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 األولية الصحية راكز الرعايةملالدليل التشغيلي 

 

 التشغيلاملركز الصحي وتشكيل لجنة  استالمأوال 

 

 املركز الصحي: تشغيلاجراءات 

شهور ملراجعة تقارير  3جتمع كل يان  ىالصحي، علستالم وتشغيل املركز اعنى بالتحقق من يتشكيل فريق مركزي بالوزارة  ( 1)

 من: ويتكون  املناطق،التي تم الرفع بها من  افتتاح املراكز الصحية

 اإلدارة العامة لتجربة املريض، ودعوة من تراه مناسبا( وتكون مهامها: الجودة،)اإلدارة العامة لشئون املراكز الصحية، إدارة 

 املراكز الصحية ومراجعتها كل سنة تشغيلوضع معايير  .1

 طقاملراكز الصحية على مستوى املنا تشغيلمتابعة سير  .2

 زيارات تفقدية تعنى بآلية افتتاح املراكز ومطابقة املعايير جدولة .3

 املساعد الوكيل من اعتمادها بعد أشهر  3 كل ودوري يتم رفع التقارير والتوصيات لوكيل الوزارة للصحة العامة بشكل مباشر .4

 .األولية الصحية للرعاية

 الصالحيات:

 األولية الصحية للرعاية املساعد الوكيل بموافقة وذلك أشهر  3ر كل ييعاالتعديل على امليحق للفريق املركزي  .1

 الطبية سواء والتجهيزات اإلنشائية باملقترحات الوزارة في املعنية للجهة العامة الصحة وكيل طريق عن الرفع املركزي  للفريق يحق .2

 .أشهر 3 كل املعلومات وتقنية طبية والغير 

 للدليل املركز  مطابقة عدم عند وذلك العامة للصحة الوزارة وكيل باعتماد مستحدث يصح تشغيل مركز  إيقاف املركزي  للفريق يحق .3

 .مناسب بشكل التشغيل يعيق بشكل التشغيلي

 يحق للفريق استضافة من يراه مناسبا .4

 

 ،ز صحيأي مرك تشغيلجتمع قبل تاملركز الصحي باملديرية برئاسة املساعد للصحة العامة على ان  تشغيل( يتم تشكيل لجنة 2)

 وال تقتصر على:اللجنة تشمل و  ،الجهات ذات العالقة )االعضاء( العام املدير ويحدد 

املشاريع، إدارة الصيانة الطبية والغير طبية، مدراء املراكز الصحية املفتتحة،  ةالتجهيزات، إدار )إدارة الجودة بالصحة العامة أو املديرية، إدارة 

 وتكون مهامها:أخرى عند الحاجة(  إدارةبأي  إدارة املوارد البشرية، واالستعانة

 اعتماد الخطط التصحيحية. الصحي املركز  بتشغيل الخاص النموذج تعبئة في املذكورة املواد محتويات اعتماد .1

 الصحي املركز  لتشغيل التصحيحية الخطط اعتماد .2

 املوضوعة الزمنية الخطة حسب الصحي املركز  لتشغيل املطلوبة التعديالت متابعة .3

 الصالحيات:

 طلب التعديالت االنشائية والتجهيزات حسب املعايير ورفعها ملدير الشؤون الصحية للجنةيحق  .1

 توجيه القوى العاملة حسب املعيار املعتمد ونطاق خدمات املركز الصحي للجنةيحق  .2

 حيةمدير الشؤون الص باعتماد التشغيلاملركز الصحي لحين اكتمال معايير  تشغيلإيقاف  للجنةيحق  .3

 راه مناسباتاستضافة من  للجنةيحق  .4

 .للتشغيلكال حسب تخصصه في مطابقة املنشأة الصحية للمعايير الوزارية وجاهزية املركز الصحي  العالقةتحدد مسؤوليات الجهات ذات  -

 .اللجنةعلى توصيات  لصحية بناء  املركز الصحي من قبل مدير الشؤون ا تشغيليتم اعتماد  -
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 :مدير املركز الصحي وعضوية كل من فريق زيارة املركز الصحي برئاسة ( يتم تشكيل3)

 وتكون مهام الفريق: )الصحة العامة، الشؤون الهندسية، التجهيزات، إدارة الجودة(

 املركز الصحي افتتاحتعبئة نموذج  .1

 االفتتاحمراجعة املعايير واملتطلبات قبل  .2

 متابعة التعديالت املطلوبة على املركز الصحي .3

 الحيات مدير املركز الصحي:ص

أحد املعايير األساسية التي تعطل سير العمل باملركز،  اكتمالاملركز في حال عدم  فتتاحايحق ملدير املركز عدم املوافقة على  .1

 القوى العاملة وعقود الصيانة والنظافةك

 رفع التوصيات واملالحظات عن مطابقة التعديالت املطلوبة للخطة التصحيحية .2

 

 املركز الصحي لتشغيل: املعايير األساسية ثانيا

 تعريفات:

 املركز الصحي: لتشغيلاملعايير األساسية  

 املركز الصحي ويمكن تقسيمها إلى: افتتاحهي معايير أساسية يجب توفرها باملراكز الصحية والتأكد على جاهزيتها عند 

 لها بعالمة )*( في نهاية املعيار. ويتم الترميز  الصحي:املركز  تشغيلقبل معايير البد من توافرها  .1

 املركز الصحي. تشغيلأسابيع من  6معايير البد من توافرها خالل  .2
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 معايير اإلدارة
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار رقم ال

يتم تعيين مدير املركز الصحي بمطابقة الوصف الوظيفي املعتمد من قبل املساعد للصحة  1.1

 * وتوجيهه للعمل بكافة الصالحيات بما ال يقل عن شهر قبل افتتاح املركز العامة

 األولية(الوصف الوظيفي حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية )

   

العهد والتأكد من توريد جميع التجهيزات حسب ما  الستالم املركز يتم تعيين مساعد اداري ملدير  1.2

 .ل ادارة التجهيزات باملديريةيسلم لهم من قب

   

    .)باعتماد املديرية(وساعات الدوام  التي يقدمها املركز  ومجال الخدماتوجود نطاق  1.3

    مكتب مدير املركز مكتمل التجهيز 1.4

 املرض ى،حقوق وعالقات  الصحي،املراقب  اإلدارية،)الشؤون جميع املكاتب االدارية مكتملة التجهيز  1.5

 لفات الصحية(وامل

   

معتمده حسب دليل سياسات واجراءات العمل و  ،وجود هيكل وظيفي وجدول املهام لكل موظف 1.6

 *بمراكز الرعاية الصحية االولية

   

الئحة حقوق املرض ى واملراجعين مكتوبة وموضوعة في أماكن بارزة من املركز موضح بها رقم  1.7

 .  * 937االتصال بـ 

   

    األقسام بجميع االولية الصحية الرعاية بمراكز  العمل واجراءات سياسات لدلي وجود 1.8

     .*وجود نظام الكتروني معتمد لتسهيل تقديم اجازات العاملين 1.9

 معايير األمن والسالمة
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار رقم ال

    *اعتماد إدارة األمن والسالمة ملبنى املركز الصحي 2.1

وجود اإلرشادات والتحذيرات واللوحات اإلرشادية في أماكن مناسبة وبطريقة واضحة للعيان داخل  2.2

 وخارج املركز وباللغتين العربية واإلنجليزية

   

    .*بيئة املركز تضمن سهولة حصول ذوي االحتياجات الخاصة على الرعاية الصحية  2.3

 معايير القوى العاملة          
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار م الرق

    * توفر القوى العاملة وفقا للمعيار املعتمد من الوزارة وبصالحيات مدير املركز الصحي 3.1

)حسب دليل سياسات معتمد من قبل املديرية  الكوادر باملركز وجود وصف وظيفي وميثاق عمل لجميع  3.2

  الرعاية(واجراءات العمل بمراكز 

   

)حسب دليل سياسات للعاملين الجدد ويشمل على األقل:  ومعتمد ومتاحموثق  برنامج تعريفيوجود  3.3

 واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(

 االداء ميثاق عبر  به وإقراره الوظيفي الجديد بالوصف املوظف تعريف .1

 باملركز املتبعة واإلجراءات السياسات .2

 الصحية للكوادر  نيةامله الصالحيات منح آلية .3

   

املعتمد من قبل وزارة الصحة )توحيد الهوية لألطباء واألخصائيين  بالزي يلتزم العاملون باملركز  3.4

 * والفنيين(

   

    تدريب جميع املوظفين على أساسيات رعاية املرض ى وتجربة املريض 3.5

 مركز املعلومات والسجل الصحيمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

موقع االستقبال والسجالت الطبية مناسب )في الطابق االرض ي وعلى مدخل املركز الصحي  4.1

( ومكتمل في حالة وجوده بطابق علوي  مصعد يتسع لكرس ي متحرك ، وتوفر وبدون حواجز

 *التجهيزات
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جهيزات املطلوبة لعمل البرنامج وجود نظام الكتروني معتمد لحجز املواعيد )برنامج موعد( والت 4.2

 * )جهاز لوحي / حواسيب، شبكة انترنت، جداول املواعيد(

   

وجود باملركز الصحي نظام معلومات معتمد تقنية املعلومات )للملف االلكتروني( ومتكامل  4.3

)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية يضمن استمرارية الرعاية الصحية اآلمنة 

 * .النظام ووجود سياسة الخطة البديلة في حال تعطللصحية االولية( ا

   

    .وجود نظام لتوثيق وتبادل املعلومات املتعلقة بعالج الزوار من خارج منطقة تغطية املركز الصحي 4.4

     * وجود برنامج الرصد الصحي الوبائي )حصن( 4.5

)حسب دليل سياسات : ما يليمات وامللف الصحي يشمل وجود دليل سياسات وإجراءات إدارة املعلو  4.6

 واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(

 إجراءات فتح ملف صحي جديد. .1

 إجراءات نقل ملف صحي إلى مركز آخر. .2

 إجراءات استالم ملف صحي من مركز آخر. .3

 إجراءات أرشفة الردود على اإلحاالت. .4

   

 الصحية وعيادة الفرز  العيادات في املراكز معايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى  التجهيز ومطابقةمكتملة مناسب و  موقع العيادات 5.1

 * )بالطابق األرض ي أو توفر مصعد يتسع لكرس ي متحرك في حالة وجودها بطابق علوي(

   

أو توفر مصعد يتسع -األرض ي وفي مدخل عيادة طب األسرة )بالطابق موقع عيادة الفرز مناسب  5.2

  *ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى  ومكتملة التجهيز ومطابقة( لكرس ي متحرك

   

)حسب دليل سياسات مجال الخدمات بالعيادات وعيادة الفرز معتمدة من قبل ادارة الصحة العامة  5.3

 عاية الصحية االولية(واجراءات العمل بمراكز الر 

   

 رعاية األمومةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

ومكتملة ( أو توفر مصعد يتسع لكرس ي متحرك موقع العيادات مناسب )في الطابق األرض ي 6.1

 * ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى  التجهيز ومطابقة

   

وتوفر جميع السجالت ، ياسات واإلجراءات املتبعة لرعاية الحواملوجود برنامج يشمل الس 6.2

  )حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية( *والنماذج

   

 رعاية الطفولة والتحصيناتمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

في الطابق و  كان املرافق االب او االم سواءلطفل موقع العيادات مناسب )متاحة الستقبال ا 7.1

ملعايير األمن والسالمة  التجهيز ومطابقة( ومكتملة أو توفر مصعد يتسع لكرس ي متحرك األرض ي

 * ومكافحة العدوى 

   

وتوفر جميع ، ورعاية الطفولة املتبعة للتحصيناتوجود برنامج يشمل السياسات واإلجراءات  7.2

  )حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية( *السجالت والنماذج

 

   

 األمراض غير املعديةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 جميع املزمنة، وتوفر  االمراض مرض ى املتبعة واإلجراءات السياسات يشمل برنامج وجود 8.1

 (.االولية الصحية الرعاية بمراكز  العمل واجراءات اتسياس دليل حسب) *والنماذج السجالت
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 مكافحة األمراض الساريةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 جميع وتوفر  املعدية، االمراض ملرض ى املتبعة واإلجراءات السياسات يشمل برنامج وجود 9.1

 (.االولية الصحية الرعاية بمراكز  العمل واجراءات سياسات دليل حسب) *والنماذج السجالت

   

 خدمات صحة الفم واألسنانمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

     *ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى  التجهيز ومطابقةالعيادات مكتملة  10.1

صحي باملركز وتوفر جميع السجالت عيادة األسنان ومعروف للفريق ال معتمد لعملوجود دليل  10.2

 .)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية( *والنماذج

   

تم التدريب عليها من قبل املوردين لألجهزة بالتنسيق مع ادرأه وجود أدلة تشغيل األجهزة و   10.3

 .التجهيزات باملديرية

   

    ة األجهزة من قبل ادارة الصيانة الطبيةوجود نظام مكتوب وموثق لصيان 10.4

 خدمات الطوارئ معايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

ويفضل وجود  الوصول  ةموقع خدمات االسعاف والطوارئ مناسب )بالطابق االرض ي وسهل 11.1

عايير األمن ( ومكتملة التجهيز ومطابقة ملأو توفر مصعد يتسع لكرس ي متحرك -مدخل مستقل 

 * العدوى والسالمة ومكافحة 

   

الصحي باملركز  ومعروف للفريقمع الحاالت الطارئة واالسعافية  معتمد للتعاملوجود دليل  11.2

حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية ) *وتوفر جميع السجالت والنماذج

 .(االولية

   

     *اليه نقل معتمدة من املدير العام  او  توفر وسيلة نقل اسعافي 11.3

    .لدى جميع الكادر الفني باملركز الصحي شهادة معتمدة وحديثة في اإلنعاش القلبي الرئوي االساس ي 11.4

 كادر وجود طشر  مع الطارئة الخدمة يقدم الذي بالركز  رئوي  قلبي إنعاش ز اجه وجود 11,5

 * ات العمل باملركز على مدار ساع الجهاز  الستعمال مرخص فني

 

   

 صحة البيئة والسالمة املهنيةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

وجود خارطة االصحاح البيئي ومطابقة ملعايير األمن والسالمة  التجهيز معالعيادات مكتملة  12.1

  *ومكافحة العدوى 

   

املهنية معروف للفريق الصحي باملركز وتوفر جميع البيئة والسالمة  معتمد لصحةوجود دليل  12.2

 .السجالت والنماذج )حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(

   

من قبل ادارة الصحة العامة باملديرية )حسب دليل  العمل ومعتمدوجود نظام لسالمة بيئة  12.3

 صحية االولية(سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية ال

   

 املختبرمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 التجهيز ومطابقةاملنشآت الصحية ومكتمل  اعتماد مطابقة ملتطلباتمساحة وموقع املختبر  13.1

  *ملعايير األمن والسالمة ومكافحة العدوى 

   

الصحي باملركز وتوفر جميع السجالت والنماذج  ومعروف للفريقاملختبر  معتمد لعملدليل  وجود 13.2
 .)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(

   

وجود أدلة تشغيل األجهزة املخبرية ويتم التدريب عليها من قبل املوردين لألجهزة بالتنسيق مع إدارة   13.3

 .التجهيزات باملديرية
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    وموثق لصيانة األجهزة باملختبر من قبل ادارة الصيانة الطبيةوجود نظام مكتوب  13.4

    *علوي  بطابق وجوده أو  املركز  في مختبر  وجود عدم حال في الدم عينات لسحب غرفة وجود 13.5

 خدمات األشعةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

التجهيز عتماد املنشآت الصحية ومكتمل ا باتمطابقة ملتطلمساحة وموقع غرفة االشعة  14.1

  *ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى  ومطابقة

   

هنالك شهادة معتمدة ملالئمة ترصيص غرفة االشعة وعدم وجود أي تسريبات اشعاعية من  14.2

 *قبل صحة البيئة والسالمة املهنية باملديرية

   

الصحي باملركز وتوفر جميع السجالت والنماذج  معروف للفريقو االشعة  معتمد لعملوجود دليل  14.3

 .حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية()

   

وجود أدلة تشغيل األجهزة ويتم التدريب عليها من قبل املوردين لألجهزة بالتنسيق مع إدارة  14.4

 .التجهيزات باملديرية

   

    وب وموثق لصيانة األجهزة من قبل ادارة الصيانة الطبيةوجود نظام مكت 14.5

)حسب دليل سياسات واجراءات العمل وجود برنامج للحماية من اإلشعاع للعاملين واملراجعين والبيئة  14.6

 .بمراكز الرعاية الصحية االولية(

   

    .عالمات تحذيرية من خطر اإلشعاع واضحة وموضوعة في أماكنها املناسبة 14.7

 الخدمات الصيدليةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 التجهيز ومطابقةاملنشآت الصحية ومكتمل  اعتماد مطابقة ملتطلباتمساحة وموقع الصيدلية  15.1

 *ملعايير االمن والسالمة ومكافحة العدوى 

   

صحي باملركز وتوفر جميع السجالت والنماذج ال ومعروف للفريقالصيدلية  معتمد لعملوجود دليل  15.2

 .)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(

   

املعتمدة ملراكز الرعاية الصحية األولية ومعلنة لألطباء باملركز  لألدويةوجود القائمة االساسية  15.3

 *الصحي

   

    .أماكن االنتظار مناسبة للمراجعين 15.4

    .يتأكد الصيدلي من صالحية األدوية املتوفرة بالصيدلية باستمرار 15.5

     .لحفظ اللقاحات واألدوية وجود ثالجات 15.6

وجود خزانة لحفظ األدوية الخاضعة للرقابة بطريقة آمنة، مع توفر نظام لصرف األدوية  15.7

    ز الرعاية الصحية االولية()حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراك *الخاضعة للرقابة

   

    .وجود مستودع مالئم لألدوية واملستحضرات الطبية 15.8

 اإلحالةمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 *جميع السجالت والنماذج املتبعة، وتوفر السياسات واإلجراءات  لإلحالة يشملوجود نظام  16.1

 .ءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية()حسب دليل سياسات واجرا

   

بق إلدخال املعلومات املتعلقة بإحالة املرض ى الى املستشفيات والتغذية الراجعة  16.2
ّ
وجود نظام مط

 .)حسب دليل سياسات واجراءات مراكز الرعاية الصحية االولية(ومعتمدة من قبل املديرية 

   

)حسب دليل سياسات واجراءات حالة املختلفة ومعتمدة من قبل املديرية ُمعلنة بجهات اإل  وجود قائمة 16.3

 .العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(
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 مكافحة العدوى والتعقيممعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

التجهيز  ومكتمل الصحية املنشآت اعتماد مطابقة ملتطلبات التعقيم غرفة وموقع مساحة 17.1

 *  العدوى  ومكافحة والسالمة األمن ملعايير  ومطابقة

 (صحية منشاة أقرب في التعقيم يتم تعقيم غرفة توفر  عدم حال في)

   

ملعايير  التجهيز ومطابقةوفي مكان امن ومكتملة  ةمساحة وموقع غرفة النفايات الطبية مناسب 17.2

 * االمن والسالمة ومكافحة العدوى 

   

الصحي باملركز وتوفر جميع  ومعروف للفريقد برنامج حديث ومعتمد ملكافحة العدوى والتعقيم وجو  17.3

 .)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية االولية(السجالت والنماذج 

   

يرية وجود نظام   للتخلص اآلمن من النفايات الطبية معتمد من قبل ادارة مكافحة العدوى باملد 17.4

)حسب دليل سياسات واجراءات العمل بمراكز الرعاية الصحية مع توفر جميع السجالت والنماذج 

 االولية(

   

وجود أدلة تشغيل األجهزة ويتم التدريب عليها من قبل املوردين لألجهزة بالتنسيق مع إدارة  17.5

 .التجهيزات باملديرية

   

    التعقيم من قبل ادارة الصيانة الطبية وجود نظام مكتوب وموثق لصيانة أجهزة 17.6

    *جميع األسطح والتجهيزات واألساسات قابلة للتعقيم 17.7

 بيئة العملمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

 .*والتجهيزات املباني تشمل والوقائية الفورية للصيانة متكاملة خطة وجود 18.1

 

   

 .*والصيانة النظافة أعمال ملتابعة ومطبقة مكتوبة سياسة وجود 18.2

 

   

 *الخاصة:  االحتياجات ومالئمة لذوي  والعاملين للمراجعين التالية الخدمات توفر  18.3

 واالنتظار االستقبال أماكن 

 السيارات مواقف.                       . 

 املياه دورات                                    . 

 واالنترنت هاتف،ال خدمات 

  واالقسام العيادات جميع في االلية الحواسب توفر 

  طابعتين عن يقل ال  بما الورق طابعات توفر 

  للشرب صالحة مياه مصادر              

 الصحي الصرف 

 االضاءة وسائل                                     

 التهوية وسائل 

   

 *الكهربائية والصدمات املنزلقة األرضيات عن ةالناجم املخاطر  تفادي وجود إجراءات 18.4

 

   

وجود مستودع للوازم الغير طبية واملطبوعات في مكان مناسب ومكتمل التجهيزات وتوفر جميع  18.5

 .النماذج والسجالت

   

    *وجود مولد احتياطي او بطاريات لتشغيل ثالجات اللقاحات واألدوية كحد أدني 18.6

الخاصة في حال وجود خدمات املرض ى  االحتياجات متحرك لذوي كرس ي لسع وجود مصعد يت 18.7

 بالطابق العلوي 

   

 *املراجعين ومقدمي الخدمة في جميع اقسام املركز الصحي حواجز بينعدم وجود  18.8
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 تجربة املريضمعايير   
 مالحظات ال ينطبق ينطبق نص املعيار الرقم 

     *سيات العناية باملستفيدتدريب العاملين على أسا 19.1

    * وجود لوحات ارشادية واضحة باللغة العربية واالنجليزية 19.2

في املركز وكافة املعلومات عن  ومسار تنقالتهبالية تسجيل املريض  استقبال ملمتواجد طاقم  19.3

 *الخدمات املقدمة

   

    *حقوق املرض ى مكتوبة ومتاحة للمستفيدين 19.4

    *ومعروضة البالغات واضحةالية التواصل مع مركز   19.5

    *اكمال الخدمة املريض بعدرأي  اداة الستطالعوجود  19.6

     *وجود لوحة املتابعةاليومية ملبادرة نرتقي 19.7
  

 مصادر املعايير:

  عقود واشتراطات التجهيزات باملراكز الصحية                               

 راطات البناء باملراكز الصحيةعقود واشت 

  ادلة مكافحة العدوى باإلنشاءات الصحية                                   

  ادلة االمن والسالمة                

  سياسات واجراءات معايير االعتماد الوطنية للمراكز الصحية          

  ادلة صحة البيئة والسالمة املهنية                   

 

: دليل السياسات واإلجراءات للعمل بمراكز الرعاية الصحية األوليةث
ً
 الثا

 

الصدار االول ا) الوطنية للمراكز الصحية عايير االعتمادماجراءات سياسات و للتشغيلي هو اداة تنفيذية ا دليلهذا ال

واجراءات عمل اقسام سياسات  وصف هيكل املركز، يشملو  نجزئييفي  تبويب 23توي على عدد حي م( والذي2014-ه1435

 :ةلتاليا البواباالدليل شمل يو . ملوظفي املراكز الصحيةالوصف الوظيفي و  املركز الصحي

 الجودة وسالمة دارة ا

 املرض ى

 القيادة 

  العاملةالقوى 

  الصحية السجالت 

 املعلوماترة ادا 

  ض ى وعالقاتهماملر حقوق 

  العامةالعيادات 

  لطفولةااالمومة و صحة 

 التحصينات 

  الفم واالسنانصحة 

  املعديةاالمراض 

  غير املعديةاالمراض 

  املسنينرعاية 

  االشعةخدمات 

 االحالة 

  الصحة والتوعية تعزيز

 الصحية

  الصيدليةخدمات 

  البيئةصحة 

  املجتمعمشاركة 

  املختبرخدمات 

  ومنع العدوى مكافحة 

  سالمة املرافقادرة 

  الطوارئ خدمات 


