــن ســوء التواصــل، ويقلــل مــن األخطــاء الناتجــة عــن اســتخدام  كلمــات غيــر واضحــة أو غيــر مألوفــة 
أو خاطئــة لفظيــاً؛ كمــا يعتبــر ذلــك اإلجــراء فرصــة للتحقــق مــن األوامــر. تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة 

وإجــراءات تتنــاول تلقــي االتصــاالت الشــفهية والهاتفيــة. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
األوامر الشفهية.أ. 
األوامر الهاتفية.ب. 
عملية تسجيل األوامر.	. 
قيام المتلقي بإعادة قراءة األوامر.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة اســتقبال األوامــر الشــفهية أو الهاتفيــة حتــى يتحقــق 	 

ممــا إذا كانــت السياســة تصــف بوضــوح عمليــة التســجيل وقيــام المتلقــي بإعــادة القــراءة.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة التسجيل في السجالت المستخدمة و/ أو سجل المريض الطبي. 	 
ــة 	  ــم معرفتهــم والتزامهــم بسياســة منشــأة الرعاي ــة لتقيي ــة الصحي ــالت مــع متخصصــي الرعاي ــة مقاب ــد يجــري ُمراجــع الهيئ ق

ــة. ــة االولي الصحي

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــدد . 1 ــفهية وتح ــاالت الش ــة االتص ــه عملي ــة  توج ــفهية والتليفوني ــر الش ــة لألوام ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد بمنش يوج

ــى نقطــة )د(. ــن نقطــة )أ( إل ــرض م ــي الغ ــورة ف ــع العناصــر المذك ــل جمي ــى األق ــة عل ــن السياس ــا وتتضم محتواه
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بعناصر السياسة.. 2
يتم تسجيل جميع األوامر الشفهية والهاتفية في سجل المريض الطبي خالل إطار زمني محدد مسبقًا.. 3
تقوم منشأة الرعاية الصحية األولية بتتبع وتجميع وتحليل بيانات عملية األوامر الشفهية والهاتفية وترفع تقريرا بها.. 4
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية األوامر الشفهية والهاتفية.. 5

NSR.03: تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل قائمــة علــي األدلــة لنظافــة وتطهيــر األيــدي فــي جميــع أنحــاء منشــأة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة مــن أجــل منــع العــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

نظافة وتطهير األيدي 

الغرض:
تعــد نظافــة وتطهيــر األيــدي الركيــزة األساســية  فــي الحــد مــن انتقــال العــدوى ببيئــة الرعايــة الصحيــة. وهــي تعتبــر االســتراتيجية 

األكثــر فاعليــة وكفــاءة لمكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى. 
يجــب أن تتوافــر مرافــق نظافــة وتطهيــر األيــدي بأعــداد مناســبة، كمــا يجــب أن تتوافــر أدوات ومســتلزمات نظافــة وتطهيــر األيــدي 

)صابــون اليــد ومطهــرات اليــد والمناشــف ذات االســتخدام الواحــد( فــي األماكــن المناســبة. 
وتعــد المنتجــات الكحوليــة لدلــك األيــدي هــي المنتجــات المفضلــة الحاليــة لإلجــراء الروتينــي لنظافــة وتطهيــر األيــدي مــا لــم تكــن 
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اليديــن متســخة بشــكل واضــح ، ممــا يســاعد علــي  ســد العجــزأو النقــص فــي عــدد األحــواض.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة وأدلة عمل نظافة اليدين. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة الملصقات التعليمية والسجالت عن نظافة  وتطهير اليدين. 	 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع العامليــن بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة لالستفســار عــن أســاليب نظافــة وتطهيــر 	 

اليديــن والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة: "اللحظــات الخمــس لنظافــة اليديــن". 
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مرافــق غســل اليديــن فــي كل عيــادة ويتحقــق مــن توافــر المســتلزمات )الصابــون، والمناديــل الورقيــة، 	 

وكحــول دلــك األيــدي، ...إلخ(. 
ــدي: و"اللحظــات الخمــس 	  ــة األي ــة بالطــرق الصحيحــة لنظاف ــة الصحي ــزام متخصصــي الرعاي ــة الت ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق

ــة. ــن" المحــددة بواســطة منظمــة الصحــة العالمي ــة اليدي لنظاف

أدلة التطابق مع المعيار:
تتبني منشأة الرعاية الصحية األولية أدلة عمل محدثة.. 1
قامــت منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بوضــع سياســات وإجــراءات نظافــة وتطهيــر األيــدي كمــا تعمــل علــي إتاحتهــا بســهولة . 2

وتنفذهــا وفقــاً ألدلــة العمــل الحاليــة والقائمــة علــي األدلــة.
يتم تدريب متخصصي الرعاية الصحية على هذه السياسات واإلجراءات.. 3
ــر المرافــق الالزمــة لغســيل األيــدي . 4 ــم توفي ــة ، ويت ــة بنظافــة وتطهيــر األيــدي موجــودة باألماكــن ذات الصل ــات التوعي ملصق

ــة . باألعــداد واألماكــن المطلوب
تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة بعمليــة نظافــة  وتطهيراأليــدي وتجمعهــا وتحللهــا وترفــع تقاريــر . 5

. بها
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين المحددة فيما يخص عملية نظافة  وتطهيراأليدي.. 6

NSR.04:  يتم إبالغ النتائج الحرجة بطريقة آمنة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
النتائج الحرجة

الغرض:
ــج الفحوصــات  ــالغ نتائ ــر إب ــي إكمــال الفحوصــات الحرجــة أو تأخي ــر ف ــد التأخي ــة عن ــر ســالمة المرضــى وجــودة الرعاي ــد تتأث ق
الحرجــة إلــى القائــم بطلــب الفحوصــات. إن ســوء التواصــل هــو الســبب الجــذري األكثــر شــيوًعا وراء األحــداث الضــارة. وقيــام 
الشــخص المســتقبل للمعلومــة بكتابــة وإعــادة قــراءة األوامــر كاملــة يقلــل مــن ســوء التواصــل، ويقلــل مــن األخطــاء الناتجــة عــن 
اســتخدام  كلمــات غيــر واضحــة أو غيــر مألوفــة أو خاطئــة لفظيــاً. كمــا يعتبــر ذلــك اإلجــراء فرصــة للتحقــق مــن األوامــر. ويجــب 
ــات  ــة تعليم ــن العملي ــددة. وتتضم ــارات/ فحوصــات مح ــم الحرجــة الختب ــددوا القي ــي أن يح ــر الطب ــة التصوي ــل وخدم ــى المعم عل
ــم الحرجــة. تضــع منشــأة  ــي تتجــاوز القي ــج الت ــه والمســئول عــن المريــض بالنتائ بوجــوب اإلبــالغ الفــوري للشــخص المصــرح ل
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة تحديــد النتائــج الحرجــة واإلبــالغ بهــا. وتتنــاول السياســة علــى 

األقــل مــا يلــي:
قوائم النتائج والقيم الحرجة.أ. 
عملية اإلبالغ بنتائج الفحوصات الحرجة بما في ذلك اإلطار الزمني و "إعادة القراءة" من المتلقي.ب. 
عملية التسجيل	. 

i .. وسيلة اإلبالغ
ii ..تاريخ ووقت اإلبالغ
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iii ..تحديد هوية الموظف المسئول عن اإلبالغ
iv ..تحديد هوية الشخص الذي تم إبالغه
v ..وصف تسلسل إبالغ النتيجة

vi ..نتائج الفحوصات التي تم إبالغها
vii ..أي صعوبات تمت مواجهتها خالل عملية اإلبالغ

اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة النتائج الحرجة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة النتائــج الحرجــة للتأكــد ممــا إذا كانــت تصــف 	 

بوضــوح عمليــة التســجيل وإعــادة القــراءة مــن المتلقــي.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة التسجيل في السجالت المستخدمة و/ أو سجل المريض الطبي.	 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع متخصصي الرعاية الصحية لتقييم درايتهم والتزامهم بسياسة المنشأة.  	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه إبــالغ النتائــج الحرجــة وتحــدد محتواهــا وتتنــاول علــى األقــل . 1

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بعناصر السياسة.. 2
يتــم تســجيل جميــع النتائــج الحرجــة فــي ســجل المريــض الطبــي خــالل إطــار زمنــي محــدد مســبقًا بمــا فــي ذلــك جميــع العناصــر . 3

 .))vii إلــى نقطــة )i( المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة
تقوم منشأة الرعاية الصحية األولية بتتبع وجمع وتحليل بيانات عملية اإلبالغ بالنتائج الحرجة وترفع تقريراً بها.. 4
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين المحددة في عملية اإلبالغ عن النتائج الحرجة.. 5

NSR.05: يتم فحص وتقييم احتمالية مخاطر سقوط المريض والتعامل معها بطريقة آمنة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
تقييم احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منها

الغرض:
ــر عرضــة للســقوط  ــد المرضــي األكث ــم تحدي ــا يت ــر عرضــة لهــا. وعــادة م ــع المرضــى عرضــة للســقوط ولكــن البعــض أكث جمي
مــن خــالل عمليــة تقييــم المخاطــر مــن أجــل تقديــم اجــراءات وقائيــة خاصــة بــكل مريــض للحمايــة مــن الســقوط. وتعــد اإلجــراءات 
الوقائيــة األكثــر فاعليــة هــي تلــك المخصصــة لــكل مريــض علــي حــدة  وتلــك الموجهــه لتقليــل الخطــر الــذي تــم تحديــده فــي تقييــم 
المخاطــر. تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة فحــص و تقييــم مخاطــر احتماليــة الســقوط 

وعمليــة الوقايــة منهــا. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
فحص وجود مخاطر السقوط لدى المريض.أ. 
تشمل المخاطر مراجعة األدوية وعوامل المخاطر األخرى.ب. 
اإلطار الزمني إلكمال فحص احتمالية مخاطر السقوط.	. 
ــي د.  ــة لتلق ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــض بمنش ــود المري ــتمرارية وج ــد اس ــقوط عن ــة الس ــم مخاطــر احتمالي ــادة تقيي ــدل إع مع

ــري. ــات آخ خدم
اإلجــراءات العامــة لتقليــل مخاطــر الســقوط مثــل اإلضــاءة ووجــود قضبــان بجوانــب الممــرات وقضبــان بالحمامــات وتوافــر ه. 

الكراســي المتحركــة وعربــات الترولــي المــزودة  باألقفــال.
خطط الرعاية الخاصة بكل مريض علي حدة للحماية من السقوط بناًء على تقييم مخاطر سقوط كل مريض على حدة.و. 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

23دليــل متطلبــات تسجيـل منشــآت الرعايـة الصحيـة األوليـة  |  صفحة

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة الوقايــة مــن الســقوط للتحقــق مــن تقييــم احتماليــة 	 

مخاطــر المرضــى وتغييــر الحالــة الصحيــة؛ مــع مالحظــة أن تقييــم الــدواء يعــد جــزءاً مــن التقييــم، ووجــود اجــراءات عامــة 
وضعــت للحــد مــن خطــر الســقوط وخطــط الرعايــة المخصصــة للمريــض بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر الســقوط لــه.

ــة 	  ــم األدوي ــك تقيي ــي ذل ــا ف ــة الســقوط بم ــم مخاطراحتمالي ــة مــن أجــل تقيي ــة بمراجعــة الســجالت الطبي ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق
ــه. ــف المريــض وذوي ــواد تثقي ــن الســقوط وم ــة م ــاذ	 خطــط الوقاي ونم

ــم 	  ــم وتنفيذه ــن فهمه ــق م ــة والمرضــى وأســرهم للتحق ــة الصحي ــع متخصصــي الرعاي ــالت م ــة مقاب ــري ُمراجــع الهيئ ــد يُج ق
ــا. ــة منه ــة الســقوط والوقاي ــم مخاطــر احتمالي الجــراءات تقيي

قــد يفحــص ُمراجــع الهيئــة اإلجــراءات الوقائيــة العامــة علــى مســتوى منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل اإلضــاءة وقضبــان 	 
الممــرات وقضبــان الحمــام  والكراســي المتحركــة والناقــالت ) الترولــي( المــزودة باألقفــال.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة توجــه فحــص وتقييــم مخاطــر احتماليــة الســقوط والوقايــة منهــا وتحــدد إطــاره . 1

الزمنــي ومحتــواه وفقــاً ألدلــة العمــل. تتضمــن السياســة جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
متخصصو الرعاية الصحية مؤهلون وعلى دراية بعناصر السياسة المعتمدة . 2
المرضى األكثر عرضة لخطر السقوط وأسرهم يدركون ويشاركون في اجراءات الوقاية من السقوط.. 3
يتم إكمال وتسجيل جميع عمليات فحص وتقييم مخاطر  احتمالية السقوط في نطاق إطار زمني ومسئوليات معتمدة.. 4
يتم تسجيل اإلجراءات العامة وخطط الرعاية الخاصة بكل مريض علي حدة في سجله الطبي.. 5
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سالمة اإلجراءات الجراحية والتداخلية
NSR.06: قيــام الطبيــب بوضــع عالمــة واضحــة علــى الموضــع المحــدد إلجــراء الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي و ذلــك بمشــاركة 

المريض. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
وضع عالمة على موضع اإلجراء الجراحي.

الغرض:
إن الهــدف األساســي للســالمة الجراحيــة هــو إجــراء الجراحــة الصحيحــة للمريــض الصحيــح وعلــى الجــزء الصحيــح مــن الجســم 

بــدون تــرك أي أداة داخــل الجســم.
إن وضع السياسات واإلجراءات ذات الصلة، والمعروفة باسم البروتوكول العالمي، يعد الخطوة األولى إلجراء جراحة آمنة. 

إن وضــع عالمــة مرئيــة وواضحــة علــى موضــع إجــراء الجراحــة هــو أحــد اســتراتيجيات تقليــل األخطــاء التــي يجــب أن يقــوم بهــا 
الطبيــب الــذي ســيجري الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي بمشــاركة  المريــض إذا كان المريــض بالغـًـا وواعيــاً تماًمــا أو مشــاركة أســرة 

المريــض فــي الحــاالت األخــرى. 
يجــب أن تكــون العالمــة علــي الموضــع الجراحــي موحــدة علــي مســتوي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة ويمكــن اكتشــافها وتوضــع 

فــي أقــرب مــكان إلــى موضــع اإلجــراء الجراحــي. 
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لوضــع عالمــة واضحــة علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي مــع  
توضيــح دواعــي التطبيــق واإلجــراءات التداخليــة المســتثناه مــن وضــع عالمــة علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي، علــي أن تطبــق 
عمليــة وضــع العالمــة قبــل اســتدعاء المريــض لإلجــراء التداخلــي، مــع المتابعــة المســتمرة لمــدي االلتــزام بهــذه العمليــة . تتنــاول 

السياســة علــي األقــل النقــاط التاليــة:
وضع عالمة واضحة علي موضع اإلجراء التداخلي البسيط.أ. 
يقوم عضو الطاقم الطبي بوضح العالمة علي الموضع الجراحي مع مشاركة المريض في اإلجراء.ب. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة لضمــان وجــود جميــع 
ــى وجــود عالمــة  ــي للوقــوف عل ــم يالحــظ مريــض يذهــب إلجــراء جراحــة وإجــراء تداخل ــة فــي السياســة، ث ــات المطلوب المحتوي
واضحــة ومعتمــدة وغيــر قابلــة للغســل علــى موضــع إجــراء الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي )عنــد امكانيــة تطبيــق ذلــك(، ويجــري 

مقابــالت مــع العامليــن حــول التعريــف بالسياســة وتنفيذهــا.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة لوضع عالمة على الموضع الجراحي أو التداخلي.. 1
العاملون مدربون على تطبيق عملية وضع عالمة علي الموضع الجراحي أو التداخلي.. 2
العالمــة علــى الموضــع الجراحــي أو التداخلــي هــي عالمــة موحــدة فــي جميــع أنحــاء منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة ويقــوم . 3

بهــا الطبيــب المســئول عــن اإلجــراء  الجراحــي أو التداخلــي.
تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع وجمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بعمليــة وضــع عالمــة علــى الموضــع الجراحــي . 4

وترفــع تقريــر بهــا.
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين في عملية وضع عالمة على الموضع الجراحي أو التداخلي.. 5
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NSR.07: التحقــق مــن أن الوثائــق والمعــدات الالزمــة لإلجــراءات التداخليــة فــي متنــاول اليــد وصحيحــة وتعمــل بشــكل ســليم 
قبــل اســتدعاء المريــض. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

قائمة تحقق ما قبل اإلجراء التداخلي

الغرض:
يجــب التأكــد مــن توفــر جميــع البنــود الالزمــة مثــل نتائــج الفحوصــات المطلوبــة أو التركيبــات الصناعيــة التــي ســتتم كأحــد عمليــات 

التحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي وذلــك لضمــان ســالمة المريــض وتقديــم الرعايــة بشــكل مناســب. 
إن التأكــد مــن أن المعــدات الالزمــة متوفــرة وتعمــل بشــكل ســليم  يقلــل مــن خطــر حــدوث األخطــاء الناتجــة عــن اســتخدام معــدات 
معطلــه أو إلغــاء إجــراء جراحــي أو تداخلــي. إن إجــراء الفحــص الــدوري للمعــدات يعــد أحــد عمليــات تحســين الجــودة التــي يجــب 

أن يقــوم بهــا عاملــون مدربــون باســتخدام قوائــم تحقــق ُمعّــدة جيــداً. 
يتطلــب مــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة التأكــد مــن أن المعــدات الالزمــة لإلجــراء التداخلــي متوفــرة و تعمــل بشــكل جيــد قبــل 

البــدء فــي اإلجــراء. ويمكــن أن تختلــف المعــدات واألدوات وفقـًـا لنــوع اإلجــراء التداخلــي.
كمــا يتطلــب أيضــا مــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تضــع عمليــة للتحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي للتأكــد مــن توافــر جميــع 

الوثائــق والبنــود الالزمــة قبــل خضــوع المريــض لإلجــراء التداخلــي.

دليل عملية المراجعة:
ــع  ــوم بتتب ــم يق ــة، ث ــة األولي ــة الصحي ــة بمراجعــة سياســة منشــأة الرعاي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق
مريــض خضــع أو تــم اســتدعائة إلجــراء جراحــة او إجــراء تداخلــي للتأكــد مــن أن عمليــة التحقــق تجــري بطريقــة صحيحــة مــن 
حيــث الوثائــق الالزمــة وغيرهــا مــن األوامــر المطلوبــة مثــل الفحوصــات. كمــا قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة  بمراجعــة قائمــة التحقــق 

مــن أن المعــدات المطلوبــة متوفــرة وتعمــل جيــداً.

أدلة التطابق مع المعيار: 
توجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة للتحقق قبل اإلجراء التداخلي من جميع الوثائق والمعدات الالزمة.. 1
العاملين على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
توجد أدلة مسجلة على التحقق قبل اإلجراء التداخلي من جميع الوثائق والمعدات الالزمة قبل كل إجراء تداخلي.. 3
تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع  وجمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بعمليــة التحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي ورفــع . 4

تقريــر بهــا.
تعمل منشأة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية التحقق قبل اإلجراء التداخلي.. 5

NSR.08: التأكــد مــن المريــض الصحيــح واإلجــراء الصحيــح والجــزء الصحيــح مــن الجســم مباشــرة قبــل البــدء فــي اإلجــراء 
.)Time-Out ــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء ــي )الوق الجراحــي أو التداخل

السالمة
الكلمات الرئيسية:

Time 	out  الوقت المستقطع للتحقق من اإلجراء

الغرض:
ــح مــن  ــح، والمــكان والجانــب الصحي ــي الصحي ــح،  اإلجــراء الجراحــي / التداخل الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن المريــض الصحي

الجســم حيــث ســيتم  اإلجــراء التداخلــي هــي عمليــة واحــدة ثبــت أنهــا تقلــل مــن إجــراء تدخــل فــي المــكان الخطــأ
ــه  ــد اتخــاذ إجــراء جراحــي أو تداخلــي مــن أنــه هــو المريــض الصحيــح، وأن ــة الصحيــة عن ويجــب أن يتحقــق متخصصــو الرعاي
يجــري اإلجــراء الجراحــي أو التداخلــي الصحيــح، للموضــع الصحيــح، والجانــب الصحيــح مــن الجســم؛ وأنــه تــم إعطــاء المريــض 
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مضــاد حيــوي وقائــي عندمــا يكــون ذلــك قابــالً للتطبيــق.
ــي  ــه اإلجــراء التداخل ــح وأن ــض الصحي ــه المري ــن أن ــد م ــة وإجــراءات للتأك ــذ سياس ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي تضــع منش
ــت  ــة الوق ــق عملي ــم تطبي ــه يت ــي، وأن ــراء التداخل ــيتم اإلج ــث س ــم حي ــن الجس ــح م ــب الصحي ــح والجان ــكان الصحي ــح والم الصحي

ــي.  ــراء التداخل ــدء  اإلج ــل ب ــرة قب ــراء out	Time  مباش ــن اإلج ــق م ــتقطع للتحق المس

دليل عملية المراجعة:  
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة وإجــراء خاصــة بتجنــب التعامــل مــع المريــض الخطــأ، 
والمــكان/ جانــب الجســم الخطــأ، و اإلجــراء الجراحــي/ اإلجــراء التداخلــي الخطــأ، ويتأكــد مــن أنهــا تدعــم التحقــق مــن المريــض 
واإلجــراء والجــزء مــن  الجســم قبــل بــدء اإلجــراء. ثــم يالحــظ حالــة أثنــاء عمليــة الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء ، ويراجــع 
الوثيقــة المســتخدمه لتســجيل هــذه العمليــة. كمــا يراجــع وثائــق الســجل الطبــي المفتــوح والمغلــق، باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــالت مــع 

العامليــن حــول كيفيــة إجــراء العمليــة وظروفهــا الخاصــة.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة للتأكــد مــن المريــض الصحيــح واإلجــراء الصحيــح والجــزء الصحيــح . 1

مــن الجســم.
تنفيذ عملية الوقت المستقطع للتحقق من اإلجراء Time out   مباشرة قبل البدء في جميع اإلجراءات التداخلية . 2
يشــارك فريــق الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي فــي عمليــة الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء Time out، بمــا فــي ذلــك . 3

الطبيــب المنفــذ.
يتم تسجيل عملية الوقت المستقطع في السجل الطبي للمريض.. 4
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إدراة وسالمة الدواء
NSR.09: تحدد منشأة الرعاية األولية أكواد موحدة للتشخيص واإلجراءات، والتعريفات، والرموز، واالختصارات.

الكفاءة
الكلمات الرئيسية:

استخدام الرموز واألكواد واالختصارات

الغرض:
عادة ما تُستخدم األكواد والرموز واالختصارات إلمكانية كتابة كلمات كثيرة في مساحة صغيرة. 

قد يتسبب هذا األمر في سوء التواصل بين متخصصي الرعاية الصحية واحتمالية حدوث أخطاء في رعاية المرضى. 
ــا  تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات خاصــة باألكــواد والرمــوز واالختصــارات المعتمــدة والممنوعــة وفقً
لنطــاق خدمــات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة ولغــة التواصــل الرســمية المعتمــدة داخــل المنشــأة، و تتنــاول السياســة علــى األقــل 

مــا يلــي:
قائمة الرموز/ االختصارات المعتمدة.أ. 
ــتخدامها ب.  ــي يُحظــر اس ــة االختصــارات الت ــق قائم ــا أن تطبي ــتخدامها. كم ــدم اس ــي يجــب ع ــوز/ االختصــارات الت ــة الرم قائم

الخاصــة باألدويــة يسترشــد بمراجــع موثوقــة مثــل قائمــة معهــد ممارســات الــدواء اآلمــن )ISMP( والتــي تتضمــن علــى األقــل 
مــا يلــي:

 	 U/IU
 	.Q.D
 	QD
 	.Q. O. D
 	QOD
 	MS
 	MSO4
 	MgSO4
 	 No trailing Zero
 	No leading Zero

االختصارات المكتوبة بلغة غير اللغة اإلنجليزية والكتابة اليدوية غير المقروءة.	. 
الحــاالت التــي يجــب فيهــا عــدم اســتخدام الرمــوز واالختصــارات )حتــى القائمــة المعتمــدة(، كمــا فــي حــاالت الموافقــة المبنيــة د. 

علــى المعرفــة وأي ســجل يتلقــاه المرضــى وذويهــم مــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــأن رعايــة المريــض.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة االختصارات بمنشأة الرعاية الصحية األولية. 	 
ــن 	  ــق م ــجالت( للتحق ــرة س ــن عش ــل ع ــا ال يق ــة )م ــجالت الطبي ــن الس ــب م ــدد مناس ــة ع ــة بمراجع ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

االختصــارات المســتخدمة فــي أوامــر األدويــة. 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع الطاقم الطبي للتحقق من درايتهم باالختصارات المحظورة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول جميــع النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى نقطــة . 1

)د(.
جميع العاملين يقومون بالتسجيل في سجل المريض الطبي على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
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تتطابق األكواد المعتمدة مع تلك التي تقدمها السلطات الصحية و/ أو الطرف الثالث القائم بالدفع.. 3
لدي منشأة الرعاية الصحية األولية قائمة بالمختصرات / الرموز المعتمدة وتنفذها.. 4
منشأة الرعاية الصحية األولية لديها وتنفذ قائمة بالمختصرات / الرموز الممنوعة وفقاً لمصادر موثوقة.. 5
ال تســتخدم الرمــوز واالختصــارات )حتــى القائمــة المعتمــدة( فــي الموافقــة المبنيــة علــى المعرفــة وأي ســجل يتلقــاه المرضــى . 6

وذويهــم مــن المنشــأة بشــأن رعايــة المريــض.

NSR.10: تعريف وتخزين وصرف األدوية عالية الخطورة و اإللكتروليتات المركزة وفقاً للوائح والقوانين
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األدوية عالية الخطورة و اإللكتروليتات المركزة

الغرض:
األدويــة عاليــة الخطــورة هــي تلــك التــي تحمــل نســبة عاليــة مــن الخطــورة والتــي قــد تتســبب فــي ضــرراً بالغــاً للمريــض إذا تــم 
ــة، فمــن الواضــح  أن  ــد تكــون أو ال تكــون شــائعة مــع هــذه األدوي ــى الرغــم مــن أن األخطــاء ق ــة. وعل ــة خاطئ اســتخدامها بطريق
عواقــب الخطــأ فــي اســتخدام هــذه األدويــة قــد يســبب أضــراًر بالغــة للمرضــى. وتتضمــن أمثلــة األدويــة عاليــة الخطــورة، علــى 
ــامة  ــة الس ــن الجرع ــل بي ــرق قلي ــق )ف ــي الضي ــاق العالج ــة ذات النط ــدم، واألدوي ــكر ال ــات س ــر، خافض ــال ال الحص ــبيل المث س

ــي.  ــص العضل ــي التقل ــرة ف ــة المؤث ــة(، واألدوي والجرعــة الفعّال
تشــمل اإللكتروليتــات المركــزة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الديكســتروز 25%، و المحلــول الملحــي الُمركــز. وهنــاك الكثيــر مــن 
التقاريــر عــن حــدوث وفيــات حدثــت عــن طريــق الخطــأ بســبب إعطــاء  اإللكتروليتــات المركــزة بطريقــة خاطئــة. وتجنــب تخزيــن 

المحاليــل عاليــة التركيــز هــي أحــد الممارســات لتقليــل خطــر الوفــاة أو اإلصابــة المرتبطــة بهــذه األدويــة.
يجــب أن تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات إلدارة عمليــة االســتخدام اآلمــن لألدويــة عاليــة الخطــورة 

و اإللكتروليتــات المركــزة. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قوائــم األدويــة عاليــة الخطــورة طبقــاً للبيانــات الخاصــة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وبالمنظمــات الوطنيــة والدوليــة أ. 

المعتــرف بهــا )مثــل معهــد الممارســات الدوائيــة اآلمنــة ISMP ومنظمــة الصحــة العالميــة(.
قائمة اإللكتروليتات المركزة ومخزونها.ب. 
وجود استراتيجيات لمنع االستخدام واالعطاء الخاطئ لهذه األدوية.	. 

يجــب تخزيــن اإللكتروليتــات المركــزة بطريقــة آمنــة بمــا فــي ذلــك الفصــل ووضــع الملصقــات التعريفيــة عليهــا علــي مســتوي منشــأة 
الرعايــة الصحيــة األولية.

دليل عملية المراجعة:
ــم إجــراءات ضمــان 	  ــة ويُقي ــادات ومناطــق تخزيــن األدوي ــة العي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق

التخزيــن اآلمــن لألدويــة عاليــة الخطــورة )مثــل وضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا( و األدويــة المركــزة ، )مثــل التخلــص منهــا 
كلمــا كان ممكنــاً، أو فصلهــا فــي مناطــق مؤمنــة(.

ــة، 	  ــذه األدوي ــإدارة ه ــة ب ــة الخاص ــتراتيجيات الوقائي ــم لالس ــم فهمه ــن لتقيي ــع العاملي ــالت م ــة مقاب ــع الهيئ ــري ُمراج ــد يج ق
ــق. ــذه المناط ــي ه ــزة ف ــات المرك ــن اإللكتروليت ــمح بتخزي ــي تس ــة الت ــرورة الطبي ــن الض ــار ع واالستفس

أدلة التطابق مع المعيار:
لدي منشأة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )	(.. 1
ــي إدارة . 2 ــاركين ف ــة المش ــة الصحي ــي الرعاي ــى متخصص ــتمًرا إل ــا ومس ــا أوليً ــة تدريبً ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــدم منش تق

واســتخدام األدويــة عاليــة الخطــورة أو  اإللكتروليتــات المركــزة. 
ــاً . 3 ــام وفق ــزة بانتظ ــات المرك ــورة و اإللكتروليت ــة الخط ــة عالي ــم األدوي ــث قوائ ــة بتحدي ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــوم منش تق

ــا. ــة به ــات الخاص للبيان
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يتــم تخزيــن األدويــة عاليــة الخطــورة و اإللكتروليتــات المركــزة بطريقــة آمنــة ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا علــي مســتوي . 4
منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

تنفذ منشأة الرعاية الصحية األولية عملية لمنع اإلعطاء الخطأ لألدوية عالية الخطورة و اإللكتروليتات المركزة. . 5
تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع وجمــع وتحليــل بيانــات إدارة األدويــة عاليــة الخطــورة و اإللكتروليتــات المركــزة . 6

وترفــع تقاريــر بهــا.  كمــا تعمــل علــى فــرص التحســين التــي تــم تحديدهــا.

NSR.11: لدي منشأة الرعاية الصحية األولية عملية لتمييز وتخزين األدوية المتشابهة في الشكل والنطق. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األدوية المتشابهة في الشكل والنطق

الغرض:
األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق )LASA( هــي تلــك المتشــابهة بصريـًـا فــي الشــكل أو العبــوة، وتلــك التــي تتشــابهه أســمائها 

فــي الكتابــة و/أو النطــق. قــد يــؤدي أي خلــط بيــن هــذه األدويــة إلــى أخطــاء دوائيــة ضــارة.
ــى  ــي الضــوء عل ــي الشــكل والنطــق ليلق ــة المتشــابهة ف ــة متجــددة باألدوي ــة )ISMP( قائم ــة اآلمن ــد الممارســات الدوائي ــدم معه يق

ــة خاصــة.  ــا بإجــراءات احترازي ــب التعامــل معه ــد تتطل ــي ق ــة الت األدوي
ــة الناتجــة عــن  ــن األخطــاء الدوائي ــة للحــد م ــة اآلمن ــد الممارســات الدوائي ــا معه ــي يوصــي به ــل أحــدى االســتراتيجيات الت وتتمث
األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق هــي تعريــف هــذه األدويــة بــكل مــن االســم التجــاري واالســم العلمــي ، وشــكل الجرعــة، 
ودرجــة التركيــز، وتعليمــات ودواعــي االســتعمال ممــا يســاعد فــي التمييــز بيــن أســماء األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق. قــد 
تختلــف األدويــة المتشــابهه فــي الشــكل والنطــق فــي دواعــي االســتعمال، وربــط الــدواء بدواعــي االســتعمال الخاصــة بــه قــد يســاعد 
فــي التمييــز بينــه وبيــن دواء آخــر مشــابهه لــه فــي النطــق. وتتمثــل التوصيــات األخــرى فــي ضمــان ســهولة قــراءة الوصفــات الطبيــة 

مــن خــالل تحســين خــط اليــد والطباعــة. 
وقــد تســتخدم بعــض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة فواصــل ماديــة وتفــرق بيــن هــذه األدويــة فــي مناطــق تخزيــن األدويــة مــن 

أجــل تقليــل المخاطــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك، تســتخدم بعــض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة ملصقــات تعريفيــة مصممــة خصيًصــا أو اتبــاع ممارســة 
Tall man lettering وهــي ممارســة لكتابــة جــزء مــن اســم الــدواء باألحــرف الكبيــرة )علــى ســبيل المثــال alDOMET مقابــل 

 alDACTONE( إلبــراز وجــه االختــالف فــي اســم الــدواء عــن غيــره المشــابهه لــه. 
ــة  ــة باألدوي ــة المرتبط ــداث العرضي ــل األح ــل تقلي ــن أج ــتراتيجيات إدارة المخاطــر م ــة اس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي تضــع منش

ــز ســالمة المرضــى.  ــن أجــل تعزي ــي الشــكل والنطــق وم المتشــابهة ف
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان االســتخدام اآلمــن  لألدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق. 

وتتضمــن السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة باألدوية المتشابهة في الشكل والنطقأ. 
متطلبات تخزين هذه األدوية ب. 
متطلبات وضع الملصقات التعريفية	. 
متطلبات صرف هذه األدويةد. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وأحــدث قائمــة 	 

لألدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق، ثــم يجــري مقابــالت مــع طاقــم الصيادلــة وطاقــم التمريــض لالستفســار عــن عمليــات 
تقليــل المخاطــر المرتبطــة باســتخدام األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق.
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ــات 	  ــن وضــع ملصق ــق م ــل التحق ــن أج ــة م ــن األدوي ــة ومناطــق تخزي ــات األدوي ــة عرب ــة بالصيدلي ــع الهيئ ــد يالحــظ ُمراج ق
ــكل والنطــق. ــي الش ــابهة ف ــة المتش ــى األدوي ــة عل تعريفي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى . 1

نقطــة )د(.
توجد قائمة باألدوية المتشابهة في الشكل والنطق يتم تحديثها كل عام على األقل.. 2
ــي إدارة . 3 ــاركين ف ــة المش ــة الصحي ــي الرعاي ــى متخصص ــتمرا إل ــا ومس ــا أولي ــة تدريب ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــدم منش تق

ــق. ــكل والنط ــي الش ــابهة ف ــة المتش ــتخدام األدوي واس
تخزيــن األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق وفصلهــا ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا بطريقــة آمنــة وموحــدة فــي جميــع . 4

األماكــن.
يتم فحص األدوية المتشابهة في الشكل والنطق بشكل صحيح عند الصرف.. 5
ــع . 6 ــي الشــكل والنطــق وترف ــة المتشــابهة ف ــات إدارة األدوي ــل بيان ــع وتحلي ــع وجم ــة بتتب ــة األولي ــة الصحي ــوم منشــأة الرعاي تق

ــم تحديدهــا. ــي ت ــى فــرص التحســين الت ــم العمــل عل ــر بهــا. ويت تقاري

NSR.12: يتم تنفيذ عملية للحصول على وتوثيق قائمة باألدوية الحالية للمريض كاملة عند التقييم وبمشاركة المريض.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
أفضل تاريخ دوائي ممكن

الغرض:
تعمــل مراجعــة التاريــخ الدوائــي عنــد التقييــم علــي تقليــل حــدوث األخطــاء الدوائيــة  بشــكل فعــال  والتــي قــد تنتــج عــن أخطــاء مثــل 
الســهو أو تضاعــف التأثيــر أو أخطــاء بالجرعــات أو التفاعــالت الدوائيــة. وهــي أخطــاء قــد تنتــج مــن التعــارض الغيــر مقصــود بيــن 
األدويــة.  تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التوافــق بيــن األدويــة. يجــب أن تتنــاول 

السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد المسئول عن الحصول على أفضل تاريخ دوائي ممكن.أ. 
طرق مشاركة المرضى وذويهم.ب. 
خطــوات عمليــة التوافــق بيــن األدويــة مثــل جمــع قائمــة األدويــة والفيتامينــات والمكمــالت الغذائيــة واألدويــة التــي ال تســتلزم 	. 

ــبة،  ــا مناس ــة وجرعاته ــذه األدوي ــت ه ــا إذا كان ــح م ــات ، وتوضي ــك التطعيم ــى وكذل ــتخدمها المرض ــي يس ــة الت ــة طبي وصف
ــرات. ــدة وتســجيل التغيي ــة الجدي ــة األدوي ــة لقائم ومطابق

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة )10 علــى األقــل( 	 

ويتحقــق مــن توثيــق األدويــة الحاليــة عنــد التقييــم.
قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابــالت مــع عــدد مناســب مــن المرضــى ويستفســر منهــم عمــا إذا ســألهم األطبــاء عنــد التقييــم 	 

علــى الــدواء الحالــي وعمــا إذا قامــوا بتثقيفهــم بشــأن إذا كان أيـًـا مــن هــذه األدويــة ســيتداخل مــع األدويــة الجديــدة.

أدلة التطابق مع المعيار: 
توجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة الحصــول علــى أفضــل تاريــخ دوائــي ممكــن والتــي تتنــاول جميــع العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )	(.
يتم تدريب العاملين المشاركين على الحصول على أفضل تاريخ دوائي ممكن.. 2
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يقــوم الطبيــب الواصــف للــدواء  بعمــل مقارنــة بيــن قائمــة األدويــة الحاليــة و قائمــة األدويــة التــي ســيتم وصفهــا ويتخــذ قــرارات . 3
إكلينيكيــة قائمــة علــى تلــك المقارنــة.

ــة . 4 ــي الرعاي ــى متخصص ــوح إل ــة بوض ــات ذات الصل ــالغ المعلوم ــوح، وإب ــا بوض ــت مقارنته ــي تم ــة الت ــجيل األدوي ــم تس يت
ــض. ــف دواء المري ــي وص ــاركين ف ــة المش الصحي

يتم إشراك المرضى وذويهم في العملية.. 5

NSR.13: يتم تخزين األدوية وفقًا للقوانين واللوائح. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
وضع ملصقات تعريفية على األدوية

الغرض:
يعتمــد اســتقرار/ فعاليــة بعــض األدويــة علــى تخزينهــا فــي الظــروف الصحيحــة مــن حيــث الضــوء والرطوبــة ودرجــة الحــرارة. هــذا 
ويصعــب التعــرف علــي األدويــة أو المحاليــل اآلخــري الموجــودة فــي حاويــات دون ملصقــات تعريفيــة. وتنتــج أخطــاء، أحيانــاً تكــون 
مأســاوية، نتيجــة إخــرا	 األدويــة والمحاليــل األخــرى مــن حاوياتهــا األصليــة ووضعهــا فــي حاويــات ليــس عليهــا ملصقــات تعريفيــة. 
توفــر منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة ظــروف تخزيــن مناســبة )مثــل درجــة الحــرارة والضــوء والرطوبــة( فــي مناطــق تخزيــن 
األدويــة مــن أجــل حمايــة اســتقرار األدويــة طــوال الوقــت. كمــا يجــب أن تحــد منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن إمكانيــة الوصــول 
إلــى مناطــق تخزيــن األدويــة بمســتوى األمــان المطلــوب لحمايتهــا مــن الضيــاع أو الســرقة، وذلــك  بحســب نــوع األدويــة المخزنــة. 

ويجــب أن تضمــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع األدويــة وحاويــات األدويــة والمحاليــل 
األخــرى كأحــد انشــطة الحــد مــن المخاطــر بمــا يتوافــق مــع اإلدارة اآلمنــة للــدواء. و تعالــج هــذه الممارســة أحــد عوامــل الخطــر 
المعروفــة فــي إدارة األدويــة. ويجــب توحيــد طريقــة وضــع الملصقــات التعريفيــة علــى األدوية.كمــا يجــب تطبيــق هــذا الشــرط علــى 
األدويــة التــي يتــم تحضيرهــا وال يتــم إعطائهــا بشــكل فــوري )ال يســري هــذا الشــرط علــى األدويــة التــي يتــم تحضيرهــا وإعطائهــا 
مباشــرة، كمــا فــي حــاالت الطــوارئ(. يجــب أن تتضمــن الملصقــات التعريفيــة علــى األقــل مــا يلــي )إن لــم تكــن موضحــة علــى 

الحاويــة(:
تعريف المريضأ. 
اسم الدواءب. 
قوة الدواء/ تركيزه	. 
الكميةد. 
تاريخ انتهاء الصالحيةه. 
التاريخ الذي ال يصح استخدام التركيبة بعده و. 
تعليمات االستخدامز. 
أي تعليمات خاصة/ تحذيريةح. 
تاريخ التحضير والمادة المخففة بالنسبة للمحاليل الوريدية )إن وجدت(ط. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ الُمراجــع مناطــق تخزيــن األدويــة لتقييــم 

ظــروف التخزيــن ووضــع الملصقــات التعريفية.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تخزين األدوية بشكل آمن وفقًا لتوصيات الموِرد/ الشركة المصنعة ويتم تأمينها وحفظها نظيفة ومنظمة.. 1
ــا للقوانيــن واللوائــح الســارية . 2 يتــم اســتخدام عينــات األدويــة واألدويــة متعــددة الجرعــات والمغذيــات مثــل حليــب األطفــال وفقً

وتوصيــات الشــركة المصنعــة.
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يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة واضحــة للتعامــل مــع حــاالت انقطــاع التيــار الكهربائــي للتأكــد مــن ســالمة أي . 3
أدويــة متضــررة و ذلــك قبــل اســتخدامها. 

يتم فحص مناطق تخزين األدوية دوريا )شهرياً على األقل( للتأكد من االمتثال إلى ظروف التخزين السليمة.. 4
يتــم وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع األدويــة وحاويــات الــدواء والمحاليــل األخــرى بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة . 5

بشــكل صحيــح وبطريقــة موحــدة علــى أن يحتــوي الملصــق التعريفــي علــى األقــل علــى العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن 
نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ط(.
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سالمة البيئة والمنشآت
NSR.14: وضع وتنفيذ برنامج السالمة من اإلشعاع. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

برنامج السالمة من اإلشعاع

الغرض:
يشــمل برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع مجموعــة مــن األنشــطة مثــل توفيــر المعلومــات والتدريــب علــى كل مــن المفاهيــم والمخاطــر 
والتأثيــرات البيولوجيــة واإلجــراءات الوقائيــة، ومتابعــة وكيفيــة التخلــص مــن المــواد المشــعة ومتابعــة معــدات األشــعه ؛  ويضــع 

سياســات االســتخدام اآلمــن لمعــدات األشــعه ؛ ويضمــن اإللتــزام باللوائــح؛ ويقــدم المســاعدة فــي االســتجابة للطــوارئ. 
يجــب أن تكــون بيئــة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة والعاملــون والمرضــى وذويهــم والمــوردون فــي مأمــن مــن مخاطــر اإلشــعاع 
بالمنشــأة. فــي حــاالت معينــة مثــل الســيدات الحوامــل فــي الثلــث األول مــن الحمــل، يمكــن أن يكــون  التعــرض ولــو لمــرة واحــدة أو 
التعــرض البســيط لإلشــعاع ضــاًرا للغايــة بالجنيــن. أثنــاء فتــرة الحمــل، يمكــن أن يتســبب التعــرض لإلشــعاع فــي تشــوهات خلقيــة. 
وعلــى ذلــك، يجــب تجنــب تعــرض الســيدات الحوامــل لإلشــعاع إال إذا لــم يكــن هنــاك وســيلة آخــري  للتشــخيص. وتؤكــد معاييــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى إلقــاء الضــوء علــى معاييــر التصويــر الطبــي للســيدات الحوامــل بشــكل منفصــل عــن  غيرهــا 
مــن معاييــر الحمايــة مــن اإلشــعاع. عنــد تقديــم خدمــات التصويــر الطبــي بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، يجــب أن يوجــد بهــا 
برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع والــذى يتنــاول جميــع مكونــات خدمــات التصويــر الطبــي بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. تضــع 
منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ برنامــج يوجــه عمليــة الســالمة مــن اإلشــعاع مــن أجــل ضمــان أن بيئــة المنشــأة ، العامليــن، 

المرضــى وذويهــم؛ و المــوردون  فــي مأمــن مــن مخاطــر اإلشــعاع. يجــب أن يتنــاول البرنامــج علــى األقــل مــا يلــي: 
اإللتزام بالقوانين واللوائح وأدلة العمل.أ. 
صيانة ومعايرة جميع معدات اإلشعاع.ب. 
أدوات المتابعة الذاتية للتعرض لإلشعاع من قبل العاملين.	. 
أدوات الحماية الشخصية المناسبة للعامليند. 
احتياطات سالمة المرضىه. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع مــن أجــل التحقــق مــن 	 

االمتثــال للقوانيــن واللوائــح وطــرق اســتخدام الــدروع الوقائيــة ومتطلبــات الســالمة لــكال مــن العامليــن والمرضــى.
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة مقاييــس اإلشــعاع البيئــي و/ أو مقياس الجرعات بطريقــة التألق الحــراري)TLD(  و/ 	 

ــآزر  ــص م ــة وفح ــدم الكامل ــورة ال ــج ص ــن، ونتائ ــي)badge films(  للعاملي ــخصي التراكم ــرض الش ــاس التع ــالم قي أو أف
ــاص. الرص

قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع العاملين للتحقق من درايتهم بالبرنامج.	 
ــزام 	  ــن اإللت ــق م ــا  للتحق ــي أو خارجه ــر الطب ــة التصوي ــل منطق ــي داخ ــر الطب ــات التصوي ــة خدم ــع الهيئ ــظ ُمراج ــد يالح ق

باحتياطــات الســالمة مــن اإلشــعاع. 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع للمرضــى والعامليــن والــذي يتنــاول مخاطــر الســالمة . 1

المحتملــة بالمنشــأة باإلضافــة إلــى جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )هــــ(.
يتم تخفيف مخاطر اإلشعاع المحددة من خالل العمليات وأجهزة الوقاية لكٍل من العاملين والمرضى.. 2
ــب . 3 ــف والتدري ــون التثقي ــعاع ويتلق ــن اإلش ــالمة م ــات الس ــة باحتياط ــى دراي ــي عل ــر الطب ــي التصوي ــاركون ف ــون المش العامل
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ــدة. ــدات الجدي ــراءات والمع ــول اإلج ــتمر ح المس
يتم قياس ومراقبة الجرعات اإلشعاعية التي يتعرض لها المرضى والتي يجب أال تتجاوز المستوى األقصى المعتمد.. 4
ــعة إذا اقتضــت . 5 ــتخدام األش ــن الفحــص باس ــل حي ــيدات الحوام ــة للس ــي المعرف ــة عل ــة مبني ــة كتابي ــي موافق ــم الحصــول عل يت

ــل. ــيدات الحوام ــببة للس ــعاعية الُمس ــات اإلش ــل للفحوص ــجل منفص ــد س ــا يوج ــك. كم ــة لذل ــرورة الطبي الض
توضــع الالفتــات فــي األماكــن العامــة، وغــرف انتظــار المرضــى، والحجــرات، وغيرهــا مــن األماكــن المناســبة، كمــا تســتخدم . 6

وســائل التواصــل األخــرى حســب امكانيــة تطبيــق ذلــك ، للتوعيــة بــأن الســيدات الحوامــل ال يجــب تواجدهــم فــي تلــك المناطــق. 

NSR.15:  تنفيذ برنامج شامل وموثق لسالمة المعمل 

الكلمات الرئيسية:
برنامج سالمة المعمل

الغرض:
يمكــن أن تكــون بيئــة المعمــل بيئــة عمــل خطــرة. فقــد يتعــرض العاملــون بالمعمــل إلــى العديــد مــن المخاطــر المحتملــة بمــا فــي ذلــك 

المخاطــر الكيميائيــة والبيولوجيــة والفيزيائيــة ، وكذلــك إجهــاد الجهــاز العضلــي الهيكلــي. 
ويحكــم الســالمة فــي المعمــل العديــد مــن اللوائــح والممارســات األفضــل. وعلــى مــر الســنين، نُشــرت أدلــة إرشــادية متعــددة لجعــل 
المعامــل أكثــر امانــاً للعامليــن بهــا. ويجــب أن تضــع إدارة المعمــل برنامــج ســالمة بالمعمــل ليحافــظ علــى بيئــة آمنــة لجميــع العامليــن 

والمرضــى وذويهــم. 
يجب أن يوجد بالمعمل برنامج موثق يصف إجراءات سالمة منشآت المعمل وفقًا للمتطلبات الوطنية. 

يجب تنفيذ هذا البرنامج بشكل صحيح وتعريف جميع العاملين به. ويتضمن البرنامج على األقل ما يلي:
إجراءات السالمة لمتخصصي الرعاية الصحية.أ. 
إجراءات السالمة للعينة.ب. 
إجراءات السالمة للبيئة والمعدات.	. 
التعامل مع الحوادث واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة.د. 
التخلص السليم من نفايات المعمل.ه. 
متطلبات صحيفة بيانات سالمة المواد )MSDS( .و. 
التعامل مع االنسكابات الكيميائية/ تنظيف االنسكاب.ز. 
تعليمات استخدام معدات الحماية الشخصية.ح. 
عملية إدارة المخاطر.ط. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج ســالمة المعمــل الــذي يجــب أن يتضمــن علــى 	 

األقــل: قائمــة المــواد الكيميائيــة والمــواد الخطــرة، والتعامــل مــع االنســكابات، ومتطلبــات الســالمة، ومعــدات الحمايــة الشــخصية 
المناســبة، وصيانــة ومعايــرة المعــدات الطبيــة، وتعريــف العامليــن، والتخلــص الســليم مــن النفايــات.

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة تقاريــر ســالمة المعمــل، وســالمة معــدات المعمــل، وتخزيــن المــواد الكيميائيــة، وعمليــات 	 
وضــع الملصقــات التعريفيــة والتخلــص مــن النفايــات.

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــل . 1 ــآت المعم ــات ومنش ــالمة لخدم ــراءات الس ــف إج ــد يص ــوب ومعتم ــج مكت ــة برنام ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )ط(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف ــر المذك ــن العناص ويتضم
العاملون بالمعمل مدربون  على برنامج السالمة.. 2
يتم إجراء تقييم للمخاطر.. 3
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يتم تنفيذ احتياطات السالمة. . 4
تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة ببرنامــج ســالمة المعمــل وتجميعهــا وتحليلهــا ورفــع تقريــر بهــا، . 5

وتعمــل علــى فــرص التحســين المحــددة.

ــة  ــاول خطــة الســالمة مــن الحريــق والدخــان الوقايــة واالكتشــاف المبكــر واالســتجابة واإلخــالء اآلمــن فــي حال NSR.16: تتن
ــة األخــرى. نشــوب حريــق و/ أو حــاالت الطــوارئ الداخلي

السالمة
الكلمات الرئيسية:

السالمة من الحريق والدخان

الغرض:
إن أحــد االعتبــارات الهامــة فــي تصميــم الســالمة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة هــو الوقايــة مــن الحريــق، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بقابليــة احتــراق مــواد البنــاء واألثــاث وانتشــار النــار والدخــان. 
دة، يجب أن تكون معدات إطفاء الحريق متاحة بسهولة لمكافحة هذه الحريق. في حالة نشوب حرائق عرضية أو ُمتعمَّ

يجب أن يكون لدي العاملين بمنشأة الرعاية الصحية األولية معرفة عملية بكيفية استخدام المعدات وتجنب الذعر. 
ــدر  ــان ق ــف بأم ــا التل ــي أصابه ــق الت ــن المراف ــدأ ع ــار	 المناطــق الخطــرة وبعي ــن خ ــزوار والعاملي ــع المرضــى وال ــل جمي إن نق

ــا هــدف اإلخــالء.   ــو دائًم ــكان ه اإلم
تضع منشأة الرعاية الصحية األولية خطة السالمة من الحريق والدخان والتي تتناول على األقل ما يلي:

تقييم مخاطر مستمر والذي يتضمن الخصائص التالية:أ. 
تقييم االمتثال إلى لوائح الحماية المدنية.	 
تقييم االمتثال إلى أكواد مكافحة الحريق وأكواد البناء.	 
ــل: 	  ــة الخطــورة مث ــق والدخــان، والمناطــق تحــت اإلنشــاء، والمناطــق األخــرى عالي ــي أســاليب عــزل الحري يشــتمل عل

المخــازن، والمغســلة، ومناطــق تخزيــن إمــدادات األكســجين،، ولوحــات التحكــم فــي الكهربــاء، وغرفــة الســجالت الطبيــة، 
وغرفــة النفايــات، ...إلــخ.

يتنــاول ســالمة جميــع شــاغلي المــكان ومنهــم المرضــى وذويهــم والعامليــن الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الكامــل والعامليــن 	 
الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الجزئــي والــزوار والمورديــن والمتعاقديــن وغيرهــم.

يتناول اإلخالء في حاالت نشوب حريق وغيرها من حاالت الطوارئ.	 
إجراء تقييم مخاطر خاص أثناء التطوير والبناء.	 

نظــام الكشــف المبكــر عــن الحريــق والدخــان، بمــا فــي ذلــك لوحــة التحكــم المركزيــة المتصلــة بجميــع مناطــق منشــأة الرعايــة ب. 
الصحيــة األوليــة وفقًــا لوظيفتهــا، وضمــان المراقبــة المســتمرة علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم طــوال أيــام األســبوع.

نظام إخماد الحريق مثل نظام المياه، وطفاية الحريق اآللية أو اليدوية.	. 
كتابة قائمة بأنظمة مكافحة الحريق واإلنذار تتضمن اختبار الصيانة وجدول التفتيش.د. 
توفــر مخــار	 حريــق آمنــة ال يعترضهــا عوائــق، مــع وجــود الفتــات واضحــة تشــير إلــى مناطــق التجمــع وضــوء الطــوارئ، ه. 

ــرة  ــق وبك ــة الحري ــة اســتخدام طفاي ــق وكيفي ــذار الحري ــة إطــالق إن ــل كيفي ــة مث ــات األخــرى ذات الصل ــى الالفت ــة إل باإلضاف
الخرطــوم.

فحص جميع أنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق، وتسجيل النتائج مع اإلجراءات التصحيحية الالزمة.و. 
التخزين والتعامل اآلمن مع المواد سريعة االشتعال.ز. 
يجــب علــى منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة إجــراء تدريــب وتعريــف ســنوي مالئــم لجميــع العامليــن بطريقــة عمليــة للتأكــد مــن ح. 

أن كل شــخص بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة يمكنــه:
اتبــاع خطــوات تقنيــة )PASS( إلخمــاد النــار باســتخدام طفايــة الحريــق  ، )RACE( إلنقــاذ الموجوديــن فــي الموقــع مــن 	 

الحريق. 
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تحديد المسئول عن اغالق صمامات الغازات الطبية مع توفير مصادر اكسجين بديلة فى حالة نشوب حريق.	 
اإلخالء اآلمن لجميع شاغلي المكان.	 
مسار إخالء منشأة الرعاية الصحية األولية، ومناطق التجمع، ونقاط التجمع.	 

تفاصيل تجارب المحاكاه لمكافحة الحريق والتي تشمل،علي سبيل المثال ال الحصر، النقاط التالية:ط. 
الوقت والتاريخ	 
العاملين الذين شاركوا في تجارب المحاكاه.	 
المناطق المشمولة.	 
النوبتجيات.	 
تقييم تجربة المحاكاة وخطة العمل التصحيحية	 

توثيق جميع النتائج بطريقة سليمة والتكرار وفقا لخطة التدريب.ي. 
تقييم الخطة سنويًا، وإذا لزم األمر وفقًا لنتائج مؤشرات األداء الرئيسية أو الحوادث الرئيسية ذات الصلة.ك. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة الســالمة مــن الحريــق، وعمليــات التفتيــش علــى 	 

الســالمة مــن الحريــق، وصيانــة أنظمــة الحريــق.
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة مــن أن إنــذار الحريــق وأنظمــة مكافحــة الحريــق و أنظمــة احتــواء الدخــان تعمــل بشــكل فعــال وتمتثــل 	 

إلــى متطلبــات الحمايــة المدنية. 
ــع 	  ــب جمي ــب تدري ــن )يج ــب العاملي ــاكاة( وتدري ــارب المح ــة )تج ــارب العملي ــة التج ــة خط ــة بمراجع ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــق(. ــن الحري ــالمة م ــى الس ــن عل العاملي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة معتمــدة للســالمة مــن الحريــق والدخــان وتتضمــن جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ل(.
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة نظــم إنــذار حريــق وأنظمــة مكافحــة الحريــق واحتــواء الدخــان، علــي أن تكــون  تعمــل . 2

بصــورة جيــدة وتمتثــل إلــى متطلبــات الحمايــة المدنيــة.
 يتم إجراء وتسجيل فحص واختبار وصيانة أنظمة إنذار الحريق ومكافحة الحريق واحتواء الدخان.. 3
يتــم إجــراء تجــارب المحــاكاه علــي مكافحــة الحريــق فــي المناطــق المختلفــة اإلكلينيكيــة والغيــر إكلينيكيــة وتشــمل علــي األقــل . 4

تجربــة غيــر ُمعلنــة ســنوياً.
تضمــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــات إخــالء آمنــة لجميــع شــاغلي المــكان فــي حالــة نشــوب حريــق و/ أو حــاالت . 5

الطــوارئ الداخليــة األخــرى.
يتم تقييم خطة السالمة من الحريق والدخان سنويًا، وكلما لزم ذلك، مع تجميع البيانات الالزمة وتحليلها.. 6

 NSR.17: لــدي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــط التعامــل اآلمــن والتخزيــن واالســتخدام ونقــل المــواد الخطــرة والنفايــات 
بصورةآمنة 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

السالمة من المواد الخطرة

الغرض:
إن المــواد الخطــرة هــي المــواد الكيميائيــة التــي إذا تــم تســربها أو إســاءة اســتخدامها يمكــن أن تشــكل تهديــدًا علــى البيئــة أو الحيــاة أو 

الصحــة. تُســتخدم  هــذه المــواد الكيميائيــة فــي الصناعــة والزراعــة والطــب واألبحــاث والســلع االســتهالكية. 
تأتــي المــواد الخطــرة فــي شــكل مــواد قابلــة لإلنفجــار، ومــواد قابلــة لالشــتعال، ومــواد قابلــة لالحتــراق وســموم ومــواد مشــعة. غالبــاً 
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مــا تنبعــث هــذه المــواد بســبب حــوادث النقــل أو الحــوادث الكيميائيــة فــي المنشــأة. 
نظــًرا ألن آثــار المــواد الخطــرة يمكــن أن تكــون مدمــرة وبعيــدة المــدى، فمــن المهــم أن تخطــط منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

االســتخدام اآلمــن وتهيئــة بيئــة العمــل األمنــة لهــا.
ــذه  ــة وأدوات حــادة. وه ــواد دوائي ــة وم ــة الصالحي ــة منتهي ــة وأدوي ــة وكيميائي ــواد ُمعدي ــي م ــة عل ــة الصحي ــات الرعاي تشــتمل نفاي
األشــياء فــد تســبب األمــراض وقــد تضــر البيئــة. وتعــد صناديــق األدويــة وعلــب المــواد الطبيــة واألغذيــة، وبقايــا الطعــام ونفايــات 

العيــادات الطبيــة ولكنهــا غيــر ضــارة. 
يجــب علــى منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تحــدد وتتحكــم فــي المــواد والنفايــات الخطــرة فــي جميــع أنحــاء منشــأة الرعايــة 

ــة.  ــة مــن أجــل ضمــان ســالمة العامليــن والمرضــى وذويهــم المورديــن  والبيئ ــة األولي الصحي
تُصنف المواد والنفايات الخطرة إلى الفئات التالية وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية:

معدية	 
دوائية	 
كيميائية	 
معادن ثقيلة	 
حاويات مضغوطة	 
أدوات حادة	 

تتضمن خطة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
المخــزون الحالــي والمحــدث للمــواد الخطــرة المســتخدمة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وينبغــي أن يتضمــن الجــرد اســم أ. 

المــادة ونــوع الخطــر والموقــع واالســتخدام ومعــدل االســتهالك والمســئولية.
ــوع ب.  ــة، ون ــات الفيزيائي ــل البيان ــات مث ــن معلوم ــة وتتضم ــواد )MSDS(  متاح ــالمة الم ــات س ــة بيان ــون صحيف ــب أن تك يج

المــواد الخطــرة )قابلــة لالشــتعال، ســامة للخاليــا، مســببة للتــآكل، مســرطنة، ...إلــخ(، والتخزيــن اآلمــن، وكيفيــة التعامــل مــع 
ــا. ــص منه ــة التخل ــة، و كيفي االنســكابات والتعــرض، واإلســعافات األولي

وضع الملصقات التعريفية المناسبة على المواد الخطرة.	. 
إجراءات االستخدام اآلمن للمواد الخطرة والتعامل معها وتخزينها وانسكاباتها.د. 
فصــل جميــع تصنيفــات النفايــات الخطــرة ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا والتعامــل معهــا وتخزينهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا ه. 

بطريقــة مالئمــة. 
توافر معدات الحماية ومعدات إزالة االنسكابات الالزمة.و. 
التحقيق في الحوادث المختلفة مثل االنسكاب والتعرض وتوثيقها.ز. 
االمتثال إلى القوانين المحلية واللوائح، وتوافر التراخيص و/ أو التصاريح المطلوبة.ح. 
تدريب وتعريف العاملين.ط. 
تقييم الخطة وتحديثها سنويًا و/ أو عند اللزوم.ي. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج التعامــل مــع المــواد والنفايــات الخطــرة للتأكــد 	 

مــن أنــه يتنــاول جميــع متطلبــات الســالمة مــن المــواد الخطــرة، والتخزيــن اآلمــن، والتعامــل مــع االنســكابات، ومعــدات الحمايــة 
المطلوبــة، والتخلــص مــن النفايــات وفقـًـا للقوانيــن المحليــة واللوائــح. 

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة التخلــص مــن المــواد والنفايــات الخطــرة ، وقوائــم جــرد المــواد والنفايــات الخطــرة، 	 
وكذلــك صحيفــة بيانــات ســالمة المــواد أثنــاء جلســة مراجعــة الوثائــق أو أثنــاء الجولــة والتتبــع بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

ــع وفصــل 	  ــى مخــزن تجمي ــة إل ــا باإلضاف ــى المــواد الخطــرة وتخزينه ــة عل ــات تعريفي ــة وضــع ملصق ــد ُمراجــع الهيئ ــد يتفق ق
ــا. ــي منه ــص النهائ ــات والتخل النفاي
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أدلة التطابق مع المعيار:
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ي(.
تضمن منشأة الرعاية الصحية األولية سالمة العاملين عند التعامل مع المواد و/ أو النفايات الخطرة.. 2
التخلص من النفايات  يتم وفقا للقوانين واللوائح.. 3
تضمــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة االســتخدام اآلمــن للمــواد والتعامــل معهــا وتخزينهــا ووضــع ملصقــات عليهــا بطريقــة . 4

مالئمة. 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وثيقــة معتمــدة للتعامــل مــع االنســكابات والتحقيــق فيهــا وتســجيل الحــوادث المختلفــة . 5

المتعلقــة بالمــواد الخطــرة.
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل تجميع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

NSR.18: لــدي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة بيئــة العمــل اآلمنــة والتــي تتنــاول األماكــن واإلجــراءات عاليــة الخطــورة 
ومتطلبــات ووســائل ومســئوليات الحــد مــن المخاطــر.

السالمة
الكلمات الرئيسية:
خطة إدارة السالمة

الغرض:
تلتزم الخدمات الصحية بتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين والزائرين. 

تحافــظ تدابيــر الســالمة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي ســالمة المرضــى والعامليــن والــزوار مــن المخاطــر غيــر المالئمــة 
مثــل الكهربــاء ومــن الســلوك غيــر الالئــق مثــل العنــف واإلعتــداء. 

يجــب أن توجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة ســالمة تتنــاول المبانــي والممتلــكات والمعــدات الطبيــة واألنظمــة مــن أجــل 
ضمــان بيئــة آمنــة للمرضــى وذويهــم والعامليــن والــزوار والمورديــن. 

تتضمن خطة السالمة على األقل ما يلي:
تقييم المخاطر االستباقي.أ. 
التخطيــط الفعــال لمنــع الحــوادث واإلصابــات وتقليــل المخاطــر المحتملــة والحفــاظ علــى ظــروف آمنــة لجميــع شــاغلي المــكان ب. 

للحــد مــن المخاطــر والســيطرة عليهــا.
عمليات مكافحة اآلفات والقوارض.	. 
تحــدد منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة المخاطــر المحتملــة بســبب تعطــل نظــام و/ أو ســلوك العامليــن، علــى ســبيل المثــال: د. 

ــدم  ــادة؛ وع ــع األدوات الح ــليم م ــر الس ــل غي ــاء؛ والتعام ــب الكهرب ــب عل ــقف بجان ــن الس ــاه م ــة؛ وتســرب المي ــة رطب أرضي
االلتــزام بمعــدات الحمايــة الشــخصية فــي حالــة العمــل باألماكــن المرتفعــة وفــي حالــة القيــام بالتقطيــع واللحــام والتعامــل مــع 

ــي؛ والتخزيــن غيــر اآلمــن. الجهــد العال
التفتيش المنتظم مع توثيق النتائج وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية والمتابعة المناسبة.ه. 
التحسين من أجل التجديد أو االستبدال على المدى الطويل.و. 
التدريب على السالمة بناًء على تحليل مخاطر الوظيفة.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة/ خطــط الســالمة للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن الرصــد 	 

المناســب لتقييــم المخاطــر. 
ــة 	  ــة بمراجعــة خطــة جــوالت الرصــد وقائمــة التحقــق والمالحظــات المختلفــة واإلجــراءات التصحيحي ــد يقــوم ُمراجــع الهيئ ق

المالئمــة حيثمــا يكــون مناســبا. 
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قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة العمــال فــي مناطــق مختلفــة مثــل الــورش ومناطــق جمــع النفايــات للتحقــق مــن اســتخدام معــدات 	 
.PPE(( ــبة ــة الشــخصية المناس الحماي

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة معتمــدة لضمــان بيئــة عمــل آمنــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
العاملون على دراية بإجراءات السالمة المتعلقة بوظيفتهم.. 2
يتم تنفيذ إجراءات السالمة في جميع المناطق.. 3
يتم نشر تعليمات السالمة في جميع المناطق عالية الخطورة.. 4
يتم تقييم خطة إدارة السالمة وتحديثها سنويًا من خالل تجميع وتحليل البيانات الالزمة.. 5

NSR.19: خطــة األمــن تتنــاول أمــن جميــع شــاغلي المــكان والممتلــكات بمــا فــي ذلــك المناطــق المحظــورة والمعزولــة باإلضافــة 
إلــى إجــراءات وأدوات ومســئوليات الحــد مــن المخاطــر و التحكــم بهــا.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

خطة األمن

الغرض:
عــادة مــا تفــرض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة قواعــد ســلوك ال تتســامح مــع العنــف أو العــدوان أو الســرقة أو التحــرش أو 
ــن  ــى ســالمة العاملي ــاظ عل ــن. وللحف ــراد األســرة أو الزائري ــن أو المرضــى أو أف ــداء الجســدي أو اللفظــي أو اإلســاءة للعاملي االعت
والمرضــى والــزوار، قــد تســتخدم منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة مجموعــة مــن اإلجــراءات األمنيــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام 
ــوم  ــا تق ــي المداخــل. كم ــي ف ــم اإللكترون ــة التحك ــن ، وأنظم ــذارات الطــواريء للعاملي ــة، وإن ــة المغلق ــر التلفزيوني ــرات الدوائ كامي

ــة بتعييــن موظفيــن أمــن. ــة األولي ــة الصحي بعــض منشــآت الرعاي
 تضمــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة حمايــة جميــع شــاغلي المــكان مــن العنــف واإلعتــداء والســرقات والتحــرش واالنتحــار 
والتهديــد بتفجيــر القنابــل واإلرهــاب وإطــالق النــار واختطــاف األطفــال. وتتضمــن خطــة األمــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 

مــا يلــي:
تقييم المخاطر األمنية.أ. 
التأكد من تحديد هوية المرضى والزوار والعاملين بمنشأة الرعاية الصحية األولية.ب. 
تحديد هوية الموردين / المتعاقدين مع تحديد حركتهم داخل منشأة الرعاية الصحية األولية.	. 
يجــب حمايــة المرضــى األكثــر عرضــه للمخاطــر مثــل كبــار الســن والرضــع وذوي االضطرابــات العقليــة وذوي اإلعاقــة مــن د. 

ســوء المعاملــة واألضــرار المذكــورة أعــاله.
يجب حماية األطفال من االختطاف.ه. 
يجب إجراء تجارب محاكاه لحاالت اختطاف طفل علي األقل مرة كل عام .و. 
مراقبة المناطق البعيدة والمعزولة.ز. 
برامج تدريب وتعريف العاملين.ح. 
تقييم الخطة سنويًا وإذا لزم األمر وفقًا لنتائج مؤشرات األداء الرئيسية أو الحوادث الرئيسية ذات الصلة.ط. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة/ خطــط األمــن للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن الرصــد  	 

المناســب لتقييــم المخاطــر وأمــن المناطــق عاليــة المخاطــر ومتطلبــات األمــن، وكذلــك المناطــق التــي يتــم التحكــم فــي الوصــول 
إليهــا. 

ــة 	  ــة بمراجعــة خطــة جــوالت الرصــد وقائمــة التحقــق والمالحظــات المختلفــة واإلجــراءات التصحيحي ــد يقــوم ُمراجــع الهيئ ق
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الســليمة حيثمــا يكــون مناســبا. 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة األمــن والكاميــرات وشاشــات المراقبــة وبطاقــات هويــة العامليــن والمناطــق التــي يتــم 	 

التحكــم فــي الوصــول إليهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة أمــن تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة . 1

)ط(.
يتم تثقيف جميع العاملين بشأن خطة األمن على األقل مرة سنوياً.. 2
يتم تنفيذ اإلجراءات األمنية بما في ذلك تحديد هوية شاغلي المكان.. 3
يتم حماية شاغلي المكان من األذى، مثل العنف اإلعتداء واختطاف الرضع/ األطفال.. 4
يتم حماية وتأمين المناطق المحظورة والمعزولة.. 5
يتم تقييم خطة األمن وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

NSR.20: تضمن خطة المعدات الطبية عمليات اإلختيار والفحص واالختبار والصيانة واالستخدام اآلمن للمعدات الطبية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
خطة المعدات الطبية

الغرض:
من  الهام وضع أدلة عمل أساسية بشأن سالمة المعدات والخدمات. 

تضع منشأة الرعاية الصحية األولية خطة إدارة المعدات الطبية والتي تتناول على األقل ما يلي: 
فحص واختبار المعدات الطبية الجديدة عند الشراء وعلى فترات زمنية محددة مسبقًا.أ. 
تدريــب العامليــن علــى االســتخدام اآلمــن للمعــدات الطبيــة علــى يــد شــخص مؤهــل ، وذلــك عنــد تعيينهــم وعنــد تركيــب معــدات ب. 

جديــدة، وبشــكل منتظــم ومحــدد مســبقًا.
جرد المعدات الطبية ويتضمن ذلك توافر المعدات، ومدي أهمية المعدة، وخصائصها التشغيلية .	. 
تحديد المعدات الطبية الحرجة. د. 
الصيانــة الوقائيــة الدوريــة وفقـًـا لتوصيــات الشــركة المصنعــة التــي توصــي عــادةً باســتخدام ملصقــات أو بطاقــات يــدون عليهــا ه. 

التواريــخ والمواعيــد المقــررة للصيانــة الوقائيــة الدوريــة أو وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى المعــدات المعطلــة.
أعطال وإصالح المعدات الطبية.و. 
ــة، ز.  ــدات االحتياطي ــام المع ــذة، ونظ ــراءات المتخ ــك اإلج ــن ذل ــدات ، ويتضم ــة بالمع ــارة المتعلق ــداث الض ــع األح ــل م التعام

ــا ــالغ عنه واإلب

دليل عملية المراجعة:
ــع  ــر جمي ــان تواف ــة لضم ــدات الطبي ــة المع ــج صيان ــة برنام ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــن.  ــب العاملي ــجالت تدري ــرة، وس ــدول المعاي ــة، وج ــة الوقائي ــدول الصيان ــة، وج ــدات الطبي ــرد المع ــة، وج ــق المطلوب الوثائ
خــالل عمليــة المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة، قــد يتحقــق الُمراجــع مــن األداء الوظيفــي للمعــدات الطبيــة ويتتبــع ســجالت بعــض 

المعــدات الطبيــة

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المعــدات الطبيــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية أفراد مؤهلون لإلشراف على إدارة المعدات الطبية.. 2
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يتم تثقيف العاملين بشأن خطة المعدات الطبية على األقل مرة سنوياً.. 3
يتــم االحتفــاظ بســجالت جــرد المعــدات الطبيــة، وتدريــب المســتخدمين، وبطاقــات تعريــف المعدات، ووســائل االتصال بالشــركة . 4

فــي حــاالت الطــوارئ، واالختبــار عنــد التركيــب، والصيانــة الوقائيــة الدوريــة، والمعايــرة، وســجل األعطال.
تضمن منشأة الرعاية الصحية األولية أال يتعامل مع الُمعدة )المعدات( المتخصصة إال األشخاص المدربين والمؤهلين.. 5
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

NSR.21: تتناول خطة المرافق األساسية الفحص المنتظم والصيانة واالختبار.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
إدارة المرافق

الغرض:
مــن أهــم المرافــق تلــك المرافــق الميكانيكيــة )مثــل التدفئــة والتهويــة والتبريــد(؛ والمرافــق الكهربائيــة )أي مصــادر الطاقــة العاديــة 
ــي  ــا والت ــة الســباكة؛ والصــرف؛ ونظــم التكنولوجي ــاردة؛ وأنظم ــاه الســاخنة والب ــي حــاالت الطــوارئ(؛ والمي ــة ف ومصــادر الطاق
تشــمل عــدد ال يحصــى مــن أنظمــة االتصــاالت ونقــل البيانــات؛ ومرافــق النقــل العمــودي؛ وأنظمــة الوقــود؛ وأنظمــة التحكــم فــي 
الدخــول، وإنــذار تعــرض العامليــن للعنــف، وأنظمــة الرصــد؛ والغــازات الطبيــة، وأنظمــة التهويــة وشــفط الهــواء؛ وأنظمــة األنابيــب 

الهوائيــة. 
يجــب أن يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المرافــق مــن أجــل ضمــان كفــاءة وفعاليــة جميــع المرافــق، وتتضمــن 

الخطــة علــى األقــل مــا يلــي: 
ــة، أ.  ــة، والتدفئ ــازات الطبي ــاه، والغ ــدادات المي ــاء، وإم ــة المنشــآت ، الكهرب ــق الرئيســية، مثل:صيان ــة المراف ــع أنظم جــرد جمي

ــق، والمصاعــد. ــذارات الحري ــود، وإن ــة االتصــاالت، والصــرف الصحــي، ومصــادر الوق ــواء، وأنظم ــف اله ــة، وتكيي والتهوي
ُمخطط نظام المرافق.ب. 
تدريب العاملين على خطة المرافق.	. 
الفحص واالختبار الدوري/بشكل منتظم والصيانة التصحيحية للمرافق. د. 
اختبار المولد الكهربائي بأحمال وبدون أحمال بشكل منتظم.ه. 
توفير الوقود الالزم لتشغيل المولد في حالة الطوارئ.و. 
تنظيــف وتعقيــم خزانــات الميــاه واختبــار جــودة الميــاه بأخــذ عينــات بشــكل منتظــم مــن أجــل الفحــص الكيميائــي والبكتريولوجــي ز. 

مــع توثيــق النتائــج مــرة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر و/ أو عــدد مــرات أكثــر مــن ذلــك إذا اقتضــت القوانيــن واللوائــح أو حالــة 
مصــدر الميــاه.

خطة الصيانة الوقائية وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.ح. 
تجمــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة البيانــات بشــكل منتظــم ودقيــق وتحللهــا، مثــل: تكــرار األعطــال، واالمتثــال للصيانــة ط. 

الوقائيــة مــن أجــل المراقبــة والتحديــث بشــكل صحيــح، وتحســين النظــم المختلفــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة إدارة المرافــق للتأكــد مــن توافــر جميــع األنظمــة 	 

المطلوبــة، والفحــص الــدوري، والصيانــة والمرافــق االحتياطيــة. 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة وثائــق الفحــص، وجــدول الصيانــة الوقائيــة، والعقــود، والمعــدات، فضــال عــن نتائــج اختبــار 	 

المولــدات و/ أو الخزانــات و/أو األنظمــة الرئيســية األخــرى 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المرافــق والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة . 1

)أ( إلــى نقطــة )ط(.
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يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية عاملين مؤهلين لإلشراف على أنظمة المرافق. . 2
يتم تثقيف العاملين بشأن خطة أنظمة المرافق  على األقل مرة سنوياً.. 3
يتم االحتفاظ بسجالت جرد أنظمة المرافق واختبارها وصيانتها الوقائية الدورية وسجل األعطال.. 4
يتم تحديد أنظمة المرافق الحرجة وضمان توافر مرافق احتياطية.. 5
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة. 6
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القسم الثالث : متطلبات الجودة األساسية

 	)EQR( قراءة وفهم متطلبات الجودة األساسية
يتكــون كل معيــار مــن معاييــر الجــودة األساســية مــن نــص المعيــار، الكلمــات الرئيســية، الغــرض، دليــل عمليــة المراجعــة، 	 

وأدلــة التطابــق مــع المعيــار.
نص المعيار:	 

في هذا الدليل، يُكتب نص كل معيار في شكل جملة تكون مسبوقة بكود. 	 
يلي نص المعيار عبارة مكتوبة بلون غير األسود تصف البعد )األبعاد( األساسي للجودة الذي يتناوله المعيار.	 

الكلمات الرئيسية:	 
تهــدف الكلمــات الرئيســية إلــى مســاعدة منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى فهــم أهــم عنصــر )عناصــر( فــي نــص المعيــار. 

ولتلــك الكلمــات أو المفاهيــم داللــة كبيــرة. فهــي تجيــب علــى الســؤال: ؟ مــا الــذي يهــدف المعيــار إلــي قياســه؟
الغرض	 

يهدف الغرض إلى مساعدة منشآت الرعاية الصحية األولية على فهم  المعني الكامل للمعيار.	 
ينقسم الغرض عادة إلى جزئين. 	 

معيــاري: يصــف هــدف ومنطــق المعيــار ويوضــح كيــف يتناســب المعيــار مــع البرنامــج ككل، ويجيــب علــى الســؤال: 	 
لمــاذا يجــب التطابــق مــع المعيــار.

ــذ المعيــار، 	  إخبــاري: يهــدف إلــى مســاعدة منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تحديــد اســتراتيجية تفســير وتنفي
ويجيــب علــى الســؤال: كيــف ســيتم التطابــق مــع المعيــار؟

تتطلــب بعــض المعاييــر أن يتــم توثيــق وتنفيــذ وتســجيل و/أو مراقبــة الحــد األدنــي مــن المكونــات الالزمــة لتنفيــذ العمليــات، 	 
وعــادة مــا تســبق هــذه المكونــات عبــارة " علــي األقــل مــا يلــي" ثــم يليهــا قائمــة مــن المتطلبــات فــي تسلســل رقمــي أو 
أبجــدي. بنــاء علــي ذلــك، تعتبــر هــذه المكونــات أساســية وجــزء ال يتجــزأ مــن أجــل الوصــول الــي الحــد األدنــى المقبــول 

مــن التطابــق مــع المعيــار.
دليل عملية المراجعة:	 

 وهي تيسر علي المراجعين وتساعدهم في تقييم أدلة التطابق المطلوبة مع المعيار
 	:EOCsأدلة التطابق مع المعيار

تشير أدلة التطابق مع المعيار إلى ما تتم مراجعته وإعطاء درجه عليه أثناء عملية المراجعة في المنشأة.
ــق  ــل تطاب ــكل دلي ــا ل ــة وفقً ــذ الدرج ــم أخ ــث يت ــار حي ــع المعي ــل م ــق الكام ــات التطاب ــدد متطلب ــار تح ــكل معي ــق ل ــة التطاب أدل

ــق. ــتوفي/ متطاب مس
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متطلبات الجودة م
EQR الكلمات الرئيسيةاألساسية

1PCC.05عملية تثقيف المريض وذويه
2PCC.08أماكن االنتظار
3PCC.12الشكاوي والمقترحات
4ACT.01  إتاحة الحصول على خدمات منشآت الرعاية الصحية األولية
5ACT.09نظام اإلحالة
6ICD.15اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية
7ICD.17برامج التطعيم
8ICD.18برنامج تطعيمات األطفال
9ICD.19برنامج تطعيمات البالغين

10ICD.20برنامج صحة الطفل
11ICD.21برنامج صحة األم
12ICD.22 برنامج الصحة اإلنجابية
13DAS.02المعايير الفنية للتصوير الطبي
14DAS.07إجراءات المعمل الفنية
15MMS.05أدوية الطوارئ
16IPC.04اإلجراءات اإلحترازية الموحدة
17IPC.06التطهير والتعقيم
18OGM.01هيكل الهيئة الحاكمة
19WFM.01خطة التوظيف
20WFM.04ملفات العاملين
21WFM.05 برنامج التعريف  
22IMT.05سرية البيانات والمعلومات
23IMT.07إدارة السجالت الطبية للمرضي
24IMT.11أوقات تعطل نظم البيانات
25QPI.08أنظمة اإلبالغ عن الحوادث
26QPI.10األحداث الجسيمة
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PCC.05:  يتــم توفيــر خدمــة تثقيــف المريــض وذويــه بشــكل واضــح لتعريــف ومســاعدة المريــض فــي الحفــاظ علــي وتحســين 
حالتــه الصحيــه. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

عملية تثقيف المريض وذويه

الغرض:
ــي  ــة عل ــرارات مبني ــاذ ق ــن اتخ ــم م ــن المرضــى وذويه ــى تمكي ــة وعل ــة الرعاي ــم عملي ــى فه ــه عل ــض وذوي ــف المري ــاعد تثقي يس
المعرفــة. وال تقتصــر عمليــة التثقيــف علــي مختصــي التثقيــف الصحــي أو األخصائييــن االجتماعييــن فحســب، بــل تشــارك فيــه أيضــاً 
كافــة التخصصــات ، كاألطبــاء والتمريــض والصيادلــة والفنييــن الصحييــن وذلــك خــالل عمليــات الرعايــة. وقــد يتضمــن التثقيــف 
ــي  ــاع نظــام غذائ ــح خاصــة بالتعامــل مــع الضغوطــات، أو إرشــادات اتب ــن، أو نصائ ــل اإلقــالع عــن التدخي ــات مث بعــض المتطلب

صحــي وممارســة التماريــن أو التعامــل مــع تعاطــي المخــدرات. 
ــاول  ــه. ويجــب أن تتن ــض وذوي ــف المري ــة تثقي ــف عملي ــذ سياســة وإجــراءات لتعري ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي تضــع منش

ــي: ــى األقــل مــا يل السياســة عل
تحديد احتياجات المريض وذويه.أ. 
المسئولية المتعددة التخصصات في تثقيف المرضى وذويهم.ب. 
طريقة التثقيف تتفق مع قيم ومستوى تعليم المريض وذويه، وتكون باللغة والشكل الذي يفهمونه.	. 

ــى األقــل  ــد تختلــف مــن مريــض آلخــر؛ ولكــن يجــب عل ــة التــي ق ــع االحتياجــات التعليمي يحــدد الفريــق متعــدد التخصصــات جمي
ــع المرضــى: ــة لجمي ــح االحتياجــات التالي توضي

تشخيص المريض والتعريف بحالته.د. 
خطة الرعاية.ه. 
معلومات اإلحالةو. 

يتم تسجيل عملية التثقيف.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة التي تصف عملية تثقيف المريض وذويه.

أثنــاء مراجعــة الملــف المفتــوح أو المغلــق، قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بفحــص ســجالت تثقيــف المريــض واألســرة مــن أجــل تقييــم 
اكتمالهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تثقيــف المريــض وذويــه والتــي توجــه عمليــة تثقيــف المريــض وذويــه وتحتــوى . 1

علــى األقــل علــى النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
جميع العاملين على دراية بعملية تثقيف المريض وذويه وتوثيقها.. 2
ــم التثقيــف، والطريقــة المســتخدمة فــي التثقيــف فــي ســجل . 3 يتــم تســجيل االحتياجــات التثقيفيــه للمريــض، والمســئول عــن تقدي

المريــض الطبــي.
يتلقى المرضى التثقيف ذو الصله بحالتهم.. 4
يتم توثيق أنشطة تثقيف المرضى في سجل المريض الطبي.. 5
تتاح مواد تثقيف المرضى وفقًا لمعلومات قائمة علي األدلة.. 6
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PCC.08: تتوافر أماكن انتظار متمركزة حول المريض لمختلف الخدمات 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
أماكن االنتظار

الغرض:
 قــد تعــد أماكــن االنتظــار مرحلــة مؤلمــة بشــكل كبيــر فــي تجربــة المريــض، فــال يقتصــر انتظــار المريــض للحصــول علــي خدمــة 
طبيــة علــي مشــاعر مثــل القلــق والخــوف واالرتبــاك واالحبــاط واالنزعــا	 فحســب ولكــن قــد يــزداد الشــعور باإلحبــاط إذا كانــت 
منطقــة اإلنتظــار بهــا مقاعــد غيــر مريحــة أو تفتقــر إلــي االحتياجــات األساســية لإلنســان أو كانــت شــديدة اإلزدحــام. تضمــن منشــأة 

الرعايــة الصحيــة األوليــة أن أماكــن االنتظــار مريحــة ومناســبة الحتياجــات المريــض وذويــه.

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يــزور الُمراجــع أماكــن االنتظــار المخصصة الســتيعاب 

المرضــى وذويهم.

أدلة التطابق مع المعيار:
أماكن االنتظار مضاءة وجيدة التهوية ونظيفة وآمنة.. 1
أماكن االنتظار مخططة الستيعاب العدد المتوقع من المرضى وذويهم.. 2
سهولة الوصول من أماكن االنتظار إلي أماكن االحتياجات األساسية لإلنسان مثل دورات المياه ومياه الشرب والطعام.. 3
يتلقى المرضى معلومات حول مدة االنتظار المحتملة.. 4

PCC.12: يستطيع المرضى وذويهم تقديم شكاوى ومقترحات شفهية أو كتابية من خالل عملية محددة
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
الشكاوي والمقترحات

الغرض:
ــة الراجعــة مــن المرضــى بشــكل اســتباقي،  ــاس واســتخدام التغذي ــى قي ــادرة عل ــة ق ــة األولي ــة الصحي ــن أن منشــآت الرعاي ــي حي ف
فقــد يرغــب المرضــى وذويهــم أيًضــا فــي تقديــم شــكاوى أو مقترحــات شــفهية أو بــدون ذكــر أســمائهم بشــأن الرعايــة التــي يتلقوهــا 

ويرغبــوا فــي أن تتــم مراجعــة تلــك الشــكاوى أو المقترحــات والتصــرف بنــاًء عليهــا. 
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات إلنشــاء نظــام موحــد للتعامــل مــع مختلــف شــكاوى ومقترحــات 
ــة  ــة الصحي ــاول سياســة منشــأة الرعاي ــم مــن الممارســات. وتتن المرضــى و/ أو ذويهــم مــن أجــل تســهيل المتابعــة والرصــد والتعل

األوليــة علــى األقــل مــا يلــي:
آليات إبالغ المرضى وذويهم بقنوات االتصال لتقديم شكواهم ومقترحاتهم. أ. 
عمليات تتبع شكاوى ومقترحات المرضى وذويهم.ب. 
مسئولية االستجابة لشكاوى ومقترحات المرضى.	. 
اإلطار الزمني لتقديم تغذية راجعة إلى المرضى وذويهم حول الشكاوى أو المقترحات المقدمة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة التعامل مع شكاوى ومقترحات المرضى.	 
قــد يُقيــم ُمراجــع الهيئــة عمليــة التعامــل مــع شــكاوى ومقترحــات المرضــى أثنــاء أنشــطة التتبــع أو جلســة مقابلــة القيــادات أو 	 

جلســة مراجعــة برنامــج الجــودة.
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أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه عمليــة التعامــل مــع شــكاوى ومقترحــات المرضــى كمــا هــو . 1

مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
تتيح منشأة الرعاية الصحية األولية عملية تقديم الشكاوى للجمهور. . 2
يُسمح للمرضى وذويهم بتقديم الشكاوى و المقترحات.. 3
تقوم منشأة الرعاية الصحية األولية بتحري وتحليل الشكاوى و المقترحات.. 4
يتلقى المرضى وذويهم تغذية راجعة بشأن شكاواهم أو مقترحاتهم في غضون اإلطار الزمني المعتمد.. 5

ــا  ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــا للقواني ــي وفقً ــا للمرض ــة خدماته ــي إتاح ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــل منش ACT.01: تعم
ــبقًا. ــددة مس ــتحقاق المح ــط االس وضواب

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

إتاحة الحصول على خدمات منشأة الرعاية الصحية األولية )ما قبل تسجيل المريض(

الغرض:
علــى الرغــم مــن أن الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة تبنــت مفهــوم التغطيــة الشــاملة منــذ بدايــة عــام 2005، إال أن 
عــدداً قليــالً مــن الــدول حقــق الهــدف. ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى كثــرة المعوقــات التــي تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات 
ــإذا توفــرت الخدمــات واإلمــدادات الالزمــة، ســتتواجد فرصــة للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ويســتطيع  ــة. ف ــة المطلوب الصحي
ــات  ــى المعوق ــة أيضــاً عل ــة الصحي ــى الرعاي ــع عل ــة حصــول المجتم ــدى إمكاني ــد م ــات. يعتم ــي" الخدم ــع " الحصــول عل المجتم
ــاع  ــة لالنتف ــة الصحي ــى الرعاي ــاس الحصــول عل ــإن قي ــي، ف ــات. وبالتال ــاع بالخدم ــن االنتف ــد م ــي تح ــة والت ــة أو الثقافي االجتماعي
بهــا يعتمــد علــى القــدرة علــى تحمــل تكلفــة الخدمــات وإمكانيــة الوصــول للمــكان، والرضــاء عــن الخدمــات وليــس مجــرد كفايــة 
ــة إذا اســتطاع المجتمــع الحصــول علــي خدمــة ذات نتائــج صحيــة ُمرضيــة.  اإلمــدادات. فالخدمــات المتاحــة تصبــح مناســبة وفعال
ويجــب األخــذ فــي االعتبــار توفــر الخدمــات ومعوقــات الحصــول عليهــا وذلــك فــي ســياق وجهــات النظــر المختلفــة، واالحتياجــات 
الصحيــة، والخلفيــات الماديــة والثقافيــة لمختلــف فئــات المجتمــع، مثــل تجنــب إعاقــة حصــول النســاء علــي الخدمــة الصحيــة مــن 
خــالل توفيــر متخصصــات فــي الرعايــة الصحيــة مــن اإلنــاث فــي الوقــت والمــكان المناســبين. إن عمليــة تســجيل المريــض عــادة 
مــا تتضمــن مراجعــة مــدي اســتحقاق المريــض لتلقــي خدمــات معينــة. وضوابــط هــذا االســتحقاق عــادة مــا يتــم تحديدهــا مســبقًا مــن 
ممولــي الرعايــة الصحيــة وباإلســتدالل بالقوانيــن واللوائــح وسياســات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويجــب أن تكــون الضوابــط 
ــى خدمــات  ــة الحصــول عل ــة للمرضــي. ومــن أجــل تحســين إمكاني المحــددة مســبقًا متاحــة للمســئولين عــن إتاحــة الخدمــة الصحي

منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، يجــب تعريــف المرضــى وذويهــم بالخدمــات المتاحــة. 
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لتوجيــه عمليــة إتاحــة الحصــول علــى الرعايــة. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
عمليــة مســح لخصائــص المرضــي لتحديــد مــا إذا كان نطــاق خدمــات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة يلبــي احتياجاتهــم مــن أ. 

الرعايــة الصحيــة.
إتاحة الخدمة في الطوارئ آمنه ومناسبه لظروف المرضى.ب. 
إتاحــة الخدمــة فــي األقســام الخارجيــة يشــتمل علــى تحديــد مواعيــد وعمليــة انتظــار محــددة بوضــوح للمرضــى ممــا يضمــن 	. 

التعريــف الصحيــح للمريــض ، وتبــادل كافــي وواضــح للمعلومــات، وتحقيــق الســالمة والراحــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق التــي تصــف العمليــة المعتمــدة التــي تتبعهــا منشــأة 	 

الرعايــة الصحيــة األوليــة ، ثــم يقــوم بزيــارة نقطــة االتصــال األولــى بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل مكاتــب التســجيل 
واالســتقبال ومراكــز االتصــال التليفونــي وغــرف الطــوارئ ومناطــق العيــادات الخارجيــة. ويجــوز أن تكــون الزيــارة جــزًءا 
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مــن عمليــة مراجعــة أخــري مثــل جولــة أو نشــاط تتبــع.
ــات أو الرســائل. 	  ــات أو الملصق ــل الكتيب ــم المعلومــات للمرضــى مث ــه تقدي ــة  فــي هــذه المناطــق كيفي ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق

اإللكترونيــة أو الشــفهية أو غيرهــا مــن أنــواع المعلومــات، وقــد يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع المرضــى لتقييــم مــدي درايتهــم بهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة بشــأن إتاحــة الحصــول علــى الخدمــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )	(.
يتــم إبــالغ المرضــى بالخدمــات المتاحــة، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل وأنــواع الخدمــات وتكلفــة كل خدمــة )عندمــا تكــون ذات . 2

صلــة( وكيفيــة الحصــول علــي الخدمــة.
تحــدد منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة نظاًمــا إلبــالغ المرضــى وذويهــم بالخدمــات المناســبة علــي أن يكــون ذلــك النظــام مناســباً . 3

للمســتويات التعليميــة المختلفــة ومتاحــاً فــي نقــاط االتصــال مــع المرضــي وأماكــن تجمعــات المرضــي.
نقــل و/ أو إحالــة المرضــى إلــى مؤسســات رعايــة صحيــة أخــرى عندمــا ال يتطابــق نطــاق خدمــات منشــأة الرعايــة الصحيــة . 4

األوليــة مــع احتياجاتهــم مــن الرعايــة الصحيــة.

ACT.09:  تحديد عملية اإلحالة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
عملية اإلحالة

الغرض:
يعــد نظــام اإلحالــة الفعــال بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة، طريقــة متكاملــة لضمــان حصــول المرضــى علــى الرعايــة المثلــى فــي 

الوقــت المناســب وبالمســتوى المناســب، باإلضافــة إلــى تعزيــز العالقــات المهنيــة بيــن جميــع مقدمــي الرعايــة الصحية.
إن التســجيل والــرد علــى التغذيــة الراجعــة عــن اإلحالــة يضمــن اســتمرارية الرعايــة وإكمــال دورة اإلحالــة. تضــع منشــأة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان اإلحالــة المناســبة للمريــض فــي غضــون اإلطــار الزمنــي المعتمــد. تعتمــد تلــك 

االجــراءات علــى احتياجــات المريــض المحــددة وتسترشــد بأدلــة العمــل/ البروتوكــوالت االكلينيكيــة.
يجب أن تتناول السياسة على األقل ما يلي:

التخطيط  لإلحالة يبدأ بمجرد االنتهاء من التشخيص أو التقييم وبمشاركه المريض وذويه إذا لزم األمر.أ. 
الموظف المسئول عن طلب وتنفيذ إحالة المرضى.ب. 
ــاًء علــى نطــاق 	.  ــة بن ــة والنقــل خــار	 منشــأة الرعايــة الصحيــة األولي ــد مــدى ممالئمــة عمليــات اإلحال توضــع ضوابــط لتحدي

ــة المســتمرة. الخدمــات المعتمــد واحتياجــات المريــض مــن الرعاي
التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة باإلحالة ومستويات الخدمات الصحية األخرى وغيرها من المؤسسات إن أمكن.د. 
يتضمن تقرير اإلحالة على األقل ما يلي:ه. 
i .تعريف المريض

ii .سبب اإلحالة
iii ..المعلومات المجمعة من خالل التقييمات والرعاية
iv ..األدوية والعالجات التي تم تقديمها
v .. وسائل النقل والمتابعة الالزمة كلما أمكن تطبيق ذلك

vi ..حالة المريض عند اإلحالة
vii ..الوجهة عند اإلحالة

viii ..اسم عضو الطاقم الطبي الذي قرر إحالة المريض
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة وثيقــة تصــف العمليــات المعتمــدة لنقــل و إحالــة المرضــى 	 

بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ــن ســجالت 	  ــة م ــه الســجالت المغلق ــوم بمراجع ــد يق ــة وق ــن بالعملي ــة العاملي ــم معرف ــادة لتقيي ــة أي عي ــزور ُمراجــع الهيئ ــد ي ق

ــه. ــه أو إحالت ــم نقل ــض ت المرضــي أو ســجل مري
 قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع متخصصي الرعاية الصحية من أجل التأكد من درايتهم بالعملية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة لعمليــة إحالــة المرضــى والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين المشاركين في إحالة المرضى على دراية بسياسة اإلحالة بمنشأة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم تسجيل أمر اإلحالة بشكل واضح في سجل المريض الطبي.. 3
يتم تسجيل ورقة اإلحالة في سجل المريض الطبي.. 4
يتم مراجعة التغذية الراجعة عن اإلحالة وتوقيعها وتسجيلها في سجل المريض الطبي.. 5

ICD.15: االســتجابة إلــى حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتة القلبيــة الرئويــة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة للمرضــى مــن 
البالغيــن واألطفــال. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية

الغرض:
ــب  ــة تتطل ــة طارئ ــة طبي ــي حال ــة إل ــة األولي ــة الصحي ــة داخــل منشــأة الرعاي ــى الرعاي مــن المحتمــل أن يتعــرض أي مريــض يتلق
ــذا يجــب  ــة. ل ــج مرضي ــان نتائ ــة الطــوارئ لضم ــي خدم ــارات عناصــر أساســية ف ــت والمه ــر الوق ــة. يعتب اســتجابة ســريعة وفعال
أن يتوافــر عاملــون مدربــون، علــى األقــل علــى البرنامــج األساســي لدعــم الحيــاة Basic life support، خــالل ســاعات العمــل، 
ويكونــون علــى اســتعداد لالســتجابة ألي موقــف طــارئ. تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان 

التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتات القلبيــة الرئويــة بشــكل آمــن. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
ضوابط محددة للتعرف على حاالت الطوارئ والسكتة القلبية الرئوية بين البالغين واألطفال.أ. 
تثقيف العاملين بشأن الضوابط المحددة.ب. 
تحديد العاملين المعنيين باالستجابة.	. 
آليات استدعاء العاملين لالستجابة؛ بما في ذلك الكود )األكواد( التي يمكن استخدامها الستدعائهم في حاالت الطوارئ.د. 
اإلطار الزمني لالستجابة.ه. 
االستجابة موحدة خالل جميع أوقات العمل.و. 
تسجيل االستجابة والتعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية. ز. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسات الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية.	 
ــدم 	  ــة قيــاس وتســجيل المالحظــات مثــل معــدل التنفــس وتشــبع األكســجين وضغــط ال قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة عملي

ــخ. ــات القلــب ودرجــة الحــرارة ومســتوى الوعــي، ...إل ومعــدل ضرب
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة مــن األدلــة علــى تدريــب العامليــن علــى التعــرف علــى حــاالت الطــوارئ الطبيــة أو الســكتة القلبيــة 	 

الرئويــة واإلبــالغ عنهــا.
قد يالحظ ُمراجع الهيئة التطابق مع السياسات التي تتناول حاالت الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية.	 
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أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )ز(.. 1
جميع العاملين المشاركين في اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية على دراية بسياسة المنشأة.. 2
المســئولون عــن التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتات القلبيــة الرئويــة هــم افــراد مختصــون مــع وجــود دليــل علــي . 3

تدريــب العامليــن علــي البرنامــج األساســي لدعــم الحيــاة.
التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتات القلبية الرئوية يتم بشكل آمن. . 4
يتم تسجيل التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتات القلبية الرئوية في سجل المريض الطبي.. 5

ICD.17: تنفيذ برنامج التطعيمات وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التطعيمات

الغرض:
ــم  ــاع إجــراءات محــددة مســبقاً للتطعي ــة اتب ــة األولي ــة الصحي ــى منشــأة الرعاي ــع األخطــاء، يجــب عل ــل ومن ــان ســالمة العمي لضم
ــة  ــي تســتهدف تغطي ــام 2030 الت ــة مصــر لع ــاً لرؤي ــك تحقيق ــات وذل ــج الموســع للتطعيم ــل البرنام ــة عم ــي أدل ــة عل ــون قائم وتك
100% لــكل تطعيــم فــي جــدول التطعيمــات الوطنــي ؛ تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمتابعــة المتخلفيــن / المتســربين عــن 
التطعيــم مــن أجــل اســتكمال التطعيمــات المطلوبــة وتحديــد األســباب الجذريــة للقضــاء علــي هــذه المشــكلة فــي المســتقبل. ويجــب أن 
تتبــع غرفــة التطعيمــات قواعــد وزارة الصحــة والســكان؛ فالموقــع والهيــكل والمعــدات يجــب أن يكونــوا مالئميــن للخدمــات المقدمــة 
ــا ألدلــة عمــل البرنامــج الموســع للتطعيمــات بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن  لألطفــال والعمــالء. تتــم إجــراءات التطعيــم كمــا يجــب وفقً

الجــدول الزمنــي والجرعــة الصحيحــة والمســار الصحيــح والوضعيــة الصحيحــة للطفــل.

دليل عملية المراجعة:
ــة خــالل جلســة 	  ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــة سياســة منش ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ يق

ــم بالسياســة. ــن درايته ــق م ــة للتحق ــي الخدم ــع مقدم ــالت م ــد مقاب ــك عق ــي ذل ــق، ويل ــة الوثائ مراجع
يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
غرفة التطعيمات هي غرفة منفصلة يسهل الوصول إليها ومساحتها مناسبة، بأبواب دخول وخرو	 منفصلة.. 1
توجــد مرافــق لنظافــة وتطهيــر األيــدي، وصنــدوق تبريــد، وكمــادات ثلــج، وثالجــة، ومقيــاس حــرارة، وورقــة متابعــة درجــة . 2

حــرارة الثالجــة.
الموظفين المسئولين على إجراءات التطعيم مدربين عليها.. 3
يتــم حســاب وتســجيل نســبة التغطيــة لــكل لقــاح فــي جــدول التطعيمــات الوطنــي بشــكل دوري، بمــا فــي ذلــك معــدل المتخلفيــن . 4

عــن التطعيمــات.
توجد تعليمات مكتوبة حول كيفية متابعة المتخلفين عن التطعيمات.. 5
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ICD.18:  يتم تنفيذ برنامج تطعيمات األطفال وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج تطعيمات األطفال

الغرض:
يجــب أن تلبــي خدمــات التطعيــم احتياجــات المرضــى. وغالبــاً مــا تمثــل األنظمــة التــي تعتمــد علــي حجــز موعــد مســبق عائقــاً أمــام 
ــكل مــن  ــم متاحــة للحاضريــن فــي جميــع األوقــات ل التطعيمــات فــي األماكــن العامــة والخاصــة. فيجــب أن تكــون خدمــات التطعي
المرضــى المعتاديــن والمســجلين حديثـًـا. بالنســبة لألطفــال القادميــن للحصــول علــى التطعيــم فقــط يجــب عمــل الفحــص المبدئــي لهــم 
بســرعة وكفــاءة دون الحاجــة إلــى خدمــات صحيــة شــاملة أخــرى. إذا لــم تكــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، 
فيلــزم  التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة للمنشــأة علــي هــذه الخدمــة، حتــى إذا كان ذلــك مــن خــالل مؤسســات 

آخــري. ويتطلــب مــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بــذل الجهــود لضمــان أن احتياجــات المجتمــع يتــم تلبيتهــا.
تتبــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات تتنــاول برنامــج تطعيمــات األطفــال. ويجــب أن تتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
تقييــم مــا قبــل التطعيــم و يشــمل مالحظــة الحالــة الصحيــة العامــة للطفــل، وســؤال الوالديــن عمــا إذا كانــت حالــة الطفــل جيــدة، أ. 

وســؤال الوالديــن بشــأن الموانــع المحتملــة ألخــذ التطعيــم.
كل زيــارة إلــي متخصــص الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك زيــارة عيــادة الطــوارئ، تعــد فرصــة لفحــص حالــة التطعيــم، وإذا ب. 

لــزم األمــر، فرصــة إلعطــاء التطعيمــات الالزمــة.
يجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة تثقيــف الوالديــن بطريقــة دقيقــة عــن أهميــة التطعيمــات، واألمــراض التــي تقــي منهــا، 	. 

والجــداول الزمنيــة للتطعيمــات الموصــى بهــا، والحاجــة إلــى تلقــي التطعيمــات فــي األعمــار الموصــى بهــا، وأهميــة إحضــار 
ســجل تطعيمــات أطفالهــم فــي كل زيــارة.

كحــد أدنــي ، تشــمل إجــراءات تقييــم الحتياطــات وموانــع التطعيــم الســؤال عــن األثــار الجانبيــة التــي ظهــرت علــي الطفــل بعــد د. 
التطعيمــات الســابقة وتحديــد أي احتياطــات أو موانــع حاليــة للتطعيــم.

إن تأخير التطعيمات بسبب موانع غير حقيقية غالبًا ما يؤدي إلى تأجيل التطعيمات المقررة دون داعٍ.ه. 
إن عملية إعطاء تطعيمات متزامنة لألطفال تتم بشكل آمن وفعال.و. 
يتبع مقدمي الخدمة إجراءات التسجيل بشكل كامل ودقيق .ز. 
مقدمــي الخدمــة المســؤلون عــن خدمــات التطعيمــات فقــط و التــي تتطلــب  تحديــد  موعــدًا ، يجــب عليهــم تحديــد موعــد مشــترك  ح. 

للتطعيمــات مــع خدمــات الرعايــة الصحيــة األخــرى المطلوبــة مثــل زيــارات عيــادة المواليــد أو فحوصــات األســنان أو متابعــة 
نمــو الطفــل ، شــريطة  أال يــؤدي ذلــك إلــى تأخيــر التطعيمــات الالزمــة. 

يجب على مقدمي الخدمة تشجيع الوالدين عن طريق إخبارهم باألثار الجانبية التي قد تعقب التطعيم.ط. 

دليل عملية المراجعة:
يتتبع ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رحلة المريض داخل المركز ويُقيم التنفيذ.	 
يجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع المرضى أو أفراد األسرة لتقييم تجربتهم.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول عمليــة تطعيمــات الطفــال كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( . 1

إلــى نقطــة )ط(.
يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة  فــي جميــع مــرات الزيــارات الطبيــة بعمــل تقييــم احتياجــات األطفــال وتطعيمهــم عندمــا يكــون . 2

ذلــك الزمــاً.
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يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة بتثقيــف الوالديــن عــن التطعيــم بشــكل عــام ويوجهــون األســئلة حــول موانــع التطعيــم.  وقبــل . 3
ــة للتطعيــم.  إعطــاء التطعيــم، يبلغــون اآلبــاء بعبــارات واضحــة عــن المخاطــر، الفوائــد و اآلثــار الجانبيــة المحتمل

 يقــوم متخصصــو الرعايــة الصحيــة بإعطــاء جميــع جرعــات التطعيــم المتزامنــة التــي يســتحقها الطفــل فــي وقــت كل زيــارة ، . 4
إال فــي حالــة وجــود موانــع إلعطــاء التطعيــم.

يقوم متخصصو الرعاية الصحية برفع تقريرا عن اآلثار الجانبية التي تعقب التطعيم بشكل فوري وكامل ودقيق.. 5

ICD.19: تنفيذ برنامج تطعيمات البالغين وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج تطعيمات البالغين

الغرض:
ــرص  ــن الف ــد م ــة العدي ــم إضاع ــه يت ــاث أن ــن األبح ــم، وتبي ــتوي العال ــي مس ــاض عل ــديدة االنخف ــن ش ــم البالغي ــدالت تطعي ــد مع تع
لتطعيــم المرضــى البالغيــن أثنــاء الزيــارات اإلكلينيكيــة. وبــدأ العالــم يتجــه نحــو التوصيــة بالتطعيمــات وعرضهــا فــي نفــس الزيــارة 
اإلكلينيكيــة. وغالبــا مــا يتطلــب األمــر تمكيــن المرضــى عــن طريــق إبالغهــم بالتطعيمــات وتزويدهــم بمعلومــات محدثــة عــن الفوائــد 
والمخاطــر المحتملــة لــكل تطعيــم ذو صلــة. ويحتــا	 مقدمــو الرعايــة الصحيــة إلــى توضيــح األســباب التــي تجعلــه يوصــي بلقــاح مــا 
للمريــض، وتكــون هــذه األســباب مخصصــه للمريــض وفقــاً لعمــره أو حالتــه الصحيــة أو نمــط حياتــه أو مهنتــه أو عوامــل الخطــورة 
األخــرى. وقــد يلقــي مقدمــو الرعايــة الصحيــة الضــوء علــى التجــارب اإليجابيــة مــع التطعيمــات ، حســب امكانيــة تطبيــق ذلــك، 
وذلــك بهــدف توضيــح الفوائــد وزيــادة الثقــة فــي التطعيــم والــرد علــى أســئلة ومخــاوف المرضــي بشــأن التطعيــم، بمــا فــي ذلــك اآلثار 
الجانبيــة والســالمة وفعاليــة التطعيــم، وذلــك باســتخدام لغــة واضحــة ومفهومــة. وقــد يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة  بتذكيرالمرضــى 
بــأن التطعيمــات تقيهــم هــم وأحبائهــم مــن العديــد مــن األمــراض الشــائعة والخطيــرة ويوضحــون الثمــن المحتمــل لإلصابــة بالمــرض، 
بمــا فــي ذلــك اآلثــار الصحيــة الخطيــرة، والوقــت الضائــع )مثــل فقــدان العمــل أو االلتزامــات العائليــة(، باإلضافــة إلــي التكاليــف 
الماليــة. هــذا ويجــب تدريــب وتثقيــف العامليــن بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى كيفيــة تخزيــن التطعيمــات والتعامــل معهــا 

وإعطائهــا، كمــا يضمنــون تقديــم الرعايــة المناســبة للمرضــى.
ــل الســيدات  ــم، مث ــى التطعي ــن فــي أمــس الحاجــة إل ــة أن تحــدد مجموعــات المرضــى الذي ــة األولي ــة الصحي ــا	 منشــأة الرعاي  تحت
الحوامــل، واألفــراد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الموبــوءة باألمــراض المعديــة، والمســافرين إلــى المناطــق الموبــوءة، والحجــا	، 
ــاذ  ــي اتخ ــك ينبغ ــد ذل ــا. وبع ــة وغيره ــالت القومي ــي الحم ــتهدفين ف ــكان المس ــة، والس ــراض المعدي ــض األم ــع بع ــن م والمتعاملي

ــن. ــف والدعــم الكافيي ــم التثقي اإلجــراءات لتقدي
 إذا لــم تكــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، فيلــزم التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة 
للمنشــأة علــى الخدمــة، حتــى إذا كانــت متوفــرة مــن خــالل مؤسســات أخــرى. يجــب علــى منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بــذل 

الجهــد لضمــان تلبيــة احتياجــات المجتمــع.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية سياسة تضمن وجود برنامج أمن وفعال لتطعيمات للبالغين.. 1
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بالسياسة المعتمدة.. 2
تتوفر بروتوكوالت تطعيم مكتوبة في جميع المواقع التي تعطى فيها التطعيمات.. 3
يتم تثقيف المرضى عن مخاطر وفوائد التطعيم بلغة سهلة الفهم.. 4
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سجالت تطعيم المرضى دقيقة ومتاحة بسهولة.. 5
ــا لتوصيــات وزارة الصحــة والســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة وأدلــة . 6 يتــم تقديــم التطعيمــات الالزمــة للســيدات الحوامــل وفقً

العمــل اإلكلينيكيــة.

ICD.20: برنامــج صحــة الطفــل فعــال ويغطــي جميــع األطفــال حديثــي الــوالدة والرضــع واألطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة 
واألطفــال فــي ســن المدرســة.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

برنامج صحة الطفل
الغرض:

الطفولــة هــي أكثــر فتــرة حرجــة فــي الحيــاة ترتبــط باألمــراض والوفيــات. وإن الحــد األمثــل مــن الصحــة هــو حــق أساســي للطفــل. 
وإن التركيــز علــى تعزيــز صحــة الطفــل يعــد تحقيقــاً ألهــداف التنميــة المســتدامة. ويلعــب األطبــاء دوًرا هامــاً فــي تحديــد و متابعــة 
ــك، يلعــب  ــى ذل ــة، التهــاب الملتحمــة(. عــالوة عل ــة، وقصــور الغــدة الدرقي ــوالدة )التشــوهات الخلقي ــي ال ــة لحديث المشــاكل الصحي
ــبة  ــل نس ــة ، وتقلي ــر الضروري ــة غي ــارات الطبي ــن اإلستش ــد م ــي الح ــاً ف ــال دوًرا هام ــبين لألطف ــة المناس ــم والرعاي ــن التقيي كالً م
الدخــول بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة  ، واإلحالــة غيــر المناســبة. يجــب تقييــم نمــو وتطــور كل طفــل بانتظــام للتأكــد مــن أنــه 
ينمــو ويتطــور بمعــدل طبيعــي. فتقييــم الطفــل بشــكل منتظــم يســاعد علــي الكشــف المبكــر والتعامــل مــع أي انحــراف عــن النمــو 
الطبيعــي والتغذيــة والصحــة الجيــدة. وربمــا يشــمل التقييــم تحديــد عوامــل الخطــر التــي قــد تكــون مرتبطــة بالعائلــة أو األم أو الطفــل. 
تلعــب منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة دوًرا هاًمــا فــي التعــرف علــي األطفــال الذيــن ترتفــع عوامــل الخطــورة لديهــم أو يعانــون 
مــن محــددات اجتماعيــة تؤثــر ســلباً علــي صحتهــم أو إحالتهــم إلــى الخدمــات و الجهــات المناســبة. يجــب أن تعمــل منشــأة الرعايــة 
ــى  ــرة عل ــة المؤث ــة، ومعالجــة المحــددات االجتماعي ــة والعالجي ــة والوقائي ــل التعليمي ــة احتياجــات الطف ــى تلبي ــة عل ــة األولي الصحي
الصحــة وتمكيــن العائــالت مــن تحســن صحــة أطفالهــم. وإذا لــم تكــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، فيلــزم 
التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة للمنشــأة مــن الحصــول علــى هــذه الخدمــة، حتــى إذا كان ذلــك مــن خــالل 

مؤسســات أخــرى. تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامجــاً لصحــة الطفــل يتضمــن علــي األقــل مــا يلــي:
التسجيل.أ. 
تحديد المشاكل الصحية لحديثي الوالدة.ب. 
الفحص الدوري.	. 
التثقيف الصحي.د. 
الرعاية المرتبطة بالتغذية.ه. 
التعامل مع أمراض الطفولة أو إحاالت األطفال حسب الحالة.و. 
المتابعة.ز. 
تحديد و التعامل مع أو إحالة األطفال العرضة للخطر حسب الحالة.ح. 

دليل عملية المراجعة:
يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
يجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامجــاً لصحــة الطفــل يتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( . 1

إلــى نقطــة )ح(.
يتم تدريب جميع األطباء والممرضات على برامج صحة الطفل وأدلة العمل اإلكلينيكية.. 2
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يتم فحص نمو وتطور كل طفل باستخدام مخططات النمو، وتسجيل النتائج في سجل الطفل الطبي.. 3
يتــم فحــص مبدئــي لتطــور كل طفــل باســتخدام مخطــط تقييــم بــه مراحــل التطــور األساســية )الحركيــة واللغويــة واإلدراكيــة . 4

واالجتماعيــة والنفســية(، وتســجيل النتائــج فــي ســجل الطفــل الطبــي.
يتم فحص أي طفل أقل من خمس سنوات لمعرفة موقفه من التطعيم، ويتم تسجيل النتائج في سجل الطفل الطبي.. 5
ــا لسياســة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وأدلــة العمــل . 6 يتــم تحديــد األطفــال األكثــر عرضــة للمخاطــر والتعامــل معهــم وفقً

ــة. اإلكلينيكي

ICD.21: تنفيذ برنامج صحة األم وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج صحة األم

الغرض:
وفقـًـا لنطــاق خدمــات منشــأت الرعايــة الصحيــة األوليــة، قــد تشــمل خدمــات رعايــة األمومــة تقديــم المشــورة األســرية، ورعايــة مــا 
قبــل الــوالدة، و التعامــل مــع حــاالت الحمــل شــديدة الخطــورة، والتعامــل مــع الــوالدة الطبيعيــة، ورعايــة مــا بعــد الــوالدة. قــد يتــم 
تقييــم الوالديــن لتحــري احتماليــة إنجــاب أطفــال مصابيــن بأمــراض وراثيــة. وفــي هــذه الحالــه تســاعد المشــورة األســرية اآلبويــن 
ــا  علــى معرفــة الوضــع والمخاطــر المتوقعــة وإعدادهــم لــوالدة طفــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. يعــد التثقيــف الصحــي مكونً
هاًمــا فــي رعايــة مــا قبــل الــوالدة ألنــه يمّكــن النســاء مــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة بشــأن أمورهــم الصحيــة أثنــاء حملهــن، 

وبالتالــي ضمــان نتيجــة آمنــة. 
تعتبــر رعايــة مــا قبــل الــوالدة فرصــة هامــة أمــام مقدمــي الرعايــة الصحيــة إلجــراء تقييمــات مناســبة وتقديــم الرعايــة والمعلومــات 
والدعــم للســيدات الحوامــل مــن أجــل والدة آمنــة لطفــل كامــل النمــو ويتمتــع بصحــة جيــدة. يضمــن تكــرار زيــارات رعايــة مــا قبــل 
ــان للحوامــل واألســر. هــذا ويوصــى بعــدد  ــم الدعــم واالطمئن ــة، والكشــف المبكــر عــن المشــكالت، وتقدي ــرة حمــل آمن ــوالدة فت ال
مــن االختبــارات التشــخيصية للســيدات الحوامــل مــن أجــل تحديــد المخاطــر علــى األم والجنيــن. ويعــد الكشــف المبكــر عــن عوامــل 
الخطــورة أثنــاء الحمــل أمــرا هامــاً مــن أجــل ســالمة األم والطفــل ومــن أجــل نتائــج أفضــل للحمــل. وقــد يتــم اكتشــاف عامــل الخطــر 
فــي الزيــارة األولــى أو أثنــاء الزيــارات المتكــررة فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة . يجــب أن يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

سياســة تتنــاول علــى األقــل:
ــات والدعــم أ.  ــة مــن المضاعف ــز صحــة األم، والكشــف المبكــر والوقاي ــة شــاملة مــن خدمــات صحــة األم مــن أجــل تعزي حزم

ــي. النفســي والعاطف
ــوالدة، والفحوصــات ب.  ــل ال ــا قب ــة م ــارات رعاي ــد زي ــدول مواعي ــك ج ــي ذل ــا ف ــل، بم ــات الحم ــتخدام بطاق ــل باس ــة الحم متابع

ــورة.  ــف والمش ــى التثقي ــة إل ــة باإلضاف ــات المطلوب ــف، والتطعيم ــة، والكش المطلوب
إجــراء التقييــم المناســب للســيدات الحوامــل ، بمــا فــي ذلــك التاريــخ الكامــل، تقييــم عوامــل الخطــورة، والتقييــم النفســي والغذائي، 	. 

والفحــص اإلكلينيكــي، والفحوصــات المعمليــة، وأشــعة الموجــات فــوق الصوتيــة عنــد الحاجة.
تقديــم رعايــة مــا قبــل الــوالدة بمســتوى قياســي، تتضمــن الزيــارات المنتظمــة، والتطعيمــات، والتثقيــف الصحــي بشــأن التغذيــة د. 

وأعــراض وعالمــات الخطــر، واســتخدام األدويــة أثنــاء الحمــل.
رعاية الحاالت شديدة الخطورة.ه. 
التواصل مع المتخلفين عن البرنامج ومتابعتهم.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل التطابق مع متطلبات المعيار.	 
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أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات لبرنامــج صحــة األم لضمــان تقديــم رعايــة صحيــة آمنــة وفعالــة . 1

لألمهــات ويتنــاول العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
تدريب جميع العاملين على برامج صحة األم والكشف عن عوامل الخطورة.. 2
تنفيذ وتتبع وتسجيل جدول الزيارات المتكررة ورعاية ما قبل الوالدة.. 3
التعامل مع / رعاية حاالت الحمل شديدة الخطورة أو إحالتها وفقًا ألدلة العمل اإلكلينيكية.. 4
تقديم وتسجيل رعاية ما بعد الوالدة لكل من األم والمولود.. 5
جمع البيانات وتجميعها وتحليلها فيما يتعلق بزيارات ما قبل وما بعد الوالدة.. 6

ICD.22:  تنفيذ برنامج الصحة اإلنجابية وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج الصحة اإلنجابية

الغرض:
يهــدف التثقيــف والمشــورة فــي الصحــة اإلنجابيــة إلــى تقديــم المعلومــات المناســبة إلــى العمــالء مــن أجــل تحديــد وتقييــم احتياجاتهــم 
، ومســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة. وهــو يمثــل تواصــل مــن الجانبيــن بيــن مقــدم الرعايــة الصحيــة والزوجيــن 
بهــدف تقييــم وتلبيــة احتياجــات الزوجيــن وتســاؤالتهم ودرجــة وعيهــم. تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول علــى 

األقــل مــا يلــي :
المشورة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.أ. 
فحص ما قبل الزوا	، حسب امكانية تطبيق ذلك.ب. 
تنظيم األسرة.	. 
عدوى الجهاز التناسلي واألمراض المنقولة جنسيا.د. 
العقم.ه. 
تركيب وإزالة وسائل تنظيم األسرة.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــر . 1 ــاول العناص ــرة وتتن ــم األس ــة وتنظي ــة اإلنجابي ــم الصح ــراءات تنظ ــة وإج ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )و(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف المذك
يتم تدريب العاملين المسئولين على خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وفقا لنطاق الخدمات.. 2
يتم تنفيذ خدمات الصحة اإلنجابية المتاحة وفقًا للسياسات المعتمدة.. 3
تتوفر المواد التثقيفية المتعلقة بالصحة اإلنجابية.. 4
يوجد مكان مخصص للمشورة والتثقيف بشأن الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وتتوفر أدوات ومواد التثقيف الصحي.. 5
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DAS.02: أداء فحوصات التصوير الطبي يتم بشكل موحد.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
المعايير الفنية للتصوير الطبي )مقاييس الممارسة(

الغرض:
تشــمل خدمــات التصويــر الطبــي تقنيــات وأنــواع وعمليــات مختلفــة لتحليــل الخدمــات ، وبالتالــي تلعــب دوًرا هامــاً فــي مبــادرات 

تحســين الصحــة العامــة لجميــع فئــات المجتمــع. 
باإلضافة إلي ذلك، فإن خدمة التصوير الطبي عادة ما يتم االحتيا	 لها في متابعة مرض تم تشخيصه و/أو عالجه سابقاً.

ويضــع دليــل اإلجــراءات األســاس لبرنامــج ضمــان جــودة خدمــات التصويــر الطبــي؛ وهــو يســاعد علــي ضمــان االتســاق فــي ظــل 
الســعي لتحقيــق الجــودة. 

قــد يُســتخدم دليــل اإلجــراءات فــي توثيــق كيفيــة إجــراء الفحوصــات، وتدريــب العامليــن الجــدد، وتذكيــر العامليــن بكيفيــة إجــراء 
الفحوصــات التــي قليــالً مــا يتــم إجراءهــا، وحــل المشــكالت الفنيــة، وقيــاس األداء المقبــول عنــد تقييــم العامليــن. 

وتحدد خدمات التصوير الطبي اإلجراءات الفنية لجميع أنواع الفحوصات. 
كمــا يجــب أن تُكتــب إجــراءات التصويــر الطبــي الفنيــة بلغــة يفهمهــا العامليــن بشــكل عــام وتكــون متاحــة فــي مــكان مناســب، وقــد 

تكــون ورقيــة أو الكترونيــة أو علــى شــبكة االنترنــت.
ــواع  ــف أن ــتخدام مختل ــة اس ــالمة وقابلي ــان س ــي لضم ــر الطب ــراءات التصوي ــذ إج ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــع منش تض

ــي: ــا يل ــل م ــى األق ــراءات عل ــل اإلج ــاول دلي ــوع ، يتن ــكل ن ــات. ول الفحوص
نظرة عامة و مجال االستخدامأ. 
إجراءات ما قبل الفحص ، وإجراءات الفحص ومابعد الفحصب. 
وصف المعدات	. 
إجراءات الصيانةد. 
الرقابة علي الجودةه. 
إجراءات السالمةو. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مناطــق تقديــم خدمــات التصويــر الطبــي مــن أجــل تقييــم التطابــق مــع 

متطلبــات المعيــار.

أدلة التطابق مع المعيار: 
خدمة التصوير الطبي لها إجراءات مكتوبة لكل نوع من أنواع الفحوصات.. 1
أدلة اإلجراءات متاحة بسهولة  لجميع العاملين بقسم التصوير الطبي. . 2
يتضمن كل إجراء جميع العناصر المطلوبة والمذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )و(.. 3
العاملون مدربون وعلى دراية بمحتويات أدلة اإلجراءات.. 4
يتم اتباع اإلجراءات دائما.. 5
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DAS.07: توحيد معايير أداء اجراءات المعمل الفنية.

الكلمات الرئيسية:
إجراءات المعمل الفنية

الغرض:
ــادرات تحســين الصحــة  ــي تلعــب دوًرا هامــاً فــي مب ــة لتحليــل الخدمــات ، وبالتال ــات مختلف ــات وعملي تشــمل خدمــات المعمــل تقني
ــم  ــة مــرض ت ــي متابع ــا ف ــا	 له ــم االحتي ــا يت ــل عــادة م ــات المعم ــإن خدم ــك، ف ــي ذل ــة إل ــع. باإلضاف ــات المجتم ــع فئ ــة لجمي العام

ــابقاً. ــه س تشــخيصه و/أو عالج
ويضــع دليــل اإلجــراءات األســاس لبرنامــج ضمــان جــودة خدمــات المعمــل؛ وهــو يســاعد علــي ضمــان االتســاق فــي ظــل الســعي 
لتحقيــق الجــودة. قــد يُســتخدم دليــل اإلجــراءات فــي توثيــق كيفيــة إجــراء اإلختبــارات المعمليــة، وتدريــب العامليــن الجــدد، وتذكيــر 
ــم  ــد تقيي ــول عن ــاس األداء المقب ــة، وقي ــا، وحــل المشــكالت الفني ــم إجراءه ــا يت ــالً م ــي قلي ــارات الت ــة إجــراء اإلختب ــن بكيفي العاملي

العامليــن. 
ويحدد المعمل  اإلجراءات الفنية لجميع طرق اإلختبارات المعملية. 

كمــا يجــب أن تُكتــب إجــراءات المعمــل الفنيــة بلغــة يفهمهــا العامليــن بشــكل عــام وتكــون متاحــة فــي مــكان مناســب، وقــد تكــون 
ــى شــبكة االنترنــت. ــة أو عل ــة أو الكتروني ورقي

يضــع المعمــل اإلجــراءات الفنيــة لجميــع أنــواع االختبــارات والتــي يجــب أن تكتــب بلغــة مفهومــة للقائميــن علــي العمــل بالمعمــل 
وتكــون متاحــة بســهولة فــي مــكان مناســب. ، وقــد تكــون ورقيــة أو الكترونيــة أو علــى شــبكة االنترنــت.
يتم مراجعه إجراءات المعمل الفنية بانتظام وبشكل متسق. وتشتمل اإلجراءات علي النقاط التالية علي األقل:

المبدأ والداللة اإلكلينيكية لالختبار.أ. 
متطلبات تجهيز المريض ونوع العينة وأخذها وتخزينها. وضوابط قبول ورفض العينة.ب. 
الكواشف والمعدات المستخدمة.	. 
إجراءات االختبار، بما في ذلك حسابات وتفسير نتائج االختبار.د. 
إجراءات مراقبة الجودة.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة إجراءات المعمل.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بتتبع ومالحظة المريض الذي يخضع لخدمة المعمل ويراجع عمليات التحضير.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين بالمعمل للتحقق من درايتهم باإلجراءات التحليلية.	 
ــة 	  ــات الطبيعي ــف، والنطاق ــتخدام الكواش ــة، واس ــرة الطبي ــة المعاي ــل لمالحظ ــة المعم ــق خدم ــة مناط ــع الهيئ ــزور ُمراج ــد ي ق

لالختبــارات، والنتائــج.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بالمعمل إجراء مكتوب لكل طريقة اختبار تحليلي.. 1
إجراءات المعمل الفنية متاحة بسهولة عند الحاجة إليها ويتم تعريف العاملين بها.. 2
يتــم تنفيــذ العمليــات المناســبة فــي مرحلــة مــا قبــل االختبــار، بمــا فــي ذلــك النمــاذ	 الكاملــة للطلبــات، تعريــف المريــض تعريفــاً . 3

صحيحــاً، والتقنيــات الصحيحــة ألخــذ العينــات، ووضــع ملصقــات التعريفيــة بالطريقــة الصحيحــة علــى العينــات، ونقــل العينــة 
بطريقــة صحيحــة.

تنفيذ عمليات الفحص المناسبة ، بما في ذلك توثيق إجراءات الفحص وتحديد النطاقات المرجعية البيولوجية.. 4
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تنفيــذ العمليــات المناســبة فــي مرحلــة مــا بعــد الفحــص بمــا فــي ذلــك عمليــة تخزيــن العينــة، وفتــرة االحتفــاظ المحــددة بنتائــج . 5
المعمــل، وإصــدار التقاريــر إلــى مــن لهــم صالحيــة اســتالمها.

تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة الداخلية والخارجية.. 6

MMS.05: أدوية الطوارئ متوفرة ويسهل الوصول إليها ويتم تأمينها في جميع األوقات. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
أدوية الطوارئ

الغرض:
في حاالت الطوارئ، يعد الوصول السريع إلى أدوية الطوارئ أمًرا بالغ األهمية وقد ينقذ حياة المريض. 

تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان توافــر أدويــة الطــوارئ والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا 
يلــي:
تحفــظ أدويــة الطــوارئ فــي مــكان يســهل الوصــول إليــه كمــا تُحفــظ بشــكل موحــد وذلــك لتيســير الوصــول الســريع إلــى الــدواء أ. 

ــة  ــأة الرعاي ــة الطــوارئ بمنش ــات أدوي ــن عرب ــة م ــي كل عرب ــال: ف ــبيل المث ــى س ــات الطــوارئ. عل ــة احتياج ــح لتلبي الصحي
الصحيــة األوليــة، توضــع أدويــة الطــوارئ فــي نفــس الــدر	 بنفــس الطريقــة فــي كل عربــة أدويــة.

يمنع إساءة استخدام أدوية الطوارئ أو فقدها أو سرقتها لضمان توفرها عند الحاجة.ب. 
استبدال أدوية الطوارئ في الوقت المناسب عند استخدامها أو تلفها أو انتهاء صالحيتها.	. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة، قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مناطــق حفــظ أدويــة الطــوارئ؛ وقــد يجــري 
ــة الطــوارئ لالستفســار عــن ظــروف التخزيــن وســهولة الوصــول  الُمراجــع مقابــالت مــع العامليــن المســئولين عــن تخزيــن أدوي

لألدويــة وتأمينهــا واســتبدالها عنــد الحاجــة. 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــع . 1 ــل جمي ــى األق ــاول عل ــي تتن ــوارئ والت ــة الط ــر أدوي ــه توف ــدة توج ــة معتم ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )	(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف ــر المذك العناص
يتم تخزين أدوية الطوارئ بشكل موحد في جميع األماكن.. 2
تتوفر أدوية الطوارئ بشكل مناسب ويسهل الوصول إليها في المناطق اإلكلينيكية عند الحاجة.. 3
يتم استبدال أدوية الطوارئ في إطار زمني محدد مسبقًا عند استخدامها أو تلفها أو انتهاء صالحيتها.. 4

IPC.04:  يتم تنفيذ اإلجراءات االحترازية القياسية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
اإلجراءات االحترازية القياسية

الغرض:
ــا لمركــز مكافحــة األمــراض، فــإن اإلجــراءات االحترازيــة القياســية هــي الحــد األدنــى مــن الممارســات الوقائيــة مــن العــدوى  وفقً
التــي تنطبــق علــى جميــع أشــكال رعايــة المريــض فــي أي مــكان تُقــدم فيــه الرعايــة الصحيــة ، بغــض النظــر عــن الحالــة الوبائيــة 
للمريــض ســواء اصابــة محتملــة أو مؤكــدة،. باإلضافــة إلــى نظافــة وتطهيــر األيــدي ، تتضمــن اإلجــراءات االحترازيــة القياســية مــا 

يلــي:
استخدام معدات الحماية الشخصية )مثل القفازات واألقنعة والنظارات(.	 
استخدام الصابون والمنظفات والمطهرات والمعقمات.	 
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آداب النظافة التنفسية / آداب السعال.	 
التعامل اآلمن مع األدوات الحادة )الضوابط الهندسية وممارسات العمل(.	 
ممارسات الحقن اآلمن )أي تقنية معقمة إلعطاء األدوية بالحقن(.	 
أدوات وأجهزة معقمة.	 
تنظيف وتطهير األسطح في البيئة المحيطه.	 

يعتمــد اختيــار اإلجــراءات االحترازيــة القياســية المناســبة علــى تقييــم المخاطــر الــذي يتــم إجــراؤه فــي نقــاط الرعايــة، ولهــذا فــإن 
ــن  ــة المرضــى والمرافقي ــة التنفســية الصحي ــة. يجــب أن تســتهدف جهــود النظاف ــة األهمي ــي غاي ــن أمــر ف ــب  العاملي ــف وتدري تثقي
ــا اســتخدام إبــر معقمــة  اآلخريــن الذيــن يعانــون مــن أعــراض الجهــاز التنفســي. ويجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة دائًم
أحاديــة االســتخدام، وإبــرة لــكل حقنــة يتــم إعطاؤهــا، والتأكــد مــن أن جميــع معــدات الحقــن واألمبــوالت ال يشــوبها أي تلــوث. يتــم 
إجــراء التدريــب المناســب كمــا يتــم التدريــب علــي تسلســل ارتــداء وخلــع معــدات الحمايــة الشــخصية المختلفــة بهــدف الحفــاظ علــى 
أقصــى قــدر مــن الحمايــة طــوال العمليــة. لــدي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة آليــة واضحــة وجــدول لتنظيــف وتطهيــر البيئــة 
المحيطــة بمــا فــي ذلــك الجــدران واألرضيــات واألســقف واألثــاث؛ ويجــب أن يتــم ذلــك وفقــا لتصنيــف مناطــق الرعايــة الصحيــة.

يجب أن يتناول الجدول الزمني أنشطة تنظيف البيئة المحيطة لكل منطقة على النحو التالي:
األنشطة التي يتعين القيام بها يومياً.أ. 
األنشطة التي يتعين القيام بها في كل نوبتجية.ب. 
أنشطة التنظيف العميق.	. 

دليل عملية المراجعة:
ــات 	  ــر المنظف ــع تواف ــظ الُمراج ــد يالح ــة، ق ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــا الهيئ ــذي تجريه ــة ال ــة المراجع ــاء عملي أثن

ــة.  ــق ذات الصل ــي المناط ــتخدامها ف ــا واس ــول إليه ــة الوص ــات وإمكاني ــرات والمعقم والمطه
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مــدى توافــر معــدات الوقايــة الشــخصية وإمكانيــة الحصــول عليهــا، و قــد يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع 	 

العامليــن لالستفســار عــن توافــر معــدات الحمايــة الشــخصية بشــكل دائــم  وإمكانيــة الوصــول إليهــا واســتخدامها بشــكل مناســب. 
ــبة، 	  ــن المناس ــي األماك ــعال ف ــة/ آداب الس ــية الصحي ــة التنفس ــات آداب النظاف ــر ملصق ــدى تواف ــة م ــع الهيئ ــظ ُمراج ــد يالح ق

ــوارد ذات  ــر الم ــة، وتواف ــن ذات الصل ــي األماك ــتخدامها ف ــات واس ــرات والمعقم ــات والمطه ــى المنظف ــة الوصــول إل وإمكاني
ــبة. ــن المناس ــي األماك ــا ف ــة الوصــول إليه ــة وإمكاني الصل

أدلة التطابق مع المعيار:
توفــر منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة معــدات الحمايــة الشــخصية والمنظفــات والمطهــرات والمعقمــات وتكــون دائمــا متاحــة . 1

ويســهل الوصــول إليهــا وتتوفــر بهــا مواصفــات المنتــج القياســية الالزمــة ألداء المهــام.
توجد ملصقات آداب النظافة التنفسية الصحية/ آداب السعال في األماكن المناسبة.. 2
ــراءات . 3 ــا لإلج ــات وفقً ــددة الجرع ــوالت متع ــتخدام األمب ــم اس ــى، ويت ــن المرض ــادل بي ــة بالتب ــات الوريدي ــتخدم الزجاج ال تس

ــدة. ــة الواح ــة الجرع ــتخدام أمبول ــم اس ــن يت ــا أمك ــدة و كلم المعتم
توجــد قائمــة بأنشــطة وأوقــات تنظيــف كل منطقــة وتشــمل جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة . 4

.)	(
يتم تنفيذ جميع اإلجراءات الطبية في بيئة ال تنطوي على خطر اإلصابة بالعدوى.. 5
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IPC.06: تطهير/ تعقيم معدات رعاية المرضى وفقاً ألدلة عمل قائمة علي األدلة ووفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
التطهير، التعقيم

الغرض:
إن التعامل مع معدات رعاية المرضى عملية بالغة األهمية  داخل أي منشأة رعاية صحية أولية. 

ــة العمــل الخاصــة بالتنظيــف والتعقيــم  ــة بإتبــاع الممارســات القياســية وأدل مــن الهــام للغايــة أن يقــوم متخصصــي الرعايــة الصحي
ــة. ــة/ الجراحي ــة تتضمــن مالمســة المعــدات الطبي ــد أي إجــراءات إكلينيكي ــر عن والتطهي

إن عملية التنظيف خطوة إلزامية في التعامل مع معدات رعاية المرضى. 
يمكن إجراء التنظيف والتطهير والتعقيم في منطقة معالجة مركزية لها خط سير عمل محدد.

تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التعقيــم/ التطهيــر، والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا 
يلــي:
استالم وتنظيف المعدات المستعملة.أ. 
التحضير والتعامل.ب. 

i . ــدات ــر المع ــن تطهي ــث يتضم ــبولدينج  Spaulding classification . حي ــف س ــا لتصني ــة المعالجــة وفقً ــار طريق اختي
واألجهــزة الطبيــة علــى تقنيــات منخفضــة ومتوســطة وعاليــة المســتوى. يُطبــق التطهيــر عالــي المســتوى )إذا كان التعقيــم 
ــل  ــف، مث ــر نظي ــد الغي ــة أو الجل ــي تتالمــس مــع األغشــية المخاطي ــط الت ــدات شــبه الحرجــة فق ــى المع ــر ممكــن( عل غي
ــرات  ــخ. والمطه ــرة، ...إل ــة والحنج ــة الهوائي ــر القصب ــر، ومناظي ــس والتخدي ــزة التنف ــي، وأجه ــاز الهضم ــر الجه مناظي
ــن. ــد، وبيروكســيد الهيدروجي ــد، وأورثوفتالدهي ــي المســتوى تشــمل جلوتارالدهي ــر عال ــي التطهي ــتخدم ف ــي تُس ــة الت الكيميائي

ii ..يجب أن يستخدم التعقيم لجميع المعدات الحرجة وشبه الحرجة والتي ال تتأثر بالحرارة
iii . ــن ــا م ــة وغيره ــماعات الطبي ــل الس ــدات مث ــط( لمع ــة فق ــر الحرج ــدات غي ــتوى )للمع ــض المس ــر منخف ــتخدم التطهي يس

ــد الســليم. وبخــالف المعــدات الحرجــة وشــبه الحرجــة، يمكــن تطهيــر معظــم المعــدات غيــر  المعــدات التــي تلمــس الجل
ــة. ــة معالجــة مركزي ــى منطق ــا إل ــى نقله ــا	 إل ــي مــكان اســتخدامها وال تحت ــي يمكــن إعــادة اســتخدامها ف الحرجــة الت

وضع ملصقات تعريفية على العبوات المعقمة.	. 
تخزيــن المســتلزمات النظيفــة والمعقمــة: يتــم تخزينهــا بشــكل صحيــح فــي مناطــق تخزيــن محــددة تكــون نظيفــة وجافــة وال يصل د. 

إليهــا الغبــار والرطوبــة ودرجــات الحــرارة القصــوي. مــن الناحيــة المثاليــة، يتــم تخزيــن المســتلزمات المعقمــة بشــكل منفصــل 
عــن المســتلزمات النظيفــة، ويجــب أن يكــون الوصــول إلــى مناطــق التخزيــن المعقمــة محــدودًا.

استخدام دفاتر لتسجيل عملية التعقيم.ه. 
مستويات المخزون.و. 
تاريخ انتهاء صالحية المعدات المعقمة.ز. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقييــم السياســات واإلجــراءات 	 

الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة. 
خــالل الجــوالت والتعقــب بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة عــدد أجهــزة التعقيــم مــن الفئــة ) ب 	 

ــادي  ــواء أح ــق ه ــع تدف ــار م ــا للمعي ــة وفقً ــود مناطــق منفصل ــغ )pre-vacuum class B sterilizers(، ووج ــل التفري ( قب
ــر القياســية.  ــن تســتوفي المعايي االتجــاه، ووجــود مناطــق تخزي

قد يتحقق ُمراجع الهيئة من قدرة العاملين على أداء عملية التعقيم بشكل صحيح.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
ــر . 1 ــع العناص ــاول جمي ــي تتن ــم والت ــر والتعقي ــة التطهي ــه عملي ــدة توج ــة معتم ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )ز(. ــى النقط ــة )أ( إل ــن النقط ــرض م ــي الغ ــورة ف المذك
متخصصو الرعاية الصحية ُمدربون على السياسة المعتمدة.. 2
3 . pre	vacuum class B( يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة معقــم واحــد علــى األقــل مــن الفئــة ب قبــل التفريــغ

 .)sterilizers
القوانين واللوائح وتصنيف سبولدينج ومتطلبات وتوصيات الشركة المصنعة توجه التعقيم أو التطهير.. 4
توجد ثالث مناطق على األقل منفصلة بفواصل مادية مخصصة للتنظيف والتعبئة و/ أو التعقيم والتخزين.. 5
يتــم تخزيــن المســتلزمات النظيفــة والمعقمــة بشــكل صحيــح فــي مناطــق التخزيــن المخصصــة التــي تكــون نظيفــة وجافــة وبعيــدة . 6

عــن الغبــار والرطوبــة ودرجــات الحــرارة القصــوى.

OGM.01: يوجد هيكل محدد للهيئة الحاكمة لمنشأة الرعاية الصحية األولية
الفاعلية 

الكلمات الرئيسية :
هيكل الهيئة الحاكمة

الغرض:
تعــد الهيئــة الحاكمــة لمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مســئولة عــن تحديــد االتجــاه العــام لمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضمــان 
الموائمــة بيــن أنشــطة المنشــأة وأهدافهــا. وهــي مســئولة أيضــاً عــن متابعــة األداء والنمــو فــي المســتقبل. ولهــذا، فــإن تحديــد الهيــكل 
التنظيمــي الحاكــم لمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة يضمــن تشــغيلها بكفــاءة وفاعليــة. وفــي النظــام المركــزي، ، تخضــع تبعيــة عــدة 

مؤسســات لهيئــة حاكمــة واحــدة 
إن الهيئــات الحاكمــة مســئولة عــن الســالمة واالســتقرار المالــي بمؤسســاتهم ومــن ثــم مســئولون فــي المقــام األول عــن اســتداماتهما.
ولوضــع بيــان المســائلةAccountability statement  ، يجــب علــي الهيئــة الحاكمــة تحديــد الشــركاء الرئيســين  أوالً ثــم تحديــد 
أوجــه المســئولية  تجــاه هــؤالء الشــركاء.  والهيئــات الحاكمــة مســئولة أيضــاً عــن تحديــد رســالة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 
كمــا أن  وجــود عمليــة تواصــل واضحــة ومتبادلــة بيــن الهيئــة الحاكمــة والمديريــن، عــادة بيــن رئيــس الهيئــة الحاكمــة ومديــر منشــأة 

الرعايــة الصحيــة األوليــة، تعمــل علــي تحســين الوضــع العــام بالمنشــأة.
يتم تحديد وتوجيه مسئوليات الهيئة الحاكمة تجاه الشركاء الرئيسيين للمنشأة والتي تشتمل علي : 

تحديد رسالة ورؤية منشأة الرعاية الصحية األولية.أ. 
دعم وتعزيز ومراقبة أنشطة تحسين األداء وسالمة المرضى وجهود إدارة المخاطر وثقافة السالمة.ب. 
تحديــد أولويــات األنشــطة التــي يجــب أن تنفذهــا منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ وتتبــع العمليــة بتحديــد األنشــطة ثــم تحديــد 	. 

األولويات
يجب أن تكون ضوابط تحديد األولويات واضحة للجميع لضمان إجراء عملية تخصيص الموارد بشكل عادل وشفافد. 
القيام باعتماد التالي:ه. 
i ..الخطة االستراتيجية لمنشأة الرعاية الصحية األولية

ii ..الخطة التشغيلية والميزانية واالستثمارات الرأسمالية
iii ..برامج تحسين الجودة وسالمة المرضى وإدارة المخاطر
iv ..برنامج تقييم ومشاركة المجتمع

كمــا تحتــا	 منشــأت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى تحديــد أنــواع قنــوات االتصــال بيــن الهيئــة الحاكمــة وفريــق اإلدارة ، والعامليــن 
بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. قــد تكــون قنــوات التواصــل عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي أو لقاء فــي قاعــة اجتماعات 

أو خــالل مؤتمــر شــهري أو ســنوي أو غيرهــا مــن وســائل التواصــل.
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة مســئوليات الهيئــة الحاكمــة والــدور الــذي تقــوم بــه خــالل 	 

عمليــة المراجعــة بأكملهــا مــع إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للعــرض التقديمــي االفتتاحــي ، وخــالل جلســة مراجعــة الوثائــق وجلســة 
مقابلــة القيــادات، قــد تشــتمل األســئلة علــي مراجعــة الوثائــق المطلوبــة والتحقــق مــن التفاصيــل بهــا واعتمادهــا باإلضافــة إلــي 

مراجعــة تقاريــر مراقبة/متابعــة الخطــط المعتمــدة.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة رســالة المنشــأة فــي اللوحــات المعلقــة،  و فــي المنشــورات 	 

والوثائــق مــع التركيــز علــي أخــر تحديــث لهــا، واعتمادهــا وتوافقهــا وســهولة رؤيتها.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة باالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة الدليــل علــي وجــود قنــوات تواصــل محــددة وقائمــة، 	 

ومعــدل حــدوث التواصــل  والدليــل علــي وجــود التغذيــة الراجعــة مــن كال الطرفيــن علــي التقاريــر المقدمــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
هيكل الهيئة الحاكمة موضح في المخطط الخاص بمنشأة الرعاية الصحية األولية. 1
يجتمع مجلس اإلدارة في مواعيد محددة مسبقًا، ويتم تسجيل محاضر االجتماعات.. 2
رؤيــة ورســالة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة تــم اعتمادهــا مــن الهيئــة الحاكمــة ومعلنــة فــي األماكــن العامــة بالمنشــأة لــكل . 3

مــن العامليــن والمرضــي والزائريــن.
قامــت الهيئــة الحاكمــة بتعريــف مهامهــا ومســئولياتها  لجميــع الشــركاء  ولديهــا عمليــه لتخصيــص المــوارد قائمــة علــي ضوابــط . 4

واضحــة لالختيــار وتحديــد األولويات.
تقــوم الهيئــة الحاكمــة باعتمــاد ومراقبــة وتحديــث الخطــة االســتراتيجية ، والخطــط التشــغيلية ، والميزانيــة، وبرامــج وتحســين . 5

الجــودة وإدارة المخاطــر.
ــاد وســائل . 6 ــوا باعتم ــة التواصــل وقام ــة بعملي ــي دراي ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــادات منشــأة الرعاي ــة وقي ــة الحاكم أعضــاء الهيئ

التواصــل.

WFM.01: تتوافق خطة التوظيف بمنشأة الرعاية الصحية األولية مع رسالة المنشأة وتوصيات الممارسة المهنية.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
خطة التوظيف

الغرض:
تحــدد خطــة التوظيــف عــدد العامليــن كمــا تحــدد مجموعــة المهــارات المطلوبــة والمؤهــالت العلميــة والمعرفيــة والمتطلبــات اآلخــري 
للعامليــن اآلخريــن. إن تخطيــط التوظيــف هــو عمليــة التأكــد مــن أن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة لديهــا األشــخاص المناســبون 
إلنجــاز االعمــل المطلــوب بنجــاح مــن خــالل مطابقــة بيانــات العامليــن التفصيليــة التــي تشــمل المهــارات واإلمكانيــات والتطلعــات 

ومــكان توزيعــم بالمنشــأة مــع خطــط العمــل.
يعد العجز في  عدد مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين في مناطق متعددة  مؤشراً ينذر بالخطر.

يجــب أن تلتــزم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بقوانيــن ولوائــح وتوصيــات الممارســات المهنيــة التــي تحــدد عــدد ونــوع العامليــن 
الــالزم توافرهــم بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 

ــة  ــادات أو المناطــق اإلداري ــادات مناطــق العي ــوم قي ــم بتحديثهــا حســب الضــرورة، كمــا يق ــم مراجعــة الخطــة بشــكل دوري ويت يت
ــى حــده. ــكل منصــب عل ــات الخاصــة ب ــد  المتطلب بتحدي

تحافظ منشأة الرعاية الصحية األولية على المستوى اآلمن من عدد ومهارات العاملين 
تأخذ القيادات العوامل التالية بعين االعتبار عن تحديد احتياجات التوظيف:

رسالة منشأة الرعاية الصحية األولية والخطط االستراتيجية والتشغيلية بها.أ. 
مدى تعقد وخطورة حاالت المرضى الذين تخدمهم منشأة الرعاية الصحية األولية.ب. 
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الخدمات التي تقدمها منشأة الرعاية الصحية األولية. 	. 
التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في رعاية المرضى.د. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة وثائــق العامليــن، 
ــح  ــن واللوائ ــى القواني ــف إل ــال خطــة التوظي ــن امتث ــق م ــن للتحق ــات العاملي ــن، أو يراجــع ملف ــارات العاملي ــع ومه أو يالحــظ توزي

وتوصيــات الممارســات المهنيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
خطة التوظيف تتوافق مع الرسالة والخطط االستراتيجية والتشغيلية.. 1
خطة التوظيف تمتثل إلى القوانين واللوائح وتوصيات الممارسات المهنية.. 2
خطــة التوظيــف تحــدد العــدد التقديــري المطلــوب مــن العامليــن والمهــارات المطلوبــة وكذلــك التكليفــات المطلوبــة مــن العامليــن . 3

لتلبيــة احتياجــات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
يتم مراقبة خطة التوظيف ومراجعتها مرة على األقل كل عام.. 4

WFM.04: يوجد ملف لكل عضو من طاقم العمل بمنشأة الرعاية الصحية األولية
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
ملفات العاملين

الغرض:
من الهام أن تحتفظ منشأة الرعاية الصحية األولية بملف لكل عامل.

ــام بمســئوليات  ــالزم للقي ــب ال ــه والتدري ــه وكفاءات ــة للعامــل ومهارات ــرات المعرفي ــة ســجالً للخب ــن المعــد بدق ــف العاملي يتضمــن مل
العمــل.

باإلضافة إلى ذلك، يحتوي السجل على دليل على أداء العامل وما إذا كان يلبي توقعات الوظيفة. 
يوجــد لــكل عامــل فــي منشــأة الرعايــة الصحيــة األولية،بمــا فيهــم العامليــن المســموح لهــم بالقانــون ومــن قبــل المنشــأة العمــل بشــكل 
مســتقل، ســجل )ســجالت( تحتــوي علــى معلومــات عــن مؤهالتــه، والمعلومــات الصحيــة المطلوبــة، مثــل التطعيمــات وأدلــة علــى 
وجــود مناعــة، ودليــل علــى  تلقــي التعريــف بالمؤسســة وكذلــك علــى اســتمرار تلقــى التعليــم أثنــاء الخدمــة والتعليــم المســتمر، ونتائــج 

التقييمــات، ومنهــا أداء العامــل لمســئوليات وظيفتــه وكفاءاتــه؛ وتاريــخ الخبــرات فــي مجــال العمــل. 
تعد الملفات بطريقة موحدة ويتم االحتفاظ بها محدثة وفقًا لسياسة منشأة الرعاية الصحية األولية. 

قد تحتوي ملفات العاملين، على معلومات ذات حساسية ولذا يجب أن تظل سرية.
تضع منشأة الرعاية الصحية األولية سياسة وإجراءات توجه إدارة ملفات العاملين، والتي تتناول على األقل ما يلي:

إنشاء ملف العامل.أ. 
توحيــد المحتويــات مثــل: الشــهادة التــي تــم التحقــق مــن صحتهــا، والترخيــص، والدرجــات العلميــة، والســجل التدريبــي وخبرات ب. 

ــة، والقســم المكلــف  ــة األولي ــة الصحي ــى تلقــي التعريــف بمنشــأة الرعاي العمــل، وتوصيــف وظيفــي حالــي، ودليــل مســجل عل
ــب  ــا، والتدري ــف به ــة المكل ــى أداء الوظيف ــل عل ــدرة العام ــي لق ــم المبدئ ــى التقيي ــل عل ــددة، ودلي ــة المح ــه، والوظيف ــل ب بالعم

المســتمر داخــل المنشــأة ، نُســخ التقييمــات التــي تمــت خــالل ثالثــة أشــهر ونُســخ التقييمــات الســنوية.
تحديث محتويات الملف.	. 
حفظ الملفات. د. 
مدة االحتفاظ بالملفات. ه. 
التخلص من الملفات.و. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بفحــص عينــة مــن ملفــات العامليــن لتقييــم التطابــق مــع متطلبــات 	 

المعيــار. 
ــة 	  ــرية وآلي ــاظ والس ــن واالحتف ــروف التخزي ــم ظ ــن لتقيي ــات العاملي ــا ملف ــظ به ــي يُحف ــة الت ــة المنطق ــع الهيئ ــزور ُمراج ــد ي ق

ــا.  ــص منه التخل
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين القائمين علي فتح واستخدام وتخزين ملفات العاملين لتقييم العملية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة ) أ( إلــى . 1

نقطــة )و(.
العاملون المشاركون في فتح ملفات العاملين وتخزينها واستخدامها على دراية بمتطلبات بسياسة إدارة ملفات العاملين.. 2
ملفات العاملين سرية ومؤمنة.. 3
ملفات العاملين تتضمن جميع السجالت المطلوبة.. 4
التخلص من ملفات العاملين وفقًا لسياسة منشأة الرعاية الصحية األولية.. 5

WFM.05:يتلقي العاملون بمنشأة الرعاية الصحية األولية برنامج تعريف رسمي.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التعريف

الغرض:
قرار تعيين فرد في المنشأة يتطلب عدة عمليات. 

ــة  ــكل منشــأة الرعاي ــى فهــم هي ــا	 إل ــي العمــل، يحت ــه ف ــداً، بغــض النظــر عــن خبرت ــأداء مهامــه جي ــد ب ــوم العامــل الجدي ولكــي يق
ــة  ــق رســالة منشــأة الرعاي ــي تحقي ــة المحــددة ف ــر اإلكلينيكي ــة أو غي ــة بالكامــل وكيــف تســاهم مســئولياته اإلكلينيكي ــة األولي الصحي

ــه. ــك تعريــف محــدد بمســئوليات وظيفت ــدوره وكذل ــك مــن خــالل تعريــف عــام للعامــل بالمنشــأة وب ــق ذل ــة. يتحق ــة األولي الصحي
تعريــف العامليــن بسياســات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وخاصــة عنــد بدايــة التوظيــف، يضمــن التوافــق بيــن رســالة المنشــأة 
وأنشــطة العامليــن. كمــا أنــه يســاعد علــى خلــق ثقافــة صحيــة بالمنشــأة حيــث يعمــل جميــع العامليــن برؤيــة مشــتركة ولتحقيــق أهــداف 
متفــق عليهــا. كمــا أن برنامــج التعريــف للعامليــن يســهل دمــج العامليــن الجــدد مــع المتواجديــن بالفعــل لســرعة تشــكيل فــرق تعمــل 

بشــكل فعــال لتقديــم رعايــة آمنــة وذات جــودة.
تضع منشأة الرعاية الصحية األولية برنامج تعريف شامل يتم تقديمه إلى جميع العاملين بغض النظر عن شروط توظيفهم.

يتم تعريف العاملين على ثالثة مستويات: التعريف العام، والتعريف بالقسم / الخدمة، والتعريف بالوظيفة المحددة. 
يتناول برنامج التعريف العام على األقل:

استعراض رسالة ورؤية وقيم منشأة الرعاية الصحية األولية.  أ. 
الهيكل التنظيمي لمنشأة الرعاية الصحية األولية.ب. 
سياســات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة الخاصــة ببيئــة الرعايــة ومكافحــة العــدوى وتحســين األداء وســالمة المرضــى 	. 

وإدارة المخاطــر.
برنامج التعريف بالقسم/الخدمة /  يتناول على األقل:

استعراض السياسات واإلجراءات ذات الصلة.  د. 
 العمليات التشغيليةه. 
عالقات العمل و. 
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برنامج التعريف بالوظيفة المحددة:
العمليات عالية الخطورةز. 
استخدام التكنولوجيا والمعدات.ح. 
سالمة وصحة العاملين. ط. 

تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة دليــل العامليــن الــذي يصــف عمليــات توظيــف وإعــادة توظيــف العامليــن ، وتقييــم العامليــن، 
وإدارة شــكاوى العامليــن، وقيــاس رضــا العامليــن، والئحــة األخالقيــات، واإلجــراءات التأديبيــة، وإنهــاء التعاقــد.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمقابلة بعض العاملين ويستفسر عن عملية التعريف. 	 
قــد يفحــص ُمراجــع الهيئــة عينــة مــن ملفــات العامليــن للتحقــق مــن دليــل حضــور التعريــف العــام، والتعريــف بالقســم / الخدمــة، 	 

والتعريــف بالوظيفــة المحــددة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تنفيذ برنامج التعريف العام والذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) أ( إلى نقطة )	(.. 1
يتم تنفيذ برنامج التعريف بالقسم / الخدمة  والذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) د( إلى نقطة )و(.. 2
تنفيذ برنامج التعريف بالوظيفة المحددة والذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) ز( إلى نقطة )ط(.. 3
يحضر أي عامل برنامج التعريف بغض النظر عن شروط التوظيف.. 4
يتم تسجيل إتمام عملية التعريف في ملف العاملين.. 5

ــدون  ــف والعبــث والوصــول إليهــا أو اســتخدامها ب ــاع والتل ــة مــن الضي ــة معلومــات وســجالت المرضــى الطبي IMT.05: حماي
تصريــح.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

سالمة البيانات والمعلومات

الغرض:
إن ســالمة البيانــات أحــد الجوانــب الهامــة فــي تصميــم وتنفيــذ واســتخدام أي نظــام معلومــات يقــوم بتخزيــن البيانــات أو معالجتهــا أو 

اســترجاعها ألنهــا تعكــس الحفــاظ علــى البيانــات والتأكــد مــن دقتهــا واتســاقها طــوال فتــرة التعامــل معهــا. 
إن أي تغييــرات غيــر مقصــودة فــي البيانــات نتيجــة عمليــة التخزيــن أو االســترجاع أو المعالجــة، بمــا فــي ذلــك التعطيــل الُمتعَمــد 

وتعطــل األجهــزة غيــر المتوقــع والخطــأ البشــري، هــي إخفــاق فــي الحفــاظ علــى ســالمة البيانــات. 
يجــب حمايــة معلومــات وســجالت المرضــى الطبيــة فــي جميــع األوقــات وفــي جميــع األماكــن، ويشــمل ذلــك حمايتهــا مــن المــاء أو 

الحريــق أو غيرهــا مــن أســباب التلــف وكذلــك حمايتهــا مــن الوصــول غيــر المصــرح بــه. 
يجــب تحديــث السياســات األمنيــة، ويجــب تقليــل احتماليــة و/ أو تأثيــر الوصــول إلــى المعلومــات الصحيــة اإللكترونيــة أو اســتخدامها 

أو إفشــاءها أو تعطيلهــا أو تعديلهــا أو إتالفهــا بطريقــة غيــر مصــرح بهــا. 
ــال:  ــة الســجالت الطبيــة، علــى ســبيل المث إن منطقــة تخزيــن الســجالت الطبيــة يجــب أن تنفــذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حماي

التحكــم فــي الحصــول عليهــا و نــوع طفايــات الحريــق المناســب.

دليل عملية المراجعة:
ــة 	  ــة حماي ــم عملي ــل تقيي ــن أج ــن م ــع  العاملي ــة م ــة بإجــراء مقابل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــه.  ــرح ب ــر المص ــتخدام غي ــا أو االس ــول إليه ــث والوص ــر والعب ــد والتدمي ــن الفق ــات م المعلوم
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة إجــراءات حمايــة ســجالت المرضــى الطبيــة والتــي تتضمــن النــوع المناســب مــن طفايــات الحريــق 	 

فــي األرشــيف ومنطقــة التخزيــن ومناطــق الكمبيوتــر.
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أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تأمين السجالت والمعلومات الطبية وحمايتها في جميع األوقات.. 1
يتم تأمين السجالت والمعلومات الطبية في جميع األماكن، ومنها أماكن رعاية المرضى وقسم السجالت الطبية.. 2
تنفذ منطقة التخزين الخاصة بقسم السجالت الطبية إجراءات لضمان سالمة المعلومات الطبية. الرعاية . 3
تحدد منشأة الرعاية الصحية األولية الموظفين المسموح لهم الوصول إلي السجالت الطبية.. 4
عند تحديد مشكلة تتعلق بسالمة البيانات والمعلومات، يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على السالمة.. 5

IMT.07: تتم إدارة سجل المريض الطبي بشكل فعال
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إدارة سجل المريض الطبي

الغرض:
بــدون بنيــة موحــدة لســجل المريــض الطبــي، ســيكون لــكل متخصــص رعايــة صحيــة طريقتــه الخاصــة فــي التســجيل ، وســتكون 

النتيجــة النهائيــة هــي عــدم توافــق األنظمــة وعــدم القــدرة علــى مشــاركة المعلومــات. 
كل مريض يخضع للتقييم أو العال	 في منشأة الرعاية الصحية األولية يكون  له سجل طبي. 

ويخصص لكل سجل رقم مميز خاص بالمريض وأسرته، ويستخدم للربط بين المريض و سجله الطبي. 
إن وجــود ملــف واحــد برقــم مميــز يمّكــن منشــأة الرعايــة الصحيــة االوليــة مــن تحديــد ســجل المريــض الطبــي بســهولة ومــن توثيــق 

رعايــة المريــض علــي مــدار الوقــت. 
يجب أن تكون محتويات وترتيب سجل المريض الطبي موحدة 

الهــدف الرئيســي مــن وضــع بنيــة موحــدة لســجل المريــض الطبــي هــو تســهيل الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات مــن أجــل تقديــم 
رعايــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة للمريــض. 

ــى معلومــات المريــض بشــكل  ــي الوصــول إل ــة ف ــة الصحي ــة متاحــة لمســاعدة متخصــص الرعاي تكــون ســجالت المرضــى الطبي
ــة ورضــا المريــض.  ــز اســتمرارية الرعاي ــا لتعزي ســريع وأيًض

تضع منشأة الرعاية الصحية األولية سياسة وإجراءات تتناول على األقل ما يلي:
ــع أ.  ــة تتب ــزة للمريــض، وطريق ــف مميِ ــي، إنشــاء وســائل تعري ــح ســجل المريــض الطب ــي: فت إدارة مســار حركــة الســجل الطب

ــة. ــة الصحي ــا متخصــص الرعاي ــا يحتاجه ــا عندم ــا، وإتاحته ــة ، وتخزينه الســجالت الطبي
توحيد محتويات وترتيب السجل الطبي.ب. 
توحيد طريقة استخدام السجل الطبي. 	. 
إصدار سجل المريض الطبي. د. 
إدارة سجل المريض الطبي ذو المحتوي الكبير. ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة ثم يتحقق من تنفيذ العملية.  	 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة أن الســجل الطبــي لــكل مريــض / أســرته لــه وســيلة تعريــف مميِــزة لــكل مريــض، كمــا قــد 	 

يتحقــق مــن محتويــات الســجل الطبــي و التنســيق المســتخدم  ومــكان المدخــالت ودفتــر حركــة الســجالت الطبيــة.
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مــدي إتاحــة ســجالت المرضــى الطبيــة عندمــا يحتاجهــا متخصــص الرعايــة الصحيــة، وأنهــا تحتــوي 	 

علــى أحــدث المعلومــات  وأنــه تــم إحضــاره فــي إطــار زمنــي مناســب. 
قد يقوم  ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع العاملين لتقييم درايتهم بإدارة سجل المريض الطبي بالمنشأة.	 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

67دليــل متطلبــات تسجيـل منشــآت الرعايـة الصحيـة األوليـة  |  صفحة

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشأة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع النقاط المذكورة في الغرض من نقطة )أ( حتى نقطة )ه(.. 1
جميع العاملين الذين يستخدمون سجل المريض الطبي على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
فتح سجل المريض الطبي باستخدام وسيلة تعريف مميِزة لكل مريض يخضع للتقييم أو العال	.. 3
محتويات سجل المريض الطبي وتنسيقه الداخلي وأماكن ادخال البيانات  موحدة.. 4
ــم . 5 ــات ويت ــدث البيان ــتوفي أح ــون مس ــة ويك ــة الصحي ــص الرعاي ــه متخص ــا يحتاج ــي عندم ــض الطب ــجل المري ــة س ــم إتاح يت

ــب. ــي المناس ــار الزمن ــون اإلط ــي غض ــاره ف إحض
يوجد نظام تتبع سجل المريض الطبي والذي يسهل تحديد المكان الحالي للملف الطبي.. 6

IMT.11: يتم اختبار وتقييم االستجابة إلى أوقات تعطل نظم البيانات المخطط لها والغير المخطط لها.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
أوقات تعطل نظم البيانات 

الغرض:
وقت التعطل هو أي حدث يكون فيه نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية غير متاح أو يتعطل عن العمل كما هو محدد له.  

ربمــا تتــم جدولــة وقــت التعطــل )يكــون مخطــط لــه( ألغــراض الصيانــة أو تحديــث النظــام أو يكــون غيــر مخطــط لــه بســبب ُعطــل 
غيــر متوقــع. 

قــد تهــدد هــذه األحــداث بشــكل كبيرعلــي تقديــم الرعايــة بشــكل آمــن  وإعاقــة  ســير عمليــات التشــغيل باإلضافــة إلــى خطــر فقــدان 
البيانــات. 

تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ برنامــج لضمــان اســتمرارية الرعايــة اآلمنــة للمرضــى خــالل فتــرة التعطــل المخطــط 
لــه وغيــر المخطــط لــه، ويشــمل ذلــك توفــر النمــاذ	 الورقيــة البديلــة والمــوارد األخــرى المطلوبــة. 

يتضمن البرنامج عملية استعادة النظام للعمل بشكل طبيعي وذلك لضمان سالمة البيانات.
يتلقى جميع العاملين تدريبا علي اإلنتقال إلي حالة تعطل النظام من أجل االستجابة الفورية الحتياجات رعاية المرضى.

دليل عملية المراجعة:
ــه وغيــر 	  ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة  بمراجعــة الوثائــق لبرنامــج وقــت التعطــل المخطــط ل قــد يقــوم ُمراجــع الهيئ

المخطــط لــه، ثــم  يتحقــق مــن تنفيــذ العمليــة مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة، والتــي تتضمــن مســار العمــل فــي األقســام 
وإرشــادات العمــل أثنــاء وقــت التعطــل المخطــط لــه وغيــر المخطــط لــه، والمخــزون مــن النمــاذ	 المطلــوب اســتخدامها أثنــاء 

وقــت التعطــل، ونتائــج اختبــار البرنامــج الســنوي. 
ــر 	  ــه وغي ــت التعطــل المخطــط ل ــى وق ــتجابة إل ــم باالس ــم درايته ــن لتقيي ــع العاملي ــة م ــة  بإجــراء مقابل ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــه. المخطــط ل

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد برنامج استجابة إلى وقت التعطل المخطط له وغير المخطط له.. 1
يتضمن البرنامج عملية استعادة النظام للعمل بشكل طبيعي.. 2
 العاملون ُمدربون على االستجابة إلى برنامج تعطل النظام . 3
تختبر المنشأة البرنامج مرة على األقل سنوياً من أجل ضمان فاعليته.. 4
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QPI.08: وضع نظام اإلبالغ عن الحوادث.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
نظام اإلبالغ عن الحوادث

الغرض:
تســتطيع اإلدارة القويــة للمخاطــر والتــي تدعمهــا أنظمــة فعالــة لإلبــالغ عــن الحــوادث والتــي يُعرفهــا النظــام، تحديــد أي حــدث يؤثــر 

علــى ســالمة المرضــى أو العامليــن.  
إن اإلبالغ عن الحوادث له تأثيراً هاماً علي تحسين سالمة المرضي

اإلبــالغ عــن الحــوادث يمكــن أن يلقــي الضــوء علــى كيفيــة وأســباب حــدوث األذى للمرضــى علــى مســتوى منشــأة الرعايــة الصحيــة 
األولية.

ويتضمــن اإلبــالغ عــن الحــوادث اإلبــالغ عــن غالبيــة اإلصابــات التــي تحــدث بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وشــكاوي المرضــي 
واألخطــاء الدوائيــة وتعطــل المعــدات والتفاعــالت الدوائيــة أو العالجيــة العكســية أو األخطــاء أثنــاء تقديــم الرعايــة.

ــالغ عــن  ــام اإلب ــن نظ ــا، ويتضم ــا ومنعه ــا وتخفيفه ــا وتقييمه ــاف المخاطــر ورصده ــى اكتش ــوداث  عل ــن الح ــالغ ع ــاعد اإلب يس
ــي: ــا يل ــل م ــى األق الحــوادث عل

قائمة الحوادث واألخطاء الوشيكة واألحداث الضارة واألخطاء الجسيمة التي يمكن اإلبالغ عنها.أ. 
عملية إدارة الحوادث تشمل كيف ومتى يتم اإلبالغ ومن الذي يقوم باإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها.ب. 
الحوادث التي تتطلب إخطار اإلدارة على الفور.	. 
تصنيف الحوادث وتحليلها ورفع تقارير بالنتائج.د. 
دواعي وعملية إجراء تحليل مكثف.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة للتحقــق مــن نظــام إدارة 
ــل  ــد وتحلي ــك تحدي ــة  ولمراجعــة أنشــطة النظــام بالمنشــأة، ويتضمــن ذل ــة األولي ــة الصحي ــالغ عــن الحــوادث بمنشــأة الرعاي واإلب
ــع بمنشــأة  ــاء الجــوالت والتتب ــن أثن ــع العاملي ــة م ــك مناقشــة تفاعلي ــي ذل ــم يل ــي المســتقبل، ث ــا ف ــع تكراره ــح الفجــوات لمن وتصحي

الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن أجــل تقييــم وعــي العامليــن.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تحــدد نــوع الحــادث ونظــام اإلبــالغ والتــي تتضمــن النقــاط مــن نقطــة . 1

)أ( إلــى نقطــة )ه(.   
جميــع العامليــن علــى درايــة بنظــام اإلبــالغ عــن الحــوادث، بمــا فــي ذلــك الخدمــات المتعاقــد عليهــا والخدمــات الُمســتعانه مــن . 2

مصــادر خارجيــة.
التحقيق في األخطاء الجسيمة وتحديد الفجوات في الخدمات.. 3
تتواصل المنشأة مع المرضى/ مستخدمي الخدمات حول األحداث الضارة التي يتأثرون بها.. 4
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسد الفجوات في الخدمات في إطار زمني محدد.. 5
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QPI.10: تُعــرف المنشــأة األخطــاء الجســيمة وتحقــق فيهــا وتحللهــا وترفــع تقريــر بهــا، وتتخــذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمنــع 
الضــرر الناجــم عنهــا و تكرارهــا

السالمة
الكلمات الرئيسية:
األخطاء الجسيمة

الغرض:
الخطــأ الجســيم هــو حــدث غيــر متوقــع ينطــوي علــى وفــاة أو إصابــة جســدية أو نفســية خطيــرة. وتشــمل اإلصابــات الخطيــرة علــى 
وجــه التحديــد فقــدان أحــد أطــراف أو وظائــف الجســم. ويؤشــر الخطــأ الجســيم إلــي إجــراء تحقيــق واســتجابة فورييــن. يتطلــب مــن 

منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع سياســة إلدارة األخطــاء الجســيمة والتــي تشــمل علــى األقــل مــا يلــي:
تعريف األخطاء الجسيمة مثل:أ. 
i . ــرض ــي لم ــار الطبيع ــا بالمس ــة له ــة ال صل ــم بطريق ــكل دائ ــم بش ــف الجس ــد وظائ ــدان أح ــة أو فق ــر متوقع ــات غي وفي

ــية ــه األساس ــض أو حالت المري
ii . األحداث المتعلقة بالتعامل مع  المريض خطأ، مكان خطأ، و اتخاذ اإلجراء خطأ

iii .انتحار المريض أو محاولته االنتحار الذي يؤدي إلى الوفاة أو فقدان دائم ألحد وظائف الجسم
iv .أي وفيات لألمهات أثناء الفترة المحيطة بالوالدة
v . وفــاة لرضيــع أثنــاء الفتــرة المحيطــة بالــوالدة والتــي ليــس لهــا عالقــة بالحالــة الخلقيــة للرضيــع الــذي يزيــد وزنــه عــن

2500 جــرام
اإلبالغ الداخلي عن األخطاء الجسيمةب. 
اإلبالغ عن األخطاء الجسيمة للجهات الخارجية	. 
مشاركة أعضاء الفريقد. 
تحليل األسباب الجذريةه. 
خطط اإلجراءات التصحيحية المتخذةو. 

يتــم إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو مــن 
وقــت المعرفــة بحدوثــه. وجميــع األخطــاء التــي تتماشــى مــع التعريــف يجــب إجــراء تحليــل ألســبابها الجذريــة مــن أجــل الوصــول 
إلــى فهــم واضــح للعوامــل المســببة الكامنــة وراء خلــل النظــام. ويجــب االنتهــاء مــن التحليــل واالجــراءات فــي غضــون 45 يوًمــا 

مــن وقــوع الخطــأ أو المعرفــة بحدوثــه.

دليل عملية المراجعة:
قــد يجــري مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة مــن أجــل التحقــق مــن 
ــة وراء الخطــأ  ــوع الحــاالت، وكيــف يحــدد النظــام الفجــوات الكامن ــج اإلبــالغ عــن األخطــاء الجســيمة بالمنشــأة وتعريفهــا ون نتائ
ــم  ــي ت ــة األخطــاء الجســيمة الت ــم متابع ــا تت ــل. ربم ــا وخطــة العم ــق فيه ــي للتحقي ــا واإلطــار الزمن ــالغ عنه ــة اإلب الجســيم، وعملي

إبالغهــا للهيئــة أثنــاء المراجعــة بهــدف التحقــق مــن اإللتــزام باإلجــراءات التصحيحيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بالمنشــأة سياســة إلدارة األخطــاء الجســيمة كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و( وتكــون القيــادات . 1

علــى درايــة بمتطلبــات السياســة.
يتــم تحليــل جميــع األخطــاء الجســيمة واإلبــالغ عنهــا مرفقــاً بهــا تحليــل الســبب الجــذري فــي فتــرة زمنيــة تحددهــا القيــادات . 2

ــه.   ــا مــن تاريــخ وقــوع الخطــأ أو المعرفــة بحدوث والتــي ال تتجــاوز 45 يوًم
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يتــم إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو . 3
المعرفــة بحدوثــه.

تحليــل الســبب الجــذري يحــدد الســبب )األســباب( الرئيســية الكامنــة وراء الخطــأ وتضــع القيــادات خطــط عمــل تصحيحيــة لمنــع . 4
تكــرار حدوثــه فــي المســتقبل.
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القسم الرابع : الدليل التشغيلي

فهم وتفسير الدليل التشغيلي: 	 
يوضــح دليــل التشــغيل جميــع الوثائــق المطلوبــة فــي دليــل اعتمــاد معاييــر منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الصــادر عــن الهيئــة 

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة )السياســات، اإلجــراءات، الخطــط، البرامــج، القوائم....إلــخ(.
ــة  ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة خــالل عملي يجــب أن تكــون كل هــذه الوثائــق متاحــة لمراجعتهــا بواســطة مراجعــي الهيئ

المراجعــة الخاصــة بالتســجيل.
ســتتم عمليــة المراجعــة فيمــا يخــص دليــل التشــغيل مــن خــالل المقابــالت مــع قيــادات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة حــول الوثائــق 

ذات الصلــة و عــن كيفيــة إعــداد هــذه الوثائــق ومــا هــي الخطــط الموضوعــة لتنفيذهــا.
يتــم تصنيــف قائمــة الوثائــق وفقــاً لتصنيــف الفصــول فــي دليــل معاييــر اعتمــاد منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الصــادر عــن الهيئــة 

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة كالتالي :
ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض	 
الحصول علي الرعاية واستمراريتها وانتقال الرعاية 	 
تقديم الرعاية المتكاملة	 
الخدمات التشخيصية والمساعدة	 
الجراحة واإلجراءات التداخلية 	 
سالمة وإدارة الدواء	 
مكافحة ومنع العدوي	 
اإلدارة والحوكمة المؤسسية	 
التقييم والمشاركة المجتمعية	 
إدارة الموارد البشرية	 
إدارة تكنولوجيا المعلومات	 
الجودة وتحسين األداء	 

ملحوظة: قد تشتمل وثيقة واحدة علي أكثر من متطلب 
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مكــونات / بنود دليل التشغيل	 

ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض. 1
سياسة توجه اإلعالن عن الخدمات بطريقة واضحة ومحدثة ودقيقة.PCC.01أ. 
حقوق المرضي وذويهم )سياسة( PCC.03ب. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي األقل علي النقاط التالية(:
حقوق المرضي وذويهم كما تنص عليه القوانين واللوائح والئحة آداب المهنة بنقابات المهن الطبية.	 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي الخدمة إذا كانت تقدم من خالل التغطية الصحية الشاملة.	 
حقوق المرضي وذويهم في معرفة اسم عضو الطاقم الطبي المسؤول عن الحالة.	 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي الرعاية التي تحترم قيمهم ومعتقداتهم الشخصية.	 
حقوق المرضي وذويهم في المعرفة والمشاركة في صنع القرار المتعلق بالرعاية الخاصة بهم.	 
حقوق المرضي وذويهم في رفض الرعاية ووقف العال	.	 
حقوق المريض وذويهم في األمن والخصوصية والسرية والكرامة.	 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي تقييم وعال	 اآللم.	 
حقوق المرضي وذويهم في تقديم شكوى أو اقتراح دون الخوف من االنتقام بشأن الرعاية والخدمات.	 
حقوق المرضي وذويهم في معرفة أسعار الخدمات واإلجراءات.	 

 .	PCC.04 )مسئوليات المرضي وذويهم )سياسة
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

مســؤولية المرضــي وذويهــم فــي إعطــاء معلومــات واضحــة ودقيقــة عــن مرضهــم / حالتهــم وتاريخهــم المرضــي 	 
الســابق والحالــي.

مسئولية المرضي وذويهم في االلتزام بسياسات وإجراءات المنشأة.	 
مسئولية المرضي وذويهم في االلتزام بالواجبات المالية وفقًا للقوانين واللوائح.	 
مسئولية المرضي وذويهم في احترام المرضى اآلخرين ومتخصصي الرعاية الصحية.	 
مسئولية المرضي وذويهم في اتباع خطة العال	 الموصى بها.	 

عملية تثقيف المرضي وذويهم )سياسة(  PCC.05د. 
الحد األدني من المحتوي)يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل( :

تحديد إحتياجات المرضي وذويهم.	 
مسئولية متعددة التخصصات في تثقيف المرضي وذويهم من معلومات.	 
ــي 	  ــة الت ــكل واللغ ــدم بالش ــم ، وتٌق ــتوي تعليمه ــم ومس ــي وذويه ــم المرض ــاً لقي ــي وفق ــف المرض ــة تثقي ــدد طريق تح

يفهمونهــا.
الموافقة المبنية علي المعرفة ) سياسة( PCC.07 ه. 

الحد االدني من المحتوي)يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل( :
قائمة بالعمليات الطبية التي تحتا	 إلي موافقة مبنية علي المعرفة، تشتمل هذه القائمة علي التالي:	 

اإلجراءات التداخلية البسيطة	 
التخدير الموضعي	 
التدخالت الخاصة بتنظيم األسرة.	 
األنشطة الترويجية أو التصوير الفوتوغرافي و تكون الموافقة  فيها لغرض أو وقت محدد.	 

احتمالية النجاح وخطر عدم القيام باإلجراء أو التدخل وفوائد وبدائل أداء تلك العملية الطبية المعينة.	 
الحــاالت التــي يتــم الحصــول علــي الموافقــة فيهــا مــن شــخص أخــر غيــر المريــض وآليــة الحصــول عليهــا 	 

للقوانيــن واللوائــح والسياســات المعتمــدة لمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وتســجيلهاوفقاً 
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الموافقة المبنية علي المعرفة متاحة في جميع المناطق ذات الصلة.	 
سريان الموافقة المبنية علي المعرفة	 

مسئولية منشأة الرعاية الصحية األولية  تجاه متعلقات المرضي )سياسة( PCC.10و. 
الحد األدني من المحتوي)يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

كيف تتعامل منشأة الرعاية الصحية مع الموجودات )المتعلقات التي يتم العثور عليها(	 
من المسؤول عن حماية متعلقات المرضي	 
كيف يتم حماية المتعلقات.؟ وألي فترة زمنية؟ ماذا يحدث بعد ذلك؟	 
كيف يتم تعريف المرضي بمسؤولية منشأة الرعاية الصحية األولية تجاه المتعلقات.	 

التغذية الراجعة من المريض وذويه )سياسة( PCC.11ز. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

قياس التغذية الراجعة من مرضى العيادات الخارجية.	 
قياس التغذية الراجعة من مرضى الطوارئ.	 

شكاوي ومقترحات المرضي )سياسة( PCC.12ح. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

آليات تعريف المرضى وذويهم بقنوات االتصال لتقديم شكواهم ومقترحاتهم. 	 
عمليات تتبع شكاوى ومقترحات المرضى وذويهم.	 
مسئولية االستجابة لشكاوى ومقترحات المرضى.	 
اإلطار الزمني لتقديم تغذية راجعة إلى المرضى وذويهم حول الشكاوى أو المقترحات التي أعربوا عنها.	 

الحصول علي الرعاية واستمراريتها وانتقال الرعاية. 2
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة:

NSR.01 التعريف الصحيح للمريض

إتاحة خدمات منشأة الرعاية الصحية األولية للمريض )قبل تسجيل المريض( )سياسة( ACT.01أ. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

ــي 	  ــة يلب ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــات منش ــاق خدم ــا إذا كان نط ــد م ــي لتحدي ــص المرض ــح لخصائ ــة مس عملي
احتياجاتهــم مــن الرعايــة الصحيــة.

إتاحة الخدمة في الطوارئ يتم بشكل آمن ومناسب لظروف المرضى.	 
إتاحــة الخدمــة فــي األقســام الخارجيــة يشــتمل علــى تحديــد مواعيــد وعمليــة انتظــار محــددة بوضــوح للمرضــى وبمــا 	 

يضمــن التعريــف الصحيــح للمريــض ، وتبــادل كافــي وواضــح للمعلومــات، وتحقيــق الســالمة والراحــة.
نطاق خدمات منشأة الرعاية الصحية األولية ACT.01ب. 
 .	ACT.02 )عملية تسجيل المرضي )سياسة

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:
وضــع نطــاق خدمــات علــي مســتوي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة والــذي يلبــي حزمــة الخدمــات التــي يقدمهــا 	 

التأميــن الصحــي الشــامل.
يقوم موظف متخصص بعملية فحص مبدئي.	 
تســتخدم عمليــة الفحــص المبدئــي فــي تحديــد أولويــة احتياجــات الرعايــة للمرضــى فــي حــاالت الطــوارئ أو العيــادات 	 

ــة أو اإلحالة. الخارجي
إجراءات التسجيل	 
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تقييم مخاطر وخطة إدارة تدفق المرضي )خطة( ACT.03د. 
سياسة توجه عملية تحديد مسئوليات رعاية المرضي )سياسة( ACT.05ه. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:
قائمة باألسر التي تخدمها منشأة الرعاية الصحية األولية حسب القوانين واللوائح.	 
كل أسرة يُكلف برعايتها طبيب صحة أسرة.	 
القواعد الواجب اتباعها في حالة الغياب/ عدم القدرة على تكليف طبيب صحة أسرة لكل أسرة.	 
شروط طلب ومنح نقل مسئولية الرعاية.	 
كيفيــة نقــل المعلومــات المتعلقــة بالتقييــم وخطــة الرعايــة، بحيــث تتضمــن خطــوات النقــل مــن الطبيــب إلــى الطبيــب 	 

الــذي يليــه.
عملية ضمان التحديد الواضح للمسئولية بين األطراف "نقل المسئولية".	 

نقل المريض )سياسة( ACT.08و. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

التعامــل اآلمــن مــع المريــض مــن وإلــى ســرير الفحــص والناقــالت ) الترولــي ( والكرســي المتحــرك وغيرهــا مــن 	 
وســائل النقــل.

سالمة العاملين أثناء رفع والتعامل مع المريض المرضى.	 
كفاءة العاملين المسئولين عن نقل المرضى.	 
ضوابط محددة لتقرير مدى ممالئمة احتياجات النقل.	 

عملية اإلحالة )سياسة( ACT.09ز. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي االقل(:

التخطيط  لإلحالة يبدأ بمجرد االنتهاء من التشخيص أو التقييم وبمشاركه المريض وذويه إذا لزم األمر.	 
الموظف المسئول عن طلب وتنفيذ إحالة المرضى.	 
تحــدد الضوابــط المحــددة مــدى مالئمــة عمليــات اإلحالــة والنقــل خــار	 منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بنــاًء علــى 	 

نطــاق الخدمــات المعتمــد واحتياجــات المريــض مــن الرعايــة المســتمرة.
التنســيق مــع المؤسســات ذات الصلــة باإلحالــة ومســتويات الخدمــات الصحيــة األخــرى وغيرهــا مــن المؤسســات إن 	 

مكن. أ
يتضمن تقرير اإلحالة على األقل ما يلي:	 
i .تعريف المريض

ii .سبب اإلحالة
iii ..المعلومات المجمعة من خالل التقييمات والرعاية
iv ..األدوية والعالجات التي تم تقديمها
v .. وسائل النقل والمتابعة الالزمة كلما أمكن تطبيق ذلك

vi ..حالة المريض عند اإلحالة
vii ..الوجهة عند اإلحالة

viii ..اسم عضو الطاقم الطبي الذي قرر إحالة المريض

تقديم الرعاية المتكاملة . 3
المتطلبات الوطنية للسالمة ذات الصلة
NSR.02: األوامر الشفهية والتليفونية

NSR.04: النتائج الحرجة
NSR.05: تقييم مخاطر احتمالية السقوط والوقاية منها
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مالئمة وتنفيذ أدلة عمل الممارسة اإلكلينيكية )سياسة( ICD.03أ. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

كيفيــة مالئمــة ومراجعــة وتقييــم، تحديــث وتنفيــذ أدلــة عمــل/ بروتوكــوالت الممارســة االكلينيكيــة وذلــك بنــاًء علــى 	 
األبحــاث المنشــورة القائمــة علــى األدلــة.

يجــب علــى منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مالئمــة وتنفيــذ أدلــة العمــل أو البروتوكــوالت ألكثــر ثالثــة تشــخيصات 	 
شــيوًعا/ خطــورة التــي يتــم التعامــل معهــا فــي منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة ســنويًا. 

تقييــم أدلــة عمــل الممارســة االكلينيكيــة التــي تــم مالئمتهــا/ تنفيذهــا مــن قبــل منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــرة 	 
كل عــام علــى األقــل أو عنــد الحاجــة.

عملية الفحص المبدئي الصحي عند الزيارة األولي لمنشأة الرعاية الصحية األولية )سياسة( ICD.05ب. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

بيانات المريض الديموجرافية	 
مسح للبيانات االجتماعية	 
البيانات العائلية	 
التاريخ العائلي	 
التاريخ السابق بما في ذلك إذا سبق دخول المستشفي لتلقي الرعاية والتاريخ الجراحي	 
المخاطر واالحتياجات الغذائية	 
المخاطر واالحتياجات الوظيفية/ التأهيلية	 
تقييم للحالة النفسية	 
الفحص البدني )فحص جميع األجهزة(	 
الفحوصات المطلوبة وفقا ألدلة العمل	 
النتيجة أو الرأي اإلكلينيكي.	 

 .	ICD.06 )التقييم الطبي للمريض )سياسة
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

الشكوى الرئيسية.	 
تفاصيل المرض الحالي.	 
التاريــخ الســابق لألدويــة، التفاعــالت العكســية للــدواء، الحساســية، التاريــخ االجتماعي والنفســي والســلوكي والعائلي،  	 

المــرات التــي ســبق فيهــا دخــول المنشــأة ، اإلجــراءات الجراحيــة و التداخلية.
التشخيص الذي تم التوصل إليه.	 
الفحوصات.	 
النتائج الهامة.	 
التثقيف وتعليمات النظام الغذائي واألدوية وتعليمات المتابعة.	 
اسم الطبيب وتوقيعه	 

رعاية صحة الفم )سياسة( ICD.08د. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

تحديد مجموعات المرضى الذين يمكنهم تلقي خدمات صحة الفم.	 
متطلبات التقييم األولي لصحة الفم.	 
تحديــد المرضــى األكثــر عرضــه للمخاطــر والذيــن يحتاجــون إلــى إدارة طبيــة مناســبة قبــل الخضــوع إلجــراءات 	 

ــن  ــى المصابي ــط، المرض ــادًا للتجل ــا مض ــون عالًج ــن يتلق ــى الذي ــكري، المرض ــى الس ــل مرض ــنان مث ــب األس ط
ــم. ــدوى، وغيره بالع
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وضع خطة رعاية صحة الفم.	 
التعامل مع المضاعفات المحتملة.	 

التقييم التمريضي للمريض )سياسة( ICD.09ه. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

العالمات الحيوية.	 
تقييم األلم.	 
قياسات إضافية مثل الطول والوزن.	 
تقييم المخاطر.	 
تقييــم تمريضــي مفصــل لجهاز)أجهــزة( معيــن مــن أجهــزة الجســم الــذي بــه تبــدو بــه مشــكلة أو غيرهــا مــن التخوفــات 	 

التــي تســتدعي التقييم.
الفحص، التقييم والتعامل مع مسببات اآللم )سياسة( ICD.13و. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
أداة تقييم األلم.	 
جميع عناصر تقييم األلم التي تشمل نوع اآللم ومكانه وشدّته.	 
معدل إعادة تقييم األلم.	 
بروتوكوالت إدارة األلم.	 

خدمات الطوارئ )سياسة( ICD.14ز. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

توافر وتواجد مقدمي الخدمة الصحية المؤهلون خالل أوقات العمل.	 
وضع ضوابط محددة لتحديد األولوية في الرعاية وفقًا لعملية الفرز المتعارف عليها.	 
التقييم وإعادة التقييم وتقديم الرعاية.	 
يتضمن سجل غرفة الطوارئ جميع بيانات المريض في صحيفة الطوارئ:	 
وقت الوصول ووقت المغادرة.	 
النتائج عند إنهاء العال	.	 
حالة المريض عند المغادرة.	 
طريقة نقل ووجهة المريض عند المغادرة.	 
تعليمات متابعة الرعاية.	 
أمر الخرو	 من عضو الطاقم الطبي المعالج.	 

اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية )سياسة( ICD.15ح. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

ضوابط محددة للتعرف على حاالت الطوارئ والسكتة القلبية الرئوية بين البالغين واألطفال.	 
تثقيف العاملين بشأن الضوابط المحددة.	 
تحديد العاملين المعنيين باالستجابة.	 
آليــات اســتدعاء العامليــن لالســتجابة؛ بمــا فــي ذلــك الكــود )األكــواد( التــي يمكــن اســتخدامها الســتدعائهم فــي حــاالت 	 

الطوارئ.
اإلطار الزمني لالستجابة.	 
االستجابة موحدة خالل جميع أوقات العمل.	 
تسجيل االستجابة والتعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية. 	 
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ــق ذات  ــدم )BLS /  ACLSأو الوثائ ــي والمتق ــاة األساس ــم الحي ــج دع ــهادات برنام ــي: ش ــة عل ــق المطلوب ــتمل الوثائ وتش
الصلــة( مــن منظمــة مهنيــة ذات الصلــة و معتــرف بهــا. وتعتمــد منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة جهــة واحــدة مانحــة لهــذه 

الشــهادة لتوحيــد خدمــات اإلنعــاش القلبــي وفقــاً للبروتوكــوالت المعتمــدة فــي المنشــأة.
معدات ومستلزمات الطوارئ )سياسة( ICD.16ط. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
تحديــد قائمــة معــدات ومســتلزمات الطــوارئ المطلوبــة وفقـًـا لقوانيــن ولوائــح ومعاييــر الممارســة والتــي تشــمل علــى 	 

األقــل لجهــاز مزيــل الرجفان القلبــي اآللي الخارجــي defibrillator ،  جهــاز قيــاس ضغــط الــدم، ســماعة طبيــب، 
قنــاع التنفــس ذي الصمــام bag valve masks بأحجــام مختلفــة.

معدات ومستلزمات الطوارئ متوفرة علي مستوي منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
معدات ومستلزمات الطوارئ مالئمة لمختلف الفئات العمرية.	 
استبدال معدات ومستلزمات الطوارئ فور استخدامها أو عند انتهاء صالحيتها أو تلفها.	 
التحقق من معدات ومستلزمات الطوارئ يومياً للتأكد من توافرها وجاهزيتها لالستخدام.	 

اإلجراءات الخاصة بالتطعيمات )وثائق معتمدة( ICD.17ي. 
تعليمات مكتوبة عن كيفية متابعة المتخلفين عن التطعيمات )وثائق معتمدة( ICD.17ك. 
سياسة توجه برنامج تطعيمات األطفال )سياسة / برنامج( ICD.18ل. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
ــة 	  ــن عمــا إذا كانــت حال ــل، وســؤال الوالدي ــة العامــة للطف ــة الصحي ــم و يشــمل مالحظــة الحال ــل التطعي ــم مــا قب تقيي

ــم. ــة ألخــذ التطعي ــع المحتمل ــن بشــأن الموان ــدة، وســؤال الوالدي ــل جي الطف
ــة 	  ــادة الطــوارئ، تعــد فرصــة لفحــص حال ــارة عي ــك زي ــة، بمــا فــي ذل ــة الصحي ــي متخصــص الرعاي ــارة إل كل زي

ــة. ــات الالزم ــزم األمــر، فرصــة إلعطــاء التطعيم ــم، وإذا ل التطعي
يجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة تثقيــف الوالديــن بطريقــة دقيقــة عــن أهميــة التطعيمــات، واألمــراض التــي 	 

تقــي منهــا، والجــداول الزمنيــة للتطعيمــات الموصــى بهــا، والحاجــة إلــى تلقــي التطعيمــات فــي األعمــار الموصــى 
بهــا، وأهميــة إحضــار ســجل تطعيمــات أطفالهــم فــي كل زيــارة.

تشــمل إجــراءات تقييــم الحتياطــات وموانــع التطعيــم كحــد أدنــي الســؤال عــن األثــار الجانبيــة التــي ظهــرت علــي 	 
الطفــل بعــد التطعيمــات الســابقة وتحديــد أي احتياطــات أو موانــع حاليــة للتطعيــم.

إن تأخير التطعيمات بسبب موانع غير حقيقية غالبًا ما يؤدي إلى تأجيل التطعيمات المقررة دون داعٍ.	 
إن عملية إعطاء تطعيمات متزامنة لألطفال تتم بشكل آمن وفعال.	 
يتبع مقدمي الخدمة إجراءات التسجيل بشكل كامل ودقيق .	 
مقدمــي الخدمــة المســؤلون عــن خدمــات التطعيمــات فقــط و التــي تتطلــب  تحديــد  موعــدًا ، يجــب عليهــم تحديــد موعــد 	 

مشــترك  للتطعيمــات مــع خدمــات الرعايــة الصحيــة األخــرى المطلوبــة مثــل زيــارات عيــادة المواليــد أو فحوصــات 
األســنان أو متابعــة نمــو الطفــل ، شــريطة  أال يــؤدي ذلــك إلــى تأخيــر التطعيمــات الالزمــة. 

يجب على مقدمي الخدمة تشجيع الوالدين عن طريق إخبارهم باألثار الجانبية التي قد تعقب التطعيم.	 
سياسة تضمن برنامج تطعميات البالغين آمن وفعال )سياسة / برنامج( ICD.19م. 
برنامج صحة الطفل ICD.20ن. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل البرنامج علي النقاط التالية علي األقل(:
التسجيل.	 
تحديد المشاكل الصحية لحديثي الوالدة.	 
الفحص الدوري.	 
التثقيف الصحي.	 
الرعاية المرتبطة بالتغذية.	 
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التعامل مع أمراض الطفولة أو إحاالت األطفال حسب الحالة.	 
المتابعة.	 
تحديد و التعامل مع أو إحالة األطفال العرضة للخطر حسب الحالة.	 

سياسة خاصة ببرنامج صحة األم )سياسة / برنامج ( ICD.21س. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

حزمــة شــاملة مــن خدمــات صحــة األم مــن أجــل تعزيــز صحــة األم، والكشــف المبكــر والوقايــة مــن المضاعفــات 	 
والدعــم النفســي والعاطفــي.

متابعــة الحمــل باســتخدام بطاقــات الحمــل، بمــا فــي ذلــك جــدول مواعيــد زيارات رعايــة ما قبــل الــوالدة، والفحوصات 	 
المطلوبــة، والكشــف، والتطعيمــات المطلوبــة باإلضافة إلى التثقيف والمشــورة. 

ــم عوامــل الخطــورة، 	  ــخ المرضــي الكامــل، تقيي ــك التاري ــي ذل ــا ف ــم المناســب للســيدات الحوامــل ، بم إجــراء التقيي
والتقييــم النفســي والغذائــي، والفحــص اإلكلينيكــي، والفحوصــات المعمليــة، وأشــعة الموجــات فــوق الصوتيــة عنــد 

الحاجــة.
ــف الصحــي 	  ــارات المنتظمــة، والتطعيمــات، والتثقي ــوالدة بمســتوى قياســي، تتضمــن الزي ــل ال ــا قب ــة م ــم رعاي تقدي

ــاء الحمــل. ــة أثن ــة وأعــراض وعالمــات الخطــر، واســتخدام األدوي بشــأن التغذي
رعاية الحاالت شديدة الخطورة.	 
التواصل مع المتخلفين عن البرنامج ومتابعتهم.	 

الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة )سياسة / برنامج( ICD.22ع. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

المشورة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.	 
فحص ما قبل الزوا	، حسب امكانية تطبيق ذلك.	 
تنظيم األسرة.	 
عدوى الجهاز التناسلي واألمراض المنقولة جنسيا.	 
العقم.	 
تركيب وإزالة وسائل تنظيم األسرة.	 

سياسة تضمن برنامج آمن وفعال للتعامل مع األمراض غير المعدية )سياسة / برنامج( ICD.23ف. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

تحديد المخاطر المتعلقة باألمراض غير المعدية في المجتمع.	 
تحديد أهداف لـ:	 
الحد من استهالك التبغ.	 
الحد من متوسط التأخر في تشخيص األمراض غير المعدية بمنشأة الرعاية الصحية األولية.	 
الكشف المبكر عن األمراض الوراثية.	 
الحد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وعمليات البتر والفشل الكلوي.	 
الحد من حاالت الوفاه من األمراض غير المعدية الكبري.	 
الوقاية من األعراض الحادة والمضاعفات.	 
إطالــة فتــرات االســتقرار الســريري لمرضــى أمــراض األوعيــة الدمويــة التاجيــة والســكري والربــو ومرض االنســداد 	 

ــوي المزمن. الرئ
فتح سجالت للمرضى في منطقة الخدمة الطبية الذين يمكن تسجيلهم في البرنامج.	 
تقديم التثقيف الصحي للمرضى المسجلين.	 
متابعة المرضى المسجلين للتأكد من االلتزام بخطط العال	 والوصول إلى تحسن الحالة.	 
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التقييم وإعادة التقييم والتعامل مع المرضي من الفئات الخاصة )سياسة( ICD.24ص. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

تحديد فئات المرضي من الفئات الخاصة والتي تشتمل علي النقاط التالية علي األقل :	 
المراهقين 	 
كبار السن	 
مرضي األمراض المناعية	 
مرضي األمراض المعدية	 
مرضي االمراض المزمنة	 
ضحايا سوء المعاملة /اإليذاء واإلهمال	 
التعديالت الالزمة في طرق التقييم االعتيادية لتتوافق مع احتياجات المرضي ذات الفئات الخاصة  	 
التعامل مع ورعاية المرضي ذوي الفئات الخاصة خالل خطة رعاية موحدة.	 

الخدمات التشخيصية والمساعدة. 4
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.14: برنامج السالمة اإلشعاعية
NSR.15: برنامج سالمة المعمل

التخطيط لخدمات التصوير الطبي ) التراخيص، التصاريح، أدلة العمل، قائمة الخدمات(  DAS.01أ. 
إجراءات مكتوبة لكل فحص من فحوصات التصوير الطبي )وثائق معتمدة( DAS.02ب. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
نظرة عامة و مجال االستخدام	 
إجراءات ما قبل الفحص ، وإجراءات الفحص ومابعد الفحص	 
وصف المعدات	 
إجراءات الصيانة	 
الرقابة علي الجودة	 
إجراءات السالمة	 

 .	DAS.05 )نطاق خدمات المعمل )قائمة معتمدة
إدارة الكواشف )سياسة( DAS.06د. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
ضوابط فحص وقبول ورفض الكاشف المقدم.	 
طرق تعريف وإضافة في القائمة ووضع ملصقات تعريفيه علي جميع الكواشف الموجودة في المعمل.	 
طريقة التأكد من جودة الكواشف قبل استخدامها في الختبار المعملي.	 
اإلجراءات المتخذة  للتأكد من أن المعمل ال يستخدم مواد منتهية الصالحية.	 
تخزين الكواشف والمستهلكات في ظروف جيدة.	 
تحديد الحدود اآلمنة إلعادة طلب مواد المعمل حسب احتياجات المعمل.	 
طلب وصرف وإرسال الكواشف والمستلزمات وتحديد الشخص المسئول.	 

إجراءات المعمل : إجراءات مكتوبة لكل طريقة اختبار معملي )وثائق معتمدة( DAS.07ه. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

المبدأ والداللة اإلكلينيكية لالختبار.	 
متطلبات تجهيز المريض ونوع العينة وأخذها وتخزينها وضوابط قبول ورفض العينة.	 
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الكواشف والمعدات المستخدمة.	 
إجراءات االختبار، بما في ذلك حسابات وتفسير نتائج االختبار.	 
إجراءات مراقبة الجودة.	 

مدة دوران العينة بالمعمل )سياسة( DAS.08و. 

الجراحة و اإلجراءات التداخلية . 5
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.06: وضع عالمة علي موضع الجراحة
NSR.07: قائمة تحقق ما قبل العمليات

NSR.08: الوقت المستقطع

إدارة وسالمة الدواء. 6
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.10: األدوية عالية الخطورة وااللكتروليتات المركزة
NSR.11: األدوية المتشابهه في الشكل والنطق

NSR.12: أفضل تاريخ دوائي ممكن
NSR.13: وضع الملصقات التعريفية علي األدوية

برنامج إدارة الدواء MMS.01أ. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

التخطيط	 
االختيار والشراء	 
التخزين	 
وصف وأوامر الدواء 	 
تحضير الدواء وصرفه	 
إعطاء الدواء	 
المتابعة 	 
التقييم	 

الشروط المرجعية للجنة الدواء والعال	 )وثائق معتمدة( MMS.01ب. 
ــل محضــر اجتمــاع واحــد ، وإجــراءات المتابعــة 	  ــي األق ــة وعل ــق المطلوب ــة مــن الوثائ ــة للجن تعــد الشــروط المرجعي

ــات . ــرارات والتوصي والق
 .	Antimicrobial Stewardship Program MMS.02   برنامج إدارة مضادات الميكروبات

يتــم وضــع برنامــج إدارة مضــادات الميكروبــات وفقــاً للعناصــر األساســية لمركــز مكافحة األمــراض واألوبئــة والقوانين 	 
المحليــة واللوائــح وأدلــة العمل.

شراء األدوية ، دليل األدوية )قائمة معتمدة( MMS.04د. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

أسماء األدوية	 
تركيزات الدواء)األدوية(	 
الشكل الصيدلى لجرعة الدواء ) األدوية(	 
دواعي االستخدام	 
المخاطر/ اآلثار الجانبية لألدوية	 
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تكلفة األدوية	 
أدوية الطوارئ )سياسة( MMS.05ه. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
يســهل الوصــول إلــى أدويــة الطــوارئ ويتــم تخزينهــا بشــكل موحــد مــن أجــل تســهيل الوصــول الســريع إلــى الــدواء 	 

ــة الطــوارئ بمنشــأة  ــات أدوي ــة مــن عرب ــي كل عرب ــال: ف ــى ســبيل المث ــة احتياجــات الطــوارئ. عل ــح لتلبي الصحي
الرعايــة الصحيــة األوليــة، توضــع أدويــة الطــوارئ فــي نفــس الــدر	 بنفــس الطريقــة فــي كل عربــة أدويــة.

يمنع إساءة استخدام أدوية الطوارئ أو فقدها أو سرقتها لضمان توفرها عند الحاجة.	 
استبدال أدوية الطوارئ في الوقت المناسب عند استخدامها أو تلفها أو انتهاء صالحيتها.	 

إدارة األدوية المسحوبة والمنتهية الصالحية والقديمة )سياسة( MMS.08و. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

عملية استرداد األدوية المطلوب سحبها	 
وضع ملصقات تعريفية وفصل األدوية المطلوب سحبها	 
إخطار المريض )عند اإلقتضاء(	 
التخلص من األدوية ورفعها	 
عملية ضمان سالمة المنتج، وأن األدوية منتهية الصالحية ال يمكن توزيعها أو صرفها أو إعطائها بالخطأ	 
المراقبة المنتظمة للتخلص من األدوية غير المستخدمة أوالتي  ال حاجه لها أو منتهية الصالحية.	 

وصف ونسخ وأمر الدواء )سياسة( MMS.09ز. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

من مصرح له وصف الدواء ؟	 
مكان موحد في سجل المريض الطبي لطلب/ وصف/ نسخ األدوية.	 
اشتراطات السماح بنسخ الدواء	 
الحد األدنى من العناصر المطلوبة في الوصفات الكاملة لألدوية وتشتمل علي:	 

تعريف المريض	 
بيانات المريض الديموجرافية	 
اسم الدواء	 
شكل الجرعة	 
درجات تركيز/ التركيز	 
الجرعة والتكرار	 
طريقة اإلعطاء	 
معدالت اإلعطاء )عند طلب الحقن الوريدي(	 
دواعي استخدام األدوية الموصوفة عند اللزوم	 
تاريخ ووقت الطلب	 

قائمة األدوية الموصوفة وجرعاتها وأوقات اإلعطاء.	 
متطلبات إعادة صرف األدوية لألمراض المزمنة.	 
عملية إلغاء أو إيقاف وصفة الدواء.	 

األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة و المشــاكل الناتجــة عــن اســتخدام الــدواء ، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة )سياســة( ح. 
MMS.13

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
عمليــة تحديــد واإلبــالغ عــن وتحليــل والعمــل علــي الخطــأ )األخطــاء( الدوائــي ، واألخطــاء الوشــيكة والمشــكلة ) 	 

المشــكالت( الناتجــة عــن اســتخدام الــدواء وفقــاً لمراجــع محليــة ودوليــة. 
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اإلبــالغ عــن ألخطــاء الدوائيــة واألخطــاء الوشــيكة و المشــاكل الناتجــة عــن اســتخدام الــدواء ، والتفاعــالت الدوائيــة 	 
الضــارة إلــي:

الطبيب القائم بوصف  الدواء و/ أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية )حسب ما يقتضي األمر(	 
لجنة الدواء والعال	 	 
لجنة الجودة	 
قيادات منشأة الرعاية الصحية األولية	 
المؤسسات المختصة حسب اللوائح الوطنية/ الدولية	 

سالمة البيئة والمنشآت. 7
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.16: السالمة من الحريق وتجارب المحاكاه علي مكافحة الحريق
NSR.17: السالمة من المواد الخطرة وإدارة النفايات

NSR.18: خطة إدارة السالمة
NSR.19: خطة إدارة األمن

NSR.20: خطة إدارة المعدات الطبية
NSR.21: خطة إدارة المرافق 

التصاريح والتراخيص والرسومات الخاصة بتصميم منشآت الرعاية الصحية األولية )وثائق معتمدة( EFS.01أ. 
الشروط المرجعية للجنة سالمة البيئة والمنشآت )وثائق معتمدة( EFS.01ب. 

ــل محضــر اجتمــاع واحــد ، وإجــراءات المتابعــة 	  ــي األق ــة وعل ــق المطلوب ــة مــن الوثائ ــة للجن تعــد الشــروط المرجعي
ــات. ــرارات والتوصي والق

 .	EFS.03 )بيئة منشأة الرعاية الصحية األولية خالية من التدخين )سياسة
خطة االستعداد للطوارئ )الكوارث( EFS.09د. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
الغزيــرة، والــزالزل، 	  الداخليــة والخارجيــة، مثــل األمطــار  المحتملــة، والكــوارث  الطــوارئ  تقييــم مخاطــر 

والفيضانــات، والطقــس الحــار، وحــوادث المــرور، انقطــاع التيــار الكهربائــي ، والحريــق، وتســرب الغــاز بالغضافــة 
ــة. ــة األولي ــة الصحي ــي و/أو أنشــطة منشــأة الرعاي ــي مبان ــر عل ــد تؤث ــي ق ــي الجائحــات والت إل

درجة االستعداد حسب مستوى الخطر.	 
ــي شــكل شــجرة اتصــال Call tree واضحــة تتضمــن 	  ــي ف ــا يكــون التواصــل الداخل اســتراتيجيات التواصــل: ربم

ــة ومركــز اإلســعاف  ــة المدني ــل الحماي ــوات االتصــال الخارجــي مث ــن وأرقامهــم، وربمــا تشــمل قن وظائــف العاملي
والشــرطة.

واجبات ومسئوليات واضحة للقيادات والعاملين بمنشآت الرعاية الصحية األولية.	 
تحديد الموارد المطلوبة مثل المرافق والمعدات الطبية واإلمدادات الطبية وغير الطبية مثل الموارد البديلة.	 
استمرارية األعمال:	 

الفرز.	 
الحفاظ على مهمة العاملين الرئيسية في حاالت الطوارئ: إدارة األنشطة اإلكلينيكية أثناء الكارثة.	 
مواقع الرعاية البديلة والمرافق االحتياطية.	 
تقوم منشأة الرعاية الصحية األولية بتنظيم النقل اآلمن للمرضى في حالة الطوارئ.	 
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ــى 	  ــى حــاالت الطــوارئ مــرة عل جــدول تجــارب المحــاكاة. يجــب أن يوجــد بالمنشــأة جــدول تجــارب المحــاكاة عل
األقــل كل عــام، وتضمــن حضــور العامليــن. والتقييــم والتســجيل الصحيحيــن لتجربــة المحــاكاة يشــمل، علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر، علــى:
سيناريو تجربة المحاكاة.	 
مالحظــات علــى: إعــالن الكــود، والتوقيــت، وحضــور العامليــن، واالســتجابة، واالتصــال، والفــرز، واإلدارة 	 

اإلكلينيكيــة.
إجراءات تصحيحية واضحة إذا لزم األمر.	 
التغذية الراجعة إلى لجنة السالمة البيئية.	 
ملخص ما تم أثناء تجربة المحاكاة.	 

مكافحة ومنع انتشار العدوي. 8
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.03: نظافة وتطهير األيدي

هيكل مكافحة العدوي في الهيكل التنظيمي لمنشأة الرعاية الصحية األولية. IPC.01أ. 
التوصيف الوظيفي لفريق مكافحة العدوي IPC.01 ب. 
 .	IPC.01 )الشروط المرجعية للجنة مكافحة ومنع انتشار العدوي )وثائق معتمدة

ــل محضــر اجتمــاع واحــد ، وإجــراءات المتابعــة 	  ــي األق ــة وعل ــق المطلوب ــة مــن الوثائ ــة للجن تعــد الشــروط المرجعي
ــات. ــرارات والتوصي والق

برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوي IPC.02د. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

ــة 	  ــة، وأدل ــة الحالي ــة العلمي ــع انتشــار العــدوي والمعرف ــق بمكافحــة ومن ــم المخاطــر المتعل ــي تقيي يســتند البرنامــج إل
ــا. ــح المعمــول به ــن واللوائ ــرف بهــا، والقواني عمــل الممارســة المعت

النطاق: يغطي البرنامج المرضي والعاملين والزائرين والمجتمع الخارجي.	 
الهدف من البرنامج.	 
طرق الرصد.	 
بروتوكوالت تحديد المرضي الذين لديهم أو محتمل إصابتهم بعدوي منقولة عن طريق الهواء.	 
خطة التدريب لكل متخصيي الرعاية الصحية باإلضافة إلي توعية المرضي.	 
التقييم السنوي.	 

قائمة بأنشطة التنظيف IPC.04ه. 
األنشطة التي تُجري علي أساس يومي	 
األنشطة التي تُجري في كل نوبتجية.	 
أنشطة التنظيف العميق	 

التطهير والتعقيم )سياسة( IPC.06و. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

استالم وتنظيف المعدات المستعملة.	 
التحضير والتعامل.	 

ــا لتصنيــف ســبولدينج  Spaulding classification . يتضمــن تطهيــر المعــدات 	  اختيــار طريقــة التعامــل وفقً
ــتوى  ــي المس ــر عال ــق التطهي ــتوى. يُطب ــة المس ــطة وعالي ــة ومتوس ــات منخفض ــى تقني ــة عل ــزة الطبي واألجه
ــة أو  ــية المخاطي ــع األغش ــس م ــي تتالم ــط الت ــة فق ــبه الحرج ــدات ش ــى المع ــن( عل ــر ممك ــم غي )إذا كان التعقي



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

84دليــل متطلبــات تسجيـل منشــآت الرعايـة الصحيـة األوليـة  |  صفحة

الجلــد غيــر الســليم، مثــل مناظيــر الجهــاز الهضمــي، وأجهــزة التنفــس والتخديــر، ومناظيــر القصبــة الهوائيــة 
والحنجــرة، ...إلــخ. والمطهــرات الكيميائيــة التــي تُســتخدم فــي التطهيــر عالــي المســتوى تشــمل جلوتارالدهيــد، 

ــن. ــيد الهيدروجي ــد، وبيروكس وأورثوفتالدهي
يجب أن يستخدم التعقيم لجميع المعدات الحرجة وشبه الحرجة والتي ال تتأثر بالحرارة.	 
يســتخدم التطهيــر منخفــض المســتوى )للمعــدات غيــر الحرجــة فقــط( لمعــدات مثــل الســماعات الطبيــة وغيرهــا 	 

ــر معظــم  ــد الســليم. وبخــالف المعــدات الحرجــة وشــبه الحرجــة، يمكــن تطهي ــي تلمــس الجل مــن المعــدات الت
المعــدات غيــر الحرجــة التــي يمكــن إعــادة اســتخدامها فــي مــكان اســتخدامها وال تحتــا	 إلــى نقلهــا إلــى منطقــة 

معالجــة مركزيــة.
وضع ملصقات تعريفية على العبوات المعقمة.	 
ــة 	  ــون نظيف ــن محــددة تك ــي مناطــق تخزي ــح ف ــا بشــكل صحي ــم تخزينه ــة: يت ــة والمعقم ــن المســتلزمات النظيف تخزي

وجافــة ومحميــة مــن الغبــار والرطوبــة ودرجــات الحــرارة القصــوى. مــن الناحيــة المثاليــة، يتــم تخزيــن المســتلزمات 
ــة  ــن المعقم ــى مناطــق التخزي ــول إل ــون الوص ــب أن يك ــة، ويج ــتلزمات النظيف ــن المس ــل ع ــكل منفص ــة بش المعقم

محــدودًا.
استخدام دفاتر لتسجيل عملية التعقيم.	 
مستويات المخزون.	 
تاريخ انتهاء صالحية المعدات المعقمة.	 

برنامج الرقابة علي جودة التطهير / التعقيم IPC.07ز. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

تشتمل مراقبة الجودة علي: 	 
الخصائص الفيزيائية )درجة الحرارة، والوقت، والضغط( والتي يتم مراقبتها في كل دورة. 	 
الخصائــص الكيميائيــة )مؤشــر كيميائــي داخلــي داخــل عبــوة التعقيــم- مؤشــر كيميائــي خارجــي علــى الجــزء 	 

الخارجــي مــن عبــوة التعقيــم( والتــي تتــم مراقبتهــا فــي كل عبــوة ومؤشــر بيولوجــي والــذي يتــم كل أســبوع علــى 
األقــل.

ــدء اســتخدام األوتــوكالف مــن 	  ــل ب ــوم قب ــة الهــواء الســريع كل ي ــار اختــراق البخــار الكافــي وإزال ــم إجــراء اختب يت
خــالل:

استخدام المؤشرات الكيميائية الداخلية من الفئة 2 	 
أجهزة اختبار العملية والتي تكون إما :	 
 	 hollow challenge أو جهــاز اختبار الِحمــل المجوف   porous challenge device جهــاز اختبــار مســامي

device .جهــاز اختبــار مســامي: الــذي يتضمــن صفائــح  بــاوي ديــك  Dick Sheets	Bowie )مؤشــر الفئــة 
 :)Helix test 2( داخــل حزمــة االختبــار المســامية )كل حمولــة( أو اختبــار الِحمــل المجــوف )اختبــار هيليكــس

مؤشــر كيميائــي مــن الفئــة 2 )شــريط( داخــل حلــزون )كل حمولــة(.
خدمات المغسلة والمنسوجات الصحية )سياسة( IPC.08ح. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
عمليات جمع وتخزين المنسوجات الملوثة.	 
تنظيف المنسوجات الملوثة.	 
درجة حرارة الماء واستخدام المنظفات والمطهرات.	 
عمليات تخزين وتوزيع المنسوجات النظيفة.	 
برنامج مراقبة الجودة )درجة الحرارة وكمية المنظفات والمطهرات المستخدمة والصيانة( لكل غسالة.	 

تقييم مخاطر العدوي في المناطق التي بها أعمال الهدم أو التطوير أو البناء )سياسة(IPC.09 ط. 
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اإلدارة والحوكمة المؤسسية. 9
الهيكل التنظيمي )وثائق معتمدة( OGM.01 أ. 
هيكل الهيئة الحاكمة )وثائق معتمدة( OGM.01ب. 
 .	OGM.01 )مسئوليات ومسائالت الهيئة الحاكمة )وثائق معتمدة

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
تحديد رسالة ورؤية منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
دعم وتعزيز والرقابة علي أنشطة تحسين األداء وسالمة المرضي وجهود إدارة المخاطر وثقافة السالمة.	 
تحديــد أولويــات األنشــطة التــي يتــم تنفيذهــا بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة، علــي أن تأتــي عمليــة اختيــار األنشــطة 	 

أوالً تليهــا عمليــة تحديــد األولويــات.
يجب أن تكون ضوابط تحديد األولويات واضحة للجميع لضمان أن عملية تخصيص الموارد عادلة وشفافة.	 
القيام باعتماد التالي:	 
i ..الخطة االستراتيجية لمنشأة الرعاية الصحية األولية

ii ..الخطة التشغيلية والميزانية واالستثمارات الرأسمالية
iii ..برامج تحسين الجودة وسالمة المرضى وإدارة المخاطر
iv ..برنامج تقييم ومشاركة المجتمع

رسالة منشأة الرعاية الصحية األولية )وثيقة معتمدة( OGM.01د. 
التوصيف الوظيفي لمدير منشأة الرعاية الصحية األولية )وثيقة معتمدة( OGM.02ه. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
اإلشراف علي العمليات اليومية.	 
ضمان اإلعالن بشكل واضح ودقيق للمجتمع عن خدمات وساعات العمل لمنشأة الرعاية الصحية األولية.	 
ضمان أن العاملين وضعوا و قاموا بإعداد و تنفيذ  السياسات واإلجراءات.	 
اإلشراف على الموارد البشرية والمالية والمادية.	 
التقييم السنوي ألداء لجان المنشأة.	 
ــات 	  ــك هيئ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات تنظيمي ــش أو هيئ ــات تفتي ــن أي هيئ ــواردة م ــر ال ــبة للتقاري ــان االســتجابة المناس ضم

ــاد. االعتم
ضمــان وجــود برنامــج علــى مســتوى المنشــأة لتحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة المخاطــر مــع توفــر المــوارد 	 

المناسبة.
التوصيف الوظيفي لكل قيادات منشأة الرعاية الصحية األولية )وثيقة معتمدة( OGM.03و. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
العمل علي استدامة هيكل منشأة الرعاية الصحية األولية كما ينبغي	 

ــوب، 	  ــدد المطل ــا الع ــدد به ــي يح ــة والت ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــف بمنش ــة التوظي ــي وضــع خط ــاون ف التع
ــة. ــالت المطلوب ــف والمؤه ــة الوظائ ونوعي

توفيــر التســهيالت والوقــت المناســب للعامليــن مــن أجــل التدريــب والتعليــم والــذي يجــب أن يتــم وضعــه بشــكل 	 
ــم  ــة لتقيي ــة تكراري ــالل عملي ــن خ ــن م ــة والعاملي ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــات منش ــة احتياج ــاص لخدم خ

ــم.. ــذ والتقيي ــط والتنفي ــات ، والتخطي االحتياج
ضمان أنه تم إعداد وتنفيذ كل السياسات واإلجراءات والخطط الالزمة.	 

إدارة التشغيل بشكل سلس وموجهه	 
غــرس ثقافــة الســالمة والعدالــة  مــن أجــل اإلبــالغ عــن األخطــاء، واألحــداث الوشــيكة ، والشــكاوي واســتخدام 	 

المعلومــات لتحســين الســالمة فــي العمليــات واألنظمــة. فــإن خلــق البيئــة األمنــة بمنشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ــة بالســالمة و  ــاء المتعلق ــن األخط ــم ع ــن إبالغه ــان حي ــعرون باآلم ــن يش ــل العاملي ــي يجع ــد عنصــر أساس تع
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بأنهــم ســيتم التعامــل معهــم بعدالــه وبّســرية وأن المعلومــات التــي يدلــون بهــا ســوف تســاعد فــي تحســين عمليــة 
الرعايــة وبيئــة العمــل.

وضع وتنفيذ العمليات التي تساعد علي االستمرارية وتنسيق الرعاية والحد من المخاطر.	 
التأكــد مــن خدمــة الرعايــة يتــم اإلعــداد لهــا وتقديمهــا بآمــان ووفقــاً للقوانيــن واللوائــح والخطــة اإلســتراتيجية 	 

ــن. المعتمــدة للمنشــأة بمســاهمة المســتخدمين والعاملي
المتابعة والتقييم المستمرين	 

التأكد من  تنفيذ ومتابعة الرقابة علي الجودة، والرصد واتخاذ اإلجراء الالزم عند الضرورة.	 
ــات 	  ــا جه ــل إليه ــي تص ــواهد الت ــر أو الش ــروط تقاري ــتوفي ش ــة تس ــة األولي ــة الصحي ــأة الرعاي ــد أن منش التأك

ــأت. ــي المنش ــش عل التفتي
التقييم السنوي للخطط التشغيلية للخدمة المقدمة لتحديد المرافق والمعدات الالزمة للدورة التشغيلية التالية.	 
ــات واألخطــاء 	  ــة الحاكمــة للمنشــأة أو الســلطة المســئولة عــن فشــل النظــام أو العملي ــر ســنوي للهيئ ــم تقري تقدي

الوشــيكة ، واإلجــراءات المتخــذة لتحســين األداء إمــا بشــكل اســتباقي أو اســتجابة ألحــداث فعليــة . يتــم مراجعــة 
بيانــات المنشــأة وتحليلهــا وتســتعين بهــا اإلدارة فــي صنــع القــرار .

التحسين المستمر	 
التخطيط االستراتيجي )وثيقة معتمدة( OGM.04ز. 
الخطط التشغيلية )وثيقة معتمدة( OGM.05ح. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
أهداف وغايات واضحة.	 
األنشطة المحددة والمهام التي سيتم تنفيذها.	 
جدول زمني للتنفيذ.	 
المسؤوليات المكلفة.	 
موارد الميزانية المطلوبة	 

 إدارة المخزون )سياسة( OGM.06ط. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

التزام المخازن بالقوانين واللوائح وسياسات المنشأة .	 
إدارة المخزون بأمان وبكفاءة.	 
إدارة رصيد المخازن من األصناف وتتبع استخدام الموارد الحرجة.	 
يجــب أن يتــم تســجيل البيانــات التاليــة علــي األقــل عــن أصنــاف المخــزون )إال إذا طلــب غيــر ذلــك مــن خــالل اللوائــح 	 

والقوانين(:
تاريخ االستالم	 
رقم التسلسل التعريفي ) الرقم الكودي Lot number ( وتاريخ إنتهاء الصالحية.	 
ما إذا استوفي ضوابط القبول أم ال وإذا كان ينبغي إجراء أي متابعة بخصوص هذا الصنف.	 
تاريخ الوضع في الخدمة أو تاريخ االنتهاء منها في حالة عدم استخدامها.	 

نظام إعداد الفواتير )سياسة( OGM.07ي. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

وجود قائمة  أسعار معتمدة.	 
إخبار المريض بأي تكاليف محتملة تتعلق بخطة الرعاية الخاصة بهم.	 
توجد عملية لضمان إعداد الفواتير بدقة.	 
استخدام رموز دقيقة ومعتمدة للتشخيص والتدخالت والخدمات التشخيصية.	 

قائمة أسعار بالخدمات )قائمة معتمدة( OGM.07ك. 
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االختيار والتقييم والمراقبة المستمرة للخدمات المتعاقد عليها )سياسة( OGM.08ل. 
قائمة بالخدمات المتعاقد عليها سواء اإلكلينيكية أو غير اإلكلينيكية )قائمة( OGM.08م. 
إدارة أخالقيات العمل )سياسة( OGM.09ن. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
إعداد وتنفيذ الئحة القواعد السلوكية.	 
وضع قيم منشأة الرعاية الصحية األولية وتنفيذها.	 
التعامل مع األخطاء الطبية والحاالت الطبية القانونية.	 
تحديد  أوجه تضارب المصالح.	 
المساواه بين الجنسين.	 

ثقافة بيئة العمل اإليجابية )سياسة( OGM.10س. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

إجراءات السالمة واألمان والنظافة ببيئة العمل.	 
إدارة العنف والتمييز والتحرش داخل مكان العمل	 
قنوات االتصال بين العاملين بالمنشأة والقيادات	 
قياس التغذية الراجعة من العاملين.	 
التخطيط لتنمية قدرات العاملين	 

برنامج صحة العاملين OGM.12ع. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

التقييم الطبي للعاملين الجدد قبل التعيين.	 
التقييم الطبي الدوري للعاملين.	 
عمل تقييم لمخاطر التعرض و/أو وجود مناعة ضد األمراض المعدية.	 
التحكم في التعرض وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمل.	 

المخاطــر العضليــة والبدنيــة الناتجــة عــن رفــع ونقــل المرضــي والمعــدات ، واإلجهــاد، والحــركات المتكــررة، 	 
ووضعيــة الجســم الســيئة.

عوامل الخطورة المادية مثل اإلضاءة، الضوضاء، والتهوية والكهرباء وغيرها.	 
المخاطر البيولوجية مثل مسببات االمراض المنقولة بالدم أو بالهواء وغيرها.	 

توعية العاملين بشأن المخاطر داخل بيئة منشأة الرعاية الصحية األولية والمخاطر المتعلقة بمجال عملهم	 
التطعيمات الوقائية للعاملين.	 
تســجيل وإدارة الحــوداث التــي تصيــب العامليــن ) مثــل الجــروح، األمــراض، واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي ووضــع 	 

اإلجــراءات لمنــع تكــرار حدوثهــا(
يتــم طلــب فحــص طبــي  دوري) اختبــارات وفحوصــات(  لتقييــم مــا إذا كانــوا الئقيــن للعمــل بســالمة،. وقــد يتطلــب 	 

إجــراء فحــص علــى حســب الموقــف  إذا تــم التعــرض لمــواد معينــة. و يتــم تســجيل نتائــج الفحــص الطبــي فــي ملفــات 
ــج  ــالغ العامــل بالنتائ ــي إب ــك عل ــج ، ويشــتمل ذل ــة النتائ ــت إيجابي ــا تثب ــم اتخــاذ إجــراء عندم ــة، ويت ــن الطبي العاملي

وتوفيــر المشــورة والتدخــل الــذي تقتضيــه الحاجــه.
يشــارك فريــق مكافحــة العــدوي فــي وضــع وتنفيــذ برنامــج صحــة العامليــن حيــث أن نقــل العــدوي يعــد مــن المخاطــر 	 

الشــائعة والجــادة لــكل مــن العامليــن والمرضــي فــي المنشــأة الصحيــة.
يتــم توثيــق جميــع النتائــج المتعلقــة ببرنامــج الصحــة المهنيــة للعامليــن ) التقييــم الطبــي، التطعيمــات، إصابــات العمــل( 	 

ويتــم حفظهــا وفقــاً للقوانيــن واللوائح.
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التقييم والمشاركة المجتمعية. 10
طريقة موثقة للحصول على البيانات وتحديثها بشأن توصيف المجتمع. CAI.01أ. 
التقييم والمشاركة المجتمعية CAI.02ب. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
تحديد ووصف منطقة الخدمة الطبية. 	 
عملية تحليل الفجوات التي تشمل ما يلي على األقل:	 

سهولة الحصول على الخدمات ودقة توقيتها.	 
تقييم المخاطر المعرض لها المجتمع بما في ذلك المشاكل البيئية.	 
احتياجات الرعاية الصحية.	 
احتياجات التثقيف الصحي.	 
الُمتوقع من الرعاية الصحية.	 

التخطيط للتدخالت.	 
تحديد الحلول المحتملة.	 
اإلعالن عن أو نشر حلول مختارة للمجتمع.	 
أدوات التدريب والمعلومات المقدمة لبرنامج تثقيف المجتمع.	 

 .	CAI.03 برنامج التثقيف الصحي
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

احتياجات ومشكالت التثقيف الصحي.	 
الفئات التي يستهدفها التثقيف الصحي.	 
طرق التثقيف الصحي.	 
الرسائل الصحية.	 
القائمين علي التثقيف الصحي والمجموعات الداعمة.	 
الجداول الزمنية.	 
كيف تعلن منشأة الرعاية الصحية األولية للمجتمع المحلي عن البرنامج.	 
كيفية تنفيذ البرنامج داخل وخار	 منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
أداة التقييم	 

البرنامج الغذائي المناسب CAI.04د. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

مشاكل التغذية علي المستوي المحلي ووضع األولويات وفقأ لالحتياجات.	 
الفئات المستهدفة.	 
التشجيع علي الرضاعة الطبيعية.	 
العناصر الغذائية الصغرى والمكمالت الغذائية.	 
احتياجات التثقيف الغذائي.	 

عملية الرصد لألمراض المعدية والوبائية )سياسة( CAI.05ه. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

قائمة األمراض المعدية والوبائية التي يجب اإلبالغ عنها.	 
التعريف حسب الحالة  لألمراض المعدية والوبائية.	 
الكشف عن عالمات وأعراض المرض لدى األشخاص المعرضين لإلصابة.	 
بروتوكوالت الرعاية والعال	 ومتطلبات اإلبالغ.	 
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العــزل والتقييــم ومعالجــة الحــاالت الثانويــة فــي وقــت مبكــر لضمــان الســيطرة الفعالــة علــى المــرض والوقايــة مــن 	 
انتقالــه.

إجــراءات مكتوبــة لتحديــد كيفيــة متابعــة اإلمــداد اآلمــن للميــاه والمرافــق الصحيــة البيئيــة . كمــا يتنــاول اإلجــراء التعــاون مــع و. 
الســلطات للحفــاظ علــي اإلمــداد اآلمــن للميــاه والمرافــق الصحيــة البيئيــة.

مكافحة ومنع انتشار العدوي. 11
خطة التوظيف WFM.01أ. 

يضع القيادات العوامل التالية في االعتبار حين وضع خطة التوظيف:
رسالة منشأة الرعاية الصحية األولية والخطط االستراتيجية والتشغيلية بها.	 
مدى تعقد وخطورة حاالت المرضى الذين تخدمهم منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
الخدمات التي تقدمها منشأة الرعاية الصحية األولية. 	 
التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في رعاية المرضى.	 

عملية التوظيف )سياسة( WFM.03ب. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

التعاون مع قيادات الوحدة/ الخدمة لتحديد احتياجاتهم من التوظيف.	 
إبالغ المرشحين المحتملين بالوظائف الشاغرة.	 
اإلعالن عن ضوابط االختيار.	 
عملية تقديم طلبات التوظيف.	 
إجراءات التوظيف.	 

 .	WFM.04 )ملفات العاملين )سياسة
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

إنشاء ملفات للعاملين.	 
محتويــات موحــدة مثــل: شــهادة معتمــدة، وترخيــص، وتعليــم، وتاريــخ التدريــب والعمــل، وتوصيــف وظيفــي حالــي، 	 

ــة المحــددة،  ــة، والوظيف ــة، والقســم/ الوحــدة المعني ــة األولي ــة الصحي ــف بمنشــأة الرعاي ــى التعري ــل مســجل عل ودلي
ودليــل علــى التقييــم المبدئــي لقــدرة الموظــف علــى أداء الوظيفــة المعينــة، اســتمرار تلقــى التعليــم أثنــاء الخدمــة، نســخ 

التقييمــات خــالل األشــهر الثالثــة األولــى ونســخ التقييمــات الســنوية.
تحديث محتويات الملف.	 
التخزين.	 
مدة االحتفاظ بالملفات. 	 
التخلص من الملفات.	 

برنامج التعريف WFM.05د. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

برنامج تعريف عام	 
استعراض رسالة ورؤية وقيم منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
 هيكل منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
ــين األداء وســالمة 	  ــدوى وتحس ــة الع ــة ومكافح ــة الرعاي ــة الخاصــة ببيئ ــة األولي ــة الصحي ــىآة الرعاي ــات منش سياس

المرضــى وإدارة المخاطــر.
برنامج التعريف بالخدمة/ الوحدة يتناول على األقل:	 
استعراض السياسات واإلجراءات ذات الصلة.	 
 العمليات التشغيلية	 
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عالقات العمل 	 
برنامج التعريف بالوظيفة بشكل خاص:	 
العمليات عالية المخاطر.	 
استخدام التكنولوجيا والمعدات.	 
سالمة وصحة العاملين. 	 

برنامج التعليم المستمر WFM.06ه. 
يشتمل برنامج التعليم والتدريب المستمر علي : 

تقييم المريض	 
سياسة وإجراءات مكافحة العدوى، وإصابات وخز اإلبر. والتعرض للعدوى	 
خطط سالمة البيئة	 
مخاطر الصحة المهنية وإجراءات السالمة، ومنها استخدام معدات الحماية الشخصية	 
ــف 	  ــئوليات أو التوصي ــع المس ــب م ــا يتناس ــي بم ــض الطب ــجل المري ــات س ــمل متطلب ــي تش ــات، والت إدارة المعلوم

ــي الوظيف
تقييم وعال	 األلم	 
أدلة العمل اإلكلينيكية المستخدمة في منشأة الرعاية الصحية األولية	 
تدريــب أساســي علــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي مــرة كل ســنتين علــى األقــل لجميــع العامليــن الذيــن يقدمــون رعايــة 	 

مباشــرة للمريــض.
مفهوم الجودة، وتحسين األداء، وسالمة المرضى، وإدارة المخاطر.	 
حقوق المريض، ورضاء المريض، وعملية تقديم الشكاوى/ المقترحات.	 
ــن 	  ــة المســجلة، والتواصــل بي ــى المعرف ــة عل ــة المبني ــرار المشــترك، والموافق ــة، واتخــاذ الق ــة المتكامل ــم الرعاي تقدي

ــى الخدمــة. ــي تتلق ــة الت ــة، واحتياجــات وأنشــطة المجموعــات المختلف ــدات الثقافي ــن، والمعتق المرضــى و العاملي
تحديد ضوابط سوء المعاملة /اإليذاء واإلهمال.	 
تشغيل وصيانة المعدات الطبية وأنظمة المرافق	 

تقييم أداء العاملين )األدوات / الضوابط( )وثائق معتمدة( WFM.07و. 
تقييم أداء الفرق الطبية )األدوات / الضوابط( )وثائق معتمدة( WFM.07ز. 

الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:
مراجعة سجل المريض الطبي للتأكد من اكتمالها في التوقيت المناسب.	 
استخدام الموارد واستخدام األدوية.	 
اإلمتثال إلي أدلة العمل اإلكلينيكية المعتمدة.	 
المضاعفات ونتائج الرعاية والمراضة والوفيات.	 
تطوير القدرات المهنية.	 

اإلمتيازات اإلكلينيكية )سياسة( WFM.08ح. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

يخضع أعضاء الطاقم الطبي والممارسون المستقلون الذين لديهم امتيازات إكلينيكية إلى اللوائح الداخلية.	 
اإلمتيازات تعني أن عضو الطاقم الطبي لديه القدرة علي معالجة المرضي.	 
تحــدد االمتيــازات نطــاق خدمــات رعايــة المرضــى وأنــواع اإلجــراءات التــي قــد يقدمونهــا بمنشــأة الرعايــة الصحيــة 	 

األولية.
يتــم تحديــد االمتيــازات بنــاًء علــى أدلــة موثقــة علــى الكفــاءة )الخبــرة- المؤهــالت- الشــهادات- المهــارات( التــي تتــم 	 

مراجعتهــا وتجديدهــا علــى األقــل كل ثــالث ســنوات. 
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االمتيازات ممنوحة في المناطق التي يقدم فيها الطاقم الطبي خدمات متعلقة باالمتيازات الممنوحة.	 
أعضاء الطاقم الطبي الذين يتمتعون بامتيازات ال يمارسوا ما هو خار	 نطاق امتيازاتهم.	 

التكنولوجيا وإدارة المعلومات . 12
المتطلبات الوطنية للسالمة  ذات الصلة: 

NSR.09: المختصرات والرموز

خطة إدارة المعلومات IMT.01أ. 
الحد األدني من المحتوي: )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

المعلومات المحددة التي يحتا	 إليها القيادات اإلدارية واألكلينيكية لمنشأة الرعاية الصحية األولية.	 
احتياجات ومتطلبات السلطات والجهات الخارجية من المعلومات.	 
حجم ونوع الخدمات التي تقدمها المنشأة.	 

نظام توثيق إدارة الجودة )سياسة( IMT.02ب. 
الحد األدني من المحتوي)يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

اتباع تنسيق موحد 	 
نظام تحكم بالوثائق لتتبع اإلصدارات وتتبع التغييرات. 	 
يســمح النظــام بتعريــف كل وثيقــة عــن طريــق العنــوان، وتاريــخ اإلصــدار و/ أو تاريــخ النشــر و/ أو تاريــخ المراجعــة 	 

الحاليــة، وعــدد الصفحــات، والشــخص الــذي أذن بإصــدار الوثيقــة و/ أو راجعهــا، وتحديــد التغييرات بالنســخة.
السياسات المطلوبة متوفرة وموزعة على العاملين المعنيين.	 
يفهم العاملون كيفية الوصول إلى السياسات المتعلقة بمسئولياتهم.	 
كيفية التخلص من الوثائق.	 
مراجعة السياسات.	 

 .	IMT.04 )سرية وأمن البيانات والمعلومات )سياسة
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

تحديد من يمكنه الوصول إلى أي نوع من البيانات والمعلومات.	 
الظروف التي يتم بموجبها منح حق الوصول إلى المعلومات.	 
اتفاقيات السرية مع جميع األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المرضى.	 
اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة انتهاك سرية أو أمن المعلومات.	 

االحتفاظ بالبيانات والمعلومات )سياسة( IMT.06د. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

مدة الحفظ لكل نوع من أنواع الوثائق.	 
البد من الحفاظ على سرية المعلومات طوال مدة الحفظ. 	 
شــروط االحتفــاظ بالوثائــق وقواعــد األرشــفة وتنســيقات /تصميمــات البيانــات ووســائل التخزيــن والوصــول والتشــفير 	 

ــموح بها. المس
إجراءات إتالف/التخلص من البيانات.	 

نظام إدارة سجالت المرضي الطبية )سياسة( IMT.07ه. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

إدارة مســار حركــة الســجل الطبــي: فتــح ســجل المريــض الطبــي، إنشــاء وســائل تعريــف مميـِـزة للمريــض، وطريقــة 	 
تتبــع الســجالت الطبيــة ، وتخزينهــا، وإتاحتهــا عندمــا يحتاجهــا متخصــص الرعايــة الصحيــة.

توحيد محتويات وترتيب السجل الطبي.	 
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توحيد طريقة استخدام السجل الطبي. 	 
إصدار سجل المريض الطبي. 	 
إدارة سجل المريض الطبي ذو المحتوي الكبير. 	 

عملية استخدام ملفات المرضي )سياسة( IMT.08و. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

األفراد المسموح لهم بإضافة مدخالت في سجل المريض الطبي.	 
ــكل 	  ــدد ب ــى األفــراد المصــرح لهــم، ويُح ــة يقتصــر عل ــة مدخــالت فــي الســجالت الطبي ــة التأكــد مــن أن إضاف عملي

ــه. ــه وتاريــخ ووقــت إضافت مدخــل كاتب
عملية تحديد كيفية تصحيح أو استبدال المدخالت بسجل المريض الطبي.	 

عملية مراجعة سجل المريض الطبي )سياسة( IMT.09ز. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

مراجعة عينة كمثال من جميع الخدمات.	 
مراجعة عينة كمثال من جميع التخصصات/ العاملين.	 
إشراك ممثلين عن جميع التخصصات من القائمني بإدخال بيانات في سجل المريض الطبي.	 
مراجعة اكتمال ووضوح المدخالت.	 
تحدث المراجعة مرة كل ثالثة أشهر على األقل.	 
أخذ عينات عشوائية واختيار حوالي %5 من سجالت المرضى الطبية.	 

برنامج أوقات تعطل نظم المعلومات المخطط والغير مخطط له. IMT.11ح. 

تحسين الجودة واألداء. 13
 الشروط المرجعية للجنة )للجان( تحسين األداء ، وسالمة المرضي، وتقييم المخاطر QPI.01أ. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
التأكد من مشاركة جميع مجاالت الرعاية المحددة.	 
تحديد أولويات التحسين على مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
التأكد من مراقبة جميع القياسات المطلوبة بما في ذلك معدل تكرار جمع البيانات.	 
مراجعة تحليل البيانات التي تم تجميعها.	 
اتخاذ إجراءات استجابة لمشاكل تحسين األداء أو سالمة المرضى التي تم تحديدها.	 
رفع تقرير بالمعلومات إلى الهيئة الحاكمة وقيادات المنشأة وإلى العاملين المعنيين .	 
تقييم أداء اللجنة سنويا.	 
تشــتمل الوثائــق المطلوبــة علــي الشــروط المرجعيــة للجنــه وعلــي األقــل محضــر اجتمــاع واحــد للجنــه وإجــراءات 	 

المتابعــة والقــرارات والتوصيــات.
خطة تحسين جودة األداء وسالمة المرضى QPI.02 ب. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
الهدف /األهداف )اإلكلينيكية والتشغيلية( التي تحقق رسالة منشأة الرعاية الصحية األولية.	 
الهيكل التنظيمي للمنشأة وقنوات رفع تقارير التحسين.	 
أدوار ومسئوليات القيادات.	 
تحديد أولويات المنشأة. 	 
اختيار خارطة طريق مقاييس األداء.	 
جمع البيانات وأدوات تحليل البيانات وعملية التحقق من صحة البيانات.	 
ضوابط محددة الختيار وتحديد أولويات مشروعات تحسين األداء.	 
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نموذ	 )نماذ	( تحسين الجودة المستخدم.	 
مسار حركة المعلومات ومعدل تكرار رفع التقارير.	 
التدريب على تحسين الجودة ونهج إدارة المخاطر.	 
تقييم الخطة دوريا )على األقل سنوياً(.	 

 .	QPI.03 )التوصيف الوظيفي لفريق إدارة الجودة )وثائق معتمدة 
عملية مكتوبة إلدارة البيانات تتضمن تجميع البيانات والتحليل) وثيقة معتمدة(  QPI.05د. 
عملية مكتوبة لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها )وثيقة معتمدة( QPI.06ه. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
التأكد من الصالحية: تقيس البيانات ما يفترض أن تقيسه.	 
الموثوقية: كل فرد بقوم بتحديد وقياس وجمع البيانات بشكل موحد.	 
االكتمال: تشمل البيانات جميع القيم الالزمة لحساب مقياس األداء.	 
الدقة: تحتوي البيانات على ما يكفي من تفاصيل.	 
اإلطار الزمني المقبول: البيانات محدثة، والمعلومات متاحة في الوقت المحدد.	 
النزاهة: البيانات حقيقية.	 

برنامج  / خطة إدارة المخاطر QPI.07و. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن يشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:

نطاق وهدف وضوابط تقييم المخاطر	 
مسئوليات ووظائف إدارة المخاطر	 
تدريب العاملين على مفاهيم وأدوات إدارة المخاطر	 
تحديد المخاطر	 
تحديد أولويات وتصنيف المخاطر )أي المخاطر االستراتيجية والتشغيلية والمالية ومخاطر السمعة وغيرها(	 
اإلبالغ عن المخاطر والتواصل بشأنها مع الشركاء المعنيين 	 
خطط وأدوات الحد من المخاطر مع إعطاء األولوية إلى المخاطر األعلي.	 

نظام اإلبالغ عن الحوادث )سياسة( QPI.08ز. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل  السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

قائمة الحوادث واألخطاء الوشيكة واألثار الضارة واألخطاء الجسيمة التي يتم اإلبالغ عنها.	 
عملية إدارة الحوادث تشمل كيف ومتى يتم اإلبالغ ومن الذي يقوم باإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها.	 
الحوادث التي تتطلب إخطار اإلدارة على الفور.	 
تصنيف الحوادث وتحليلها واإلبالغ عن النتائج.	 
أهمية إجراء تحليل مكثف للبيانات وكيفية إجراء تلك العملية	 
وثيقة مكتوبة توضح الضوابط وعملية التحقيق في األحداث الهامة )وثيقة معتمدة( QPI.09ح. 

الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل علي النقاط التالية علي األقل(:
ضوابط األحداث الهامة 	 
التفاعالت الدوائية الضارة المهمة التي تسبب ضرر للمريض أو يُحتمل أن تسبب ضرر للمريض	 
األخطاء الدوائية المهمة التي تسبب ضرر للمريض أو يُحتمل أن تسبب ضرر للمريض 	 
أي أحداث آخري تصنفها المنشأة بأنها أحداث هامة	 
عملية التحليل المكثف للبيانات عند حدوث حدث هام غير متوقع 	 
الوقت المطلوب إلكمال التحقيقات والوقت المطلوب لتنفيذ خطة العمل 	 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

94دليــل متطلبــات تسجيـل منشــآت الرعايـة الصحيـة األوليـة  |  صفحة

التعامل مع األحداث الجسيمة )سياسة( QPI. 10ط. 
الحد األدني من المحتوي )يجب أن تشتمل السياسة علي النقاط التالية علي األقل(:

تعريف األخطاء الجسيمة مثل:	 
وفيــات غيــر متوقعــة أو فقــدان أحــد وظائــف الجســم بشــكل دائــم بطريقــة ال صلــة لهــا بالمســار الطبيعــي لمــرض 	 

المريــض أو حالتــه األساســية
األحداث المتعلقة بالتعامل مع  المريض خطأ، مكان خطأ، و اتخاذ اإلجراء خطأ 	 
انتحار المريض أو محاولته االنتحار الذي يؤدي إلى الوفاة أو فقدان دائم ألحد وظائف الجسم	 
أي وفيات لألمهات أثناء الفترة المحيطة بالوالدة	 
أي وفــاة لرضيــع أثنــاء الفتــرة المحيطــة بالــوالدة والتــي ليــس لهــا عالقــة بالحالــة الخلقيــة للرضيــع الــذي يزيــد 	 

وزنــه عــن 2500 جــرام
اإلبالغ الداخلي عن األخطاء الجسيمة	 
اإلبالغ عن األخطاء الجسيمة للجهات الخارجية	 
مشاركة أعضاء الفريق	 
تحليل األسباب الجذرية	 
خطط اإلجراءات التصحيحية المتخذة	 

عملية أو منهجية مكتوبة ألنشطة التحسين )وثيقة معتمدة( QPI.11ي. 
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المرفقات 

المرجع القانونى الجهة المعنية المطلوب
 في اإلشتراطات األساسية

ــون  ــادة 16 مــن قان ــى مــن الم ــد الثان ــادة 1 والبن الم
تنظيــم المنشــآت الطبيــة رقــم  51 لســنة 1981 

المعــدل بالقانــون 153 لســنة 2004

للمؤسســات  المركزيــة  اإلدارة  تصــدر 
والترخيــص  الحكوميــة  غيــر  العالجيــة 
الموافقــة  والســكان  الصحــة  بــوزارة 
المبدئيــة، ثــم شــهادة توفيــر الجــودة الشــاملة 
ــص  ــص الترخي ــظ المخت ــدر المحاف ــم يص ث
النهائــى عــن طريــق إدارة العــال	 الحــر 

الوحدة/المركــز. لهــا  التابــع 

ترخيص  الوحدة/المركز/
المنشأة

بشــأن  لســنة 2019  قانــون 151  مــن  مــادة 16 
ــداد  ــد واالم ــراء الموح ــة للش ــة المصري ــاء الهيئ انش
والتمويــن الطبــي وإدارة التكنولوجيــا الطبيــة وهيئــة 

ــة ــدواء المصري ال

هيئة الدواء المصرية

ترخيص الصيدلية

لســنة   367 القانــون  مــن   13 ومــادة   10 مــادة 
1954 فــى شــأن مزاولــة مهــن الكيميــاء الطبيــة 
معامــل  وتنظيــم  والباثولوجيــا  والبكتريولوجيــا 

العلميــة األبحــاث  ومعامــل  الطبــى  التشــخيص 

اإلدارة المركزيــة للمعامــل بــوزارة الصحــة 
والســكان

ترخيص المعمل

لســنة  رقــم 59  القانــون  مــن  و3   2 و   1 المــادة 
1960 فــى شــأن تنظيــم العمــل باإلشــعاعات المؤينــة 
الصحــة  مــن أخطارهــا وقــرار وزيــر  والوقايــة 

والســكان رقــم 133 م لســنة 2014

اآلشــعة  مــن  للوقايــة  التنفيــذى  المكتــب 
ــوزارة  ــعة ب ــة لألش ــاإلدارة العام ــة ب المؤين

والســكان الصحــة 
ترخيص أجهزة  األشعة 

المؤينة

المادة 29 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بــوزارة  البيئــة  لصحــة  العامــة  اإلدارة 
ــر  ــم األث ــم تقيي ــد تقدي ــكان بع ــة والس الصح

البيئــة البيئــى وموافقــة جهــاز شــئون 

ترخيص تداول النفايات 
الخطرة

مادة 39 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إدارة الحمايــة المدنيــة بالمحافظــة التابــع لهــا 
ة لمنشأ ا

شهادة مطابقة اشتراطات 
الحماية المدنية

ــاء  ــون البن ــدار قان ــون إص ــن قان ــة م ــادة الخامس الم
رقــم 119 لســنة 2008

الوحدة المحلية التابعة لها المنشأة
ترخيص المصاعد

المــادة 2 والمــادة 3 مــن القانــون رقــم 55 لســنة 
1977 فــى شــأن إقامــة وإدارة اآلالت الحراريــة 

البخاريــة والمراجــل 

وزارة الكهربــاء والطاقــة أو الوحــدة المحلية 
التابعــة لهــا المنشــأة بحســب األحوال ترخيص المولدات الكهربية



ترجمــة وتدقيق لغوي:
دعـــاء الشـــريف

عضو اإلدارة العامـــة ألبحــاث وتطــويرالمعــايير

مراجعـــة وإشــــراف:
اإلدارة العامـــة ألبحــاث وتطــويرالمعــايير
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