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  (1)سياسة رقم إجراءات توفري الرعاية الصحية 
 

تنظيم تقديم الرعاية الصحية للطالب ومنسوبي اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية العالج  إجراءات أواًل:

 أدلة إرشادية( –)مناذج  وضمان العدالة باملركز الطيب اجلامعي
 

 فتح امللفات: إجراءات - أ

  :امللفات النظامية 

يتم ارفاق كافة املستندات اليت تدل على أن املتقدم تنطبق عليه أهلية العالج املعتمدة من اجلامعة وحتفظ  .1

 .اىل نسخة ورقية باإلضافةاملستندات يف أرشيف برنامج التشغيل االلكرتوني 

  :امللف الطيب يتم تعريف منسوبي اجلامعة الراغبني يف فتح امللفات الطبية بأهلية العالج باملركز وآلية فتح .2

   .االعالن على املوقع االلكرتوني .2.1

  .االعالن على الشاشات املثبتة يف منطقة استقبال املراجعني مبدخل املركز يف بداية العام الدراسي .2.2

  .التنويه والشرح يف اللقاء التعريفي يف بداية العام الدراسي .2.3

  .الطبية املنوط هلم بفتح امللفاتاالجابة املباشرة عن االستفسارات عن طريق موظف)ي( السجالت  .2.4

  .يف حال وجود أي حاالت خاصة أو مشاكل حتال اىل املدير الطيب للدراسة واختاذ القرار الالزم .2.5

يقوم منسوب اجلامعة بتقديم النموذج والوثائق الالزمة لفتح امللف له ولذويه ممن تشملهم أهلية العالج اىل  .3

  .موظف السجالت الطبية املسئول

  .منوذج طلب فتح /حتديث امللفات تعبئة .4

  .ارفاق صور من بطاقة اجلامعة / اهلوية أو االقامة / بطاقة العائلة / أو اقامات املرافقني .5

تقديم الطلب واملرفقات اىل املوظف الذي يتأكد من استكمال البيانات واملرفقات ثم يعطي املراجع موعد  .6

  .استالم بطاقات امللفات

واليت تتطلب الكشف الفوري على املريض يتم فتح امللف للحالة بعد استكمال البيانات  يف احلاالت العاجلة .7

       .املطلوبة بواسطة رئيس / أخصائية وحدة السجالت الطبية

  .فتح ملف للمنسوب وذويه  .8

اجلامعة يتم ادخال بيانات املنسوب على نظام امللفات االلكرتوني وسحب معلوماته الكرتونيًا من قاعدة بيانات  .9

  .املتاحة للربنامج االلكرتوني

  .تستكمل اجراءات فتح امللف للمنسوب واصدار رقم امللف اخلاص به .10

يتم ادخال بيانات أفراد العائلة املشمولني بأهلية العالج على برنامج امللفات وربطه بالرقم اجلامعي للمنسوب  .11

  .نسوبوبذلك ميكن البحث عن امللفات لألسرة مجيعها بنفس رقم امل

  .يقوم املوظف بطباعة بطاقة امللف الطيب للمراجع ويسلم البطاقات ملنسوب اجلامعة عند حضوره .12

تظل امللفات سارية وصاحلة لالستخدام بواسطة املراجع حتى تنتهي عالقة املنسوب باجلامعة ويصبح الرقم  .13

  .االلكرتونياجلامعي غري نشط ويتبعه اغالق امللفات تلقائيًا بواسطة الربنامج 
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  :امللفات املؤقتة  

يتم فتح ملف مؤقت ملوظفي اجلامعة املرتبطني باجلامعة بعقود مؤقتة وأعضاء هيئة التدريس الزائرين وطالب 

  .الدورات التدريبية والفصول الدراسية الواحدة وكل من يرتبط باجلامعة رمسيًا لفرتة مؤقتة

الوقتية مع اجلامعة )عقد / افادة من جهة ادارية باجلامعة / موافقة  يتقدم املراجع بوثيقة رمسية توثق عالقته .1

على الدراسة الفصلية أو حضور الدورة التدريبية اخل ......( ويقوم بتعبئة استمارة فتح امللف وتقديم األوراق اىل 

  .املوظف)ة( املسئول بالسجالت الطبية

  .ة امللف بالتأشري والتوقيع على االستمارةتعرض األوراق على املدير الطيب للموافقة وحتديد مد .2

  .يتم فتح امللف املؤقت طبقًا للقواعد بالربنامج االلكرتوني واصدار بطاقة رقم امللف .3

  .يغلق امللف املؤقت آليًا عند انتهاء مدته ما مل يتم جتديده باتباع نفس االجراءات السابقة .4

صة املتعاقدة مع اجلامعة بصفتها املؤسسية حيث أن هذه اآللية على العاملني بالشركات اخلا يال تسر .5

  .الشركة هي املنوطة بتقديم خدمات التأمني الصحي
 

 ارشادي( )دليلًا: إلكرتوني اتفتح امللف
 

 حجز املواعيد: جراءاتا - ب

يتم احلجز للمواعيد بالعيادات على برنامج التشغيل حسب جدول املواعيد بالعيادات ويقوم موظف االستقبال  .1

  .أقرب موعد متاح للمراجع مبا يتناسب مع وقتهبإعطاء 

املرضى الذين حيضرون اىل املركز للكشف يف نفس يوم حضورهم حيصلون على مواعيد بعيادات الطب  .2

  .العام/طب األسرة، األطفال، النساء والتوليد، العيون، اجلراحة

  .سبقية احلضورحتجز املواعيد هلؤالء املراجعني طبقًا لألوقات املتاحة بالعيادة وبأ .2.1

  .يستطيع املريض حجز موعد يف أي فرتة من نفس اليوم طبقًا لتوافر املواعيد .2.2

 40دقائق وبإمجالي  10توزع املواعيد يف كل عيادات املركز على وقت العمل مبعدل موعد كل   .2.3

  .موعد يوميًا لكل عيادة

ليوم الواحد لضمان توزيع على األكثر كحد أقصى يف ا تلكل مراجع احلق يف احلجز بثالثة عيادا .2.4

 .اخلدمات على أكرب عدد من املراجعني

يتاح احلجز فوق العدد املقرر لكل عيادة للحاالت احلادة او القادمة من اماكن نائية فقط بعد موافقة  .2.5

    .مواعيد اضافية يف اليوم الواحد 5الطبيب وحبد أقصى 

   .زمنة أو بعض احلاالت احلادة طبقًا ملا يقرره الطبيبراض املمقبلية تستخدم ملتابعة مرضى األستاملواعيد امل .3

متابعة حاالت احلمل مبواعيد منتظمة تقررها الطبيبة وتقوم حبجزها املمرضة مباشرة أو عن طريق   .3.1

  .مكتب االستقبال

متابعة حاالت األمراض املزمنة يف عيادات الباطنية واألطفال وغريها وكذلك بعض احلاالت احلادة  .3.2

   .كتابيًاحبجزها موظف االستقبال بناًء على طلب الطبيب املعاجل اما تليفونيًا أو يقوم 
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يتاح احلجز االلكرتوني على موقع املركز يف شبكة االنرتنت بوكالة اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس  .4

  .واملوظفني باجلامعة عن طريق خطوات مبسطة بعد الدخول على موقع اجلامعة باإلنرتنت

راجع بإنشاء حساب على موقع احلجز االلكرتوني باستخدام رقم امللف اخلاص به والرقم يقوم امل .4.1

  .اجلامعي ويكرر نفس اخلطوات بالنسبة لكل فرد من ذويه

 يتاح احلجز االلكرتوني لكل العيادات الطبية باملركز ) باستثناء األسنان( وحبد  .4.2

 موعد يف اليوم.  23أقصى 

بدًء من اليوم التالي للدخول اىل النظام وحبد أقصى موعدين يف اليوم ميكن للمراجع حجز أي موعد  .4.3

  .الواحد يف عيادتني خمتلفتني

ساعة خالل أيام العمل الرمسية حلل أي  24يتوافر الدعم الفين لربنامج التشغيل االلكرتوني للعيادات  .5

  .مشاكل تظهر أثناء حجز مواعيد العيادات املختلفة

فين للشركة املشغلة للربنامج يوميًا باملركز لتقديم الدعم الفوري ملوظفي يتواجد موظف الدعم ال .5.1

  .مكتب احلجز اثناء أوقات العمل الرمسية

الدعم الفين عن طريق اهلاتف اجلوال يقدمه موظف الدعم الفين ملنسوبي اجلامعي طيلة أيام العمل  .5.2

  .الرمسية حلل مشاكل احلجز االلكرتوني

 

  :شكاوى واملقرتحات واستطالع الرأي للمراجعنيتقديم ال إجراءات -ج 
 

ميكن للمراجع أن يتقدم بشكوى و/ أو مقرتح يف حال عدم رضاه عن أي من اخلدمات املقدمة له ويتم دراسة 

  .من تاريخ التقديم أسبوعنيالشكوى ثم الرد على املراجع يف خالل 

  .كتابيًايتقدم املريض بشكواه اىل موظف عالقات املرضى شفهيًا أم  .1

عند استالم الشكوى )شفهية أو كتابيه( يقوم املوظف بتسجيل الشكوى يف سجل الشكاوى مبا فيه اسم  .2

 .الشاكي، تاريخ ووقت تقديم الشكوى، نوع الشكوى )شفهية أو كتابية(

يقوم موظف عالقات املرضى بالتعرف على جوانب الشكوى يف حينها فاذا كانت يف حدود اختصاصه يعمل  .3

 .لها مباشرةعلى ح

إذا استطاع املوظف حل الشكوى يقوم بتسجيل االجراء الذي اختذه للحل، ثم يقوم الشاكي بالتوقيع بانتهاء  .4

  .الشكوى يف سجل الشكاوى

إذا مل يستطع املوظف حل الشكوى أو كانت خارج نطاق اختصاصه يقوم بتحويلها اىل املوظف االداري  .5

كوى الشفهية يتم ارسال الشاكي اىل املسئول مع ابالغ املسئول املسئول عن جهة الشكوى. بالنسبة للش

 24مبلخص املوضوع قبلها. بالنسبة للشكاوى الكتابية يقوم املوظف بإرساهلا اىل االداري املسئول يف خالل 

ساعة من التأكد من استكمال بيانتها يف النموذج واعالم الشاكي أنه سيتم االتصال به وابالغه باإلجراء 

 .اختذ فيها يف خالل أسبوع من تارخيه الذي
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    :البت يف الشكوى واختاذ ما يلزم حللها .6

 الشكاوى الشفهية:  .أ

يقوم املدير املسئول عن اجلهة اليت تتعلق بها الشكوى باالستماع للتفاصيل من مقدم الشكوى  .1

  إضافية.واالستفسار عما حيتاجه من بيانات 

الشكوى نشأ من عدم إدراك الشاكي لبعض النظم اخلاصة بالعمل إذا تبني للمدير أن املوضوع حمل  .2

يف املركز أو لعدم توافر اخلدمة أو جزء من اخلدمة باملركز يقوم بشرح الوضع للشاكي حتى يقتنع 

بعدم وجود تقصري أو عدم التمكن من حتقيق كل ما يرغب فيه الشاكي وبذلك يتم حل الشكوى 

  .وى وتوقيع الشاكيوتسجيل كيفية احلل يف سجل الشكا

إذا كانت الشكوى ميكن حلها يف نفس الوقت يقوم املدير باالتصال باملوظف)ين( ذو العالقة إلمتام  .3

احلل مبا ال خيل بالنظم املعتمدة أو حبقوق املرضى اآلخرين أو العاملني مع تقديم شرح موجز لصاحب 

   .الشكوى عن سبب حدوث املشكلة وكيفية احلل

الشكوى يتطلب البحث والتحقق من عدة جهات باملركز أو من عدة أشخاص مما  إذا كان موضوع .4

يستلزم وقت كايف وال يضر حبقوق املريض أو صحته يطلب املدير من الشاكي حتويل الشكوى اىل 

كتابية وتعبئة النموذج اخلاص بذلك وتوقيعه مع اعالمه باملدة الزمنية اليت سيتم بعدها الرجوع اليه 

  .سبوعني()حد أقصى أ

 الشكاوى الكتابية:   .ب

  .يقوم املدير املسئول بدراسة الشكوى ثم طلب افادة كتابية من املوظف)ين( ذوي الصلة باملوضوع .1

يدرس املدير املسئول االفادة )ات( املقدمة وتفاصيل الشكوى وميكن له استدعاء أي من املوظفني  .2

  .لالستفسار بدقة عن أي جزئية غري واضحة

املدير املسئول رأيه يف الشكوى مع بيان سبب حدوث املشكلة، أي أوجه قصور ان وجدت يكتب  .3

  .واقرتاح احلل للمشكلة وكذلك االجراءات اليت جيب أن تتخذ للحد من تكرارها ان لزم األمر

  .يرفع املدير املوضوع مع مستنداته اىل سعادة املدير العام لالطالع وابداء الرأي .4

يتم ابالغ الشاكي بنتيجة شكواه عن طريق موظف عالقات املرضى اال يف حاالت األحداث اجلسيمة  .5

 أو االخالل مبيثاق أخالقيات املهنة حيث يتبع االجراءات املعتمدة يف السياسات اخلاصة بكل منها.  

  :استخدام الشكاوى يف التحسني والتطوير .7

املنتهية اليت ثبت فيها وجود تقصري من موظف أو قصور  يقوم املدير العام للمركز بتحويل الشكاوى .7.1

  .يف النظم املتبعة باملركز اىل فريق اجلودة مع مقرتحات املدير املسئول

 .يتم ادراج مقرتحات التحسني جمتمعة يف خطة التطوير املعدة من الفريق للعام التالي .7.2

داد ما يلزم طبقًا ملقرتحات املدير املشاكل اليت حتتاج اجراءات سريعة لضمان عدم تكرراها يتم اع .7.3

املسئول اليت متت املوافقة عليها )تدريب/اعداد بروتوكوالت طبية اضافية / اعداد منشورات/شراء أو 

صيانة لألجهزة( ويتم اختاذ االجراءات املطلوبة يف أسرع وقت ممكن طبقًا لطبيعة املطلوب وتوافر 

   اإلمكانات.
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التقدم باقرتاح)ات( لتحسني مستوى اخلدمة باستخدام النموذج اخلاص بذلك  ميكن للمراجعني )ومرافقيهم( .8

)دليل النماذج( وتقدميه اىل موظف العالقات العامة والذي بدوره يرسله اىل مدير اخلدمة املذكورة للنظر والرد 

 .ثم يرفعه اىل مدير عام املركز الطيب لالطالع والتوجيه بالالزم

عينات عشوائية من املراجعني بصفة دورية ملعرفة أوجه القصور / أهم املشاكل  يقوم املركز باستطالع رأي .9

  .واالجيابيات يف خدمات املركز وذلك لوضع اخلطة السنوية للتطوير

 

 :تقديم اخلدمات الوقائية والعالجية ألمراض األسنان من املستوى األول إجراءات -د 

 اخلدمات العالجية:

 8:30عيادات( يوميًا مبعدل مريض كل نصف ساعة من الساعة  4)يتم احلجز للمرضى يف عيادات االسنان  .1

 م2:30وحتى  ص

احلاالت الطارئة اليت ترد للمركز بعد انتهاء احلجز يتم احلجز هلا من استقبال األسنان يف موعدين عند كل   .2

 .3:30اىل  2:30طبيب من 

 األسنان، فين)ة( أسنان، طبيب متدرب خريج كلية األسنان )طبيب امتياز(.تدار العيادات بواسطة طبيب  .3

ينتهي الكشف املبدئي بتحديد التشخيص املبدئي والبدء يف العالج باملركز إذا كانت احلالة تقع يف نطاق  .4

خدمات الرعاية الصحية األولية أو حتول احلالة اىل املستشفى املرجعي بعد عمل أي عالج طارئ حيتاجه 

 املريض.  

يقوم طبيب أسنان العيادة بكتابة التشخيص يف ملف املريض وموقع ورقم السن أو الضرس املصاب والعالج  .5

املطلوب ويطلب للمريض الذي سيتم عالجه بالكامل يف عيادات املركز موعدًا الستكمال العالج ان احتاج 

 األمر من مكتب االستقبال بقسم األسنان. 

 مواعيد العالج التتابعي يقوم الطبيب بالتأكد من السن املصاب وموقعه والتشخيص قبل استكمال العالج يف .6

بالكشف االكلينيكي، مراجعة األشعة ان وجدت وكذلك مالحظات طبيب عيادة الكشف املبدئي ثم يوثق 

عالج  االجراء وموقع السن يف نافذة مالحظات املتابعة مبلف املريض بعد اعالم املريض مبا سوف يقوم به من

 ومكان السن املصاب. 

 :االحالة ملستشفى املستوى الثاني والثالث للعالج .7

 املستشفى الذي يتم التحويل اليه هو مستشفى جامعة أم القرى لطب األسنان. .7.1

احلاالت اليت تستلزم التحويل هي: اخللع اجلراحي، الرتكيبات الصناعية، األطفال الغري متعاونني،  .7.2

 نان اخللفية بعد عمل العالج املبدئي باملركز، تقويم األسنان. استكمال عالج العصب لألس

 يتم اطالع املرضى قبل التحويل على سياسة العالج يف املستشفى التعليمي اجلامعي. .7.3

يعطى املريض أوراق التحويل وصور األشعة اليت متت )أو التقرير( ويوجه اىل مكتب استقبال املستشفى  .7.4

 التعليمي اجلامعي لألسنان. 
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 اخلدمات الوقائية:

تقدم النصائح الوقائية ملرضى العيادة أثناء العالج فيما يتعلق باحلفاظ على صحة األسنان وطريقة تنظيفها  .1

واستخدام الفرشاة أو السواك بالطريقة الصحيحة واألغذية الصحية اليت حتافظ على صحة األسنان وال تسبب 

  .التسوس

بوضع مادة عازلة ملنع التسوس وكذلك النصائح باستخدام طريقة التنظيف يتم تقديم خدمات وقائية لألطفال  .2

  .السليمة

يشارك العاملني يف عيادات األسنان بتقديم فعاليات توعوية داخل املركز تتالزم مع األيام العاملية للحفاظ على  .3

 .صحة األسنان بالتعاون مع وحدة الصحة العامة

 

 )منوذج(: احلاالت املزمنة وصرف العالج الشهريإجراءات متابعة مرضى  :نيًاثا
 

يتم ادخال املريض يف نطاق العالج الشهري بواسطة الطبيب األخصائي أو االستشاري بعد استقرار احلالة  .1

  :احلادة وحتديد األدوية واجلرعات اليت حيتاجها

املناسبة بعد تشخيص واستقرار حيدد الطبيب املعاجل األدوية اليت حيتاجها املريض للعالج باجلرعات  .1.1

  .حالته

يوم حسب حالة املريض  90يوم اىل  30يقوم الطبيب بكتابة األدوية للعالج الشهري لفرتة ترتاوح من   .1.2

يوم يف الوصفة واليت تقسم كمية الدواء تلقائيًا تبعًا للجرعة  30وينشط عالمة تكرار العالج كل 

  .اليومية وحمتوى األقراص / االبر

املريض الطبيب بعد انتهاء فرتة العالج الشهري املقررة وذلك إلعادة تقييم احلالة واجراء الفحوصات  يراجع .1.3

  .الدورية

  :صرف الدواء شهريًا من الصيدلية مباشرة .2

يتوجه املريض اىل الصيدلية مباشرة لصرف عالج الشهر من األول اىل الثالث دون احلاجة ملراجعة الطبيب  .2.1

  .لشهري حتى تنتهي كامل املدة اليت قررها الطبيببعد كتابة العالج ا

  .يراجع الصيدلي الوصفة الطبية كما يف سياسة صرف العالج اليومي .2.2

يتأكد الصيدلي من عدم وجود تعارض يف األدوية املكتوبة للمريض شهريًا خاصة لو كانت من أكثر  .2.3

  .من عيادة وكذلك مع أي وصفة يوميه ملراجعة أخرى

دقة للمريض األدوية املوصوفة وجرعاتها احملددة، الطريقة السليمة للحفظ والتخزين ملدة يشرح الصيدلي ب .2.4

 .شهر

يسلم الصيدلي األدوية كل دواء مغلف وعليه ملصق يوضح االسم واجلرعات ويضعها داخل عبوة بالستيك  .2.5

 اجلوية.حلفظها من الضياع والظروف 
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إذا كان يشكو من أكثر من مرض مزمن أو يتم  يتم حتويل املريض اىل عيادة الصيدلة اإلكلينيكية .2.6

عالجه بأحد األدوية ذات نطاق عالجي ضيق وذلك للتأكد من درجة التزام املريض بتعليمات اخذ الدواء 

 .وحفظه ومراجعة التداخالت الدوائية وتغيري أو تعديل اجلرعات بالتشاور مع الطبيب املعاجل

 ضوابط الصرف:  .3

أيام قبل تاريخ االستحقاق وذلك تسهياًل  5الج الشهر اجلديد يف غضون حيق للمريض احلضور لصرف ع .3.1

  .للمرضى

  .ميكن ألحد أقارب املريض استالم الدواء عنه خاصة كبار السن لتخفيف العبء عنهم .3.2

ال حيق ألي مريض صرف عالج ألكثر من شهر واحد وال صرف العالج لفرتات مستقبلية لتواجده يف أجازه  .3.3

 .خارج البالد

طى املريض بطاقة عالج شهري مكتوب بها التشخيص والعالج وذلك الستخدامها يف حاالت الطوارئ يع .3.4

  .فقط إذا حدث عطل مفاجئ بالنظام

 

 إجراءات ضمان توفري مجيع مستويات العالج ملنسوبي اجلامعة واحلماية من أخطار األمراض :ثالثًا

 (مناذج) املعدية واإلدمان وتلوث البيئة:       

 توفري مجيع مستويات العالج:  - أ

يتلقى مراجعي املركز الطيب الرعاية الطبية املتكاملة للحاالت احلادة واملزمنة يف نطاق العيادات العامة  .1

  .والتخصصية املتوافرة

يتم عمل الفحوصات املخربية واالشعاعية مبا يتوافر باملركز من فحوصات أساسية ومتقدمة لتشخيص  .2

  .وعًااألمراض األكثر شي

املريض الذي حيتاج اىل تنويم باملستشفى للعالج سواء الباطين املتقدم او العمليات اجلراحية العامة  .3

تتم احالته اىل مستشفيات وزارة الصحة املرجعية عن طريق برنامج احاليت أو الوالدات  .والتخصصية

 االلكرتوني باإلجراءات اآلتية:

ات وزارة الصحة الستكمال الفحوصات او للعالج يتم تعبئة عند احلاجة لتحويل مريض إلحدى مستشفي .3.1

منوذج احاليت بواسطة الطبيب املعاجل مع حتديد التخصص املطلوب ونوع االحالة طارئة ام مراجعة 

للعيادات اخلارجية )حاالت انقاذ احلياة يتم اجراء االسعافات االولية مع التنسيق السريع مع املستشفيات 

 املريض بواسطة اسعاف املركز الطيب(. والرتتيب لنقلاملعنية 

 يرسل التحويل للمدير الطيب للتوقيع واخلتم ثم يوجه ملكتب التنسيق الطيب. .3.2

يقوم موظف التنسيق الطيب باستكمال الوثائق املطلوبة من املراجع وتعبئة النماذج االلكرتونية اخلاصة  .3.3

 .حالة )طارئة ام مراجعة للعيادات اخلارجية(بربنامج احاليت التابع لوزارة الصحة مع حتديد نوع اال

لقسم  اخباره بالتوجهيف حال كانت احلالة طارئة يعطى املريض منوذج االحالة مع رقم االحالة ويتم  .3.4

 الطوارئ للمستشفى املختص.



8 

يف حالة احالة مريض للعيادات اخلارجية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بعد ارسال الوثائق من  .3.5

خالل برنامج احاليت االلكرتوني يعطى منوذج االحالة للمراجع مع رقم االحالة ويبلغ بأنه سوف يتم 

 .وموعد املراجعة بتحديد املستشفىالتواصل معه بعد رد برنامج احاليت االلكرتوني 

 إجراءات اإلبالغ عن األمراض املعدية: -ب 

  احملدد.تسجيل حاالت االشتباه لإلمراض املعدية يف منوذج االبالغ  .1

يقوم الطبيب العيادات /املخترب بتعبئة بيانات املريض الذي قام بالكشف عليه أو اجراء الفحص واشتبه  .1.1

 يف اصابته بأحد األمراض املعدية املنصوص عليها يف النموذج.

 تقوم ممرضة العيادة أو الطبيب بإبالغ منسق فريق العدوى فورًا باحلالة.  .1.2

تراجع منسق فريق العدوى البيانات اليت مت تسجيلها للتأكد من استكماهلا وتصنيف املرض لتحديد  .1.3

 الفرتة الزمنية لإلبالغ.

نسق فريق مكافحة العدوى ارسال البالغات اىل ادارة الطب الوقائي طبقًا للفرتات الزمنية احملددة: تقوم م .2

 بتصنيف املرض املعدي اىل بالغ فوري، بالغ أسبوعي، بالغ شهري:

ساعة اىل قسم األمراض املعدية  24االبالغ الفوري: يتم ارسال البالغات الفورية التالية بالفاكس خالل  .2.1

مرض السل، فريوس كورونا، اجلمرة اخلبيثة، الطاعون، الكولريا، احلمى ) :مبديرية الشؤون الصحية، وتشمل

الصفراء، الدفترييا، احلصبة، احلصبة األملانية، النكاف، السعال الديكي، شلل األطفال، حاالت شلل مشتبه مثل 

اإلبوالن، محى السا( التهاب السحايا، التهاب الدماغ، احلميات الفريوسية النزفية )محى الضنك، محى الوادي املتصدع، 

 .(آخر يظهر يف شكل وباء وأي مرضانفلونزا الطيور، داء الكلب، 

يتم ارسال البالغات عن طريق منوذج البيان اإلحصائي األسبوعي بالفاكس اىل قسم  االبالغ األسبوعي: .2.2

احلمى الكزاز، االلتهاب الكبدي )أ، ب، ج، د(، ) االمراض املعدية مبديرية الشؤون الصحية، وتشمل:

 .(ي املائي، احلمى املخية الشوكيةاملالطية، التيفوئيد والبارا تيفوئيد، اجلدير

يتم ارسال احصائية بالغات حاالت االمراض املعدية املكتشفة خالل شهر باملركز : االبالغ الشهري .2.3

 املالريا،حاالت االيدز حاالت ): وترسل بالفاكس اىل قسم االمراض املعدية مبديرية الشؤون الصحية وتشمل

 .(البلهارسيا والليشمانيا،

 إجراءات تقديم اخلدمات بطريقة آمنة وتوفري بيئة آمنة وصحية: :رابعًا

 إجراءات سالمة األدوية والعقاقري واملستلزمات الطبية املتداولة ومراقبة استعماهلا:  - أ

 إجراءات التدابري األمنية للصيدلية:  .1

 جيب على مجيع موظفي الصيدلية ارتداء بطاقة العمل بطريقة ظاهرة.  .1.1
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مجيع موظفي املركز الطيب اجلامعي اآلخرين )أطباء، متريض، فنيني أو إداريني( يعتربون أشخاص غري  .1.2

 مصرح هلم بدخول الصيدلية وجيب أال يسمح هلم بذلك إال إذا كان تواجدهم له عالقة بالعمل.

ال يسمح بتواجد اشخاص غري معروفني يف الصيدلية حتت أي حال من األحوال إال بدعوة أو حتت اشراف  .1.3

موظفي الصيدلية ولضرورة تتعلق بالعمل فقط وجيب ان يكون تواجده بعيدا عن مناطق ختزين أو صرف 

 األدوية. 

 أبواب وشبابيك الصيدلية جيب أن تكون مغلقه خارج أوقات الدوام. .1.4

مدير الصيدلية أشخاص حمددين حليازة مفتاح باب الصيدلية ويف حال استخدام األقفال الرقمية يعني  .1.5

 حيدد باالسم املخول هلم معرفة أرقام الفتح واوقات استخدامهم هلا.

جيب أن تكون خطة اإلخالء أثناء احلريق واضحة ومعلقه يف الصيدلية، كل خمارج اإلخالء موضحة يف  .1.6

احلريق متوفرة ومتحقق من صالحيتها وذلك من خالل خطة أمن وسالمة املبين  اخلطة، وكذلك طفايات

  .ككل واملعدة بواسطة إدارة األمن والسالمة باجلامعة

دخول الصيدلية خارج وقت الدوام الرمسي يف حالة وجود طوارئ يكون من خالل مدير الصيدلية او نائبه  .1.7

 او مدير عام املركز الطيب اجلامعي.

 ألي حادث يهدد أمن الصيدلية جيب اتباع اخلطوات التالية: عند التعرض .1.8

 يتم إبالغ مدير الصيدلية ومن ثم مدير عام املركز الطيب اجلامعي فورًا.  .1.8.1

يتم فتح حتقيق فوري يف مالبسات احلادث للتأكد من مستوى األمان واإلجراءات الالزمة لتأمني  .1.8.2

 املنطقة. 

 جيب توثيق اإلجراءات بتقرير حادث.  .1.8.3

دد أسباب احلادث واإلجراءات الالزمة لضمان عدم حدوثه بنفس الطريقة املتبعة يف سياسة حت .1.8.4

 األحداث العارضة واجلسيمة. 

 .عدم االلتزام بهذه السياسة يعرض املخالفني للمساءلة واجلزاء .1.8.5

 :إجراءات التأكد من صالحية األدوية والتعامل مع األدوية منتهية الصالحية .2

مساعد الصيدلي الذي يقوم بصرف الدواء التحقق من الصالحية وتاريخ انتهاء  ينبغي على الصيدلي / .2.1

 الصالحية للمنتج. 

 ال يتم صرف أي دواء اال إذا كان حيمل تاريخ انتهاء الصالحية. .2.2

يوم يف الرف املخصص لألدوية  30جيب ان حتتفظ الصيدلية باألدوية اليت ستنتهي صالحيتها على خالل  .2.3

 صالحيتها على االنتهاء.اليت أوشكت 

جتري بانتظام عمليات جرد شهريه يف الصيدلية الرئيسية وصيدليات الفروع يقوم بها الصيادلة والفنيني  .2.4

العاملني بها بإشراف مدير الصيدلية وكذلك جرد شهري للصيدلية املصغرة يف غرفة العالج من قبل 

 متريض الغرفة وبإشراف رئيسة التمريض أو مساعدتها.
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حالة وجود دواء منتهي الصالحية جيب على الصيدلي/مساعد الصيدلي أن يقوم بتعبئة النموذج اخلاص يف  .2.5

والتخلص من األدوية منتهية الصالحية يف كيس اصفر )نفايات طبية خطرة( ويعلم هذا الكيس باسم 

 الدواء وتاريخ انتهاء الصالحية وكمية الدواء املنتهي الصالحية.

مع االكياس الصفراء ووضعها يف الوعاء اخلاص بالنفايات الطبية اخلطرة يف يقوم عامل النظافة جب .2.6

الغرفة املخصصة جلمع النفايات حيث تقوم الشركة املسئولة عن التخلص اآلمن من النفايات الطبية 

 بالتعامل معها والتخلص منها طبقًا للمعايري القياسية الوطنية. 

 )منوذج(: الدوائيةاحلد من واإلبالغ عن األخطاء  إجراءات .3

  :دور األطباء .3.1

ينبغي على الطبيب كتابة الوصفة كاملة واضحة تتضمن اسم الدواء، الشكل الدوائي،  .3.1.1

اجلرعة، الرتكيز الدوائي الطريقة والتكرار ويف حال استخدام النظام االلكرتوني جيب أن 

 يتأكد الطبيب من اسم الدواء الذي اختاره، الرتكيز والشكل الدوائي. 

جيب على الطبيب وضع كل ما ميكنه من التعليمات يف الوصفة االلكرتونية، وان كان هناك  .3.1.2

 تعليمات اضافية فيستخدم وصفة ورقية اضافية لتوضيحها. 

التأكد من التاريخ الدوائي للمريض ووجود حساسية للمركبات أو األدوية املشابهة أو تعاطي  .3.1.3

 ارض. ادوية أخرى ميكن أن حيدث معها تداخل أو تع

 مراجعة ملف املريض واألدوية اليت مت وصفها له يف الفرتة السابقة من العيادات األخرى.  .3.1.4

عدم صرف دواء ألول مرة للمريض بكمية شهرية ولكن جيب صرف كمية حمددة ملدة أسبوع أو  .3.1.5

 اثنني على األكثر ثم متابعة املريض للتأكد من األثر الطيب وانعدام اآلثار اجلانبية. 

طريقة استخدام الدواء للمريض والتأكد من استيعابه للشرح وكذلك شرح االعراض شرح  .3.1.6

 اجلانبية والتنبيه باحلضور فورًا للمراجعة اذا ظهرت أعراض حادة أو شديدة.

 ال ينبغي استعمال تعليمات غري مفهومة.  .3.1.7

 ال ينبغي استعمال أمساء االدوية املختصرة أو التجارية.  .3.1.8

ة أو اللفظية والتأكد من كتابة كل التعليمات يف الوصفة اما الورقية أو تقليل األوامر اهلاتفي .3.1.9

 االلكرتونية.

 توثيق حساسية األدوية يف ملف املريض االلكرتوني.  .3.1.10

 متابعة املرضى دوريًا عند استخدام األدوية ذات نطاق عالجي ضيق. .3.1.11

   :دور العاملني بالصيدلية .3.2

 ف الدواء. التأكد من رقم امللف الطيب للمراجع قبل صر .3.2.1

التدقيق يف الوصفات الطبية للمراجع على النظام االلكرتوني والتأكد من دقة اجلرعات  يتم .3.2.2

 وعدم وجود تعارض أو تداخل بني األدوية املكتوبة من عيادة واحدة أو أكثر من عيادة. 

يف حال اشتبه فين الصيدلية أو الصيدلي يف وجود تعارض أو تداخل يف األدوية جيب عليه االتصال  .3.2.3

 الستبيان التعارض وتغيري اجلرعات أو تبديل الدواءبالطبيب 
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 وضع ملصقات تعليمات الدواء على مغلف األدوية بصورة واضحة. .3.2.4

عالقته باألدوية األخرى وبتناول تقديم شرح وايف للمريض عن طريقة استخدام الدواء ومواعيده و .3.2.5

 األطعمة وكذلك عن امكانية تقسيم أو سحق احلبوب واذابتها. 

 زيادة الوعي بني العاملني بالصيدلية حول األدوية شبيهة الشكل واالسم. .3.2.6

تقنني صرف األدوية املستخدمة يف غرفة العالج عن طريق انشاء نظام الصيدلية املصغرة بغرفة  .3.2.7

 العالج.

 ت محراء على االدوية عالية اخلطورة واختاذ املزيد من احلذر عند صرفها.وضع ملصقا .3.2.8

 التأكد من التخزين السليم لألدوية، ومراجعة تواريخ الصالحية دوريًا.  .3.2.9

  العالج:دور التمريض يف غرفة  .3.3

 التأكد من رقم امللف وهوية املريض.  .3.3.1

 املكتوبة غري مألوفة لديه. التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا اشتبه املمرض)ة( أن اجلرعة .3.3.2

 توثيق أي ادوية يتم إعطاؤها الكرتونيًا أو ورقيًا.  .3.3.3

اتباع تعليمات مكافحة العدوى يف مجيع خطوات حتضري واعطاء األدوية باحلقن الوريدي أو  .3.3.4

 العضلي.  

سؤال املريض)ة( عن احلساسية للدواء أو ما يشابهه أو األطعمة املشرتكة مع الدواء يف أحد  .3.3.5

 املكونات )حساسية البيض مع بعض التطعيمات يف األطفال(.

 ال ينبغي استخدام أي منتج ليس عليه ملصق مبحتوياته واملعلومات الالزمة. .3.3.6

 عند اكتشاف اخلطأ الدوائي يتم عمل اخلطوات التالية:   .3.4

ينبغي على أي موظف صحي يكتشف خطا دوائي طبيب أو صيدلي أو ممرض حماولة منع أو  .3.4.1

 طأ فورًا ثم كتابة تقرير اخلطأ الدوائي مباشرة بعدها.  تصحيح اخل

 جيب على الطبيب املعاجل أن ميال املنطقة املخصصة لتقرير اخلطاء الدوائي. .3.4.2

يقوم الصيدلي بالتحقق وحتديد ما إذا كان اخلطأ الدوائي له آثار ضارة إذا اخذه املريض ومن ثم  .3.4.3

 وقف التأثري احملتمل عن طريق ادارة املركز. يتوجب االتصال باملريض ألخذ اجراءات عاجلة ل

يتم مناقشة تقارير األخطاء الدوائية يف وحدة ادارة اجلودة الشاملة كل شهر واختاذ االجراءات  .3.4.4

التصحيحية الالزمة )تدريب لألطباء والعاملني بالصيدلية، تعديل ترتيب األدوية، تغيري صالحيات 

رش عمل لتحفيز األطباء والعاملني على االطالع واألخذ كتابة بعض األدوية، عمل اجتماعات أو و

 باملعلومات املتكاملة واحلديثة عن مشاكل التعارض والتباين بني األدوية. 

يف حاالت األخطاء الدوائية اجلسيمة يتم التعامل معها بنفس سياسة األخطاء اجلسيمة مبا فيها  .3.4.5

 تشكيل جلنة الستقصاء األسباب اجلذرية ووضع احللول.
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 إجراءات االهتمام بنظافة بيئة املركز الطيب والتعامل اآلمن مع النفايات الطبية واألدوات احلادة: -ب 

 )دليل إرشادي(نظافة بيئة املركز:  .1

 االحتياطات العامة: .1.1

 وعند احلاجة. العمل بدء قبل جيدا اليدين غسل جيب .1.1.1

 القياسية، إذا احتاج األمر لذلك.لبس املالبس الواقية املنصوص عليها يف االحتياطات  .1.1.2

من  املوضحة ةالنظافاستخدام مطهرات مناسبة يف عملية التنظيف مع مراعاة اتباع تعليمات  .1.1.3

 الشركة املصنعة والتحقق من صالحية حملول التنظيف.

 مسح األسطح من األعلى اىل األسفل ومن الداخل إىل اخلارج.  .1.1.4

 العناية بأدوات النظافة وتنظيفه: .1.2

 حتفظ أدوات التنظيف جافة ويتم ختزينها يف مكان جيد التهوية.  .1.2.1

 يتم تنظيف وتطهري األدوات بعد كل استعمال. .1.2.2

 تنظيف األرضيات:  .1.3

 يتم التنظيف باملاء الساخن واملنظفات باستخدام " دلو مزدوج ".  .1.3.1

 مرتًا مربع.  40جيب تغيري املاء بعد تنظيف أي مساحة ال تزيد عن  .1.3.2

 يف اهلواء.يرتك السطح ليجف  .1.3.3

 )منوذج( حتديد معدل إعادة النظافة: .1.4

 :الواجبات اليومية .1.4.1

 وممرات املركز الطيب اجلامعي. تنظيف األرضيات 

 تفريغ، غسل وإعادة تبطني صناديق النفايات. 

 تنظيف أحواض اليد، واحلنفيات واملرايات. 

  احلاجة.تعبئة مجيع صناديق املناديل، ومناديل املرحاض والصابون يوميا وعند 

 األسبوعية: الواجبات .1.4.2

 الداخل واخلارج. من املصاعد مجيع تنظيف 

 الصور وأسطح  ذلك إطارات يف مبا املكتبية، املمرات واملناطق يف العالية األسطح تنظيف

 والستائر. العالية األبواب، احلواف وإطارات الدواليب،

 .إزالة الغبار عن الستائر وتغيريها إن لزم األمر 

 الشهرية: الواجبات .1.4.3

 اخلاصة باملرضى، إذا احتاج األمر لذلك. السرر ستائر تغيري 

 املرضى. على الكشف مجيع غرف يف اجلدران وتنظيف مسح 

 واخلارجية. الداخلية النوافذ تنظيف 
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 مستويات النظافة للمناطق املختلفة للمركز الطيب:   .1.5

 املناطق قليلة اخلطورة باملركز الطيب: مرة واحدة يوميًا وكلما دعت احلاجة.  .1.5.1

املناطق متوسطة اخلطورة: ثالث مرات يوميًا على األقل وكلما لزم األمر مثل تنظيف العيادة  .1.5.2

 عند احلاجة للتخلص الفوري من املواد العضوية. 

 طوال فرتة الدوام الرمسي.  غسل املراحيض بصورة منتظمة قبل بداية الدوام ثم كل ساعة .1.5.3

 )منوذج( التنظيف الفوري عند حدوث أي تلوث أو انسكاب لسوائل اجلسم:  .1.6

 ارتداء القفازات شديدة التحمل. .1.6.1

 مسح كمية السائل بقطعة من القماش ثم استخدم قطعة أخرى مشبعة باحمللول املطهر. .1.6.2

 عند التعامل مع انسكاب السوائل بكمية كبرية: .1.6.3

 كبرية جافة تستخدم ملرة واحدة حتى متتص او تتشبع بالسائل.وضع قطعة قماش  .1.6.3.1

 التخلص من الفوطة بالكيس املناسب. .1.6.3.2

 ( دقائق على املنطقة.10سكب حملول مطهر مركز ملدة ) .1.6.3.3

مسح األثار مرة أخرى ويتم التخلص من املواد املستخدمة يف معاجلة االنسكاب  .1.6.3.4

 بالوعاء املناسب.

 وجود قطع زجاج مكسورة:عند التعامل مع انسكاب الدم مع  .1.6.4

 وضع قطعة قماش تستعمل ملرة واحدة على االنسكاب. .1.6.4.1

 دقائق. 10سكب حملول مطهر مركز ملدة  .1.6.4.2

 التقاط الزجاج املكسور باستخدام مالقط وليس باليد والتخلص منها بوعاء خاص. .1.6.4.3

رفع قطعة القماش املشبعة بالدم أو السائل ويتم التخلص منها بكيس خاص حسب  .1.6.4.4

 التعليمات.

 مسح األثار مرة أخرى بقطعة قماش مشبعة بالكلورين املركز. .1.6.4.5
 

 إجراءات التعامل اآلمن مع النفايات الطبية: .2

  إلقاء ونقل النفايات الطبية اخلطرة املعدية: .2.1

يتم إلقاء النفايات اخلطرة املعدية يف حاويات ذات التحكم بالقدم واحملتوية على األكياس  .2.1.1

 الصفراء وجيب أن تتوفر تلك احلاويات يف كل عيادة ومرفق باملركز.  

 جيب أال تعبأ احلاويات أكثر من ثالثة ارباعها حتى يسهل اغالقها.  .2.1.2

اسطة عمال النظافة ويرتدي العمال القفازات جتمع النفايات الطبية من مصادرها ويتم نقلها بو .2.1.3

وقناع الوجه عند التعامل مع النفايات ويقوم بربط الكيس برباط بالستيكي خاص بها عند 

 امتالئها ثالثة ارباع السعة ونقلها إىل غرفة النفايات اخلطرة باملركز.  

 ية. ال يتم خلط النفايات الطبية اخلطرة مع النفايات العامة يف نفس احلاو .2.1.4
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 إلقاء ونقل النفايات الطبية اخلطرة احلادة حسب إجراءات التعامل مع األدوات الطبية اخلطرة )احلادة(. .2.2

 جتمع النفايات الطبية يف موقع التخزين املخصص باملركز: .2.3

 يكون موضع التخزين مناسبًا حبيث ال يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة العاملني باملركز. .2.3.1

جيب أن تكون غرفة النفايات الطبية جيدة التهوية ملنع امليكروبات وتكون حمكمة اإلغالق  .2.3.2

 ويوضع عليها شعار النفايات احليوية اخلطرة. 

جيب على فريق مكافحة العدوى متابعة جتميع النفايات الطبية اخلطرة داخل املركز يف  .2.3.3

 الطبية حمكمة اإلغالق. الغرفة املخصصة هلا، والتأكد من أن مجيع أكياس النفايات

 النفايات الغري طبية )العامة(:  .2.4

تلقى هذه النفايات يف حاويات النفايات العامة احملتوية على األكياس وجيب توافرها يف كل  .2.4.1

 عيادة باملركز وكذلك باملمرات وأماكن اخلدمات األخرى. 

ن جتميع القمامة جتمع النفايات بواسطة عمال النظافة يف االكياس السوداء وترمى يف مكا .2.4.2

 خارج املركز الطيب اجلامعي. 

تدريب وتعليم العاملني وعمال النظافة باملركز بالطريقة الصحيحة للتعامل مع النفايات وكيفية  .2.5

 التخلص اآلمن من النفايات طبقًا للمواصفات املعتمدة.
 

 إجراءات التعامل مع األدوات احلادة والتخلص منها: .3

 الالزمة لتنفيذ احتياطات الوقاية:توفري وسائل األمان  .3.1

تتوىل الشركة املسئولة عن التخلص من املواد اخلطرة توفر احلاويات املخصصة للتخلص من  .3.1.1

 املواد اخلطرة احلادة.

األماكن اليت تتعامل مع األدوات احلادة )غرفة  الصفراء يفوضع عدد كايف من احلاويات  .3.1.2

عيادات اجلراحة، غرفة سحب الدم، عيادة  الضماد والعالج، عيادات األسنان، املخترب،

 األطفال، الصيدلية(.

، ويتم وضعها عند أو اقل من املرضى واملراجعنيوضع حاويات األدوات احلادة بعيدة عن متناول  .3.1.3

  العني.مستوى 

وضع امللصقات اخلاصة لطريقة التخلص اآلمن من االدوات احلادة يف كافة أماكن تقديم  .3.1.4

 كز الطيب اجلامعي.الرعاية الصحية باملر

 يتبع أفراد الكادر الصحي التعليمات اآلتية قبل وأثناء وبعد استخدام األدوات احلادة:  .3.2

 اختاذ االحتياطات القياسية الالزمة قبل استخدام األدوات احلادة. .3.2.1

 القيام بفتح غطاء األداة احلادة بعيدًا عن اجلزء احلاد كما هو موضح على الغطاء. .3.2.2

ستخدام األدوات احلادة ذات االستخدام الواحد يتم القاءها يف احلاوية ذات عند االنتهاء من ا .3.2.3

اللون األصفر، بينما توضع األدوات املتعددة االستخدام يف الوعاء املخصص إلرساهلا إلعادة 

 التعقيم. 
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 يتم التخلص من أدوات احلماية الشخصية مباشرة بعد االنتهاء من التخلص من االدوات احلادة.  .3.2.4

 جتنب إعادة تغطية اإلبر أو ثنيها أو قصها أو كسرها.  .3.2.5

عدم ملء حاويات األدوات احلادة أكثر من ثالثة ارباع سعتها لتجنب خطر االصابة عند ادخال  .3.2.6

 اداة حادة أخرى وال يتم فتح احلاوية لنقل االدوات إىل حاوية اخرى. 

 التخلص اآلمن من االدوات احلادة:  .3.3

احلادة عند امتالء ثالثة ارباعها مباشرة اىل الغرفة املخصصة للنفايات اخلطرة مع يتم نقل حاوية األدوات 

مراعاة ان يقوم عامل النظافة بارتداء ادوات احلماية الشخصية اثناء النقل ثم التخلص منها مباشرة بعد 

 النقل.

 .(دليل إرشادي)التعامل السليم مع احلوادث العارضة بوخز اإلبر  .4

املني على الطريقة الصحيحة للتعامل مع األدوات احلادة ومدى خطورتها وكيفية التخلص تدريب وتوعية الع .5

 اآلمن منها:

 اعداد دورات تدريبية للعاملني باملركز وكيفية االستخدام اآلمن لألدوات احلادة، والتخلص منها.  .5.1

 توزيع منشورات موجزة على العاملني يف أماكن تقديم الرعاية الصحية باملركز.  .5.2

 ملتابعة املستمرة لتطبيق السياسة يف اماكن الرعاية الصحية املختلفة وذلك باملرور العشوائي.ا .5.3

 إجراءات السالمة من خماطر التعرض لألشعة: -ج 

 اجراءات وقاية املرضى: .1

سؤال املرضى من النساء عن إمكانية أن تكون حامل وذلك لتمنع من عمل الفحص اإلشعاعي أو  .1.1

 التواجد مع أحد داخل غرفة األشعة. 

 استخدام واقي األشعة ملنع وصول األشعة لألجهزة التناسلية. .1.2

 استخدام واقي األشعة لألطفال ملنع وصول األشعة لألماكن احلساسة. .1.3

 بقسم األشعة:  إجراءات وقاية العاملني .2

 جيب على العاملني بقسم األشعة ارتداء الدرع الواقي من اإلشعاع للحد من مستويات التعرض لألشعة. .2.1

 جيب على العاملني ارتداء جهاز قياس التعرض لإلشعاع )بادج فيلم(. .2.2

حد شهور واإلبالغ عن أي زيادة للتعرض أل 3يعاد قراءة اجهزة قياس التعرض لإلشعاع )بادج فيلم( كل  .2.3

العاملني بقسم األشعة وأختاد الالزم حيال ذلك بالبعد عن العمل واجراء الفحوصات املخربية للتأكد من 

 عدم تأثره بذلك.

 إجراءات الوقاية العامة جلميع األشخاص داخل وخارج قسم األشعة: .3

 األقل. مل على2 مجيع اجلدران احمليطة بقسم األشعة البد وأن تغطى وجتلد بصفائح من الرصاص مسك .3.1

 يراعى ان تكون اماكن انتظار املرضى والزوار بعيده بالشكل الكايف عن جمال اجهزة األشعة. .3.2
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 إجراءات السالمة عند الفحص بالرنني املغناطيسي: .4

منع أي مريض باضطراب ضربات القلب ممن مت زرع املنظم الكهربائي للقلب له وكذلك املرضى  .4.1

تخدام أي خيوط او مشابك معدنية من التعرض للفحص بالرنني الذين مت اجراء عمليات باملخ مع اس

 املغناطيسي.

التنبيه على املرضى بإزالة أي ادوات معدنية قابلة للتمغنط قبل االقرتاب من غرفة الرنني املغناطيسي مثل  .4.2

 الساعات، القالئد، النظارات، الكروت املمغنطة وغريها.

 .إرشادي(دليل ) حلريقاإجراءات السالمة من خماطر  .5

 

 الصحيالتوعية الصحية ومتابعة أثرها يف تغيري السلوك  أنشطةتفعيل  إجراءات :خامساًًً   

يقدم املركز الطيب اجلامعي التوعية والتثقيف الصحي ملراجعيه وملنسوبي اجلامعة داخل املركز وكذلك يف 

من خالل خطة سنوية تعدها وتشرف على تقديم الفعاليات واألنشطة وحدة  أماكن خمتلفة من احلرم اجلامعي

 الصحة العامة باملركز وذلك كما يلي: 

  )مناذج(: ومتابعة نتائجها إجراءات إقامة فعالية تثقيفية باملركز الطيب اجلامعي

داخل املركز واحلرم تقوم وحدة الصحة العامة يف بداية العام بتحديد الفعاليات األساسية اليت ستقدمها  -1

اجلامعي على مدار العام وذلك باختيار أهم األيام الصحية العاملية اليت يتم اإلعالن عنها من منظمة الصحة 

 العاملية.

يتم االعالن عن الفعالية للكادر الطيب باملركز من قبل وحدة الصحة العامة للمشاركة فيها وذلك قبل  -2

 أشهر.موعدها احملدد بثالثة 

مارس الصحي بتعبئة منوذج طلب تنفيذ فعالية وتقدميه لوحده الصحة العامة. وذلك يف فرته اقصاها يقوم امل -3

 الفعالية.شهرين من تاريخ 

 املشاركني. واحملتوى العلمي معتقوم وحدة الصحة العامة بتحديد مواضيع الفعالية  -4

 الصحة العامة مسئول من املشاركني لتنسيق الفعالية.  حتدد وحدة -5

 جمموعات ليسهل تنفيذ خطة عمل الفعالية. وتوزيعهم علىديد املشاركني يتم حت -6

 -الوقت  -التاريخ –املكان  –اهداف الفعالية  يتضمن:يقدم املسئول عن تنفيذ الفعالية تقرير مفصل للفعالية  -7

  (ثةوسائل تقنية حدي –ستاندات -طريقة تقديم الفعالية )جمسمات  –امساء املشاركني  –شعار الفعالية 

 يتم مراجعة املادة العلمية املقدمة بواسطة طبيب املركز املختص بذات املوضوع. -8

يتم اإلعالن عن الفعالية من خالل الشاشات املوزعة باملركز وصفحة املركز الطيب مبوقع اجلامعة  -9

 االلكرتوني.
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ر الفعالية وكذلك عمل تقرير نهائي ملا بعد الفعالية يتضمن االجيابيات والسلبيات واملقرتحات لتطوي -10

 يتضمن صور من اركان الفعالية. 

املشاركات الداخلية  –عدد األركان  –عدد الزوار  –عمل احصائية للفعالية تتضمن: عدد الساعات  -11

 واخلارجية وتسليمها اىل وحدة الصحة العامة.

 باملركز واالستفادة منها يف التحسني والتطوير: اإلحصائيةاعداد ومجع البيانات  إجراءات :سادسًا  

حتول ادارة املركز الطيب اجلامعي مجيع البيانات االحصائية السنوية اخلاصة بالعيادات واخلدمات املساندة  .1

 واليت مت اعدادها من البيانات املسجلة على برنامج تشغيل العيادات االلكرتوني لوحدة الصحة العامة.

 لعامة بتجميع مجيع البيانات الواردة وحتليلها ثم تفريغها بنماذج خاصة حسب االتي: تقوم وحدة الصحة ا .2

 )منوذج احصائي خاص بوزارة الصحة )بالسنة اهلجرية 

 )منوذج احصائي خاص بوزارة التخطيط واملالية )بالسنة اهلجرية 

  اجلامعة )بالسنة امليالدية( إلدارةمنوذج احصائي خاص 

مجيع البيانات وحتليلها وتفريغها بالنماذج اخلاصة يتم حتويلها ملدير العام املركز الطيب بعد االنتهاء من رصد  .3

 اجلامعي.

تستخدم اإلحصائيات يف حتديد املعدل التشغيلي للمركز سنويًا وشهريًا، العيادات اليت يرتدد عليها أعداد  .4

شعة شهريًا وسنويًا. على أن تتم كبرية من املراجعني، االستهالك الفعلي لألدوية وفحوصات املخترب، األ

يف حتديد احتياجات املركز من القوى العاملة  -باإلضافة اىل تقدميها للجهات املعنية السابقة-االستفادة منها 

 وكذلك األجهزة واألدوية. وكذلك االستناد عليها يف عملية التخطيط االسرتاتيجي وحتديد األولويات.
  

تنفيذ أنشطة التعليم املستمر للعاملني بالكادر الصحي واخلدمات املساندة داخل  إجراءات :سابعًا  

 املركز:

 )منوذج(:اجراءات طلب حضور مؤمتر طيب ملنسوبي املركز الطيب اجلامعي  .1

فيه عنوان املؤمتر ومكان اقامته  طيب حيدديقوم املمارس الصحي بتعبئة منوذج طلب حضور مؤمتر  .1.1

 املؤمتر.وتاريخ انعقاده وذلك قبل اسبوعني من تاريخ 

 .يعرض النموذج على الرئيس املباشر إلبداء الرأي واملوافقة .1.2

يف حالة موافقة الرئيس املباشر حيول النموذج للجنة تنسيق االنشطة العلمية مرفق معه نسخة من  .1.3

  .االعالن عن املؤمتر

 وذج إلدارة املركز إلبداء الرأي واستكمال االزم.يعاد النم .1.4
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 اجراءات تقديم حماضرة او ورشة عمل باملركز الطيب اجلامعي  .2

  .يتم حتديد عنوان املادة العلمية املطلوبة )حماضرة او ورشة العمل( والفئة املستهدفة .2.1

  .حتديد اليوم والوقت املناسب لتقديم املادة العلمية .2.2

املركز حول تفريغ املمارسني الصحيني مبا ال خيل بسري اخلدمات الطبية املقدمة التنسيق مع ادارة  .2.3

 للمراجعني.

 

 (2)سياسة رقم ممارسات املهن الطبية 
 

ضمان التزام الكوادر الصحية يف املركز الطيب اجلامعي بقواعد وميثاق شرف ممارسات  إجراءات    

 املهن الطبية للمملكة العربية السعودية:

املركز ألي ممارس صحي مبمارسة املهنة اال بعد تقدميه وثيقة التسجيل باهليئة السعودية  إدارةال تسمح  .1

  .للتخصصات الطبية سارية املفعول وموثق بها الدرجة الوظيفية والشهادة اليت مت تصنيفه عليها

ر التأكد من صحة يتم ادراج صور شهادات املمارس الصحي املعتمدة من اجلهات الرمسية، كذلك تقري .2

 املركز.  بإدارةالشهادة )داتا فلو(، بطاقة التسجيل والرتخيص يف ملف املمارس الصحي الشخصي احملفوظ 

تقوم ادارة املركز الطيب اجلامعي بإحاطة املمارسني الصحيني عند بدء اخلدمة باملركز بأنهم مسئولني  .3

واعد املنظمة لعمل املمارس الصحي وأخالقيات مسئولية كاملة عن االطالع على متابعة كل اللوائح والق

 قاملهنة والصادرة عن اجلهات واجملالس القومية املنظمة للعمل يف اجملال الصحي املتوافرة وقت االلتحا

   .باخلدمة مع متابعة كل ما يصدر من حتديث أو جتديد أو اصدارات جديدة يف هذا الشأن

واستيعاب كافة الوثائق الصادرة واملتعلقة مبا سبق واملتوافرة على على املمارس الصحي أن يقوم بقراءة  .4

املواقع اإللكرتونية للجهات واجملالس املعنية بالنظام الصحي باململكة وتطبيقها وااللتزام الكامل بها 

  .أثناء عمله باملركز

السالمية واألخالقيات تقوم ادارة املركز الطيب بتوفري البيئة املالئمة املتوافقة مع قواعد الشريعة ا .5

والعادات اجملتمعية السليمة يف كل أماكن تقديم اخلدمات باملركز وعلى املمارس الصحي االلتزام 

   .باالستخدام االمثل للبيئة املتاحة

القواعد    يتوىل الرئيس املباشر للممارس الصحي كٌل يف جمال ختصصه مهمة التأكد من تطبيق .6

   .عرتض التطبيق األمثل والتوجيه املناسب يف حال حدوث أخطاءواألخالقيات وحل أي مشاكل ت

الشكاوى الصادرة من املرضى يف شأن االخالل بتطبيق قواعد ممارسة املهنة وأخالقياتها يتم تقدميها  .7

كتابيًا اىل املدير العام للمركز أو من ينوب عنه رمسيًا. ويتم التعامل مع الشكوى بالوسائل احملددة من 

  .ركز مبا يكفل التحقق والتأكد من صحة الوقائع أو عدمهادارة امل

الشكاوى اليت يثبت صحتها من خالل التحقيق الداخلي باملركز يتم رفعها بالطرق املتبعة كوثائق سرية  .8

                              .اىل اجلهة املسئولة عن طريق سعادة وكيل اجلامعة


