اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة أم القرى
املركز الطيب اجلامعي

دليل سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى

سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

 .1املقدمة:
 .1-1نبذة عن املركز الطيب اجلامعي.
 .2-1املستفيدين من اخلدمات.
 .3-1نطاق اخلدمة.
 .4-1الرؤية والرسالة واألهداف.

 .2السياسات.

1

سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

 .1-1نبذة عن املركز الطيب اجلامعي.
تعترب جامعة أم القرى من أوائل اجلامعات يف اململكة اليت أدركت أهمية توفري خدمات الرعاية الصحية
للطالب والطالبات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وذويهم حرصاً منها على صحتهم
ولتوفري أكرب قدر من التفرغ وااللتزام والتميز يف العملية التعليمية باجلامعة ،حيث مت إنشاء اإلدارة
الطبية باجلامعة يف عام 1390هـ ،ونتيجة للتوسع الذي شهدته اجلامعة يف الكليات ومجيع قطاعاتها،
فقد مت حتويل املسمى من اإلدارة الطبية إىل املركز الطيب اجلامعي يف عام 1428هـ مواكبة للتطور
والدعم وزيادة يف عدد العيادات والكوادر الطبية آنذاك.
ومنذ عام  1433هـ بدأت التجديدات يف مجيع مرافق املركز الطيب اجلامعي مع زيادة يف عدد
العيادات وتوسع باملخترب واألشعة والصيدلية ،والعمل على تزويده بأحدث األجهزة الطبية والتقنيات،
باإلضافة إىل استقطاب كوادر طبية متميزة يف غالبية التخصصات الطبية األساسية ليصبح أحد
اجملمعات الطبية املميزة اليت تساهم مع قطاعات اخلدمات الصحية بالعاصمة املقدسة يف تقديم أحدث
خدمات العيادات اخلارجية العامة والتخصصية.

2

سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

 .2-1املستفيدين من اخلدمات.
يقدم املركز الطيب اجلامعي اخلدمات العالجية والوقائية للفئات اآلتية:
. 1

الطالب والطالبات السعوديني والوافدين باملراحل اجلامعية والدراسات العليا.

. 2

أعضاء هيئة التدريس واملوظفني العاملني واملتقاعدين الرمسيني.

. 3

املوظف /املوظفة املتعاقد للعمل لكافة اجلهات التابعة للجامعة خالل فرتة تعاقده.

. 4

الزائرين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والباحثني والطالب والطالبات.

. 5

أفراد األسرة التابعني لعضو /عضوة هيئة التدريس أو املوظف /املوظفة وهم كما يلي:

أ) السعوديني:
 األب واألم.
 الزوجة أو الزوج.
 البنات املسجالت ببطاقة العائلة لعضو /عضوة هيئة التدريس واملوظف /املوظفة.
 األبناء البالغة أعمارهم أقل من واحد وعشرون ( )21عاماً فقط.
ب) غري السعوديني:
 املرافقني لعضو /عضوة هيئة التدريس أو املوظف /املوظفة.
 املرافقني للطالب الوافد.

3

سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

 .3-1نطاق اخلدمة.
يقدم املركز الطيب اجلامعي خدماته العالجية والوقائية للطالب ومنسوبي اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية
العالج باملركز الطيب اجلامعي من خالل جمموعة من العيادات الطبية العامة والتخصصية ،باإلضافة إىل
اخلدمات الطبية املساندة وذلك على النحو اآلتي:
 التشخيص والعالج واملتابعة لألمراض احلادة واملزمنة واملعدية والغري معدية يف بعض التخصصات الطبية
األساسية.
 حتويل احلاالت الطبية احلرجة والطارئة وكذلك احلاالت اليت حتتاج للتنويم إىل املستشفيات املرجعية
الستكمال العالج الالزم وذلك لعدم تواجد أقسام الرعاية املركزة والطوارئ وكذلك لعدم توفر أقسام
طبية اكلينيكية متكاملة أو أجنحة للتنويم أو غرف عمليات.
 تقديم خدمات الفحوصات املخربية الروتينية وبعض الفحوصات املتقدمة.
 تقديم خدمات االشعة املقطعية وأشعة الرنني املغناطيسي بدون صبغة وريدية ،باإلضافة لألشعة السينية
والتصوير باملوجات فوق الصوتية.
 تقديم خدمات الرعاية الصيدلية للمراجعني من خالل توفري العقاقري الطبية الالزمة لعالج األمراض اليت يتم
تشخيصها وعالجها باملركز الطيب اجلامعي.
 تقديم بعض اخلدمات الوقائية شاملة التطعيمات األساسية واحلمالت الوقائية.
 املشاركة يف الفعاليات واأليام الصحية العاملية لنشر الوعي الصحي وتثقيف املراجعني حول سبل الوقاية من
األمراض.


حفظ املعلومات الطبية للمراجعني من خالل برنامج تشغيل العيادات االلكرتوني والذي يتيح أيضاً
للمراجعني خدمة حجز املواعيد مسبقاً الكرتونياً عن طريق موقع اجلامعة.
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سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

 .4-1الرؤية والرسالة واألهداف والقيم.
 الرؤية:
أن نصبح مركزاً طبياً متميزاً للرعاية الصحية املتكاملة والقائمة على خدمات العيادات اخلارجية ومبا حيقق
أعلى درجات الرضا للمراجعني والعاملني.

 الرسالة:
 تقديم خدمات عالجية ووقائية لكافة طالب ومنسوبي اجلامعة مبا حيافظ على صحتهم ووقتهم ويضمن سري
العملية التعليمية بالكفاءة واجلودة املنشودة.
 املشاركة الفعالة يف األنشطة التوعوية والتثقيفية الصحية داخل اجملتمع اجلامعي واجملتمع املكي.
 املساهمة يف تدريب طالب الكليات الطبية باجلامعة يف مراحل الدراسة االكلينيكية والسنة التدريبية
(االمتياز).

 األهداف:
/ ١التميز يف مستوى اخلدمات الطبية.
/ ٢التميز يف اخلدمات االلكرتونية.
/ ٣التميز يف حتقيق اجلودة وسالمة املرضى واالداء الوظيفي.
/ ٤التميز يف دعم الرعاية الوقائية.
/ ٥التميز يف دعم التطوير املهين والتعليم الطيب املستمر.
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سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----

جامعة أم القرى
UQU

سياسات الرعاية الصحية

رقم السياسة

باجلامعة

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

متهيد

القيم:
 االلتزام بتعاليم وأخالق اإلسالم.
 اجلودة والتميز يف رعاية املريض.
 التعاون والعمل يف فريق.
 الرتاحم والتعاطف يف معاملة املرضى وأسرهم.
 االحرتام والنزاهة يف مجيع التعامالت.
 سالمة وأمان املرضى والعاملني.
 التحفيز والتشجيع جلميع العاملني.
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سياسات الرعاية الصحية جبامعة أم القرى وفق القرار االداري رقم ----الصادر عام ----
رقم السياسة

سياسات املركز الطيب اجلامعي
جامعة أم القرى
UQU

تاريخ بدء العمل بالسياسة
آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

الفهرس

التسلسل

الفصل التمهيدي

الصفحة

1/1

عام

8

2/1

جمال التطبيق

8

3/1

اهلدف

8

اإلطار العام لسياسات الرعاية

4/1

اهلدف االسرتاتيجي

8

5/1

الربامج

8

الصحية باجلامعة

6/1

األنشطة

8

7/1

املصطلحات

9

8/1

دور املركز الطيب اجلامعي

13

9/1

أهداف سياسات الرعاية الصحية

15

10/1

استخدام سياسات الرعاية الصحية

رقم بيان السياسة

السياسة

16
الصفحة

1/2

عام

17

2/2

جمال التطبيق

17

3/2

اهلدف

17

4/2

السياسة

17

1/3

عام

22

2/3

جمال التطبيق

22

3/3

اهلدف

22

4/3

السياسة

22

رقم السياسة

1

السياسة

توفري
الصحية
ممارسة

2

الرعاية

املهن

الطبية باملركز
الطيب اجلامعي

7

اإلطار العام للسياسات املنظمة للرعاية الصحية باجلامعة
رقم السياسة

سياسات املركز الطيب اجلامعي

تاريخ بدء العمل بالسياسة

جامعة أم القرى
UQU

آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

عـ ـ ـام:
ختتص هذه السياسات بتنظيم وحتديد اجراءات تقديم اخلدمات الصحية يف جامعة أم القرى مع ضمان
سالمة املرضى ومبا يتطابق مع معايري االعتماد احملددة من اجمللس السعودي العتماد املنشآت الصحية مع
إتاحة هذه اخلدمات وتيسري احلصول عليها للطالب ومنسوبي اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز
الطيب اجلامعي وذلك للحفاظ على وقتهم وصحتهم واملساهمة يف عدم تعطل العملية التعليمية.

جمال التطبيق

تطبق هذه السياسات على كافة اخلدمات واألنشطة الصحية املقدمة للطالب ومنسوبي
اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز الطيب اجلامعي وفروعه وتشمل اخلدمات
العالجية والوقائية والتوعوية والتدريبية ومكافحة العدوى وسالمة املرضى.
تهدف هذه السياسات اىل حتديد اآلليات اليت يتم بها تقديم مجيع اخلدمات الصحية للطالب
ومنسوبي اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية العالج عن طريق املركز الطيب اجلامعي وفروعه

اهلدف

وذلك يف إطار اللوائح والقواعد التنظيمية للخدمات الطبية باململكة حبيث تصبح اخلدمات
متاحة وميسرة ملستحقيها مما يساهم يف احلفاظ على صحة ووقت الطالب ومنسوبي اجلامعة
وحسن سري العملية التعليمية.

اهلدف
االسرتاتيجي
الربامج

تطوير اخلدمات الصحية يف جامعة أم القرى للتحول إىل نظام رعاية صحية متكامل يركز
على متلقي اخلدمات ويصاحبه تيسري اجراءات تلقي اخلدمات الطبية وتقليل فرتات انتظار
املرضى.
اخلدمات الصحية املقدمة للطالب ومنسوبي اجلامعة من خالل املركز الطيب اجلامعي
وفروعه تقدم يف صورة برامج :عالجية ،وقائية ،تثقيفية ،تدريبية.
. 1

أنشطة اخلدمات العالجية:

تسجيل املراجعني وأخذ املواعيد بالعيادات ،عمل فحوصات طبية ،التصوير اإلشعاعي،
صرف الدواء بالصيدلية ،إحالة املرضى إىل مستشفيات مرجعية (برنامج إحاليت).

األنشطة

. 2

أنشطة اخلدمات الوقائية:

 محالت التطعيم الوطنية داخل اجلامعة. الكشف املبكر عن بعض أنواع السرطان.8

اإلطار العام للسياسات املنظمة للرعاية الصحية باجلامعة
رقم السياسة

سياسات املركز الطيب اجلامعي

تاريخ بدء العمل بالسياسة

جامعة أم القرى
UQU

آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم

مسئولية السياسة:
. 3

رقم الصفحة

أنشطة برنامج التثقيف:

 التثقيف أثناء عالج املريض بالعيادات فعاليات األيام العاملية ملكافحة األمراض الشائعة. 4

أنشطة برنامج التدريب:

التدريب االكلينيكي لطالب وأطباء االمتياز بالكليات الطبية.
. 5

أنشطة اخرى:

عمل الكشف الطيب الستخراج أو جتديد رخصة القيادة والستخراج اإلقامة (برنامج إفادة)،
عمل الكشف الطيب لطالب الكليات الطبية وسنة االمتياز لاللتحاق بالتدريب العملي يف
املستشفيات ،اصدار التقارير الطبية اخلاصة باللياقة البدنية وتقارير االجازات املرضية
وخالفه.

املصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة املعاني املخصصة هلا.
الدولة

اململكة العربية السعودية
الوزارة املسئولة عن التخطيط ووضع اللوائح التنفيذية للخدمات الصحية باململكة

وزارة الصحة

واالشراف على تنفيذ النظام الصحي وتقديم اخلدمات الصحية اليت تنص عليها
سياسات الدولة.

اجمللس السعودي للخدمات يرأسه وزير الصحة ويعمل على تطوير النظام الصحي وترابطه وحتسني أدائه
الصحية

وخيتص بإعداد اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة.
اجلهة الرمسية املخولة ملنح شهادات االعتماد جلميع منشآت الرعاية الصحية

اجمللس السعودي العتماد
املنشآت الصحية

العاملة يف القطاعني العام واخلاص باململكة العربية السعودية .وقد انبثق من
اجمللس الصحي السعودي كمنظمة غري هادفة للربح ،تتلخص مهامه يف وضع
معايري جودة الرعاية الصحية وسالمة املرضى اليت يتم مبوجبها تقييم مجيع
منشآت الرعاية الصحية.
9

اإلطار العام للسياسات املنظمة للرعاية الصحية باجلامعة
رقم السياسة

سياسات املركز الطيب اجلامعي

تاريخ بدء العمل بالسياسة

جامعة أم القرى
UQU

آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم

مسئولية السياسة:
النظام الصحي

رقم الصفحة

يشمل قواعد تقديم وتنظيم اخلدمات الصحية باململكة .صادر باملرسوم امللكي
رقم م 11/وتاريخ 1423/3/23هـ.

الالئحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير الصحة رقم  30/69181بتاريخ 1424/6/15هـ وتشمل
الصحي

القواعد التنفيذية للنظام الصحي باململكة.
يشمل جمموعة القواعد والتشريعات اليت تنظم عمل املمارسني الصحيني ويرتتب

نظام ممارسة املهن الصحية

على انتهاكها عقوبات قانونية .النظام احلالي ملمارسة املهنة باململكة صادر
باملرسوم امللكي رقم م 29/وتاريخ 1429/11/4هـ.
هو دليل صادر من اجمللس املركزي السعودي العتماد منشآت الرعاية الصحية

ميثاق أخالقيات ممارسة املهن وحيتوي على جمموعة من التوجيهات مستمدة من القيم واملبادئ تعنى بكيفية
الطبية

التصرف الالئق للممارس الصحي عند مزاولته املهنة لذلك فهو حيدد للممارس
الصحي ما ينبغي عليه فعله ويرتتب على عدم االلتزام عقوبات تأديبية.

الوزارة

وزارة التعليم العالي اليت تتبعها اجلامعة وختتص باجلوانب اللوجستية لنظام
الرعاية الصحية باجلامعة.

اجلامعة

جامعة أم القرى مكة املكرمة.

وكالة اجلامعة

إدارة اجلامعة املشرفة على خدمات املركز الطيب اجلامعي.

الصحة العامة
الرعاية الصحية
توفري الرعاية الصحية

منظور متكامل وشامل لصحة الفرد واألسرة واجملتمع والتأثريات البيئية
واالجتماعية واالقتصادية والوراثية عليها.
اخلدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية اليت تعنى بصحة الفرد واجملتمع جبميع
مستوياتها.
ضمان وجود الرعاية الصحية دون ما يعين هذا بالضرورة تقدميها أو متويلها من
الدولة مباشرة إال ما تنص عليه هذه السياسات.
هي اهليئة املسئولة عن تسجيل وإصدار التصنيف املهين جلميع العاملني مبختلف

اهليئة السعودية للتخصصات املهن الطبية وذلك للعمل يف جمال الرعاية الصحية باململكة العربية السعودية وال
الطبية

حيق ألي منشأة أن تصرح ألي شخص بالعمل يف الكادر الطيب إال بعد احلصول
على تسجيل وتصنيف اهليئة.
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اإلطار العام للسياسات املنظمة للرعاية الصحية باجلامعة
رقم السياسة
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رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

هو من يقدم أو يشارك يف تقديم الرعاية الصحية للمريض سواء يف شكل خدمة

املمارس الصحي

تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية.
املنشأة الصحية (وفروعها) اليت تقدم الرعاية الصحية اخلارجية داخل اجلامعة

املركز الطيب اجلامعي

لطالبها ومنسوبيها.
عيادة يعمل بها طبيب عام/باطين مقيم.

عيادة عامة

عيادة يعمل بها طبيب حاصل على شهادة دراسات عليا معرتف بها يف أحد فروع
عيادة ختصصية

الطب املختلفة ومصنف من اهليئة السعودية للتخصصات الطبية كنائب/نائب
اول/استشاري.
الفئات املستحقة للعالج يف املركز الطيب اجلامعي.

أهلية العالج

امللف الذي حيفظ مجيع املعلومات اخلاصة بزيارات املراجع اىل املركز الطيب
ملف املريض

بكافة خدماته شامل زيارات العيادات ،الفحوصات املخربية ،التصوير باألشعة،
الدواء املنصرف اخل وهو إما ورقي أو الكرتوني.

برنامج ادارة معلومات العيادات
واملستشفيات اإللكرتوني
نظام

امللفات

اإللكرتونية

الطبية

برنامج يتم تثبيته على احلواسب اآللية يف املنشأة الصحية يقوم بإدارة املعلومات
اخلاصة باخلدمات الصحية املقدمة باملنشأة الكرتونياً ويتيح الربنامج ادخال
وتبادل املعلومات بني وحدات وأقسام املنشأة الصحية الكرتونياً بسرعة وسهولة.
نظام يقوم على برنامج ادارة معلومات العيادات اإللكرتوني ويتم فيه حفظ ملفات
املرضى جبميع معلوماتها يف صورة إلكرتونية دائمة تسمح بالرجوع إليها يف أي
وقت حيتاجه الطبيب /املريض.
نظام يسمح ملنسوبي اجلامعة عمل اجراءات فتح امللف ،حجز مواعيد العيادات

التسجيل اإللكرتوني

باملركز الطيب اجلامعي عن طريق صفحة املركز مبوقع اجلامعة على شبكة
االنرتنت.

األمراض احلادة

األمراض اليت حتدث بصورة مفاجئة وعادة تستمر لفرتة زمنية قصرية مثل
األمراض املعدية او احلساسية احلادة.
هي األمراض اليت تسببها امليكروبات املختلفة وتنتقل من شخص مصاب آلخر

األمراض املعدية

سليم بطرق خمتلفة وإذا حدث منها انتشار سريع وأصاب عدد كبري من األشخاص
يف جمتمع ما يف فرتة زمنية قصرية تسمى وباء.
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مسئولية السياسة:

تشمل السكري ،ضغط الدم املرتفع ،أمراض القلب والدم ،أمراض اجلهاز
األمراض املزمنة

اهلضمي والبولي والتناسلي وأمراض العيون املزمنة واليت يتم عالج املريض بها
باستخدام أدوية ملدة زمنية طويلة.
التغري يف تأثري دواء ( أو أكثر) اذا مت اعطاؤه مع دواء آخر نتيجة االشرتاك يف

التعارض /التداخل بني األدوية بعض الصفات أو العمليات الكيميائية باجلسم مما قد ينتج عنه تغري تركيز أحد
هذه األدوية وقد يؤدي اىل حدوث او زيادة يف األعراض اجلانبية.
توجيهات مستمدة من القيم واملبادئ والشريعة تعين بكيفية التصرف الالئق
أخالقيات املهن الصحية

للممارس الصحي عند مزاولته املهنة ولذلك فهي حتدد للممارس ما ينبغي فعله
وخمالفتها تستوجب اجراءً إدارياً ما مل تكن خمالفة للقوانني أو الشرائع.
هي العملية اليت من خالهلا يصبح النظام املناعي للفرد حمصن ضد الكائنات

التحصني

احلية الدقيقة اليت تسبب األمراض وميكن أن يتم التحصني من خالل تقنيات
خمتلفة ،مما يساعد يف مكافحة أو منع حدوث عدوى.

ُمعَرِّف املريض
سالمة املرضى
مكافحة العدوى

األداة (األدوات) اليت تستخدم لتحديد والتأكد من هوية املريض قبل احلصول
على اخلدمة الطبية يف كل أماكن تقدميها.
منع األخطاء والتأثريات اجلانبية الضارة اليت قد تصاحب تقديم الرعاية الصحية.
تشمل السياسات واالجراءات اليت جيب اتباعها للحد من انتقال العدوى يف منشآت
الرعاية الصحية سواء للمرضى أو املراجعني أو العاملني يف تقديم الرعاية الصحية.
هي جمموعة من املمارسات الوقائية من العدوى اليت جيب على مجيع العاملني يف

االحتياطات القياسية

جمال رعاية املرضى يف مجيع أماكن الرعاية الصحية اتباعها فهي االسرتاتيجية
األولية للوقاية من انتقال العدوى املصاحبة للرعاية الصحية.
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مسئولية السياسة:

دور املركز الطيب اجلامعي:
أنشئ املركز الطيب اجلامعي ليتيح للطالب ومنسوبي اجلامعة رعاية طبية متكاملة عن طريق عيادات
خارجية خمصصة لتقديم خدماتها الطبية املتميزة باجلودة والسرعة وخمترب وقسم أشعة وصيدلية وعالج
طبيعي ،يديرها كوادر طبية وفنية متميزة .مما يساهم يف احلفاظ على صحة ووقت الطالب ومنسوبي
اجلامعة ويضمن عدم اختالل سري العملية التعليمية نتيجة املرض أو انتظار الكشف والعالج خارج نطاق
خدمات اجلامعة ،ويتم حتقيق هذا عن طريق املهام (اخلدمات) اآلتية:
. 1

تسهيل اجراءات تسجيل وفتح امللفات للمراجعني وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز الطيب:
أ .التسجيل يف مكتب وحدة السجالت الطبية.
ب .التسجيل عن طريق موقع اجلامعة.

. 2

تيسري حجز املواعيد للمراجعني:
أ .مكتب االستقبال (نفس اليوم).
ب .احلجز االلكرتوني :صفحة املركز الطيب على موقع اجلامعة.
ج .املواعيد املستقبلية بأمر الطبيب :مكتب وحدة السجالت الطبية.

. 3

تنظيم دخول املرضى للعيادات بعد أخذ العالمات احليوية (نقطة استقبال املرضى بكل جمموعة

عيادات).
. 4

تشغيل عيادات طبية عامة وختصصية تغطي معظم األمراض احلادة واملزمنة السائدة يف اجملتمع

اجلامعي (عدد  14عيادة طبية  4 +عيادات أسنان) يعمل بها أطباء استشاريون وأخصائيون متميزون.
. 5

االستفادة من خربات أساتذة كلية الطب يف التخصصات اإلكلينيكية الدقيقة لتقديم االستشارات

التشخيصية والعالجية يف عيادات لألطباء الزائرين من كلية الطب.
. 6

توفري خمترب جمهز بأحدث األجهزة اليت تقدم مجيع الفحوصات العادية وعدد كبري من الفحوصات

املتخصصة ويعمل به طبيب استشاري وعدد من أخصائيي املختربات والفنيني ضمن إطار سياسة تكامل
اخلدمات للوصول اىل تشخيص دقيق لألمراض.
. 7

تقديم خدمات التصوير االشعاعي شاملة األشعة السينية ،املوجات فوق الصوتية ،األشعة املقطعية

وأشعة الرنني املغناطيسي عند احتياج الطبيب هلا لتشخيص املرض مع ارسال النتائج يف أسرع وقت.
. 8

صرف األدوية اليت حيتاجها املريض من صيدلية املركز الطيب مع شرح وافِ لطريقة االستخدام

واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت.
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. 9

رقم الصفحة

تقديم االرشادات الدوائية حلاالت األمراض املزمنة وحبث حاالت عدم االستجابة للعالج وتقييم

العالجات املتعددة والتداخالت الدوائية يف عيادة الصيدلة االكلينيكية (تدار بواسطة عضو هيئة تدريس
من كلية الصيدلة قسم الصيدلة اإلكلينيكية ملدة يومان يف االسبوع).
. 10

اجراء جلسات العالج الطبيعي بأحدث األجهزة والتمارين حلاالت املرضى احملولني من عيادات

املركز الطيب.
. 11

تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطبية احلرجة والطارئة ومن ثم حتويلها إىل أقرب مستشفى من

مستشفيات وزارة الصحة تتوفر به أقسام الطوارئ والعناية املركزة.
. 12

إحالة املرضى الذين يتم الكشف عليهم باملركز وال تتوافر هلم تكملة العالج  /الفحوصات أو

إجراء العمليات إال يف املستشفيات املرجعية وذلك باستخدام برنامج " إحاليت" اإللكرتوني التابع لوزارة الصحة.
. 13

الفحص الدوري للنساء الكتشاف السرطان املبكر لعنق الرحم والثدي.

. 14

تفعيل محالت التطعيم املومسية لألمراض سريعة االنتشار بالتعاون مع وزارة الصحة وتقدميها داخل

احلرم اجلامعي للوصول اىل أعلى تغطية وقائية ملنسوبي اجلامعة والطالب ضد هذه األمراض.
. 15

تنفيذ برامج تطعيم موجهه ضد األمراض اليت تشكل أحد أخطار املهنة بني الطالب وأطباء سنوات

التدريب لكليات املهن الطبية مثل التطعيم ضد االلتهاب الكبدي ب.
. 16

تقييم احلالة الغذائية للمراجعني ويشمل احملولني من عيادات األطباء وكذلك الراغبني يف املشورة

الغذائية وحتديد النظام الغذائي املناسب لكل مريض أو مراجع تبعاً للتقييم و /أو احلالة املرضية وذلك
بواسطة أخصائية التغذية العالجية يف عيادة التغذية اإلكلينيكية.
. 17

توفري خدمة الكشف الطيب للطالب الوافدين وللمقيمني املتعاقدين مع اجلامعة وذويهم الستخراج

االقامة وإرساله إلكرتونياً إلدارة اجلوازات عن طريق برنامج (إفادة).
. 18

توفري خدمة الكشف الطيب الستخراج أو جتديد رخصة القيادة عن طريق برنامج (إفادة) للطالب

ومنسوبي اجلامعة مع امكانية مأل االستمارات املطلوبة الكرتونياً واحلضور للمركز الطيب الستكمال
الكشف والفحوصات.
. 19

اجراء الكشف الطيب للموظفني وأعضاء هيئة التدريس اجلدد.

. 20

اجراء كشف اللياقة الطبية للمتعاقدين بعد سن التقاعد.

. 21

إصدار التقارير الطبية وتقارير اإلجازات واالشعارات طبقاً للقواعد واللوائح املنظمة.
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مسئولية السياسة:

 . 22تنفيذ برامج التثقيف الصحي ملرضى األمراض املزمنة وبعض األمراض احلادة اليت تتطلب التوعية وكذلك
للوقاية من أمراض األسنان واللثة بواسطة أطباء العيادات املعاجلني وكذلك التمريض  /عيادة التغذية ومن
له عالقة بالعالج.
 . 23تقديم برامج توعوية دورية داخل املركز الطيب واحلرم اجلامعي تتزامن مع فعاليات األيام العاملية ملكافحة
األمراض واليت تعلنها منظمة الصحة العاملية واجلهات األخرى املعنية بصحة الفرد واجملتمع وتعتمدها وزارة
الصحة على املستوى الوطين بغرض تكثيف درجة الوعي عند الطالب ومنسوبي اجلامعة حلمايتهم من
األمراض اليت تهدد الصحة فالوقاية خري من العالج.
 . 24إعداد أفالم تثقيفية صحية ومطويات ولوحات وعرضها داخل املركز الطيب ويف أماكن العرض األخرى
داخل احلرم اجلامعي (مثل أخطار التدخني ،الوقاية من مرض اجلرب  ...اخل).
 . 25تنظيم وتنفيذ دورات التدريب االكلينيكي لطالب وأطباء االمتياز من كليات الطب واألسنان.
 . 26تطبيق احتياطات سالمة املرضى ومكافحة العدوى املنصوص عليها يف معايري جودة الرعاية الصحية
الصادرة من اجمللس السعودي العتماد املنشآت الصحية.
أهداف السياسات:
 - 1تطبيق األنظمة واللوائح والقوانني اخلاصة باخلدمات الصحية يف اململكة على انشطة الرعاية الصحية املقدمة
من اجلامعة للطالب واملنسوبني حبيث حتقق تعزيز اخلدمات والشراكة بني مؤسسات الدولة املعنية بالرعاية
الصحية.
 - 2تنظيم خدمات الرعاية الصحية املقدمة من املركز الطيب اجلامعي وفروعه لتعزيز صحة الطالب واملنسوبني
وتوفري الوقت لضمان سري العملية التعليمية.
 - 3وضع األطر لتيسري اجراءات تنفيذ أنشطة اخلدمات العالجية املقدمة باملركز الطيب اجلامعي وفروعه مع
االلتزام مبعايري اجلودة الصادرة من املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية.
 - 4توفري أسس محاية املرضى واحلرص على سالمتهم من خالل تطبيق اهداف سالمة املرضى الوطنية.
 - 5دعم وتطوير الربامج الوقائية بني الطالب ومنسوبي اجلامعة عن طريق أنشطة الكشف املبكر لألمراض
السارية وكذلك التوسع يف محالت التحصني ضد األمراض املومسية.
 - 6تعزيز دور املركز الطيب اجلامعي

يف التوعية والتثقيف الصحي للطالب واملنسوبني وأسرهم.
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سياسات املركز الطيب اجلامعي
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آخر مراجعة للسياسة

املوضوع :فصل متهيدي

تاريخ مراجعة السياسة القادم
رقم الصفحة

مسئولية السياسة:

استخدام السياسات:
. 1

املستخدمني وجماالت التطبيق:

يستخدم هذه السياسات مجيع العاملني يف جمال تقديم الرعاية الصحية للطالب ومنسوبي اجلامعة كل يف نطاق
وظيفته وختصصه ،ويتم تطبيقها على كل االنشطة التنفيذية للربامج (اخلدمات) اليت حتكمها هذه السياسات يف
نطاق الرعاية الصحية للطالب واملنسوبني ،وبإشراف من إدارة املركز الطيب ممثلة يف املدير الطيب ووحدة إدارة
اجلودة الشاملة على التزام العاملني بتطبيق السياسات واالجراءات التنفيذية املرتبطة بها
. 2

املراجعة والتعديل:
 . 2.1من خالل تطبيق السياسات حيق ألي مستخدم للسياسة أن يتقدم مبالحظاته  /اقرتاحاته النابعة من
التطبيق العملي ويتم تقديم الطلب إىل املدير العام للمركز الطيب أو من يفوضه يف هذا الشأن.
. 2.2إ ذا رأى املدير العام أو من فوضه أن املقرتح يستحق الدراسة يقوم بإحالته اىل وحدة ادارة اجلودة لدراسته
وابداء الرأي يف مضمونه ثم يرفع إىل املدير العام للمركز الطيب الختاذ القرار يف قبول املقرتح من عدمه.
. 2.3إذا مت قبول املقرتح يدرج التعديل يف السياسة وترفع لالعتماد من ادارة اجلامعة.
 . 2.4يتم مراجعة السياسات سنوياً أو يف مدة أقل إذا حدث تعديل يف النظم واللوائح احلاكمة يتطلب التطبيق
الفوري.

. 3

االعتماد والنشر:

 . 3.1مدير عام املركز الطيب اجلامعي هو املرجع هلذه السياسات.
 . 3.2يتم اعتماد السياسات من وكيل اجلامعة أو من يفوضه.
 . 3.3تنشر السياسات على صفحة املركز الطيب اجلامعي مبوقع اجلامعة على الشبكة العنكبوتية.
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 - 1توفري الرعاية الصحية
تنظيم تقديم الرعاية الصحية املتكاملة للطالب ومنسوبي اجلامعة وذويهم

 1/1عام
 2/1جمال التطبيق
 3/1اهلدف

مجيع الطالب املنتظمني واملنتسبني يف مراحل التعليم اجلامعي والدراسات العليا ومنسوبي
اجلامعة األكادمييني واالداريني والفنيني ومن يف حكمهم
توفري الرعاية الصحية املتكاملة جبودة عالية وبطريقة عادلة وميسرة طبقاً لألنظمة
واللوائح الصحية.

 4/1السياسة
. 1

تعتمد ادارة اجلامعة القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم توفري الرعاية الصحية للطالب ومنسوبي اجلامعة

وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز الطيب اجلامعي بطريقة عادلة وميسرة ،بناء على املعايري واملؤشرات الصحية
اليت يعتمدها جملس اخلدمات الصحية.
. 2

توفر اجلامعة هذه اخلدمات للطالب واملنسوبني وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز الطيب اجلامعي عن

طريق املركز الطيب اجلامعي وفروعه مبكة املكرمة ،بينما توفرها للطالب واملنسوبني بفروعها األخرى
باحملافظات عن طريق عيادات للخدمات الصحية من املستوى األول ،مع تفعيل التعاون مع قطاعات وزارة الصحة
املتوافرة باملدن ،وامكانية حجز مواعيد للمركز الطيب اجلامعي مبكة املكرمة ومراجعة عياداته يف أوقات
العمل.
. 3

تعمل اجلامعة من خالل املركز الطيب اجلامعي وفروعه على توفري شبكة متكاملة من خدمات الرعاية

الصحية تغطي فروع اجلامعة مبكة املكرمة ،وتشمل مستويات خمتلفة من الرعاية الصحية ،ويقوم املركز
الطيب اجلامعي بتحديد االحتياج ومواقع ومستويات تقديم هذه الرعاية وفقاً ألعداد املنسوبني باجلامعة على أن
تتم املوافقة على نوعية ومستويات اخلدمات املقرتحة من املركز الطيب بواسطة االدارة العليا املسئولة عن اخلدمات
الصحية باجلامعة.
. 4

تعتمد اجلامعة اجراءات وآليات نظامية للعمل باملركز الطيب اجلامعي كمقدم للرعاية الصحية املطلوبة

حبيث تشمل كافة الطالب واملنسوبني وذويهم املستحقني هلا وتقدم يف بيئة آمنة وباتباع قواعد سالمة املرضى
الوطنية والعاملية وتشمل على:
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 . 4.1التسجيل الطيب وفتح ملفات دائمة أو مؤقتة للمنسوب وذويه بتطبيق أهلية العالج املعتمدة مبا يضمن وصول
الرعاية الصحية املنشودة ملستحقيها واحملافظة على موارد املركز الطيب.
 . 4.2تقديم اخلدمات الصحية بطريقة آمنة وتوفري بيئة آمنة وصحية بااللتزام مبا يلي:
 . 4.2.1سالمة األدوية والعقاقري واملستلزمات الطبية املتداولة ومراقبة استعماهلا.
 . 4.2.2التوعية بأضرار املخدرات واملسكرات بني طالب وطالبات اجلامعة.
 . 4.2.3االهتمام بنظافة بيئة املركز الطيب وذلك بإتباع سياسة مكافحة العدوى باملنشآت الصحية
والتعامل اآلمن مع النفايات الطبية واألدوات احلادة والتخلص منها.
 . 4.2.4السالمة من خماطر التعرض لألشعة.
 . 4.2.5السالمة من خماطر احلريق.
. 5

حيدد املركز الطيب اجلامعي نوعية اخلدمات الصحية وعدد وختصصات العيادات واخلدمات املساندة

وأعداد ومؤهالت الكوادر املطلوبة اليت متكن املركز الطيب من تقديم خدمات الرعاية الصحية اخلارجية
املتكاملة للطالب ومنسوبي اجلامعة وذويهم ممن هلم أهلية العالج باملركز الطيب اجلامعي والقيام بدوره املطلوب
مع االلتزام مبراجعة جودة اخلدمات واقرتاح التطوير املطلوب من خالل اخلطة االسرتاتيجية للمركز الطيب
وتعرض على إدارة باجلامعة للتوجيه واالعتماد.
. 6

تقدم اخلدمات الوقائية والعالجية لألسنان من املستوى األول بواسطة عدد مناسب من عيادات طب األسنان

يعمل بها أطباء أسنان حاصلني على تصنيف وتسجيل اهليئة السعودية كطبيب عام اسنان ويساعدهم فنيي/ات
أسنان مؤهلني ومصنفني على أن يتم حتويل املرضى للعالج من املستوى الثاني اىل مستشفى طب األسنان التعليمي
طبقاً لالتفاق املربم.
. 7

ادارة اجلامعة من خالل املركز الطيب اجلامعي هي اجلهة املسؤولة عن توفري الرعاية الصحية ،ويتطلب ذلك

أن تقوم بكل اخلطوات لضمان حق املنسوبني يف احلصول بيسر وبدون عائق على اخلدمات األساسية من الرعاية
الصحية وتوفري ما يلزم لذلك من قوى عاملة و ميزانية حتدد بنودها وفقاً للسياسات واالجراءات املالية وتشمل
امليزانية االنفاق على االدوية واملباني واألجهزة واملستلزمات الطبية املالئمة.
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تفوض اجلامعة ادارة املركز الطيب وجلانه املساعدة يف التعاون مع اجلهات احلكومية املعنية بتقديم الرعاية

الصحية العالجية والوقائية مبا يضمن توفري مجيع مستويات العالج ملنسوبي اجلامعة وكذلك محاية املرضى
واجملتمع اجلامعي واملكي من أخطار األمراض املعدية واالدمان وتلوث البيئة ،ويشمل ذلك على سبيل املثال:
. 8.1.1

حق املنسوب يف اإلحالة إىل مستوى أعلى من الرعاية الصحية يف مستشفيات وزارة الصحة

إذا كانت حالته تستدعي ذلك ،ويتم ذلك وفق ترتيب قائم بني اجلهتني حيدد كيفية اإلحالة.
. 8.1.2

اتباع نظام لإلبالغ والتقصي عن اإلصابة باألمراض الوبائية واملعدية باالشرتاك مع مديرية

الشؤون الصحية مبكة املكرمة وباستخدام الطريقة والنماذج املعتمدة لديها وتوفري الوسائل الالزمة
للتحصني ضد هذه األمراض واإلعالن عن طريقة ومكان أخذها وأن تضع أدلة عمل (بروتوكوالت)
لكيفية التعامل والعالج يف حالة اإلصابة بأي مرض وبائي.
. 8.1.3

تنظيم تداول األدوية وما يف حكمها من املستحضرات احليوية والصحية األخرى ومراقبة

استعماهلا من خالل ما يلي:
 وضع نظام لتحديد االحتياجات من األدوية وصرفها للمرضى يراعي كفاءة الدواء وفاعليته وسالمة
تناوله.
 وضع إجراءات دقيقة وحازمة لتنظيم استخدام األدوية املخدرة واخلاضعة للرقابة وطريقة استالمها من
املخازن املخصصة وتداوهلا وصرفها وإتالفها.
. 9

يلتزم املركز الطيب اجلامعي بتطبيق قواعد ومعايري اجلودة يف كافة خدماته مبا يستلزمه من انشاء اجلهاز

الفين (تشكيل وحدة) لضمان تطبيق هذه القواعد ومراقبة األداء وللمركز الطيب أن يرفع إلدارة اجلامعة التعاقد
مع جهة أو جهات أخرى متخصصة للقيام ببعض هذه املهام ويسري ذلك طبقاً لنظام املؤسسات الصحية.
 . 10حتدد ادارة املركز الطيب اجلامعي كافة اإلجراءات التنظيمية واملسئوليات اإلدارية الالزمة لتطبيق أنظمة
ممارسة املهنة ولوائحها التنفيذية مبا يضمن مصلحة املستفيدين من اخلدمات الصحية وحقوق املمارسني املهنيني
ويف نطاق ما حتدده اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
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 . 11يضع املركز الطيب برناجماً سنوياً لتفعيل نشاطات التوعية الصحية ومتابعة تقويم آثارها يف إرساء السلوك
الصحي بني املنسوبني مع مراعاة االهتمام – بصفة خاصة – بالطالب والطالبات يف اجلامعة.
ويقوم املركز الطيب من خالل وحدة الصحة العامة باإلشراف على وضع وتنفيذ خطط التوعية الصحية تشارك
فيها اجلهات ذات العالقة واخلرباء يف التخصصات الصحية املختلفة.
. 12

يقوم املركز الطيب بإعداد وتقديم اإلحصاءات الصحية واحليوية يف جمال خدماته سنوياً.

. 13

يضع املركز الطيب االسرتاتيجية الصحية واخلطط الالزمة لتوفري الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها مبا

يضمن أن يطلع عليها مجيع منسوبي اجلامعة.
. 14

تقوم ادارة املركز الطيب بإعداد والعمل على تنفيذ برامج للتعليم املستمر للقوى العاملة يف اجملال الصحي

وتطوير كفاءتها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.
. 15

حيدد املركز الطيب االجراءات املنظمة لعمله وعالقته باملستشفيات وآليات اإلحالة للمستشفيات املرجعية

واصدار التقارير الطبية على أن يتم اعتمادها من االدارة العليا املنوط بها هذه اخلدمات ما مل يكن هناك تفويض
إلدارة املركز الطيب باالعتماد.
. 16

لكل مريض احلق يف احلصول على تقرير طيب موجز عن حالته عند طلبه ذلك ،وحيتوي التقرير على تاريخ

املراجعة والتشخيص والعالج ،اما التقارير الطبية الرمسية املفصلة فال تعطى اال مبوجب خطاب من اجلهة الرمسية
املختصة.
. 17

املركز الطيب مسئول يف نطاق دائرة خدماته عن تشخيص وعالج األمراض احلادة واملزمنة يف حدود

التخصصات املتوافرة لديه وكذلك عن متابعة احلالة الصحية لذوي األمراض املزمنة وتنفيذ توصيات أطبائهم
املعاجلني ،كما يوفر املركز الطيب األدوية الالزمة لعالج مراجعي االمراض املزمنة ،ويتم صرف العالج شهريا
مبوجب وصفة طبية يكتبها املعاجل الكرتونيا صاحلة ملدة  3أشهر ،ويتم تكرار العالج او تعديله بعد مراجعة
الطبيب كل  3أشهر او أقل حسب احلاجة.
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يصدر املركز الطيب لكل مراجع مسجل به ملف طيب الكرتوني (مؤقت أو دائم) سواءً للطالب أو ملنسوبي

اجلامعة وذويهم يشمل بياناتهم الشخصية املسجلة على قاعدة بيانات اجلامعة ومن بعد يصدر له بطاقة ملف طيب
حتمل رقم امللف ،واالسم ،وتاريخ امليالد ويوجد بكل بطاقة باركود خمصص هلا.
. 19

يتم حفظ كافة معلومات املرضى وبيانات الزيارات الطبية ومعلومات الفحص االكلينيكي والفحوصات

املخربية واإلشعاعية اليت مت اجراؤها للمريض يف ملف الكرتوني على برنامج إدارة وتشغيل املعلومات بعيادات املركز
الطيب واخلدمات املساندة.
. 20

يكون لكل مريض يراجع املركز الطيب رقم ملف طيب واحد وتظل امللفات سارية وصاحلة لالستخدام

حتى تنتهي عالقة املنسوب باجلامعة حيث يتم اغالقه تلقائيا بواسطة الربنامج اإللكرتوني.
. 21

تعتمد إدارة اجلامعة هذه السياسة وتعلن على صفحة املركز الطيب اجلامعي يف موقع اجلامعة.
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ممارسة املهن الصحية
وضع القواعد العامة واخلاصة ملمارسة املهن الصحية داخل اجلامعة يف االطار الذي يتفق

 1/2عام

مع الشريعة االسالمية ونظام ممارسة املهنة يف اململكة وميثاق اخالقيات املهنة

 2/2جمال التطبيق

مجيع املمارسني الصحيني
 ان يتحلى مجيع املمارسني الصحيني باألخالق احلميدة يف معاملتهم مع املرضى ومع
زمالئهم ومع اجملتمع.

 3/2اهلدف

 أن حيافظ املمارس الصحي على حقوق املرضى وأسرارهم ويلتزم باملعاملة الطيبة
واألمانة واحلرص على صحة وحياة املرضى وأداء كل ما يتوجب عليه يف سبيل ذلك.

 4/2السياسة
 -1حيظر ممارسة أي مهنة صحية ،إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
 -2يشرتط للرتخيص مبزاولة املهن الصحية ما يأتي:
 . 2.1احلصول على املؤهل املطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو
كلية صحية أو معهد صحي ،أو شهادة من اخلارج أو مؤهالت أخرى مطلوبة ملزاولة مهن صحية تعرتف
بها اهليئة.
 . 2.2أن يكون قد أمضى مدة التدريب اإلجبارية املقررة للمهنة ،وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.
. 2.3التسجيل لدى اهليئة ،وفقاً ملتطلبات التسجيل اليت حتددها.
. 2.4أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ،إال إذا رُد إليه اعتباره.
 -3تكون مدة الرتخيص مبزاولة املهن الصحية وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام .وال جيوز ملن انقطع
عن مزاولة املهنة مدة سنتني متتاليتني – لغري أغراض الدراسة والتدريب يف جمال املهنة – العودة ملزاولتها إال
بعد جتديد الرتخيص.
 -4يتم استقدام األطباء الزائرين وتسجيلهم والرتخيص هلم طبقاً للقواعد احملددة من اهليئة السعودية للتخصصات
وكذلك من اجمللس السعودي الصحي.
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 -5واجبات املمارس الصحي العامة:
 . 5.1يزاول املمارس الصحي مهنته ملصلحة الفرد واجملتمع يف نطاق احرتام حق اإلنسان يف احلياة وسالمته
وكرامته مراعياً يف عمله العادات والتقاليد السائدة يف اململكة مبتعداً عن االستغالل.
 . 5.2يلتزم املمارس الصحي مبعاونة السلطات املختصة يف أداء واجبها حنو محاية الصحة العامة ودرء األخطار
اليت تهددها يف السلم واحلرب.
 . 5.3جيب على املمارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته ،وأن يتابع التطورات العلمية واالكتشافات
احلديثة يف جمال ختصصه ،وعلى إدارات املنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً
للضوابط اليت حتددها اهليئة.
 . 5.4جيب على املمارس الصحي أالّ ميارس طرق التشخيص والعالج غري املعرتف بها علمياً ،او احملظورة يف
اململكة.
. 5.5جيب على املمارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً ،أو جرحياً يف حالة خطرة أن يقدم له املساعدة
املمكنة ،أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
. 5.6جيب أن يستهدف العمل الطيب دائماً مصلحة املريض ،وعلى املمارس الصحي أن يبذل قصارى جهده لكل
مريض.
. 5.7ال جيوز للممارس الصحي – يف غري حالة الضرورة – القيام بعمل جياوز اختصاصه ،أو إمكانياته.
. 5.8حيظر على املمارس الصحي – يف غري احلاالت اليت حتددها الالئحة التنفيذية – اإلعالن عن نفسه أو
الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
. 5.9حيظر على املمارس الصحي أن يسجل على اللوحات ،أو البطاقات ،أو الوصفات الطبية ،أو اإلعالنات
ألقاباً علمية ،أو ختصصات مل حيصل عليها وفقاً للقواعد املنظمة هلا.
 . 5.10جيب على املمارس الصحي – فور معاينته ملريض مشتبه يف إصابته جنائياً ،أو إصابته مبرض معد – أن
يبلغ اجلهات األمنية ،والصحية املختصة.
 . 5.11يتم اتباع تعليمات وتصنيف ادارة الطب الوقائي بوزارة الصحة بشأن األمراض اليت جيب التبليغ عنها،
وسرعة التبليغ واجلهة اليت تبلّغ إليها اإلجراءات الواجب اتباعها يف هذا الشأن.
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 . 5.12ال جيوز للممارس الصحي مزاولة اكثر من مهنة صحية واحدة ،أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع
املهن الصحية .وحيظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبوهلا أو أخذها ،كما حيظر عليه احلصول على
أي منفعة لقاء الرتويج ،أو االلتزام بوصف أدوية ،أو أجهزة ،أو توجيه املرضى إىل صيدلية معينة ،أو
مستشفى أو خمترب حمدد ،أو ما يف حكم ذلك.
 . 5.13ال جيوز للممارس الصحي – يف غري احلاالت الطارئة – إجراء الفحوص ،أو العالج مبقابل أو باجملان يف
الصيدليات ،أو األماكن غري املخصصة لذلك.
 . 5.14حيظر على مؤسسات تقديم الرعاية الصحية باجلامعة (املركز الطيب اجلامعي وفروعه وعبادات أفرع
اجلامعة خارج مدينة مكة) ما يأتي:
 . 5.14.1استخدام غري املرخص هلم من ذوي املهن الصحية ،أو تقديم مساعدة ألي شخص ميارس مهنة
صحية بصورة غري مشروعة.
. 5.14.2االحتفاظ يف مقر العمل باألدوية واللقاحات خالفاً ملا تسمح به تعليمات وزارة الصحة ،ماعدا
املنشآت الصيدلية.
 . 5.14.3بيع األدوية للمرضى – باستثناء بيعها يف املنشآت الصيدلية املصرح هلا– أو بيع العينات الطبية
بصفة مطلقة.
 . 5.14.4تسهيل حصول املريض على أي ميزة أو فائدة ،مادية أو معنوية ،غري مستحقة أو غري مشروعة.
 . 5.14.5إيواء املرضى يف غري األماكن املعدة لذلك ،عدا ما تقتضيه احلاالت اإلسعافية أو الطارئة.
 . 5.14.6استخدام أجهزة كشف أو عالج ،حمظورة يف اململكة.
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 -6واجبات املمارس الصحي حنو املرضى:
 . 6.1جيب على املمارس الصحي أن جيري التشخيص بالعناية الالزمة مستعيناً بالوسائل الفنية املالئمة ومبن
تستدعي ظروف احلالة االستعانة بهم من اإلخصائيني أو املساعدين ،وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير
عن حالته الصحية ،ونتائج الفحوصات مراعياً يف ذلك الدقة واملوضوعية.
. 6.2للممارس الصحي – يف غري احلاالت اخلطرة أو العاجلة – أن يعتذر عن عالج مريض ألسباب مهنية ،أو
شخصية مقبولة.
. 6.3جيب على املمارس الصحي املعاجل – إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر – أن ينبه املريض أو ذويه
إىل ذلك ،كما جيب عليه أن يوافق على االستعانة مبمارس صحي آخر إذا طلب املريض أو ذووه ذلك،
وللممارس الصحي أن يقرتح اسم املمارس الصحي الذي يرى مالئمة االستعانة به.
وإذا قرر املمارس الصحي املعاجل أنه ال ضرورة إىل استشارة ممارس صحي آخر ،أو اختلف معه يف الرأي
عند استشارته فله احلق يف االعتذار عن متابعة العالج دون التزام منه بتقديم أسباب العتذاره.
 . 6.4يلتزم املمارس الصحي بتنبيه املريض أو ذويه إىل ضرورة اتباع ما حيدده هلم من تعليمات وحتذيرهم من
خطورة النتائج اليت قد ترتتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العالجي أو اجلراحي وآثاره.
. 6.5للطبيب يف حالة األمراض املستعصية أو اليت تهدد حياة املريض باخلطر -أن يقرر وفقاً ملا ميليه عليه ضمريه
مدى مالئمة إبالغ املريض أو ذويه حبقيقة املرض وذلك ما مل يكن املريض قد حظر عليه ذلك أو عني
شخصاً أو أشخاصاً يقتصر اإلبالغ عليهم.
. 6.6جيب أال جيرى أي عمل طيب ملريض إال برضاه ،أو مبوافقة من ميثله أو ولي أمره إذا مل يعتد بإرادته هو.
واستثناء من ذلك جيب على املمارس الصحي – يف حاالت احلوادث أو الطوارئ أو احلاالت املرضية احلرجة
اليت تستدعي تدخالً طبياً بصفة فورية أو ضرورية إلنقاذ حياة املصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه ،أو تاليف
ضرر بالغ ينتج من تأخري التدخل وتعذر احلصول على موافقة املريض أو من ميثله أو ولي أمره يف الوقت
املناسب – إجراء العمل الطيب دون انتظار احلصول على تلك املوافقة .وال جيوز بأي حال من األحوال إنهاء
حياة مريض ميؤوس من شفائه طبياً ،ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه.
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. 6.7جيب على املمارس الصحي أن حيافظ على األسرار اليت علم بها عن طريق مهنته وال جيوز له إفشاؤها إال
يف األحوال اآلتية:
أ -إذا كان اإلفشاء مقصودًا به:


اإلبالغ عن حالة وفاة نامجة عن حادث جنائي ،أو احليلولة دون ارتكاب جرمية وال جيوز

اإلفشاء يف هذه احلالة إال للجهة الرمسية املختصة.


اإلبالغ عن مرض سار أو معد.



دفع املمارس التهام وجهه إليه املريض ،أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته ملهنته.

ب -إذا وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان اإلفشاء لذوي املريض مفيداً لعالجه.
ج -إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
. 6.8حيظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ومع ذلك جيوز اإلجهاض إذا مل يكن احلمل أمت أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة
األم بضرر جسيم ،ويثبت هذا األمر بقرار من جلنة طبية تشكل طبقاً للشروط واألوضاع اليت حتددها
الالئحة التنفيذية هلذا النظام.
. 6.9حيظر على الصيدلي:
 . 6.9.1أن يصرف أي دواء إال بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له مبزاولة املهنة يف اململكة .ويستثنى
من ذلك األدوية اليت حتددها الوزارة.
 . 6.9.2خمالفة حمتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها .وللصيدلي صرف البدائل املماثلة
يف الرتكيب دون الرجوع إىل الطبيب بعد أخذ موافقة املريض على ذلك .ويستثنى من ذلك األدوية
اليت حتددها الوزارة.
 . 6.9.3تكرار صرف الوصفة الطبية ،إال إذا كانت الوصفة تنص على ذلك ،فيما عدا األدوية اليت حتددها
الوزارة.
 . 6.9.4صرف الدواء إذا شك أن يف الوصفة الطبية خطأ ،وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي
اعتمدها.
 . 6.10ال جيوز لفين الصيدلة صرف الوصفة الطبية إال حتت إشراف صيدلي مرخص له.
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 -7واجبات الزمالة:
 . 7.1جيب أن تقوم العالقة بني املمارس الصحي وغريه من املمارسني الصحيني على أساس من التعاون
والثقة املتبادلة.
 . 7.2وحيظر على املمارس الصحي الكيد لزميله أو االنتقاص من مكانته العلمية أو األدبية ،أو
ترديد اإلشاعات اليت تسئ إليه ،كما حيظر عليه حماولة اجتذاب املرضى الذين يعاجلون لدى
زميله ،أو العاملني معه ،أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غري مباشر.
 . 7.3جيب على املمارس الصحي الذي حيل حمل زميل له يف عالج مرضاه – أن ميتنع عن استغالل
هذا الوضع ملصلحته الشخصية ،وأن يرتفع عن كل ما يسئ إليه يف ممارسة مهنته.
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