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مراحل التنفيذ

م

المرحلة

تاريخ
التنفيذ

١

تقديــم عــرض لســعادة مديــر عــام التأهيــل الطبي يتضمن شــرح لمشــروع
مكاتــب الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهدافــه واإلحصائيــات
1437/4/22هـ
العالميــة والمحليــة الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتوصيــات الالزمــه
لتفعيــل المشــروع.

٢

تقديــم عــرض مرئــي فــي اجتمــاع الوكالــة العالجيــة للتعريــف بالمشــروع
وأهدافــه والمكتســبات المتوقعــه بعــد التنفيــذ.

1437/11/12هـ

العالجيــة 937
للخدمــات SaudiMOH
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MOHPortal
برقــم
الــوزارة
وكيــل
بقــرار ســعادة
SaudiMOHلجنــة
Saudi_Mohتشــكيل
 3107389برئاســة اإلدارة العامــة للتأهيــل الطبــي و عضويــة كافــة اإلدارات
ذات العالقــة ( اإلدارة العامــة للمستشــفيات ،اإلدارة العامــة للصحــة النفســية
٣
1437/11/28هـ
و اإلجتماعيــة ،اإلدارة العامــة لحقــوق وعالقــات المرضــى ،اإلدارة العامــة
للمشــاريع ،اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات و اإلتصــاالت) وذلــك لصياعــة
الخطــة التنفيذيــة لمكاتــب الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
www.moh.gov.sa
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٤

إعتمــاد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــئون المستشــفيات للشــعار الخــاص
بمكاتــب الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمصمــم مــن قبــل 1438/3/24هـ
إدارة الهويــة.

٥

إعتمــاد وكيــل الــوزارة المســاعد لشــئون المستشــفيات للدليــل اإلجرائــي
الخــاص بمكاتــب الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

٦

توجيــه وكيــل الــوزارة المســاعد لخدمــات المستشــفيات بتوســيع نطــاق
الخدمــة ليشــمل كل مــن كبــار الســن ومرضــى الطــب المنزلــي إضافــه
إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتغييــر مســمى المكاتــب مــن (مكاتــب 1438/7/16هـ
الخدمــات المســاندة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة) إلــى (مكاتــب مســاندة)
وتحديــث الدليلــي اإلجرائــي.

٧

إعتمــاد وكيــل الــوزارة المســاعد لخدمــات المستشــفيات الدليــل اإلجرائــي
الخــاص بمكاتــب مســاندة بعــد التحديــث وتوســيع نطــاق الخدمــة.

1438/4/20هـ

1438/11/8هـ

التعريف
مكاتــب مســاندة هــي مكاتــب تقــدم الخدمــات اللوجســتية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار
الســن ومرضــى الطــب المنزلــي ابتــداء مــن مواقــف الســيارات لحاملــي تصاريــح الوقــوف ومــرورًا
بخدمــات فتــح الملــف الطبــي والحصــول علــى المواعيــد والتنقــل داخــل المنشــأة الصحيــة وانتها ًء
بالحصــول علــى التقاريــر الطبيــة ،بغيــة اإلرتقــاء بآليــة تقديــم الخدمــة وتعزيــز إســتقاللية المريض.
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■ ■تقديم الخدمات المس ــاندة لألشخاص

تهيئــة كافــة مرافــق وزارة الصحــة لتكون

ذوي اإلعاقـــة وكبـــار الســـن ومرضـــى

صديقــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار

الط ــب المنزل ــي ف ــي جمي ــع المراف ــق

الســن ومرضى الطب المنزلي للوصول

الصحي ــة عل ــى مس ــتوى وزارة الصح ــة.

بهــم إلــى أعلــى مســتويات اإلســتقاللية

■ ■ رف ــع مس ــتوى اإلس ــتقاللية للمرض ــى
داخ ــل المنش ــآت الصحي ــة.

بتمكينهــم مــن التوافــق مــع متطلبات
بيئتهــم الصحية ،وتنميــة قدرات اإلعتماد
علــى النفــس ممــا يجعلهــم أعضــاء
منتجــون فــي المجتمــع.
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الفئات المستهدفة

الفئة

تعريفها

األشخاص ذوي اإلعاقة

هــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات دائمــة أو مؤقتــه
وحاصليــن علــى بطاقــات خاصــة بخدمــات اإلعاقــة مــن لجــان
تنســيق خدمــات ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة أو المحافظــة.
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هــم مــن بلغــو ســن  65ســنة فمــا فــوق وفقــً لــأوراق
الثبوتيــة (بطاقــة أحــوال ،جــواز ،إقامــة)

هــم المرضــى المشــمولين بخدمــات الطــب المنزلــي
والمصنفيــن ضمــن هــذة الفئــات:
1.1مرضى اإلعاقات الحركية والذهنية
2.2مرضى العناية التنفسية
مرضى الطب المنزلي

3.3المرضى طريحوا الفراش
4.4مرضى أمراض القلب المزمنة
5.5مرضى العناية التلطيفية.
علــى أن يتــم توثيــق حالتهــم الطبيــة بخطــاب موجــه مــن
الطــب المنزلــي لمشــرف مكتــب مســاندة.

5

مهام المكاتب
1.1التأكــد بشــكل يومــي مــن مالئمــة المنشــأة الصحيــة لخدمــة األشــخاص المســتفيدين مــن
الخدمــة (منحــدرات ،المداخــل ،مواقــف الســيارات ،دورات ميــاه ،مصاعــد).
 2.2مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة الصحية.
 3.3إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.
 4.4عمل المواعيد والتنسيق بين األشخاص المستفيدين والجهاز الطبي.
 5.5طلب التقارير الطبية الخاصة باألشخاص المستفيدين من الخدمة.
 6.6المســاعدة فــي التواصــل بيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والفريــق الطبــي (لغــة
اإلشــارة).
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 7.7إعداد اإلحصائيات الخاصة باألشخاص المستفيدين.
 8.8التنســيق مــع لجنــة تنســيق خدمــات ذوي اإلعاقــة إلصــدار بطاقة تخفيــض أجــور االركاب وبطاقة
تســهيالت مرورية لألشــخاص ذوي اإلعاقة.
 9.9التواصل مع الجهات ذات العالقة بصرف األدوات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 1010صــرف بطاقــات مســاندة لألشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة والتــي تعــد بطاقــات أولويــة
فــي الحصــول علــى الخدمــات العالجيــة.

6

آلية تنفيذ المهام
 -١التأكد بشكل يومي من مالئمة المنشأة الصحية لخدمة األشخاص المستفيدين
من الخدمة (منحدرات ،المداخل ،مواقف السيارات ،دورات مياه ،مصاعد).
المسئول عن
التنفيذ
آلية التنفيذ

Saudi_Moh

SaudiMOH

مشرف المكتب
■ ■ التأكــد بشــكل يومــي مــن جهازيــة المنشــأة الصحيــة إلســتقبال األشــخاص
المســتفيدين مــن الخدمــة (مواقــف ،مداخــل ،منحــدرات ،دورات ميــاه،
مصاعــد) والرفــع للجهــة التابــع لهــا مباشــرة فــي حــال وجــود خلــل.
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 -٢مساعدة األشخاص المستفيدين من الخدمة على التنقل داخل المنشأة الصحية.
المسئول عن
التنفيذ
آلية التنفيذ

عامل النقل
■ ■ إســتقبال األشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة عنــد مواقــف الســيارات
ومســاعدتهم فــي التنقــل داخــل المستشــفى وصــوال ً إلــى مكتب مســاندة
أو باقــي أقســام المستشــفى إذا دعــت الحاجــة.
■ ■ التأكد من توفر وسالمة العربات المستخدمة للنقل.

 -٣إنهاء إجراءات فتح الملف لألشخاص المستفيدين من الخدمة حسب النظام.
المسئول عن
التنفيذ

موظف اإلستقبال
■ ■ إســتقبال طلبــات األشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة الخاصــة بفتح الملف
الطبــي والتأكــد مــن إكتمــال المســوغات المطلوبة حســب النظام.

آلية التنفيذ

■ ■ تعبئة نموذج اإلحصاء اليومي.
■ ■ أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن المريــض أو مــن يعولــه علــى صالحيــة طلــب
التقاريــر الطبيــة الخاصــة بالمريــض.
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 -٤عمل المواعيد والتنسيق بين المرضى والجهاز الطبي.
المسئول عن
التنفيذ

آلية التنفيذ

موظف اإلستقبال
■ ■ إســتقبال طلبــات المرضــى المشــمولين بالخدمــة الخاصــة بالمواعيــد
مباشــرة مــن خــال المكتــب أو هاتفيــً أو مــن خــال البريــد اإللكترونــي.
■ ■ حجــز موعــد للمريــض أو التنســيق مــع مكاتــب اإلســتقبال فــي العيــادات
المتخصصــة للحصــول علــى موعــد.
■ ■ تســليم بطاقــة الموعــد للمريــض يدويــً أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو
إبالغــه بيــوم وتاريــخ الموعــد هاتفيــا.

 -٥التقارير الطبية الخاصة باألشخاص المستفيدين من الخدمة.
المسئول عن
التنفيذ
Saudi_Moh
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■ ■ إســتالم طلبــات الحصــول علــى تقاريــر طبيــه مــن قبــل المشــرف علــى
المكتــب إمــا حضوريــا أو إلكترونيــا او هاتفيــً مــن ثــم طلب التقاريــر الطبية
مــن قســم التقاريــر والتأكــد مــن تســليمها للمســتفيد حســب النظــام.

 -٦المساعدة في التواصل بين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية والفريق الطبي
(لغة اإلشارة).
المسئول عن
التنفيذ

آلية التنفيذ

8

موظف اإلستقبال (مترجم لغة االشارة)
■ ■ إســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية فــي مكتــب مســاندة وإنهــاء
كافــة اإلجــراءات الخاصــة بالمكتــب.
■ ■ مرافقــة المريــض داخــل المنشــئة الصحيــة للمســاعدة فــي التواصــل مــع
الطاقــم الطبــي إذا دعــت الحاجــه.

 -٧إعداد اإلحصائيات الخاصة باألشخاص المستفيدين من الخدمة.
المسئول عن
التنفيذ
آلية التنفيذ

مشرف المكتب
■ ■ إعــداد اإلحصــاءات والتقاريــر الدوريــة عــن عمــل المكتــب وفقــً لنمــاذج اإلحصاء
الخاصــة بالمكتــب والرفــع للجهــة التابــع لها مباشــرة.

 -٨التنسيق مع لجنة تنسيق خدمات ذوي اإلعاقة إلصدار بطاقة تخفيض أجور اإلركاب
وبطاقة تسهيالت مرورية
المسئول عن
التنفيذ
آلية التنفيذ
Saudi_Moh

SaudiMOH

موظف اإلستقبال
■ ■تســليم المرضــى ورقــة المســوغات المطلوبــة للحصــول علــى خدمــات
لجنــة تنســيق خدمــات ذوي اإلعاقــة.
■ ■ حجز موعد للمريض من ذوي اإلعاقة بالتنسيق مع اللجنة.
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 -٩التواصل مع الجهات ذات العالقة بصرف األدوات المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
المسئول عن
التنفيذ
آلية التنفيذ

مشرف المكتب
■ ■ التنســيق مــع الجهــات الخاصــة بصــرف األدوات المســاعدة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة وتوجيــه األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليهــا فــي حــال توفرهــا.

 -١٠صرف بطاقات مساندة لألشخاص المستفيدين من الخدمة والتي تعد بطاقات
أولوية في الحصول على الخدمات العالجية.
المسئول عن
التنفيذ

آلية التنفيذ

9

مشرف المكتب
■ ■ تعبئــة نمــوذج الحصــول علــى بطاقــة مســاندة والتأكــد مــن إكتمــال
المســوغات.
■ ■ تســليم المرضــى بطاقــة مســاندة وأخــذ توقيــع المريــض أو مــن يعولــه
علــى إســتالمها.
■ ■ المتابعــة مــع األقســام الطبيــة لتســهيل حصــول حاملــي بطاقــة مســاندة
علــى أولويــة العــاج.

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي في الوزارة
وكيل الوزارة المساعد
لخدمات المستشفيات

Saudi_Moh

SaudiMOH

MOHPortal
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SaudiMOH
الطبي
للتأهيل
العامة
اإلدارة
والرعاية المديدة

SaudiMOH
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الهيكل التنظيمي في المناطق و المحافظات

مدير عام  /مدير الشئون الصحية

مدير المستشفى

مشرف مكتب مساندة
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الوصف الوظيفي

Saudi_Moh

المسمى الوظيفي

االرتباط التنظيمي

مشرف مكتب مساندة

مدير المستشفى

المؤهالت والشهادات العلمية

الخبرات والمهارات

بكالوريوس أو دبلوم
مع خبرة خمس سنوات

اللغة االنجليزية ،إجادة التعامل مع
الحاسب اآللي

SaudiMOH

MOHPortal
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 1.1اإلشراف المباشر على مكتب مساندة ومواقع تقديم الخدمة المنوطة به.
 2.2التأكــد بشــكل يومــي مــن جهازيــة المنشــأة الصحيــة إلســتقبال األشــخاص المســتفيدين
مــن الخدمــة (مواقــف ،مداخــل ،منحــدرات ،دورات ميــاه ،مصاعــد) والرفــع للجهــة التابعــة لهــا
مباشــرة فــي حــال وجــود خلــل.
 3.3طلب التقارير الطبية والتأكد من تسليمها للمريض حسب النظام.
 4.4إعداد اإلحصاءات والتقارير الدورية عن عمل المكتب والرفع للجهة التابعة لها مباشرة.
 5.5متابعــة الموظفيــن التابعيــن للمكتــب مــن حيــث اإللتــزام واإلنضبــاط بســاعات الــدوام
الرســمية.
 6.6التنســيق مــع الجهــات الخاصــة بصــرف األدوات المســاعدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتوجيــه
األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليهــا فــي حــال توفرهــا.
 7.7تســليم المســتفيدين بطاقــة مســاندة وأخــذ توقيــع المريــض أو مــن يعوله على إســتالمها
والمتابعــة مــع األقســام الطبيــة لتســهيل حصــول حاملــي بطاقــة مســاندة علــى أولويــة
العــاج.
 8.8القيام بأي مهام أخرى ُتسند إليه من قبل المدير المباشر.
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الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي

االرتباط التنظيمي

موظف إستقبال ومترجم للغة اإلشارة

مشرف مكتب مساندة

المؤهالت والشهادات العلمية

الخبرات والمهارات

دبلوم

األفضليــة للحاصليــن علــى مؤهــل معتمــد
فــي لغــة اإلشــارة ،اللغــة االنجليزيــة ،إجــادة
التعامــل مــع الحاســب اآللــي
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 1.1اإللمام بكافة واإلجراءات المنصوصة في الدليل اإلجرائي لمكتب مساندة.
 2.2التواصل مع المرضى بلباقة عالية جدا ،و إتخاذ اإلجراء المطلوب ّ
وفقا لمهام المكتب.
 3.3الترجمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية والتنقــل معهــم داخــل المنشــأة الصحيــة عنــد
الحاجة.
 4.4تسجيل المالحظات الواردة و رفعها للمشرف.
 5.5المحافظة على منطقة اإلستقبال نظيفة ومرتبة في جميع األوقات.
 6.6حجز المواعيد وفتح ملفات للمرضى حسب النظام.
 7.7التنســيق وحجــز المواعيــد للمرضــى مــع لجنــة تنســيق خدمــات ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة
وتســليم المريــض قائمــة بالمســوغات المطلوبة.
 8.8تعبئة نموذج اإلحصاء اليومي لكل مريض.
 9.9القيام بأي عمل يسند إليه من قبل مشرف المكتب حسب اإلختصاص.
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الوصف الوظيفي
المسمى الوظيفي

االرتباط التنظيمي

موظف استقبال

مشرف مكتب مساندة

المؤهالت والشهادات العلمية

الخبرات والمهارات

شهادة الدراسة الثانوية

اللغة االنجليزية ،إجادة التعامل مع الحاسب
اآللي

المهام والمسؤوليات
Saudi_Moh
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 1.1اإللمام بكافة واإلجراءات المنصوصة في الدليل اإلجرائي لمكتب مساندة.
 2.2التواصل مع المرضى بلباقة عالية جدا ،وإتخاذ اإلجراء المطلوب ّ
وفقا لمهام المكتب.
 3.3تسجيل المالحظات الواردة ورفعها للمشرف.
 4.4المحافظة على منطقة اإلستقبال نظيفة ومرتبة في جميع األوقات.
 5.5حجز المواعيد وفتح ملفات للمرضى حسب النظام.
 6.6التنســيق وحجــز المواعيــد للمرضــى مــع لجنــة تنســيق خدمــات ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة
وتســليم المريــض قائمــة بالمســوغات المطلوبة.
 7.7تعبئة نموذج اإلحصاء اليومي لكل مريض.
 8.8القيام بأي عمل يسند إليه من قبل مشرف المكتب حسب اإلختصاص.
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الوصف الوظيفي
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المسمى الوظيفي

االرتباط التنظيمي

عامل النقل

مشرف مكتب مساندة

المؤهالت والشهادات العلمية

الخبرات والمهارات

شهادة الدراسة اإلبتدائية

ال يتطلب خبره ،األفضلية لألشخاص ذوي
اإلعاقة القادرين على العمل ،يجيد القراءة
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 1.1مســاعدة األشــخاص المســتفيدين مــن الخدمــة علــى التنقــل داخــل المنشــأة الصحيــة عنــد
الحاجة.
 2.2تفقــد الكراســي المتحركــة والعمــل علــى نظافتهــا والتأكــد مــن صالحيتهــا والمحافظــة
علــى ســجل صيانتهــا.
 3.3إبالغ مشرف مكتب مساندة بأي تلف في الكراسي المتحركة.
 4.4التقيد بتعليمات مشرف مكتب مساندة.
 5.5التقيد بمبادئ وقواعد السالمة العامة عند دفع الكراسي المتحركة.
 6.6القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.
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استمارة
تقييم المكاتب

م

المعيار

1

يوجد مكتب مستقل لتقديم الخدمات الخاصة بمساندة.

2

يوجد مشرف مؤهل وذو خبرة كافيه تمكنه من تنفيذ المهام
في مكتب مساندة.

MOHPortal
SaudiMOH
مؤهلين
موظفين
Saudi_Mohيوجد
3
المهام في مكتب مساندة.

(م.ك) (م.ج) (م.أ) (غ.م)
()0
()1
()2
()3

SaudiMOH
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
خبرة 937
Saudi_Moh
SaudiMOH
MOHPortalتنفيذ
من
تمكنهم
كافيه
وذوي
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4

مشرف مكتب مساندة يرتبط مباشرة بمدير المستشفى.

5

مكتب مساندة قريب من بوابة الدخول و سهل الوصول إليه.

6

موظفي مكتب مساندة لديهم مساحة كافيه ألداء المهام
وإستقبال المستفيدين من الخدمة.

7

مكتب مساندة مزود بمكان لإلنتظار مناسب.

8

مستوى طاولة اإلستقبال في مكتب مساندة متناسب مع
مستوى الكراسي المتحركة.

9

يتوفر في مكتب مساندة:
 ⎕أجهزة حاسب آلي  ⎕أآلت نسخ الورق  ⎕طابعة
 ⎕فاكس
 ⎕هاتف خارجي وتحويالت داخليه
 ⎕بريد إلكتروني خاص بالمكتب.
 ⎕ماسح ضوئي

937
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(ل.ي)

استمارة
تقييم المكاتب
(م.ك) (م.ج) (م.أ) (غ.م)
()0
()1
()2
()3

المعيار

م

١٠

يتوفر في مكتب مساندة نقطة وصول لإلنترنت.

١١

يرتبط المكتب مع مكاتب مساندة بشبكة ربط الكتروني.

(ل.ي)

يتوفر في مكتب مساندة نموذج الكتروني ذو رقم
١٢
تسلسلي إلصدار بطاقة مساندة.
Saudi_Moh
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 ١٣يتوفر في مكتب مساندة أجهزة لطباعة بطاقة مساندة.

937

www.moh.gov.sa

 ١٤اإللتزام بالوصف الوظيفي لجميع موظفي مكتب مساندة.
 ١٥اإللتزام بإبراز البطاقات التعريفة الخاصة بمكتب مساندة.
مكتب مساندة يقوم باستقصاء رضا المستفيدين
١٦
وتسجيلها على التطبيق اإللكتروني.
مكتب مساندة يقوم برفع النماذج اإلحصائية يدويا أو
١٧
الكترونيًا (يومي ،شهري ،سنوي).
يتوفر في المنشئة الصحية عربات مخصصة لنقل المرضى
١٨
وموقع حفظ للعربات.
يتوفر في المنشئة الصحية دورات مياه مجهزة لألشخاص
١٩
ذوي اإلعاقة.
تخصيص عدد كافي من مواقف السيارات لألشخاص ذوي
٢٠
اإلعاقة.
 ٢١معيار التميز :
عدد القوى العاملة بالمكتب:
الرجال ) ( :مفرغ ) ( ،غير مفرغ

النساء( :

) مفرغة( ،

) غير مفرغة.

*( م.ك ) مطابق كليًا  ( ،م.ج ) مطابق جزئي  ( ،م.أ ) مطابق بحد أدنى  ( ،غ.م ) غير مطابق ( ،ل.ي) ال يوجد
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نموذج طلب إصدار
بطاقة مساندة
رقم التسلسل

بيانات مقدم الطلب
االسم

الجنس

الجنسية

رقم الهاتف

تاريخ الميالد

رقم الهوية

رقم الجوال

نوع الهوية

اإليميل

فئة االستحقاق
SaudiMOH

Saudi_Moh

األشخاص ذوي
اإلعاقة

اإلعاقة
نوع
MOHPortal
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تاريخ صدور إثبات اإلعاقة
تاريخ انتهاء إثبات اإلعاقة
جهة إصدار إثبات اإلعاقة
رقم إثبات اإلعاقة

كبار السن
مرضى الطب
المنزلي

العمر
الحالة المرضية
تاريخ الخطاب
تاريخ إنتهاء الخطاب

فئة االستحقاق
األشخاص ذوي اإلعاقة

كبار السن

 ⎕صورة إثبات الهوية
 ⎕صورة إثبات اإلعاقة ساري
الصالحية

 ⎕صورة إثبات الهوية
 ⎕صورة إثبات الهوية

اليوم
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مرضى الطب المنزلي
 ⎕خطاب من الطب المنزلي
ساري الصالحية
مدير المستشفى

مشرف المكتب

التاريخ

االسم

االسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

85.60 mm × 53.98 mm

بطاقة مساندة

85.60 mm × 53.98 mm

Saudi_Moh

SaudiMOH

اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ:

اﻻﺳﻢ:

رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ:
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Pantone 451 C

Pantone 7725 C

Pantone 801 C

Pantone Cool Gray 6 C

Pantone 451 C

Pantone 7725 C

Pantone 801 C

Pantone Cool Gray 6 C

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﺨﻮل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻋﺎﻗﺔ.
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺠﺐ اﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻋﺎدﺗﻬﺎ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻀﻼ
ﻫﺬه
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه
ﻣﺴﺎﻧﺪةﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﻜﺘﺐ ﻻ ﺗﺨﻮل
ﻗﺮباﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬوي اﻋﺎﻗﺔ.
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻳﺠﺐ اﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻀﻼ اﻋﺎدﺗﻬﺎ
ﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻧﺪة
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تنويه و إلتزام

تلتــزم مكاتــب مســاندة بمراعــاة سياســات
وإجــراءات المنشــئة التــي يعمــل بهــا خاصــة
سياســات وإجــراءات التأهيــل الطبــي ،حقــوق
وعالقــات المرضــى ،الخدمــة االجتماعيــة مــع
التقيــد بأنظمــة مزاولــة المهنــة و أدلــة اخالقياتها.
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