نظام المؤسسات
الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/ 11 / 3هـ
والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1019377
وتاريخ (1439 -05-28هـ)

نظام المؤسسات
الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/ 11 / 3هـ
والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1019377
وتاريخ (1439 -05-28هـ)

نظام المؤسســات الصحية
الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة

1

2

نظام المؤسســات الصحية
الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة

المادة األولى:
تدل الكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت في هذا النظام ،على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض
السياق خالف ذلك:
● ●المؤسسة الصحية الخاصة :كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص ُمعدة للعالج أو التشخيص أو
التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو إلقامة الناقهين من المرضى وتشمل ما يأتي:
 .1المستشفى :كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتنويمهم.
 .2المجمع الطبي العام :كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتوجد فيه ثالثة
تخصصات طبية مختلفة على األقــل ،أحدها من التخصصات األساسية (الجراحة ــ األمــراض الباطنية ــ
النساء والوالدة ــ األطفال ــ طب األسرة).
 .3المجمع الطبي المتخصص :مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.
 .4العيادة :كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم.
 .5مركز األشعة :المكان المعد إلجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العالج باألشعة.
 .6المختبر الطبي :المكان المعد إلجراء الفحوصات المخبرية.
 .7مركز جراحة اليوم الواحد :مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل :بعض
العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقًا لما تحدده الالئحة
التنفيذية.
 .8مراكز الخدمة الصحية المساندة :األماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعالج
والتأهيل وتشمل ما يأتي:
أ .مراكز العالج الطبيعي.
ب .محالت النظارات الطبية.
ت .محالت األجهزة واألطراف الصناعية.
ث .المراكز المساندة :التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
 .9مركز خدمات النقل اإلسعافي :الوحدة التي تقوم بالنقل اإلسعافي وتقديم الخدمات اإلسعافية
للمريض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى ،وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية
الهالل األحمر السعودي (. )1
● ●الوزارة :وزارة الصحة.
● ●الوزير :وزير الصحة.

الالئحة:
ُ .1/1يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل اإلسعافي االلتزام بالشروط والمواصفات المرفقة (مرفق
 1تم تحويل مسمى جمعية الهالل األحمر السعودي إلى هيئة الهالل
األحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم  371وتاريخ 1429/12/24هـ
حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( )68وتاريخ 1437 /02/25هـ

المادة الثانية:
.1

فيما عدا المستشفى ،يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

 .2يش ــترط ف ــي مال ــك العي ــادة أن يك ــون طبيب ــً متخصص ــا ف ــي طبيع ــة عم ــل العي ــادة ومش ــرفًا عليه ــا
ومتفرغـــا تفرغـــا كامـــا لهـــا.
.3

يجـــب أن يكـــون فـــي كل مجمـــع طبـــي أو مختبـــر طبـــي أو مركـــز أشـــعة أو مركـــز جراحـــة اليـــوم
الواح ــد مش ــرف متف ــرغ تفرغ ــً كام ـ ً
ـا له ــذا الغ ــرض ،ويش ــترط أن يك ــون ه ــذا المش ــرف طبيب ــً أو مهني ــً
س ــعوديًا متخصص ــً ف ــي طبيع ــة عم ــل المجم ــع أو المختب ــر أو المرك ــز ،س ــواء كان مال ــكًا ل ــه أو أح ــد
الش ــركاء في ــه أو غيرهم ــا ،ويج ــوز -وفق ــً لم ــا تح ــدده الالئح ــة التنفيذي ــة  ،االس ــتثناء م ــن ه ــذا الش ــرط
إذا ل ــم يتواف ــر طبي ــب أو مهن ــي س ــعودي.

.4

يشـــترط أن يكـــون لـــكل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة فـــي كل األحـــوال مشـــرف فنـــي متخصـــص فـــي
ً
كامـــا لهـــا.
طبيعـــة عمـــل المؤسســـة ومتفـــرغ تفرغـــً

.5

ً
مؤهـــا ،وفقـــً لمـــا تحـــدده
يشـــترط أن يكـــون المديـــر الطبـــي فـــي المستشـــفيات طبيبـــً ســـعوديًا
الالئحـــة التنفيذيـــة.

 .6تقصــر إدارة المؤسســــات الصحيــــــة الخاصــــة علــى ذوي التـــــأهيل المنــــاسب مــن السعـــــوديين وفقـــــً
للضوابـــط والشـــروط التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة.
الالئحة:
 .1/2يطب ــق ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة عل ــى الجمعي ــات الخيري ــة والمؤسس ــات األهلي ــة الت ــي ترغ ــب
ف ــي افتت ــاح مؤسس ــات صحي ــة خاص ــة.
 .2/2االشتراطات الواجب توافرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:
.1

حاص ــل عل ــى ش ــهادة البكالوري ــوس أو م ــا يعادله ــا ف ــي أح ــد التخصص ــات الطبي ــة المرتبط ــة بطبيع ــة العم ــل
فـــي المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة.

 .2مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .3أال تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.
 .3/2تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال ال الحصر:
.1

مراجع ــة وتحدي ــث سياس ــات وإج ــراءات البروتوك ــول الطب ــي ف ــي المؤسس ــة وتطبي ــق أفض ــل المعايي ــر الطبي ــة
فـــي المؤسســـة.

 .2التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات االعتماد المحلية والعالمية.
 .3مكافحة العدوى واإلبالغ عن الحاالت وفقا لمعايير الوزارة.
 .4تزويد الوزارة بالمعلومات الالزمة عند الحاجة.
 .5الحرص على جودة الخدمات الطبية.
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 .6المساهمة في الحفاظ على سالمة المرضى.
 .7الموافقة على انتداب المهنيين الصحيين بما ال يتعارض مع أداء المؤسسة الصحية وسالمة المرضى.
 .4/2يجب أن يكون المدير الطبي في المستشفى:
.1

حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.

 .2حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .3لدي ــه خب ــرة لم ــدة ث ــاث س ــنوات عل ــى األق ــل ف ــي أح ــد المناص ــب اإلداري ــة ف ــي مؤسس ــة طبي ــة أو أن يك ــون حاص ــا
عل ــى ش ــهادة معتم ــدة ف ــي أح ــد التخصص ــات اإلداري ــة.
 .4يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.
 .5يجوز أن يشغل طبيب األسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات األسنان المتخصصة.
 .6يعتبــر التفــرغ الكامــل بمعــدل ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحــد ،إذا اعتمــد صاحــب العمــل المعيــار اليومــي ،أو
ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع ،إذا اعتمــد المعيــار األســبوعي .وتخفــض ســاعات العمــل الفعليــة خــال شــهر
رمض ــان للمس ــلمين بحي ــث ال تزي ــد ع ــن س ــت س ــاعات ف ــي الي ــوم أو س ــت وثالثي ــن س ــاعة ف ــي األس ــبوع.
 .5/2يـشتـ ــرط أن يكـ ــون الــ ــمدير ف ــي المؤســ ــسات الصحــ ــية الخاصــ ــة س ــعوديًا وحاص ـ ً
ـا عل ــى درج ــة
البكالـــوريوس كحـــد أدنــى.
 .6/2يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:
.1

أن يكـــون مالـــك العيـــادة طبيبـــً ســـعوديًا مصنفـــً مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة كطبيـــب
ممـــارس فـــي نفـــس نشـــاط العيـــادة المطلـــوب الترخيـــص لهـــا.

.2

أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 .3أن يكــون بالعيــادة ممــرض أو ممرضــة مرخــص لهمــا (فيمــا عــدا العيــادة النســائية فيشــترط أن تكــون ممرضــة)
ويج ــوز االس ــتعانة بالفنيي ــن المؤهلي ــن حس ــب تخص ــص العي ــادة.
 .4يج ــب أن تتوف ــر بالعي ــادة المراف ــق واألث ــاث والتجهي ــزات الالزم ــة وفق ــً للقوائ ــم الت ــي تحدده ــا ال ــوزارة (مرف ــق رق ــم
.)2
 .7/2يشـــترط تعييـــن مشـــــرف طبـــــيب أو مهنـــي سعـــــودي متفـــرغ ومتخصـــص فـــي طبيعـــة عمـــل
المجمــع الطبــي ،أو المختبــر ،أو مركــز األشــعة ،أو مركــز جراحــة اليــوم الواحــد ،فــي المــدن التاليــة:
الريـــاض ،مكـــة المكرمـــة ،جـــدة ،المدينـــة المنـــورة ،الدمـــام ،والخبـــر ،ويجـــوز للوزيـــر إضافـــة مـــدن
أخ ــرى إذا دع ــت الحاج ــة لذل ــك ،وتس ــتثنى باق ــي الم ــدن م ــن ش ــرط الجنس ــية ف ــي ح ــال ع ــدم توف ــر
مشــرف ســعودي .ويجــوز للطبيــب أو المهنــي المالــك أو الشــريك فــي ملكيــة المؤسســة الصحيــة
أن يك ــون ه ــو المش ــرف بش ــرط أن يك ــون متخصص ــً ف ــي طبيع ــة عم ــل ه ــذه المؤسس ــة.
ُ .8/2يش ــترط إش ــعار مديري ــة الش ــؤون الصحي ــة ف ــي المنطق ــة أو المحافظ ــة ف ــي حال ــة تغيي ــر مدي ــر
المؤسس ــة أو المش ــرف الفن ــي أو المدي ــر الطب ــي ف ــي المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة التابع ــة له ــا

وذل ــك خ ــال خمس ــة أي ــام عم ــل.

المادة الثالثة:
يجــب أن تتوافــر فــي مبنــى المؤسســة الصحيــة الخاصــة الشــروط الصحيــة والمواصفــات الهندســية
والتوزيـــع المناســـب وأن يكـــون محتويـــً علـــى األثـــاث والمعـــدات واألجهـــزة الطبيـــة وغيـــر الطبيـــة
الالزمـــة ،وأن يكـــون لـــدى المؤسســـة نظـــام للتخلـــص مـــن النفايـــات الطبيـــة ونظـــام مكافحـــة
العــدوى ونظــام للمعلومــات الصحيــة ،وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة المعاييــر والشــروط الالزمــة لذلــك.
الالئحة:
 .1/3يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
.1

اســـتيفاء المواصفـــات الفنيـــة والهندســـية التـــي تصدرهـــا وتعتمدهـــا الـــوزارة أو المركـــز الســـعودي العتمـــاد
المنشـــآت الصحيـــة (ســـباهي) أو المكاتـــب االستشـــارية الهندســـية المعتمـــدة لديهمـــا.

 .2استيفاء األجهزة الطبية للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 .3يج ــب أن تق ــدم جمي ــع الرس ــومات الفني ــة والهندس ــية الخاص ــة بإنش ــاء أو تعدي ــل مبان ــي المؤسس ــة الصحي ــة
الخاص ــة للمراجع ــة واالعتم ــاد م ــن قب ــل ال ــوزارة ،أو م ــن أح ــد المكات ــب الهندس ــية االستش ــارية المعتم ــدة م ــن
قبـــل الـــوزارة ،علـــى أن تقـــوم بمتابعـــة مراحـــل اإلنشـــاء وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة والموافقـــة الفنيـــة النهائيـــة
لتقديمهـــا للـــوزارة فـــي إطـــار إصـــدار الرخصـــة النهائيـــة للمؤسســـة.
 .4أن يكـــون الموقـــع مطابقـــا لشـــروط األمانـــات والبلديـــات بالمنطقـــة أو المحافظـــة التابعـــة لهـــا المؤسســـة
الصحيـــة.
 .5توافر متطلبات السالمة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة.
 .6يج ــب أن يوض ــع ترخي ــص المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة ف ــي م ــكان ب ــارز داخ ــل المؤسس ــة ،م ــع وض ــع لوح ــة عن ــد
مدخ ــل المؤسس ــة يحم ــل اس ــمها وتخصصه ــا الطب ــي حس ــب الترخي ــص ومواعي ــد العم ــل.
 .7يج ــب عل ــى جمي ــع المهنيي ــن الصحيي ــن والك ــوادر الطبي ــة العاملي ــن بالمؤسس ــة ارت ــداء بطاق ــة العم ــل بطريق ــة
واضح ــة تبي ــن االس ــم والتخص ــص حس ــب تصني ــف هيئ ــة التخصص ــات الصحي ــة أثن ــاء فت ــره ال ــدوام بالمؤسس ــة،
محدث ــة بأس ــماء جمي ــع األطب ــاء العاملي ــن.
كم ــا تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بوض ــع قائم ــة ش ــهرية ّ
 .8توفي ــر م ــكان مناس ــب لملف ــات المرض ــى (غرف ــة مناس ــبة ف ــي حال ــة اس ــتخدام الملف ــات الورقي ــة وتس ــتثنى
م ــن ذل ــك المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة الت ــي تعم ــل بنظ ــام المل ــف اإللكترون ــي) عل ــى أن يك ــون فت ــح المل ــف
للمري ــض مجان ــا.
 .9توافر وسائل االتصال بحسب احتياجات المؤسسة الصحية الخاصة.
.10

تخصي ــص أماك ــن مناس ــبة النتظ ــار الرج ــال وأخ ــرى منفصل ــة النتظ ــار النس ــاء م ــع توفي ــر األث ــاث المناس ــب والم ــاء
الب ــارد الصال ــح للش ــرب وكذل ــك دورات المي ــاه الكافي ــة والمناس ــبة.

.11

أن يحتـــوي المبنـــى علـــى مداخـــل ومخـــارج مخصصـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة وتســـهيل حركتهـــم داخـــل
المبنـــى.
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 .12وض ــع لوح ــات إرش ــاديه داخ ــل المؤسس ــة توض ــح حق ــوق وواجب ــات المرض ــى وأماك ــن العي ــادات واألقس ــام وغيره ــا
مـــن مرافـــق المؤسســـة ،و وضـــع لوحـــة تحمـــل الرقـــم ( )937الخـــاص باســـتقبال المالحظـــات والشـــكاوى مـــن
المراجعي ــن ،وأي متطلب ــات أخ ــرى م ــن ال ــوزارة.
 .2/3تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:
.1

نظ ــام مكافح ــة الع ــدوى والتعقي ــم ،ويش ــمل تطبي ــق برنام ــج التقيي ــم الش ــامل لسياس ــات وإج ــراءات مكافح ــة
المكون ــات األساس ــية ،ويك ــون مرج ــع التطبي ــق ه ــو الدلي ــل الوطن ــي لمكافح ــة
الع ــدوى م ــن ال ــوزارة وبرنام ــج
ّ
الع ــدوى ،وااللت ــزام بالتبلي ــغ ع ــن الح ــاالت وفق ــا لآللي ــة الت ــي تحدده ــا ال ــوزارة (مرف ــق رق ــم .)3

.2

نظـــام التخلـــص اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة حســـب الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام الموحـــد إلدارة نفايـــات
الرعاي ــة الصحي ــة ب ــدول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة (مرف ــق رق ــم  )4والص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رق ــم
( )22/2/60567وتاري ــخ 1427/7/18هـــ والمواف ــق عل ــى تطبيق ــه بالمرس ــوم الملك ــي الكري ــم رق ــم (م )53/وتاري ــخ
1426/9/16هـــ والتعاق ــد م ــع إح ــدى الش ــركات المعتم ــدة م ــن الهيئ ــة العام ــة لألرص ــاد وحماي ــة البيئ ــة للتخل ــص
اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة.

 .3/3يجــب أن يتوفــر فــي المؤسســة الصحيــة الخاصــة نظــام للمعلومــات (الســجالت الطبيــة) ُيالئــم
طبيعــة العمــل بهــا وفقــا لمعاييــر الــوزارة (مرفــق رقــم .) 5

المادة الرابعة:
.1

ال يجــوز افتتــاح أي مؤسســة صحيــة خاصــة أو تشــغيلها إال بعــد اســتكمال جميــع الشــروط والمتطلبــات
الت ــي ين ــص عليه ــا ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة وبع ــد الحص ــول عل ــى التراخي ــص الالزم ــة.

 .2يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
الالئحة:
ُ .1/4يمنـــح الترخيـــص بافتتـــاح المستشـــفيات الخاصـــة ،ومراكـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد ،ومراكـــز
اإلدمــان ،ومراكــز الرعايــة عــن بعــد والطــب االتصالــي ،ومراكــز الخدمــات الطبيــة المنزليــة المســتقلة
بموافق ــة الوكال ــة المس ــاعدة لتنمي ــة االس ــتثمار الصح ــي ،وتق ــوم ال ــوزارة بإص ــدار وتجدي ــد جمي ــع
التراخي ــص للمؤسس ــات الصحي ــة األخ ــرى.
ـاء علــى موافقــة الــوزارة التعاقــد مــع شــركة أو مؤسســة
 .2/4يجــوز للمؤسســة الصحيــة الخاصــة بنـ ً
متخصص ــة ف ــي نش ــاط تش ــغيل المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ش ــريطة أن تك ــون ه ــذه الش ــركة أو
المؤسس ــة معتم ــدة م ــن ال ــوزارة حس ــب اآللي ــة المرفق ــة (مرف ــق رق ــم .) 6
ُ .3/4يقـ ّـدم طلــب الترخيــص بفتــح مؤسســة صحيــة خاصــة إلــى مديريــة الشــؤون الصحيــة المختصــة
ويت ــم تحدي ــد إج ــراءات ومواعي ــد مراح ــل الترخي ــص وفق ــً لم ــا يل ــي:
.1

المرحلـــة االولـــى :يتـــم اصـــدار الموافقـــة المبدئيـــة بعـــد اســـتكمال البيانـــات والمســـتندات المطلوبـــة حســـب
المرفـــق (مرفـــق رقـــم .)7

 .2المرحل ــة الثاني ــة :عن ــد اكتم ــال المش ــروع يتق ــدم المس ــتثمر بطل ــب إص ــدار الترخي ــص النهائ ــي وتق ــوم لجن ــة
الكش ــف التابع ــة إلدارة تنمي ــة االس ــتثمار بمعاين ــة المبن ــى والتجهي ــزات والك ــوادر وتص ــدر تقري ــر المعاين ــة خ ــال
عش ــرة أي ــام عم ــل م ــن تاري ــخ تقدي ــم الطل ــب.
 .3المرحل ــة الثالث ــة :يمن ــح الترخي ــص النهائ ــي للمؤسس ــة والك ــوادر العامل ــة فيه ــا بع ــد حصوله ــم عل ــى ش ــهادة
التصنيـــف المهنـــي مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة.
 .4/4ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ هـــي ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﺗﺒـﺪأ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،وﻳتــم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ التأكــد ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ كافــة اﻟـﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒــــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳــﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬــــﺎ هــــﺬا اﻟﻨﻈــــﺎم والئحتــه اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــــﺔ واﻟﺘــــﻲ ﻣــــﻨﺢ اﻟﺘــــﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ.

المادة الخامسة:
يجــب علــى طالــب الترخيــص الفتتــاح مؤسســة صحيــة خاصــة او تجديــده أن يدفــع الرســم المقــرر وفقــً لمــا
يأت ــي:
المؤسسة الصحية الخاصة

رسم الترخيص أو تجديده

المستشفى الذي يحوي خمسين سرير فأقل

 5000ريال

المستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سريرًا إلى مائة سرير

 10000ريال

المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير

 15000ريال

المجمع الطبي العام

 2000ريال

المجمع الطبي المتخصص

 2000ريال

العيادة

 1000ريال

مركز األشعة

 1000ريال

المختبر الطبي

 2000ريال

مركز جراحة اليوم الواحد

 2000ريال

مركز الخدمة الصحية المساندة

 1000ريال

مركز خدمات النقل اإلسعافي

 1000ريال
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نظام المؤسســات الصحية
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المادة السادسة:
تصن ــف المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ــــ عن ــد الترخي ــص أو تجدي ــده ــــ وفق ــً لمعايي ــر وش ــروط تضعه ــا لجن ــة
متخصص ــة وتح ــدد الالئح ــة التنفيذي ــة ه ــذه اللجن ــة وإج ــراءات التصني ــف وطريق ــه تطبيق ــه.
الالئحة:
 .1/6تشــكل لجنــة برئاســة الوكالــة المســاعدة لتنميــة االســتثمار الصحــي وعضويــة كل مــن الوكالــة
المســـاعدة لاللتـــزام ،اإلدارة العامـــة للجـــودة وســـامة المرضـــى ،والمركـــز الســـعودي العتمـــاد
المنش ــآت الصحي ــة ،والمرك ــز الس ــعودي لس ــامة المرض ــى ،وتق ــوم بتصني ــف المؤسس ــات الصحي ــة
الخاص ــة وفق ــا للمعايي ــر الت ــي تضعه ــا اللجن ــة ،عل ــى أن تأخ ــذ اللجن ــة مرئي ــات المؤسس ــات الصحي ــة
الخاص ــة قب ــل اعتم ــاد المعايي ــر.
 .2/6تتولى اللجنة إجراءات التصنيف وآلية تطبيق المعايير المعتمدة.
 .3/6تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.

المادة السابعة:
علــى كل مؤسســة صحيــة خاصــة تحديــد أســعار الخدمــات التــي تقدمهــا ،ومــن ثــم تعتمدهــا الــوزارة بعــد
مراجعته ــا والتأك ــد م ــن مناس ــبتها وفق ــا للمعايي ــر الت ــي تضعه ــا ،وال يج ــوز تعدي ــل ه ــذه األس ــعار إال بع ــد
موافق ــة ال ــوزارة ،وتلت ــزم المؤسس ــة بم ــا يل ــي:
.1

أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

 .2وضع األسعار في مكان بارز وبخط واضح.
 .3تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
 .4تقديـــم بيـــان تفصيلـــي نهائـــي للمراجـــع عـــن نـــوع العـــاج والخدمـــات التـــي قدمـــت لـــه وتكلفـــة كل
منهـــا.
الالئحة:
 .1/7تش ــكل لجن ــة برئاس ــة الوكال ــة المس ــاعدة لتنمي ــة االس ــتثمار الصح ــي وعضوي ــة اإلدارة العام ــة
لشـــراء الخدمـــة لوضـــع اآلليـــات والمعاييـــر المناســـبة العتمـــاد متوســـط أســـعار الخدمـــات الصحيـــة
الت ــي تقدمه ــا المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة.
 .2/7تقوم المؤسسة بنشر األسعار المعتمدة من الوزارة إلكترونيًا أو بنسخة مطبوعة.
الخطيـــة علـــى تكلفـــة العـــاجُ ،
ضمـــن فـــي الســـجل الطبـــي
 .3/7يلـــزم أخـــذ موافقـــة المريـــض
وت ّ
ّ
ويســـتثنى مـــن ذلـــك الحـــاالت الطارئـــة والتـــي تحتـــاج لتدخـــل فـــوري.
للمريـــضُ ،
 .4/7تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بتقدي ــم المراجع ــة المجاني ــة للمري ــض خ ــال أربع ــة عش ــر
يوم ــً عل ــى األق ــل ل ــذات الحال ــة الت ــي ت ــم تش ــخيصها ف ــي الكش ــف األول ــي.

المادة الثامنة:
ال يجـــوز للمؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة تشـــغيل األطبـــاء أو غيرهـــم مـــن الممارســـين الصحييـــن
والصيادلـــة إال بعـــد حصولهـــم علـــى ترخيـــص مـــن الـــوزارة بمزاولـــة المهنـــة.
الالئحة:
ـاء عل ــى االش ــتراطات ال ــواردة ف ــي نظ ــام مزاول ــة
 .1/8تمن ــح ال ــوزارة الترخي ــص بمزاول ــة المهن ــة بن ـ ً
المه ــن الصحي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة.
 .2/8يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:
.1

أن تكون كال المؤسستين تحمالن ترخيصين ساريي المفعول.

 .2أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
 .3يجـــوز أن يكـــون النـــدب داخـــل أو خـــارج نطـــاق مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة التـــي تقـــع فيهـــا المؤسســـة الصحيـــة
الخاصـــة والتـــي تـــم ترخيـــص الممـــارس الصحـــي فيهـــا.
 .4يج ــب الحص ــول عل ــى موافق ــة مديري ــات الش ــؤون الصحي ــة بالمناط ــق أو المحافظ ــات الت ــي تتب ــع له ــا كالً م ــن
المؤسس ــتين الصحيتي ــن اللتي ــن س ــيتم إج ــراء الن ــدب بينهم ــا قب ــل مباش ــرة المم ــارس الصح ــي للعم ــل ل ــدى
الجه ــة الت ــي تطل ــب الن ــدب إليه ــا عل ــى أال ي ــؤدي ذل ــك إل ــى ع ــدم توف ــر التخص ــص للمؤسس ــة المنت ــدب منه ــا.
ّ .5أال تتجـــاوز مـــدة النـــدب مائـــة وثمانـــون يومـــاَ (متصلـــة أو متفرقـــة) خـــال الســـنة الواحـــدة ،شـــريطة أن يكـــون
ترخيـــص الممـــارس الصحـــي المنتـــدب ســـاري المفعـــول خـــال مـــدة النـــدب.
 .6يس ــمح للممارس ــين الصحيي ــن العاملي ــن بالمؤسس ــة الصحي ــة باالنتق ــال للعم ــل ف ــي المؤسس ــات الصحي ــة
األخ ــرى التابع ــة لصاح ــب العم ــل (الكفي ــل) ،وعل ــى المؤسس ــة االحتف ــاظ بس ــجالت لتوثي ــق حرك ــة الممارس ــين
الصحييـــن بيـــن المؤسســـات.
 .3/8يج ــوز الترخي ــص للممارس ــين الصحيي ــن ع ــن طري ــق ش ــركات االس ــتقدام وخدم ــة أجي ــر بإس ــم
المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة الت ــي س ــيعمل لديه ــا بترخي ــص مؤق ــت وذل ــك بع ــد اس ــتيفاء م ــا يل ــي:
.1

جميع االشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.

.2

إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة االستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.

 .3صـــورة مـــن عقـــد اســـتئجار خدمـــات الممـــارس الصحـــي بيـــن المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة وشـــركة االســـتقدام،
موضح ــً في ــه اس ــم المم ــارس الصح ــي ،ورق ــم ج ــواز س ــفره ،ورق ــم اإلقام ــة ،ورق ــم بطاق ــة التصني ــف والتس ــجيل
بالهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة ،وتاري ــخ ب ــدء وانته ــاء العم ــل ف ــي المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة.
 .4يجــب عنــد الترخيــص للمؤسســات الصحيــة الخاصــة الجديــدة أال تقــل مــدة عقــد الممارســين الصحييــن فــي أجيــر
ويج ــدد عن ــد الحاج ــة.
ع ــن س ــنة واح ــدةُ ،
 .5تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بمـــا ورد فـــي المـــادة ( )41مـــن نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة الصـــادر
بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م )95/وتاريـــخ 1426/11/4هـــ التـــي نصـــت علـــى( :يكـــون االشـــتراك فـــي التأميـــن
التعاونـــي ضـــد األخطـــاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميـــً علـــى جميـــع األطبـــاء وأطبـــاء األســـنان العامليـــن فـــي

نظام المؤسســات الصحية
الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة

9

10

نظام المؤسســات الصحية
الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة

المؤسس ــات الصحي ــة العام ــة والخاص ــة .وتضم ــن ه ــذه المؤسس ــات والمنش ــآت س ــداد التعويض ــات الت ــي يص ــدر
به ــا حك ــم نهائ ــي عل ــى تابعيه ــا إذا ل ــم تتواف ــر تغطي ــة تأميني ــة أو ل ــم تك ــن كافي ــة ،وله ــا ح ــق الرج ــوع عل ــى
المحكـــوم عليـــه فيمـــا دفعتـــه عنـــه .ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا التأميـــن التعاونـــي اإللزامـــي فئـــات أخـــرى مـــن
الممارســـين الصحييـــن وذلـــك بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى اقتـــراح وزيـــر الصحـــة).
 .6تتعهـــد المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وكذلـــك شـــركات االســـتقدام بإشـــعار الـــوزارة فـــي حـــال إنهـــاء عقـــد
الممــارس الصحــي تحــت نظــام أجيــر أو شــركات االســتقدام قبــل المــدة المحــددة والتــي حصــل بموجبهــا علــى
الترخيـــص مـــن قبـــل الـــوزارة.
 .4/8يجـــوز للمستشـــفيات الخاصـــة والمجمعـــات الطبيـــة المهيـــأة لتخصـــص وإمكانيـــات الطبيـــب
الزائـــر طلـــب اســـتقدام األطبـــاء الزائريـــن والحصـــول علـــى تأشـــيرات لهـــم عـــن طريـــق مديريـــات
الشـــؤون الصحيـــة التـــي تتبعهـــا المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وفـــق القواعـــد التـــي حـــددت فـــي
المـــادة ( 3ب) مـــن نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة.
ُ .5/8يح ــدد عم ــل األطب ــاء االستش ــاريين الس ــعوديين ف ــي التخصص ــات المختلف ــة بالقط ــاع الصح ــي
الخ ــاص وفق ــا للقواع ــد التالي ــة:
.1

يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري الســـعودي الحاصـــل علـــى تصنيـــف مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة
صحيتيــن خاصتيــن كحــد أقصــى ،ويســتثنى مــن ذلــك الطبيــب االستشــاري المرخــص
العمــل فــي مؤسســتين ِّ
ل ــه ف ــي مرك ــز جراح ــة الي ــوم الواح ــد.

صحيتي ــن خاصتي ــن الحص ــول عل ــى
 .2يش ــترط عل ــى الطبي ــب االستش ــاري الس ــعودي للعم ــل ف ــي مؤسس ــتين ِّ
ترخيصيـــن لمزاولـــة المهنـــة فـــي كلتـــا المؤسســـتين.
 .3يشـــترط تزويـــد الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة بمواعيـــد عمـــل الطبيـــب االستشـــاري فـــي كل
مؤسســـة صحيـــة خاصـــة ،مـــع إبـــاغ الشـــؤون الصحيـــة عنـــد توقفـــه عـــن العمـــل فـــي إحـــدى المؤسســـتين
المرخـــص فيهمـــا.
ُ .6/8يع ــد حص ــول األطب ــاء االستش ــاريين الس ــعوديين م ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ف ــي الجامع ــات
عل ــى المس ــوغات التالي ــة بمثاب ــة الترخي ــص بمزاول ــة المهن ــة ف ــي القط ــاع الخ ــاص:
 .1تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .2موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة التاسعة:
يجــب أال يقــل عــدد األسـ َّـرة فــي المستشــفى العــام عــن ثالثيــن ســريرًا ،وفــي المستشــفى ذي التخصصيــن
عــن عشــرين ســريرًا ،وفــي المستشــفى ذي التخصــص الواحــد عــن عشــرة أسـ َّـرة.
الالئحة:
ُ .1/9يمنـــح الترخيـــص للمستشـــفى حســـب دليـــل إجـــراءات منـــح تراخيـــص المستشـــفيات الخاصـــة

(مرفـــق رقـــم .)7
 .2/9يجـــب أن يتوفـــر فـــي مبنـــى المستشـــفى إضافـــة إلـــى مـــا ورد فـــي المـــادة ( ،)1/3الشـــروط
الهندســـية والفنيـــة الالزمـــة حســـب متطلبـــات الـــوزارة أو المركـــز الســـعودي العتمـــاد المنشـــآت
الصحيـــة (ســـباهي) (مرفـــق رقـــم  )8مـــع ضـــرورة مراعـــاة اآلتـــي:
.1

ســـهل حركـــة العامليـــن والمراجعيـــن ،وأن تكـــون الممـــرات واســـعة ،مـــع
ترتيـــب األقســـام بصـــورة عمليـــة ُت ّ
ضـــرورة وجـــود لوحـــات إرشـــادية لمختلـــف األقســـام والخدمـــات.

 .2توفي ــر مص ــدر كهرب ــاء احتياط ــي صال ــح للعم ــل تلقائي ــً ف ــور انقط ــاع التي ــار الكهربائ ــي الع ــام وبق ــوة كافي ــة
لتشــغيل األقســام الرئيســية بالمستشــفى ،وخاصــة غــرف العمليــات ،والــوالدة ،وبنــك الــدم ،واإلســعاف ،والعنايــة
ّ
المرك ــزة ،والمم ــرات الرئيس ــية بالمستش ــفى ،م ــع تجرب ــة ه ــذا المص ــدر باس ــتمرار للتأك ــد م ــن صالحيت ــه.
 .3توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختالط.
مكون ــً
 .4توف ــر الع ــدد المناس ــب م ــن المصاع ــد ذات س ــعة تكف ــي لنق ــل َأ ِس ـّـرة المرض ــى إذا كان المستش ــفى
ّ
مـــن دوريـــن فأكثـــر وبمـــا يتناســـب مـــع ســـعة المستشـــفى.

المادة العاشرة:
يلتـــزم المستشـــفى بتوفيـــر العـــدد الـــازم مـــن األطبـــاء المقيميـــن ،واألخصائييـــن ،واالستشـــاريين،
والصيادل ــة ،والفنيي ــن ،والممرضي ــن والعمال ــة الصحي ــة المس ــاندة وغيره ــا م ــن الخدم ــات الالزم ــة بحس ــب
س ــعة المستش ــفى ودرج ــة تصنيف ــه وذل ــك وفق ــً للمعايي ــر والضواب ــط الت ــي تحدده ــا الالئح ــة التنفيذي ــة.
الالئحة:
 .1/10العاملون بالمستشفى:
.1

يجـــب أن يكـــون للمستشـــفى مديـــر مـــع خبـــرة وتدريـــب مالئـــم إلدارة المستشـــفى ويكـــون مســـؤوال ً عـــن
اإلشـــراف علـــى المستشـــفى ووضـــع الخطـــط المناســـبة لتطويرهـــا والتأكـــد مـــن حســـن أدائهـــا.

.2

ٍ
مستوف الشروط الواردة في المادة ( )4/2من هذه الالئحة.
يلتزم المستشفى بتعيين مدير طبي

 .3يلت ــزم المستش ــفى بتعيي ــن رئي ــس للتمري ــض مؤه ــل ولدي ــه خب ــرة ال تق ــل ع ــن خم ــس س ــنوات ف ــي مج ــال
اإلشـــراف علـــى التمريـــض.
.4

يلت ــزم المستش ــفى بتعيي ــن ع ــدد م ــن األطب ــاء االستش ــاريين والن ــواب والمقيمي ــن حس ــب التخص ــص بحي ــث ال
يش ــرف االستش ــاري عل ــى أكث ــر م ــن ثالثي ــن س ــريرًا ،والنائ ــب عل ــى أكث ــر م ــن عش ــرين س ــريرًا ،وطبي ــب مقي ــم
واح ــد عل ــى األق ــل ل ــكل خمس ــة وعش ــرين س ــريرًا ف ــي كل فت ــرة.

 .5يج ــب توفي ــر الح ــد األدن ــى م ــن األطب ــاء واألخصائيي ــن والفنيي ــن بم ــا يكف ــل تغطي ــة الخدم ــات الطبي ــة المس ــاعدة
كالمختب ــر واألش ــعة بش ــكل مس ــتمر.
 .6يجـــب توفيـــر أعـــداد كافيـــة مـــن الممرضيـــن بمـــا يكفـــل تغطيـــة الخدمـــات الداخليـــة والعيـــادات الخارجيـــة
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واإلســـعاف والعنايـــة المركـــزة والعمليـــات.

المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
.1

األجه ــزة والمع ــدات الطبي ــة الالزم ــة ،ومختب ــر ووح ــدة لألش ــعة بحس ــب تخصصات ــه ،وغ ــرف خاص ــة للع ــزل،
وس ــرر للعناي ــة المرك ــزة ،وجمي ــع الخدم ــات اإلس ــعافية الالزم ــة ،وفق ــً لم ــا تح ــدده الالئح ــة التنفيذي ــة.

 .2صيدليـــة داخليـــة تتوافـــر فيهـــا الشـــروط والمواصفـــات وفقـــً لنظـــام مزاولـــة مهنـــة الصيدلـــة والئحتـــه
التنفيذيـــة (. )2
الالئحة:
 .1/11أقسام وخدمات المستشفى:
يج ــب أن يت ــم تجهي ــز المستش ــفى حس ــب القوائ ــم اإلرش ــادية الت ــي تعده ــا ال ــوزارة عل ــى أن تتوف ــر بالمستش ــفى
الع ــام كح ــد أدن ــى األقس ــام التالي ــة:
 .1الخدمات الطبية:
أ .العيادات الخارجية.
ب .المختبر.
ج .قس ــم الط ــوارئ .يل ــزم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴـﺐ نائ ــب إﺳـﻌﺎف ،وع ــدد اثني ــن م ــن قس ــم التمري ــض عل ــى األق ــل عل ــى
م ــدار الي ــوم ،وغرف ــة ع ــزل مكتمل ــة التجهي ــزات ،وس ــيارة إس ــعاف مجه ــزة لنق ــل الح ــاالت اإلس ــعافية.
د .قس ــم األش ــعة .ويحت ــوي عل ــى أجه ــزة األش ــعة العام ــة ،والموج ــات الصوتي ــة ،وأجه ــزة األش ــعة المقطعي ــة
للمستش ــفيات ذو الس ــعة الس ــريرية م ــن  100فأكث ــر.
هـ  .جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
 .1جناح التوليد:
أ .يش ــترط ف ــي المستش ــفيات الت ــي يوج ــد به ــا أقس ــام تولي ــد أن تش ــتمل عل ــى غرفتي ــن عل ــى االق ــل
مجهـــزة للـــوالدة الطبيعيـــة ذات خصوصيـــة ،وغرفـــة عمليـــات مجهـــزة للـــوالدة ،وغرفـــة خاصـــة باألطفـــال
حديث ــي ال ــوالدة ،وغرف ــة خاص ــة لألطف ــال ناقص ــي النم ــو بم ــا ال يق ــل ع ــن  %20م ــن إجمال ــي اس ــرة قس ــم
ال ــوالدة ،وأن يت ــم الس ــماح لجمي ــع األمه ــات بمراف ــق خ ــال ال ــوالدة م ــع توفي ــر الدع ــم المعن ــوي والبدن ــي
المس ــتمر.
ب .أن يتـــم االلتـــزام بمعاييـــر الـــوزارة الخاصـــة بالعمليـــات القيصريـــة ،قـــص العجـــان ،ومعـــدل الـــوالدات
المهبليـــة بعـــد الـــوالدة القيصريـــة حســـب المرفـــق (مرفـــق رقـــم .)9
جّ .
توفـــر المستشـــفيات التـــي لديهـــا أقســـام نســـاء ووالدة أو قســـم أطفـــال عيـــادة لدعـــم الرضاعـــة
الطبيعيــة بهــا طبيبــة أو مثقفــة صحيــة حاصلــة علــى تدريــب مخصــص فــي مشــورة الرضاعــة الطبيعيــة
تق ــوم بدع ــم األم الحام ــل أو المرض ــع ف ــي الرضاع ــة الطبيعي ــة .وتلت ــزم المستش ــفى بنظ ــام ت ــداول
حليـــب األم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م )49/وتاريـــخ 1425/09/21هـــ للمستشـــفيات والمراكـــز
الت ــي يتوف ــر فيه ــا خدم ــة النس ــاء وال ــوالدة واألطف ــال.
 .2أجنحة اإلقامة.
 2تم تغيير النظام إلــى (نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية) الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 31/وتاريخ 1425/6/1هـ.

 .3قسم العزل الستقبال حاالت األمراض المعدية غير الحرجة مع إتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة.
 .4توفي ــر غ ــرف ع ــزل س ــالبة الضغ ــط لألم ــراض المنقول ــة ع ــن طري ــق اله ــواء مطابق ــة لمواصف ــات ال ــوزارة
وم ــزودة ب ــدورة مي ــاه منفصل ــة بمع ــدل غرف ــة ل ــكل( ) 25س ــرير تنوي ــم وبح ــد أدن ــى غرف ــة واح ــدة بقس ــم
التنوي ــم.
و -قسم العناية المركزة:
 .1يج ــب أن يوف ــر المستش ــفى الت ــي به ــا غ ــرف عملي ــات ع ــددًا م ــن أس ــرة العناي ــة المرك ــزة يت ــاءم م ــع
حجــم ونشــاط المستشــفى بنســبة ســرير عنايــة مركــزة واحــد لــكل غرفــة عمليــات ،وال يكــون أقــل مــن
س ــرير ل ــكل  10أس ــرة عام ــة ،أي  %10م ــن الس ــعة الس ــريرية للمستش ــفى.
 .2توفي ــر غرف ــة ع ــزل س ــالبة الضغ ــط واح ــدة عل ــى االق ــل ل ــكل ع ــدد  6أس ــرة عناي ــة مطابق ــة للمواصف ــات
المعتم ــدة بال ــوزارة.
ُ .3تن ــاط مس ــؤولية اإلش ــراف عل ــى القس ــم لطبي ــب استش ــاري عناي ــة مرك ــزة ويرتب ــط مباش ــرة بالمدي ــر
الطب ــي بالمستش ــفى.
 .4يت ــم تجهي ــز قس ــم العناي ــة المرك ــزة باألث ــاث والتجهي ــزات الالزم ــة (أجه ــزة تنف ــس صناع ــي ،جه ــاز تدخ ــل
ف ــي القصب ــة الهوائي ــة - ،عرب ــة تدخ ــل س ــريع مجه ــزة بصاع ــق لتنش ــيط القل ــب ،أدوي ــة الط ــوارئ والمع ــدات،
جهــاز قيــاس أوكســجين الــدم ونبضــات القلــب والمؤشــرات الحيويــة ،أجهــزة ومضخــات لنقــل الــدم ،جهــاز
تحلي ــل وقي ــاس غ ــازات ال ــدم).
ز .بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:
 .1يتـــم تجهيـــز بنـــك الـــدم بالتجهيـــزات الطبيـــة والمعـــدات الدقيقـــة وأجهـــزة الفحـــص الموثـــوق بدقـــة
نتائجه ــا والمعت ــرف به ــا م ــن الهيئ ــات المختص ــة لتمك ــن المنش ــأة الصحي ــة م ــن جم ــع وفص ــل وفح ــص
وتخزي ــن ال ــدم ومش ــتقاته بطريق ــة صحيح ــة وآمن ــة وف ــق المعايي ــر الوطني ــة للمرك ــز الس ــعودي العتم ــاد
المنش ــآت الصحي ــة (س ــباهي) والهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء ح ــول ممارس ــات التصني ــع الجي ــدة لبن ــوك
الـــدم (.)GMP
 .2عند التقدم للترخيص بفتح بنك دم يجب أال يقل عدد أسرة المستشفى عن ( 100سرير).
 .3يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن ( )120م 2على أن يشمل ما يلي:
أ .غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.
ب .قسم تحضير وفصل المكونات.
ج .قســـم حفـــظ المكونـــات غيـــر المفحوصـــة مـــن األمـــراض (ثالجـــة ،مبـــرد عميـــق التبريـــد ،حضانـــة
صفائـــح).
د .قســـم حفـــظ المكونـــات التـــي تـــم فحصهـــا مـــن األمـــراض (ثالجـــة ،مبـــرد عميـــق التبريـــد ،حضانـــة
صفائـــح).
هــ .قس ــم إج ــراء الفحوص ــات المخبري ــة بم ــا ف ــي ذل ــك فحوص ــات األم ــراض المعدي ــة الت ــي تنتق ــل ع ــن
طري ــق ال ــدم.
و.قســـم إلجـــراء الفحوصـــات المختلفـــة لعينـــات الـــدم مـــن المرضـــى والمتبرعيـــن (التوافـــق ،فصيلـــة
الـــدم ،األجســـام المضـــادة).
ز .مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.
ح .قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.
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ط .غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونيًا.
ي .توف ــر وس ــائل األم ــن والس ــامة حس ــب دلي ــل األم ــن والس ــامة ف ــي المختب ــرات الطبي ــة الص ــادرة م ــن
منظم ــة الصح ــة العالمي ــة.
 .4تلت ــزم بن ــوك ال ــدم القائم ــة بالمستش ــفيات الخاص ــة بجمي ــع م ــا ورد م ــن ش ــروط ومواصف ــات اإلنش ــاء
الت ــي تضمنته ــا ه ــذه الالئح ــة.
 .5يج ــب أن يتوف ــر ف ــي بن ــوك ال ــدم ف ــي المستش ــفيات الخاص ــة طبي ــب نائ ــب أول عل ــى األق ــل (بن ــك ال ــدم /
باثولوجيــا إكلينيكيــة  /أمــراض دم) مــع خبــرة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات فــي مجــال بنــوك الــدم مــع توفــر
الك ــوادر الثالث ــة (أخصائ ــي مختب ــرات  -ع ــدد  2فن ــي مختب ــرات  -ع ــدد  2فن ــي تمري ــض  /أو مس ــاعد صح ــي
س ــحب دم).
 .6تؤمـــن المستشـــفيات الخاصـــة التـــي ليـــس فيهـــا بنـــك دم وحـــدات الـــدم ومكوناتـــه مـــن القطاعـــات
الصحيـــة األخـــرى بالمجـــان ويجـــب تجهيـــز قســـم مســـتقل داخـــل المختبـــر إلجـــراء فحـــص فصيلـــة الـــدم
واختب ــارات التواف ــق وتخزي ــن وح ــدات ال ــدم ومكونات ــه ويتوف ــر في ــه (ثالج ــة بن ــك دم ،مب ــرد عمي ــق التبري ــد
للبالزم ــا ،وحضان ــة صفائــــ ــح) .ويلت ــزم المستش ــفى بإج ــراء الفحوص ــات أع ــاه واالش ــراف الطب ــي عل ــى نق ــل
ال ــدم وفق ــً لتس ــعيرة الخدم ــات المعتم ــدة م ــن الش ــؤون الصحي ــة.
 .7الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة:
أ.االلتـــزام باألمـــر الســـامي رقـــم ( )255فـــي 1422/12/8هـــ المتضمـــن قصـــر التبـــرع بالـــدم علـــى التبـــرع
الطوعـــي المجانـــي فقـــط.
ب .ض ــرورة االلت ــزام بدلي ــل ط ــرق العم ــل ف ــي بن ــوك ال ــدم والتعامي ــم المنظم ــة لخدم ــة نق ــل ال ــدم
الصـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة بالـــوزارة.
ج.التــزام جميــع بنــوك الــدم بالمستشــفيات الخاصــة التــي تقــوم بســحب الــدم مــن المتبرعيــن بالــدم
لديه ــم بالقيم ــة المالي ــة لس ــعر وح ــدة ال ــدم أو مكونات ــه والت ــي ت ــم تحديده ــا م ــن قب ــل المختصي ــن
ب ــاإلدارة العام ــة للمختب ــرات وبن ــوك ال ــدم بقيم ــة خمس ــمائة ري ــال س ــعودي فق ــط ال غي ــر ،حالي ــً أو م ــا
يســتجد مــن تنظيمــات بهــذا الشــأن مــن اإلدارة العامــة للمختبــرات وبنــوك الــدم وذلــك مقابــل (كيــس
ال ــدم الف ــارغ ،الفحوص ــات المصلي ــة ،فح ــص األلي ــزا ،فح ــص الحم ــض الن ــووي ،تحدي ــد الفصيل ــة ،اختب ــار
التواف ــق ،جه ــاز نق ــل ال ــدم ،اإلش ــراف الطب ــي عل ــى نق ــل ال ــدم).
د .يمنـــع لبنـــوك الـــدم مزاولـــة أي انشـــطة اضافيـــة مثـــل جمـــع البالزمـــا الطازجـــة المجمـــدة ألغـــراض
تصنيـــع مشـــتقات البالزمـــا او بنـــك دم الحبـــل الســـري.
هـــ .يتــم التأكــد مــن خلــو الــدم مــن جميــع االمــراض المعديــة المتعــارف عليهــا فــي المعاييــر العالميــة
والمحلي ــة باس ــتخدام أجه ــزة وتقني ــات الفح ــص الموث ــوق بحساس ــيتها ودق ــة نتائجه ــا ومعت ــرف به ــا
وف ــق المعايي ــر الوطني ــة للمرك ــز الس ــعودي العتم ــاد المنش ــآت الصحي ــة (س ــباهي) والهيئ ــة العام ــة
للغ ــذاء وال ــدواء ح ــول ممارس ــات التصني ــع الجي ــدة لبن ــوك ال ــدم (( )GMPمرف ــق رق ــم .)10
 .2الخدمات اإلدارية:
أ -قسم اإلدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي اإلدارة والمحاسبة.
ب -مكت ــب االس ــتقبال ف ــي مدخ ــل المستش ــفى يش ــرف علي ــه موظ ــف يتح ــدث اللغ ــة العربي ــة بطالق ــة وق ــادرًا
عل ــى توجي ــه ال ــزوار وتزويده ــم بالمعلوم ــات الالزم ــة.
ج -مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.

د -قسم السجالت الطبية مع مراعاة ما ورد في الالئحة (.)3/3
هـ -ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى.
و -توفير المكان المناسب والكوادر المؤهلة للقيام بتنظيم وحفظ الملفات الطبية.
ز -يتم فتح الملف للمريض مجانًا ويشمل ما يلي:
 -1بيانات التعريف بالمريض.
 -2رقم خاص للسجالت الصحية.
 -3نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس االسم.
 -4وقت وتاريخ زيارة المريض.
 -5ســـجل المريـــض الكامـــل الـــذي يتضمـــن( :بيانـــات المؤشـــرات الحيويـــة ،الشـــكوى األساســـية ،المـــرض
الحال ــي ،الحال ــة االجتماعي ــة والنفس ــية ،الحساس ــية م ــن األدوي ــة ،تاري ــخ األس ــرة المرض ــي ،الش ــكوى الحالي ــة،
التاري ــخ الطب ــي المرض ــي)
 .6الفحص البدني حسب النظام المتبع.
 .7تشخيص قبول الحالة.
 .8جميع تقارير األمراض ،المختبرات واألشعة.
 .9تشخيص وأوامر األطباء.
 .10تقييم حالة األلم.
 .11توثي ــق جمي ــع م ــا ق ــدم م ــن الرعاي ــة والع ــاج ،الطب ــي والجراح ــي ،موقع ــة ومختوم ــة م ــن قب ــل الطبي ــب
المعال ــج.
 .12ملخص خروج الحالة.
 .13بطاقة الخروج :يجب أن تعطى للمريض دون مقابل.
 .14نتائـــج تشـــريح الجثـــث ،شـــهادة الوفـــاة ،ويحتفـــظ بملفـــات الوفيـــات بالمستشـــفى طـــوال مـــدة عمـــل
المستشـــفى.
 .15سجالت تطعيم األطفال.
ح .تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن األنظمة التي تنظمها الوزارة (مرفق رقم .)11
ط .يحتف ــظ المستش ــفى بملف ــات المرض ــى لم ــدة عش ــر س ــنوات متضمن ــة آخ ــر زي ــارة للمري ــض وعن ــد إتالفه ــا
بع ــد مض ــي ه ــذه الم ــدة يحتف ــظ بملخ ــص الحال ــة المرضي ــة للرج ــوع إلي ــه عن ــد الحاج ــة.
ي .توفي ــر دفات ــر وصف ــات طبي ــة أو وصف ــات طبي ــة إلكتروني ــة قابل ــة للطباع ــة عن ــد طلبه ــا م ــن المري ــض أو
لج ــان التفتي ــش.
 .3الخدمات المساندة داخل المستشفى:
أ .يجـــب أن يكـــون لـــدى العامليـــن فـــي المطبـــخ والمغســـلة والنظافـــة والتعقيـــم شـــهادات صحيـــة تثبـــت
خلوهـــم مـــن األمـــراض المعديـــة.
ب .التغذية :
 .1يج ــب أن تتوف ــر بالمطب ــخ كاف ــة الش ــروط الصحي ــة والفني ــة إلع ــداد الطع ــام وحفظ ــه وتقديم ــه للمرض ــى
وفق ــا لمعايي ــر نظ ــام تحلي ــل المخاط ــر ونق ــاط التحك ــم الحرج ــة (.)HACCP
.2تلتــزم إدارة المستشــفى بتوفيــر نظــام للتغذيــة يتماشــى مــع جميــع اللوائــح الصــادرة عــن الــوزارة فــي
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مجــال التغذيــة.
 .3يعين مشرف تغذية مؤهل فنيًا.
 .4يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
ج .المغســلة .يجــب أن يتوفــر فــي المستشــفى قســم خــاص مــزود بكافــة األجهــزة واآلالت التــي تؤمــن تنظيــف
وغس ــيل وك ــي المالب ــس واألغطي ــة أو تأمي ــن ه ــذه الخدم ــات م ــن خ ــارج المستش ــفى طبق ــً للمعايي ــر الفني ــة
والصحيــة بالتعاقــد مــع شــركة متخصصــة.
د .النظافة :
 .1يج ــب توفي ــر مس ــتوى جي ــد م ــن النظاف ــة ف ــي كل قس ــم م ــن أقس ــام المستش ــفى وبواس ــطة عم ــال
مدربي ــن عل ــى أس ــاليب النظاف ــة.
 .2أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة.
 .3يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.
هـ .التعقيم:
 .1يجـــب أن يتوفـــر فـــي المستشـــفى قســـم خـــاص مـــزود بكافـــة األجهـــزة واآلالت التـــي تؤمـــن عمليـــة التعقيـــم
بطريقـــة آمنـــة طبقـــً لألصـــول الفنيـــة والصحيـــة ويجـــوز التعاقـــد مـــع شـــركة متخصصـــة.
 .2يج ــب أن يك ــون تصمي ــم القس ــم مطابق ــا لمواصف ــات ال ــوزارة وكذل ــك تأمي ــن اختب ــارات مراقب ــة الج ــودة لعملي ــة
التعقي ــم.
 .3يجــب أن يــزود المستشــفى بثالجــة لحفــظ الجثــث وفقــً للطــرق الطبيــة المتعــارف عليهــا وبمــا ال يقــل عــن أربعــة
عي ــون ل ــكل مائ ــة س ــرير.
 .4يج ــب التعاق ــد م ــع ش ــركة مرخص ــة للحراس ــات االمني ــة عل ــى م ــدار الس ــاعة أو توفي ــر أف ــراد حراس ــه بع ــدد كاف ــي
عل ــى كفال ــة المستش ــفى.
 .5الصيدليـــة الداخليـــة :يتولـــى إدارتهـــا صيدلـــي مرخـــص لـــه بمزاولـــة المهنـــة مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي أحـــكام
نظ ــام المنش ــآت والمس ــتحضرات الصيدالني ــة الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )31/وتاري ــخ 1425/6/1هـــ والئحت ــه
التنفيذي ــة ،يل ــزم تعيي ــن صيدل ــي س ــعودي أو فن ــي صيدل ــي س ــعودي يك ــون مس ــؤوال ً ع ــن عه ــدة الم ــواد المخ ــدرة
والمؤث ــرات العقلي ــة ،ويك ــون رئي ــس التمري ــض أو م ــن ينيب ــه ف ــي «القس ــم الداخل ــي» بالمستش ــفى مس ــؤوال ً ع ــن
عه ــدة الم ــواد المخ ــدرة والمؤث ــرات العقلي ــة ،عل ــى أن يخص ــص م ــكان آم ــن محك ــم اإلغ ــاق لحف ــظ الم ــواد المخ ــدرة
والمؤثـــرات العقليـــة وفقـــا لنظـــام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم
(م ) 39/وتاري ــخ 1426/7/8هـــ.
 .2/11يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات الرعايـــة الطبيـــة الممتـــدة والنقاهـــة وفقـــً للشـــروط والضوابـــط المرفقـــة
(مرفـــق رقـــم .)12
 .3/11يج ــوز افتت ــاح مستش ــفيات متخصصــ ــة لع ــاج المدمني ــن وتأهيله ــم أو الحص ــول عل ــى تصري ــح
بإضاف ــة قس ــم لع ــاج وتأهي ــل اإلدم ــان ف ــي المستش ــفيات القائم ــة وفق ــً للضواب ــط المرفق ــة (مرف ــق
رق ــم .)13

المادة الثانية عشرة:
يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة إبـــاغ الجهـــة الصحيـــة المختصـــة عـــن أي حالـــة مرضيـــة معديـــة فـــور

تشــخيصها ،وإحالــة حــاالت الحجــر الصحــي لألمــراض المعديــة إلــى مستشــفيات الــوزارة مباشــرة مــع إبــاغ
الجه ــة الصحي ــة المختص ــة ع ــن ذل ــك ف ــورًا ،وتح ــدد الالئح ــة التنفيذي ــة مقتضي ــات تنفي ــذ ذل ــك.
الالئحة:
 .1/12يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة إبـــاغ الـــوزارة أو الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو
المحافظــة باألمــراض المعديــة وفقــً لآلليــة المرفقــة (مرفــق رقــم  )14مــع التزامهــا بكافــة التعليمــات
واإلج ــراءات الوقائي ــة الت ــي تقره ــا ال ــوزارة .كم ــا تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بإب ــاغ ال ــوزارة
بم ــا تطلب ــه م ــن بيان ــات إحصائي ــة.

المادة الثالثة عشرة:
يج ــب أن تتواف ــر ف ــي العي ــادات والمجمع ــات الطبي ــة كمي ــة كافي ــة م ــن األدوي ــة والوس ــائل اإلس ــعافية الت ــي
تحدده ــا الالئح ــة التنفيذي ــة والت ــي يحظ ــر عليه ــا بيعه ــا.
الالئحة:
 .1/13يجــب أن تتوفــر فــي المجمــع الطبــي العــام أو المتخصــص األدويــة والوســائل اإلســعافية الالزمــة
طبقــً لمــا ورد بالقوائــم (مرفــق رقــم .)15

المادة الرابعة عشرة:
يش ــترط للترخي ــص ألي م ــن المجم ــع الطب ــي الع ــام والمجم ــع الطب ــي المتخص ــص أن يتواف ــر في ــه ــــ عل ــى
األق ــل ــــ استش ــاري ف ــي كل م ــن التخصص ــات الرئيس ــية المرخ ــص به ــا ،وأن يخص ــص مم ــرض أو ممرض ــة
عل ــى األق ــل ل ــكل عي ــادة واس ــتثناء م ــن ذل ــك يج ــوز ف ــي المناط ــق النائي ــة الت ــي تحدده ــا ال ــوزارة تخفي ــض
ع ــدد االستش ــاريين إل ــى واح ــد أو االكتف ــاء باألخصائيي ــن.
الالئحة:
 .1/14اشتراطات عامة للمجمعات الطبية :
.1

يش ــترط للترخي ــص للمجمع ــات الطبي ــة أن يتواف ــر فيه ــا ــــ عل ــى األق ــل ــــ طبي ــب استش ــاري أو م ــن يعادل ــه
فـــي الدرجـــة العلميـــة مـــن حملـــة الدكتـــوراه ويكـــون بحـــد أدنـــى طبيـــب نائـــب أول.

 .2أن يك ــون المش ــرف عل ــى المجم ــع طبيب ــً س ــعوديًا مؤه ــا ف ــي طبيع ــة عم ــل المجم ــع وأن يك ــون لدي ــه
ترخي ــص مهن ــي س ــاري المفع ــول م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة وذل ــك ف ــي الم ــدن التالي ــة:
الري ــاض ،مك ــة المكرم ــة ،المدين ــة المن ــورة ،ج ــدة ،الدم ــام ،الخب ــر.
 .3يج ــوز االكتف ــاء بطبي ــب نائ ــب ف ــي المجمع ــات الطبي ــة ف ــي جمي ــع المناط ــق والمحافظ ــات م ــا ع ــدا الم ــدن
المش ــار له ــا ف ــي الفق ــرة رق ــم  2م ــن الالئح ــة رق ــم ( )1/14أع ــاه.
 .4يج ــب أن يتوف ــر ف ــي العي ــادات المراف ــق األث ــاث والتجهي ــزات الت ــي تحتاجه ــا وفق ــً للقوائ ــم المرفق ــة له ــذه
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الالئحـــة (مرفـــق رقـــم .)2
 .5ال يســمح للمجمعــات الطبيــة العامــة أو المتخصصــة بإجــراء عمليــات الــوالدة إال فــي الحــاالت اإلســعافية فقــط
م ــع تزوي ــد الش ــؤون الصحي ــة بالمنطق ــة أو المحافظ ــة بتقري ــر مفص ــل ع ــن كل حال ــة عل ــى ح ــدة م ــع م ــا
يثب ــت أهلي ــة اإلج ــراء واس ــتخدام نظ ــام تبلي ــغ ال ــوالدة حس ــب المرف ــق (مرف ــق رق ــم .)11
 .6تلت ــزم المجمع ــات الطبي ــة العام ــة والمتخصص ــة الت ــي لديه ــا قس ــم نس ــاء ووالدة أو قس ــم أطف ــال بنظ ــام
تــداول حليــب األم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )49/وتاريــخ 1425/09/21هـــ للمستشــفيات والمراكــز
الت ــي يتوف ــر فيه ــا خدم ــة النس ــاء وال ــوالدة واألطف ــال.
 . 2/14يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي:
.1

أن يكـــون الطبيـــب المرخـــص بحســـب الفقـــرة رقـــم  ١مـــن الالئحـــة رقـــم ( )1/14أعـــاه متخصصـــً فـــي أحـــد
التخصص ــات األساس ــية الموضح ــة ف ــي الفق ــرة رق ــم ( )2م ــن الم ــادة األول ــى وطبي ــب نائ ــب عل ــى األق ــل ل ــكل
تخص ــص آخ ــر.

 .2توفــر ثــاث عيــادات على األقــل مخصصــة للكشــف وأن يكــون لــكل عيــادة ممــرض أو ممرضة مرخــص لهما
ويجــوز االســتعانة بالفنييــن المؤهليــن حســب تخصــص العيــادة.
 .3توفيــر قســم للطــوارئ وتأميــن ســيارة إســعاف حديثــة الطــراز وأال يقــل طرازهــا عــن خمــس ســنوات ســابقة
لتاريــخ التقــدم للحصــول علــى الترخيــص النهائــي أو عشــر ســنوات للتجديــد ومجهــزة حســب القائمــة
المرفقــة (مرفــق رقــم  ،)16أو توقيــع اتفاقيــة مــع مركــز خدمــة نقــل اســعافي حكومــي أو خــاص.
 .3/14يش ــترط ف ــي المجم ــع الطب ــي المتخص ــص توفي ــر طبي ــب نائ ــب أول ف ــي كل تخص ــص عل ــى أن
يكــون هنــاك ثــاث عيــادات علــى األقــل فــي كل تخصــص ويكتفــى بطبيــب نائــب كحــد أدنــى لــكل
عي ــادة.
 .4/14يحظـــر علـــى األطبـــاء العامليـــن فـــي المجمعـــات الطبيـــة أو العيـــادات إجـــراء العمليـــات فـــي
المستشـــفيات إال بعـــد إشـــعار مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة بذلـــك وفـــق الضوابـــط التاليـــة:
.1

يجــب أن يكــون إجــراء العمليــات مــن قبــل أطبــاء المجمــع الطبــي أو العيــادات فــي حــدود الصالحيــات واالمتيــازات
الخاص ــة بأطب ــاء المستش ــفى.

 .2تك ــون المس ــؤولية القانوني ــة مش ــتركة بي ــن الطرفي ــن ف ــي ح ــال وج ــود مخالف ــة لألنظم ــة الصحي ــة المتعلق ــة
بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والعامليـــن فيهـــا.
 .3توافر التخصص المطلوب في المستشفى.
 .4ال يسمح ألطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.

المادة الخامسة عشرة:
يقـــدم خدمـــات المختبـــر ومركـــز األشـــعة ومركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد والخدمـــات الصحيـــة
المس ــاندة أي ــً كان نوعه ــا متخصص ــون ف ــي المهن ــة مرخ ــص له ــم بذل ــك ،وتح ــدد الالئح ــة التنفيذي ــة
شـــروط تقديـــم هـــذه الخدمـــات ومؤهـــات المتخصصيـــن العامليـــن فيهـــا وإجـــراءات العمـــل.
الالئحة:
 .1/15شروط وضوابط المختبرات الطبية:
 .1يجــب أن تكــون مســاحة المختبــر كافيــة وأن يحــوي المرافــق الالزمــة كــي ال تتأثــر جــودة العمــل وســامة
الموظفيـــن والـــزوار وفقـــا للمعايـــر الوطنيـــة والعالميـــة وأن يتـــم تجهيـــزه بالمعـــدات الدقيقـــة وأجهـــزة
الفح ــص الموث ــوق بدق ــة نتائجه ــا والمعت ــرف به ــا م ــن الهيئ ــات المختص ــة لتمك ــن المنش ــأة الصحي ــة م ــن
تقدي ــم خدم ــات مخبري ــة بطريق ــة صحيح ــة وآمن ــة وف ــق المعايي ــر الوطني ــة للمرك ــز الس ــعودي العتم ــاد
المنش ــآت الصحي ــة.
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻣﺘﺨﺼـﺼﺔ ،وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ مستقل
ّ .2
أو ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎصــة  ،وذلــك كمــا يلــي- :
أ .مختب ــرات عام ــة وتق ــوم بالتحالي ــل الطبي ــة الروتيني ــة غيرالتخصصي ــة وتش ــمل ص ــورة ال ــدم الكامل ــة
وفصيل ــة ال ــدم ،الكيمي ــاء الحيوي ــة ،العناص ــر المص ــورة ،التفاع ــات المصلي ــة ،األحي ــاء الدقيق ــة.
ب .مختب ــرات متخصص ــة تق ــوم بالتحالي ــل الطبي ــة التخصصي ــة وتش ــمل (عل ــم أم ــراض المناع ــة  ،عل ــم
األنس ــجة والخالي ــا ،التواف ــق النس ــيجي ،تحالي ــل الوراث ــة الخلوي ــة).
 .3العاملون بالمختبر:
أ .يكـــون المســـؤول عـــن المختبـــر فـــي المستشـــفيات طبيـــب استشـــاري مختبـــر أو استشـــاري غيـــر
طبي ــب ف ــي تخص ــص المختب ــر كح ــد أدن ــى ومرخ ــص ل ــه بمزاول ــة المهن ــة إضاف ــة إل ــى اخصائيي ــن وفنيي ــن
مختب ــرات ف ــي كل تخص ــص م ــن التخصص ــات المخبري ــة المختلف ــة.
ب .يكــون المســؤول عــن المختبــر فــي المجمعــات الطبيــة طبيــب نائــب أو أخصائــي أول مختبــرات كحــد
أدنــى ومرخــص لــه بمزاولــة المهنــة مــع توفيــر أخصائــي مختبــر وعــدد ( )2فنــي مختبــر.
ج .يش ــترط ف ــي المختب ــرات المس ــتقلة توف ــر استش ــاري غي ــر طبي ــب ف ــي تخص ــص المختب ــر أو طبي ــب
نائـــب أول مختبـــر فـــي المـــدن الرئيســـية (الريـــاض ،مكـــة المكرمـــة ،المدينـــة المنـــورة ،جـــدة ،الدمـــام،
الخب ــر) ،ويج ــوز االكتف ــاء بطبي ــب نائ ــب مختب ــر ف ــي الم ــدن األخ ــرى.
 .4مرافق وتجهيزات المختبر:
أ .مكتب الستقبال المراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.
ب .مســـاحة كافيـــة إلجـــراء الفحوصـــات المختلفـــة وغرفـــة مســـتقلة فـــي حـــال القيـــام بالفحوصـــات
الجرثوميـــة.
ج .يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم .)17
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 .5الفحوصات المخبرية:
يقـــدم كل مختبـــر عنـــد الترخيـــص أو التجديـــد ،بيـــان بجميـــع أنـــواع األجهـــزة التشـــخيصية المســـتخدمة،
وكش ــف بالتحالي ــل المخبري ــة الت ــي يق ــوم به ــا ومتوس ــط أس ــعارها وأن تك ــون الفحوص ــات المس ــموحة
للمختبـــرات العامـــة والمتخصصـــة علـــى النحـــو اآلتـــي :
أ .تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق (مرفق رقم .)17
ب .تجـــرى بالمختبـــر المتخصـــص باإلضافـــة إلـــى التحاليـــل المخبريـــة الروتينيـــة ،التحاليـــل المخبريـــة
التخصصيـــة حســـب نشـــاط المختبـــر وذلـــك فـــي حالـــة توفـــر التجهيـــزات الالزمـــة المبينـــة فـــي المرفـــق
(مرفـــق رقـــم .)17
 .6بيانات التحليل:
ت ــدون نتائ ــج التحالي ــل والفحوص ــات عل ــى نم ــاذج مطبوع ــة مخصص ــة ل ــكل قس ــم م ــن أقس ــام المختب ــر
وتحم ــل البيان ــات اآلتي ــة:
أ .اســم وعنــوان ورقــم ترخيــص المختبر-اســم القســم المختــص ــــ اســم وعنــوان المريــض ــــ رقــم الســجل
المدنــي أو اإلقامــة ــــ التاريــخ ــــ اســم جهــة اإلحالــة ــــ رقــم التسلســل فــي الســجل ــــ نــوع العينــة والفحــص
المطلــوب ــــ نتيجــة الفحــص ــــ اســم وتوقيــع الفاحــص وتوقيــع مديــر المختبــر وختــم المختبــر.
ب .تطب ــع بالتقاري ــر المخبري ــة الح ــدود والمع ــدالت الطبيعي ــة القياس ــية لجمي ــع أن ــواع الفحوص ــات طبق ــً
للطـــرق المتبعـــة فـــي المختبـــر ويعطـــى المراجـــع أصـــل التقريـــر ويحتفـــظ فـــي المختبـــر بصـــورة منـــه
ورقيـــا أو إلكترونيـــا.
 .7ف ــي حال ــة رغب ــة المختب ــر الخ ــاص المس ــتقل أو ضم ــن مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة أخ ــرى إرس ــال أو اس ــتقبال
عين ــات مخبري ــة م ــن مؤسس ــات صحي ــة خاص ــة أخ ــرى يل ــزم اتب ــاع اإلج ــراءات المنظم ــة لذل ــك حس ــب المرف ــق
(مرف ــق رقم.)17
 .2/15شروط وضوابط أقسام األشعة :
يشــترط فــي أقســام األشــعة فــي المستشــفيات توفــر العــدد الكافــي مــن األطبــاء علــى النحــو التالــي كحــد
أدنــى:
 .1المستش ــفى ذو الس ــعة الس ــريرية أق ــل م ــن ( 100س ــريرًا) يج ــب أن يتواف ــر في ــه عل ــى األق ــل طبي ــب استش ــاري
أش ــعة.
 .2المستش ــفى ذو الس ــعة الس ــريرية م ــن ( 200- 100س ــريرًا) يج ــب أن يتواف ــر في ــه عل ــى األق ــل طبي ــب استش ــاري
أش ــعة وطبي ــب نائ ــب أول أش ــعة.
 .3المستشـــفى ذو الســـعة الســـريرية أكثـــر ( 200ســـريرًا) يجـــب أن يتوافـــر فيـــه علـــى األقـــل عـــدد ( )2طبيـــب
استشـــاري أشـــعة وطبيـــب نائـــب أول أشـــعة.
 .4يشــترط الفتتــاح قســم للعــاج باألشــعة فــي المستشــفى أن يتوفــر بــه استشــاريون متخصصــون فــي هــذا
النــوع مــن العــاج.

 .5يش ــترط ف ــي مراك ــز األش ــعة المس ــتقلة أو اقس ــام االش ــعة ف ــي المجمع ــات الطبي ــة االلت ــزام بالمعايي ــر
والش ــروط العام ــة والمتطلب ــات ال ــواردة ف ــي الم ــواد  1/3و  ٣/٣م ــن ه ــذه الالئح ــة ،وأن يدي ــر القس ــم أطب ــاء
أش ــعة عل ــى النح ــو اآلت ــي:
أ .يشــترط توفــر طبيــب نائــب أول أشــعة فــي مراكــز األشــعة المســتقلة ،وطبيــب نائــب أشــعة بالمجمعــات
الطبيــة إذا كانــت األجهــزة الموجــودة تحتــوي علــى أجهــزة أشــعة عامــة وموجــات فــوق صوتيــة فقــط.
ب .يشـــترط توفـــر طبيـــب استشـــاري أشـــعة فـــي مراكـــز األشـــعة المســـتقلة ،وطبيـــب نائـــب أول أشـــعة
بالمجمع ــات الطبي ــة إذا كان ــت األجه ــزة تحت ــوي عل ــى أجه ــزة أش ــعة عام ــة ،موج ــات ف ــوق صوتي ــة ،أش ــعة
مقطعيـــة أو رنيـــن مغناطيســـي.
ج .يشترط إلجراء األشعة التداخلية توفر طبيب استشاري متخصص باألشعة التداخلية.
د .يجوز عمل األشعة التداخلية الخاصة باألوعية الدموية في مراكز األشعة بالمجمعات الطبية حسب
الشروط المرفقة (مرفق رقم .)18
هـ .يجوز أن يشرف طبيب األشعة على أكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسة الصحية.
 .6مركز طب األشعة االتصالي (المؤسسة المرخص لها بإعداد تقارير صور األشعة) فيشترط ما يأتي:
أ .أن يتــم فــي حالــة طلــب الترخيــص لمركــز طــب األشــعة االتصالــي التقــدم بطلــب إلــى مديريــات الشــؤون
الصحيــة فــي المناطــق والمحافظــات ،ويتــم احالتهــا إلــى الوكالــة المســاعدة لتنميــة االســتثمار الصحــي
بالــوزارة.
ب .أن يتــم تقييــم مركــز طــب األشــعة االتصالــي كل ســنتين ،ويتــم االحتفــاظ بصــور األشــعة لمــدة ســنتين
علــى األقــل.
ج .توافر الحد األدنى من التجهيز حسب المرفق (مرفق رقم .)19
 .7أحكام خاصة ألقسام ومراكز األشعة:
أ .يشــترط إلعــداد تقاريــر األشــعة المقطعيــة والرنيــن المغناطيســي أن تكــون عــن طريــق أطبــاء متخصصيــن
فــي األشــعة التشــخيصية ال يقــل تصنيفهــم عــن طبيــب نائــب أول.
ب .يش ــترط أن يع ــد التقاري ــر المتخصص ــة بأش ــعة الث ــدي طبي ــب نائ ــب أول أش ــعة كح ــد أدن ــى وحاص ــل عل ــى
تأهي ــل متخص ــص بأش ــعة الث ــدي.
ج .أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.
د .يلـــزم موافقـــة الـــوزارة فـــي حالـــة رغبـــة مركـــز األشـــعة المســـتقل أو قســـم األشـــعة ضمـــن مؤسســـة
صحي ــة أخ ــرى اس ــتقبال ص ــور األش ــعة م ــن مؤسس ــات صحي ــة خاص ــة أخ ــرى حس ــب اإلج ــراءات المنظم ــة
لذل ــك.
 .8أحكام عامة ألقسام األشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:
أ .يج ــب تطبي ــق برنام ــج الج ــودة النوعي ــة ألجه ــزة األش ــعة ف ــي المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة بش ــكل دوري
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وإرس ــال التقاري ــر الخاص ــة به ــا إل ــى أقس ــام الحماي ــة م ــن اإلش ــعاع ف ــي المناط ــق أو المحافظ ــات الت ــي
تتبعه ــا.
ب .توفير مسؤول للحماية من اإلشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بمدير المؤسسة مباشرة.
ج .يشـــترط لمنـــح أو تجديـــد تراخيـــص المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة تأميـــن بطاقـــات قيـــاس الجرعـــات
اإلش ــعاعية الش ــخصية للعاملي ــن ف ــي مج ــال اإلش ــعاع ،وتطبي ــق برنام ــج توكي ــد الج ــودة النوعي ــة عل ــى
أجه ــزة األش ــعة ،وإرس ــال النتائ ــج إل ــى أقس ــام الحماي ــة م ــن اإلش ــعاع ف ــي المناط ــق أو المحافظ ــات الت ــي
تتبعه ــا.
 .3 /15شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد:
 .1يج ــوز افتت ــاح مرك ــز جراح ــة الي ــوم الواح ــد إم ــا مس ــتقالً أو ضم ــن مجم ــع عي ــادات عل ــى الضواب ــط ال ــازم
توافره ــا إلج ــراء جراح ــة الي ــوم الواح ــد:
أ .يمنــح تصريــح جراحــة اليــوم الواحــد لطبيــب استشــاري فــي مجــال تخصصــه ممــن تنطبــق عليــه الشــروط
علــى أن يقــدم الطلــب مرفقــً بــه قوائــم العمليــات التــي ســوف يقــوم بإجرائهــا.
ب .يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من األطباء واألخصائيين والفنيين (مرفق رقم .)20
 .2شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:
أ .حصـــول الطبيـــب علـــى موافقـــة مـــن وكالـــة الـــوزارة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي بعـــد
اســـتيفاء كافـــة الشـــروط والضوابـــط الخاصـــة بعمليـــات اليـــوم الواحـــد.
ب .مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات (مرفق رقم .)20
ج .اتفاقي ــة س ــارية المفع ــول م ــع إح ــدى المستش ــفيات الخاص ــة أو الحكومي ــة بقب ــول الح ــاالت الطارئ ــة
والت ــي يس ــتلزم نقله ــا إل ــى المستش ــفيات ف ــي أي وق ــت.
د .إق ــرار بع ــدم الس ــماح ببق ــاء المري ــض بالمرك ــز للمبي ــت مهم ــا كان ــت الظ ــروف ويت ــم نق ــل الح ــاالت
الطارئ ــة إل ــى المستش ــفى.
هـــ .إقـــرار مـــن الطبيـــب المـــراد الترخيـــص لـــه بتحمـــل المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي إهمـــال يحـــدث
للمريـــض.
و .تعيي ــن مس ــؤوال ع ــن عه ــدة الم ــواد المخ ــدرة والمؤث ــرات الس ــتخدامها داخ ــل المرك ــز حس ــب نظ ــام
مكافح ــة المخ ــدرات والمؤث ــرات العقلي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة ودلي ــل إجراءات ــه المرفق ــة (مرف ــق رق ــم .)21
 .3أحكام عامة:
أ .ضـــرورة تحديـــد أجـــر العمليـــة وإبـــاغ المريـــض بـــه قبـــل إجرائهـــا بشـــكل مكتـــوب موقـــع عليهـــا مـــن
المريـــض وتحفـــظ فـــي ســـجله الطبـــي.
ب .يعتب ــر ترخي ــص للطبي ــب المرخ ــص ل ــه بممارس ــة عملي ــات جراح ــة الي ــوم الواح ــد ترخيص ــً ش ــخصيًا وال
يس ــمح بممارس ــة النش ــاط ألي طبي ــب آخ ــر غي ــر مرخ ــص ل ــه بممارس ــة ه ــذا النش ــاط.

ج .يمن ــح الترخي ــص للطبي ــب لممارس ــة ه ــذا النش ــاط لم ــدة ع ــام ويتق ــدم ف ــي نهايت ــه لوكال ــة ال ــوزارة
المس ــاعدة لتنمي ــة االس ــتثمار بتقري ــر ش ــامل ع ــن العملي ــات الت ــي أجري ــت .ث ــم يج ــدد نظامي ــً حس ــب
م ــا ورد بالم ــادة رق ــم (2/3ل) م ــن الالئح ــة التنفيذي ــة لنظ ــام مزاول ــة المه ــن الصحي ــة الص ــادر بالمرس ــوم
الملك ــي رق ــم (م )59/وتاري ــخ 1426/11/4هـــ.
 .4/15الخدمات الصحية المساندة:
 .1تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:
أ .مراكز الرعاية الطبية العاجلة (مرفق رقم )22
ب .العيادات الطبية المتنقلة (مرفق رقم )23
ج .مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي (مرفق رقم )24
د .مراكز الخدمات الطبية المنزلية (مرفق رقم )25
هـ .مراكز تلطيف األلم (مرفق رقم )26
و .مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين (مرفق رقم )27
ز .مراكز التأهيل الطبي (مرفق رقم )28
ح .مراكز العالج الطبيعي (مرفق رقم )29
ط .مراكز العالج الوظيفي (مرفق رقم )30
ي.مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية (مرفق رقم )31
ك.مراكز عالج النطق والتخاطب والبلع (مرفق رقم )32
ل .مراكز عالج أمراض السمع (مرفق رقم )33
م .مراكز العالج والتأهيل النفسي (مرفق رقم )34
ن .محالت النظارات الطبية (مرفق رقم )35
س .معامل األسنان والتركيبات الصناعية (مرفق رقم )36
ع .مراكز العناية بالقدم والكاحل (مرفق رقم )37
ف .مراكز التغذية (مرفق رقم )38
ص .مراكز إنتاج اليرقات الطبية (مرفق رقم )39
ق .مراكز الغسيل الكلوي (مرفق رقم )40
ر .أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
 .2شروط ومواصفات المراكز:
يجـــب أن يتوفـــر فـــي مراكـــز الخدمـــات الصحيـــة المســـاندة المعاييـــر والشـــروط العامـــة المطلوبـــة فـــي
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المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ال ــواردة ف ــي الم ــواد ( )3/3 - 1/3م ــن ه ــذه الالئح ــة  ،كم ــا يج ــب أن تتوف ــر كح ــد
أدن ــى الش ــروط والمواصف ــات الخاص ــة ب ــكل مرك ــز (وف ــق الضواب ــط والقوائ ــم االرش ــادية الت ــي تضعه ــا ال ــوزارة
بهـــذه الالئحـــة)  ،ويشـــترط أن يعمـــل بالمركـــز كـــوادر مرخـــص لهـــا بمزاولـــة المهنـــة بإشـــراف مختـــص فـــي
طبيع ــة عم ــل المرك ــز.
 .5/15التخصصات واألنشطة اإلضافية:
 .1يشــترط للموافقــة علــى إضافــة أي تخصــص صحــي فــي المؤسســة الصحيــة حصــول الــكادر علــى تســجيل
إضافــي لهــذا التخصــص مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة وترخيــص إضافــي مــن وزارة الصحــة
وتشــمل هــذه التخصصــات:
أ .المعالجة بالليزر.
ب .عالج االلم.
ج .جراحة المناظير.
د .مناظير الباطنية والجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
هـ .زراعة الشعر.
و.زراعة األسنان.
ز .التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء األشعة).
ح .التشخيص بالموجات فوق الصوتية ألطباء النساء والوالدة (فيما يخص النساء والوالدة).
ط .التشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.
ي .أي تخصصــات إضافيــة أخــرى توصــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بإضافتهــا ويوافــق عليهــا وزيــر
الصحة.
 .2يلــزم الحصــول علــى موافقــة الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة أو المحافظــة إلضافــة أي مــن األنشــطة التاليــة
وفقــا للشــروط والمتطلبــات الفنيــة الملحقــة بالالئحــة:
أ .فحص العمالة الوافدة وعمال األغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)41
ب .اﻟﻌﻘﻢ وأﻃﻔاﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ( )IVFوفــق أحــكام نظــام وحــدات اإلخصــاب واألجنــة وعــاج العقــم الصــادر بالمرســوم
الملكــي رقــم (م )76/وتاريــخ 1424/11/21هـــ والئحتــه التنفيذيــة (مرفــق رقم .)42
ج .الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)43
د .وحدة جراحة البدانة في المستشفيات (مرفق رقم .)44
هـ .وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية (مرفق رقم .)45
و .العالج الكيميائي لألورام في المجمعات الطبية (مرفق رقم .)46
ز .الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)47
ح .أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة السادسة عشرة:
تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــاج اإلســـعافي لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة الخطـــرة
ال ــواردة إليه ــا وذل ــك دون مطالب ــة مالي ــة قب ــل تقدي ــم الع ــاج ،وفق ــً لم ــا تح ــدده الالئح ــة التنفيذي ــة.
الالئحة:
 .1/16يجــب أن تتوفــر فــي أقســام الطــوارئ بالمؤسســات الصحيــة الخاصــة األدويــة اإلســعافية الــواردة
فــي القائمــة الملحقــة (مرفــق رقــم .)15
 .2/16العالج اإلسعافي:
تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بتقدي ــم الع ــاج اإلس ــعافي لكاف ــة الح ــاالت الطارئ ــة الخط ــرة ال ــواردة إليه ــا
وذل ــك دون مطالب ــة مالي ــة مس ــبقة أخ ـذًا ف ــي االعتب ــار م ــا يل ــي:
 .1الحالة اإلسعافية:
ه ــي الحال ــة الناتج ــة ع ــن إصاب ــة أو م ــرض يمك ــن أن يه ــدد حي ــاة المري ــض أو أح ــد أطراف ــه أو أعضائ ــه الداخلي ــة
أو الخارجي ــة.
 .2اإلسعافات األولية:
ه ــي اإلج ــراءات الطبي ــة العاجل ــة الت ــي تتطلبه ــا حال ــة المري ــض وت ــؤدي إل ــى اس ــتقرار حالت ــه بش ــكل يس ــمح
بنقل ــه.
 .3الفحوصات الضرورية في الحاالت اإلسعافية:
وهي الفحوصات التي ال غنى عنها لتشخيص حالة المريض أو تقرير طريقة العالج.
 .3/16قواعد عالج الحاالت اإلسعافية (مرفق رقم .)48

المادة السابعة عشرة:
تكـــون فـــي كل مديريـــة للشـــؤون الصحيـــة لجـــان للتفتيـــش علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة
للتأك ــد م ــن تطبيقه ــا أح ــكام ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة والق ــرارات الت ــي تصدره ــا ال ــوزارة
بموجبـــه ومراقبـــة مســـتويات الجـــودة النوعيـــة وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة كيفيـــة تكويـــن هـــذه
اللجـــان وأســـلوب عملهـــا.
الالئحة:
 .1/17تشـــكل بقـــرار مـــن مديـــر الشـــؤون الصحيـــة لجنـــة أو أكثـــر بـــكل مديريـــة للشـــؤون الصحيـــة
ال يق ــل ع ــدد أعض ــاء كل منه ــا ع ــن اثني ــن للتفتي ــش عل ــى المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ،وتلت ــزم
كل لجن ــة بال ــزي والبطاق ــات والمحاض ــر عل ــى النم ــاذج الرس ــمية المعتم ــدة م ــن ال ــوزارة ،ويش ــترط
اختي ــار األعض ــاء م ــن ذوي الخب ــرة والكف ــاءة وأصح ــاب التأهي ــل الجامع ــي المتناس ــب م ــع طبيع ــة
المهم ــة ،ويج ــوز اختي ــار أعض ــاء اللج ــان م ــن خ ــارج ال ــوزارة.
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 . 2/17تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية:
.1

التأك ــد م ــن الت ــزام المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بم ــا ورد ف ــي نظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة والئحت ــه
التنفيذيـــة والقـــرارات والتعليمـــات التـــي تصدرهـــا الـــوزارة.

 .2مراقبة مستوى الجودة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة.
 .3/17يكون ألعضاء لجنة التفتيش الصالحيات التالية:
.1

زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها.

ّ .2
االطـــاع علـــى الســـجالت واألجهـــزة والمعـــدات وتفقـــد مرافـــق المؤسســـة وأقســـامها ونظاميـــة عمـــل
الكـــوادر العاملـــة فيهـــا.
 .3التأك ــد م ــن الت ــزام المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بجمي ــع الش ــروط العام ــة والخاص ــة والمواصف ــات الفني ــة
واإلداري ــة ،وأنظم ــة الج ــودة وس ــامة المرض ــى ،ومراقب ــة الع ــدوى.
 .4تعـــد اللجنـــة محضـــرًا تثبـــت فيـــه المالحظـــات عنـــد التفتيـــش وترفـــق بـــه الوثائـــق التـــي تحصـــل عليهـــا
ويلت ــزم أعض ــاء اللجن ــة بإثب ــات الزي ــارة ف ــي الس ــجل المع ــد لذل ــك بالمؤسس ــة الصحي ــة قب ــل احالته ــا ال ــى
لجنـــة مخالفـــات المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وذلـــك بعـــد اســـتكمال المحاضـــر المعتمـــدة.
 .5تق ــوم كل لجن ــة م ــن لج ــان التفتي ــش بإع ــداد تقري ــر ع ــن أنش ــطتها وترف ــع كل مديري ــة ش ــؤون صحي ــة
بتقريـــر شـــهري بعمـــل اللجـــان للوكالـــة المســـاعدة لاللتـــزام.
 . 4/17التقييم الذاتي:
.1

تخض ــع المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة لبرنام ــج التقيي ــم الذات ــي ،والت ــي م ــن خالل ــه تق ــوم المؤسس ــة الصحي ــة
الخاصـــة بتقييـــم ذاتـــي لمـــدى التزامهـــا باألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا بـــوزارة الصحـــة.

 .2تعتب ــر نتائ ــج التقيي ــم الذات ــي بع ــد موافق ــة المش ــرف عل ــى المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة واعتماده ــا م ــن قب ــل
لجن ــة التفتي ــش بمثاب ــة محض ــر التفتي ــش ال ــوارد ذك ــره ف ــي الفق ــرة رق ــم ( )4م ــن الالئح ــة رق ــم ( )3/17أع ــاه.
 .3في حــال قيــام المؤسســات الصحيــة الخاصــة باإلخطــار طواعيــة عــن أي مخالفــات لديها مــن خــال برنامــج التقييم
الذاتــي فتعطــى بموجبــه مهلــة تصحيحيــة حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي برنامــج التقييــم الذاتــي.
 .4فــي حــال عــدم التــزام المؤسســة الصحيــة الخاصــة بالمهلــة التصحيحيــة وبــدون الحصــول علــى موافقــة الــوزارة
لتمدي ــد المهل ــة ألس ــباب مب ــررة ،يت ــم إحال ــة المخالف ــات للجن ــة المختص ــة التخ ــاذ اإلج ــراءات النظامي ــة.

المادة الثامنة عشرة:
ُيلغـــى الترخيـــص بانتقـــال ملكيـــة المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة إلـــى مالـــك آخـــر ،أو تغييـــر نشـــاط
المؤسســـة أو تغييـــر المـــكان المخصـــص لهـــا بممارســـة النشـــاط فيـــه دون موافقـــة الـــوزارة.
الالئحة:
 .1/18يش ــترط حص ــول مال ــك المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة عل ــى موافق ــة ال ــوزارة عل ــى نق ــل ملكي ــة
المؤسســـة إلـــى مالـــك آخـــر أو تغييـــر نشـــاطها أو تغييـــر مـــكان ممارســـتها للنشـــاط .ويعتبـــر
الترخيـــص الغيـــً ودون الحاجـــة إلـــى أي إجـــراء مـــن الـــوزارة فـــي حـــال عـــدم حصـــول المالـــك علـــى
الموافقــة .ويحــق للــوزارة اتخــاذ إجــراء اإلغــاق الفــوري علــى المؤسســة المعنيــة وتوقيــع الجــزاءات

الت ــي يقره ــا ه ــذا النظ ــام.

المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية:
.1

انتهـــاء مدتـــه دون طلـــب المرخـــص لـــه تجديـــده وال يحـــول ذلـــك دون التقـــدم بطلـــب الحصـــول علـــى
ترخيـــص جديـــد بعـــد اســـتكمال الشـــروط النظاميـــة.

 .2مضـــي ســـتة أشـــهر مـــن وفـــاة صاحـــب المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة ويجـــوز إبقـــاء الرخصـــة لمصلحـــة
الورث ــة ط ــوال الم ــدة الت ــي تحدده ــا ال ــوزارة وفق ــً لظ ــروف كل حال ــة عل ــى أن يتق ــدم الورث ــة بطل ــب
خـــال ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ الوفـــاة.
الالئحة:
 .1/19تجديد الترخيص:
.1

يج ــب عل ــى المؤسس ــة الصحي ــة التق ــدم بطل ــب تجدي ــد الترخي ــص الممن ــوح له ــا قب ــل انته ــاء مدت ــه بثالث ــة أش ــهر
عل ــى األق ــل.

 .2تقــوم المديريــة عنــد اســتالم الطلــب بتجديــد الترخيــص بعــد اكتمــال المســوغات والمتطلبــات النظاميــة خــال
ثالثي ــن يوم ــً وال تتحم ــل المؤسس ــة الصحي ــة أي مس ــؤولية ج ــراء التأخ ــر ف ــي تجدي ــد الترخي ــص.
 .3يج ــدد الترخي ــص تلقائي ــً عن ــد حص ــول المؤسس ــة الصحي ــة عل ــى ش ــهادة اعتم ــاد ص ــادرة م ــن المرك ــز الس ــعودي
العتم ــاد المنش ــآت الصحي ــة باإلضاف ــة إل ــى أي اعتم ــاد دول ــي أخ ــر معت ــرف ب ــه ف ــي المملك ــة ش ــريطة أن ــه ل ــم
يم ــض أكث ــر م ــن س ــتة أش ــهر عل ــى حصوله ــا عل ــى ش ــهادة االعتم ــاد.
ـاء علــى طلــب الورثــة
 .2/19يجــوز لمديريــة الشــؤون الصحيــة اإلبقــاء علــى الرخصــة وعــدم إنهائهــا بنـ ً
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة.

المادة العشرون:
م ــع ع ــدم اإلخ ــال ب ــأي عقوب ــة أش ــد ين ــص عليه ــا نظ ــام آخ ــر يعاق ــب كل م ــن ق ــام بفت ــح مؤسس ــة
صحي ــة خاص ــة دون ترخي ــص بالعقوب ــات التالي ــة:
 .1إغ ــاق المؤسس ــة والحرم ــان م ــن الحص ــول عل ــى ترخي ــص لم ــدة ال تق ــل ع ــن س ــتة أش ــهر وال تزي ــد عل ــى
س ــنتين م ــن تاري ــخ اإلغ ــاق.
 .2غرامــة ماليــة ال تقــل عــن ( )10.000عشــرة آالف ريــال وال تزيــد علــى ( )30.000ثالثيــن ألــف ريــال فــي حالــة مراكــز
الخدم ــة الصحي ــة المس ــاندة.
 .3غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن ( )30.000ثالثيـــن ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى ( )100.000مائـــة ألـــف ريـــال فـــي حالـــة
المختبـــرات ومراكـــز األشـــعة ومراكـــز النقـــل اإلســـعافي.
 .4غرام ــة مالي ــة ال تق ــل ع ــن ( )50.000خمس ــين أل ــف ري ــال وال تزي ــد عل ــى ( )150.000مائ ــة وخمس ــين أل ــف ري ــال
فـــي حالـــة العيـــادات والمجمعـــات الطبيـــة ومراكـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد.
 .5غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن ( )100.000مائـــة ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى ( )300.000ثالثمائـــة ألـــف ريـــال فـــي حالـــة
المستشـــفيات بجميـــع فئاتهـــا.
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نظام المؤسســات الصحية
الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة

المادة الحادية والعشرون:
فيم ــا ع ــدا المخالف ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة (العش ــرين) وم ــع ع ــدم اإلخ ــال ب ــأي عقوب ــة
أش ــد ين ــص عليه ــا نظ ــام آخ ــر يعاق ــب كل م ــن يخال ــف أي حك ــم م ــن أح ــكام ه ــذا النظ ــام بعقوب ــة
أو أكث ــر م ــن العقوب ــات اآلتي ــة:
.1

غرامة مالية ال تقل عن ( )10.000عشرة آالف ريال وال تزيد على ( )100.000مائة ألف ريال.

 .2إغ ــاق المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة لم ــدة ال تزي ــد ع ــن س ــتين يوم ــً وعل ــى المؤسس ــة اتخ ــاذ الترتيب ــات
الالزم ــة لنق ــل المرض ــى المنومي ــن للع ــاج فيه ــا إل ــى مؤسس ــات أخ ــرى قب ــل اإلغ ــاق.
 .3س ــحب الترخي ــص وال يج ــوز لصاح ــب الترخي ــص التق ــدم بطل ــب ترخي ــص جدي ــد إال بع ــد مض ــي س ــنتين
عل ــى األق ــل م ــن تاري ــخ تنفي ــذ ق ــرار الس ــحب.

المادة الثانية والعشرون:
تختـــص اللجنـــة الطبيـــة الشـــرعية المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام مزاولـــة مهنـــة الطـــب البشـــري وطـــب
األســـنان

()3

بالنظـــر فـــي مســـؤولية المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة عـــن األخطـــاء الطبيـــة المهنيـــة التـــي

ترفـــع بهـــا مطالبـــة بالحـــق الخـــاص أو العـــام.

المادة الثالثة والعشرون:
يجــوز بقــرار مــن اللجــان المنصــوص عليهــا فــي المــادة (الخامســة والعشــرين) ــــ كإجــراء تحفظــي ــــ إيقــاف
ممارســة النشــاط محــل المخالفــة إذا وجــدت أدلــة وقرائــن قويــة علــى وقــوع مخالفــات دل عليهــا التحقيــق
األولــي تكــون عقوبتهــا – فــي حالــة ثبوتهــا – ســحب الترخيــص أو إغــاق المؤسســة الصحيــة.
الالئحة:
 .1/23إذا ثب ــت للجن ــة المختص ــة بالنظ ــر ف ــي مخالف ــات أح ــكام نظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة
ـاء علــى التحقيــق األولــي الــذي يتــم إجــراؤه فــي محــل المخالفــة مــن قبــل لجنــة التفتيــش وجــود
بنـ ً
قرائ ــن أو أدل ــة قوي ــة تقتض ــي إيق ــاف النش ــاط مح ــل المخالف ــة فعليه ــا اتخ ــاذ ق ــرار إيق ــاف ممارس ــة
النشــاط وإبالغــه علــى الفــور لمديريــة الشــؤون الصحيــة التخــاذ الــازم نحــو إيقــاف ممارســة النشــاط
بالمؤسس ــة الصحي ــة مح ــل المخالف ــة.

المادة الرابعة والعشرون:
تتخـــذ الـــوزارة مـــا يلـــزم الســـتمرار تلقـــي المرضـــى مـــا يحتاجونـــه مـــن عـــاج بالطريقـــة التـــي
تراه ــا مناس ــبة إذا كان س ــيترتب عل ــى إغ ــاق المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة إلح ــاق ض ــرر بالمرض ــى
المســـتفيدين مـــن خدماتهـــا.
الالئحة:
 .1/24فيمـــا عـــدا المستشـــفيات الخاصـــة فـــإن علـــى المديريـــة أن تضـــع علـــى مدخـــل المؤسســـة
إعالن ــً للجمي ــع يوض ــح أن المؤسس ــة الصحي ــة مغلق ــة ،أم ــا بالنس ــبة للمستش ــفيات الخاص ــة ،تق ــوم
المديريــة بتشــكل لجنــة مــن ذوي االختصــاص للنظــر فــي شــأن مرضــى المستشــفى المنوميــن بــه
أو المراجعيــن لعياداتــه مــع مراعــاة أن تعامــل الحــاالت الخطــرة وفقــً لمــا ورد فــي المــادة السادســة
عش ــر م ــن ه ــذه الالئح ــة بش ــأن الع ــاج اإلس ــعافي.
 3ألغي هذا النظام بصدور نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي
رقم(م )59/بتاريخ 1426/11/4هـ.

المادة الخامسة والعشرون:
.1

تك ـ ّـون بق ــرار م ــن الوزي ــر لج ــان ف ــي مديري ــات الش ــؤون الصحي ــة وتتك ــون كل منه ــا م ــن ثالث ــة أعض ــاء
علـــى األقـــل علـــى أن يكـــون أحدهـــم استشـــاريًا فـــي المهـــن الطبيـــة ويكـــون الثانـــي مستشـــارًا
نظاميـــً للنظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام هـــذا النظـــام وتوقيـــع العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فيـــه ،وال
تنفـــذ قـــرارات هـــذه اللجـــان إال بعـــد اعتمادهـــا مـــن الوزيـــر أو مـــن يفوضـــه.

 .2يج ــوز ل ــذوي الش ــأن التظل ــم م ــن ه ــذه الق ــرارات أم ــام دي ــوان المظال ــم خ ــال س ــتين يوم ــً م ــن تاري ــخ
اإلب ــاغ.
 .3ينش ــر حك ــم الق ــرار النهائ ــي الص ــادر بالعقوب ــة عل ــى نفق ــة المخال ــف ف ــي ث ــاث صح ــف محلي ــة ،تص ــدر
إحداه ــا عل ــى األق ــل ف ــي مق ــر إقامت ــه ف ــإن ل ــم تك ــن هن ــاك صحيف ــة ف ــي المنطق ــة فف ــي الصحيف ــة
الص ــادرة ف ــي أق ــرب منطق ــة له ــا.
 .4تبي ــن الالئح ــة التنفيذي ــة م ــدة العضوي ــة ف ــي ه ــذه اللج ــان واإلج ــراءات الت ــي تتبعه ــا ف ــي س ــير أعماله ــا
وتبلي ــغ قراراته ــا.
الالئحة:
 . 1/25تنظـــر اللجنـــة فـــي المخالفـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة
والئحتــه التنفيذيــة وتوقيــع العقوبــة المناســبة فــي حــدود اختصاصهــا ،ويراعــى فــي تطبيــق العقوبــة
جس ــامة المخالف ــة ،ونوعيته ــا ،وأثره ــا عل ــى س ــامة المرض ــى.
 . 2/25تكــون مــدة العضويــة فــي لجــان المخالفــات الناشــئة عــن تطبيــق نظــام المؤسســات الصحيــة
الخاصــة ســنة واحــدة اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدور قــرار تشــكيلها قابلــة للتجديــد.
 . 3/25تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية:
.1

تعقــد اللجنــة جلســاتها بمديريــة الشــؤون الصحيــة مرتيــن أســبوعيا أو أكثــر إذا مــا دعــت الحاجــة لذلــك ،ويكــون
انعق ــاد اللجن ــة صحيح ــً بحض ــور الرئي ــس أو نائب ــه والعض ــو القانون ــي واستش ــاري بالمهن ــة الطبي ــة ذات العالق ــة
بالمخالف ــة ،عل ــى أال يك ــون أح ــد أعضاءه ــا م ــن إدارة االلت ــزام ف ــي المنطق ــة أو المحافظ ــة وأال يق ــل ع ــدد أعض ــاء
اللجن ــة الحاضري ــن ع ــن ثالث ــة وتص ــدر قراراته ــا باألغلبي ــة المطلق ــة.

 .2تلت ــزم اللجن ــة ف ــي أعماله ــا بمواجه ــة المخال ــف بم ــا أق ــر ب ــه ف ــي محاض ــر التحقي ــق وس ــماع أق ــوال المخال ــف أو
وكي ــل ش ــرعي عن ــه وتحقي ــق أوج ــه دفاع ــه عل ــى أن ت ــدون اعماله ــا ف ــي محاض ــر مكتوب ــة.
 .3يت ــم إب ــاغ المعنيي ــن كتاب ــة بالمث ــول أم ــام اللجن ــة ف ــي الزم ــان والم ــكان اللذي ــن تحددهم ــا اللجن ــة ويراع ــى
عنـــد تحديـــد الموعـــد اعطـــاء مـــدة مناســـبة إذا كان الحضـــور يتطلـــب االنتقـــال مـــن مدينـــة أخـــرى.
 .4يح ــدد موع ــد آخ ــر للحض ــور إذا ل ــم يحض ــر المخال ــف أو وكي ــل ش ــرعي عن ــه بع ــد إبالغ ــه عل ــى أال تق ــل الفت ــرة بي ــن
تاري ــخ اإلب ــاغ والموع ــد الجدي ــد ع ــن خمس ــة عش ــرة يوم ــً وف ــي حال ــة ع ــدم حض ــور المخال ــف أو وكيل ــه الش ــرعي
بع ــد إبالغ ــه بالموع ــد الثان ــي فعل ــى اللجن ــة اس ــتكمال النظ ــر ف ــي المخالف ــة والفص ــل فيه ــا.
 .5يتم إبالغ األطراف بقرار اللجنة فور صدوره في جلسة إبالغ بالقرار.
 .6عن ــد اكتس ــاب الق ــرار صف ــة القطعي ــة بانته ــاء م ــدد التظل ــم أو ص ــدور حك ــم نهائ ــي يت ــم الرف ــع الق ــرار للوزي ــر أو
م ــن يفوض ــه لالعتم ــاد.
ِ .7لّلجنة الحق في استشارة المختصين فيما يتعلق بأعمالها.
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 .4/25عن ــد اعتم ــاد الوزي ــر أو م ــن يفوض ــه لق ــرارات اللج ــان يت ــم إنف ــاذ مضمونه ــا م ــع مراع ــاة أن ــه ال يج ــوز
تنفي ــذ الق ــرارات جب ــرًا م ــا دام االعت ــراض عليه ــا جائ ــزًا.
 .5/25تق ــوم إدارة التنفي ــذ بالوكال ــة المس ــاعدة لاللت ــزام بالتأك ــد م ــن تنفي ــذ ه ــذه الق ــرارات بع ــد
اعتمادهـــا.
 . 6/25اعتبار البالغ عن طريق مركز البالغات ( )937بمثابة إقرار خطي من المبلغ بالشكوى.

المادة السادسة والعشرون:
يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أن توضـــح أحـــكام نظـــام العمـــل والعمـــال

()4

لمـــن تريـــد

التعاقـــد معـــه وكذلـــك دليـــل اإلجـــراءات والوصـــف الوظيفـــي واألنظمـــة ذات العالقـــة المعمـــول بهـــا
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية قبـــل التعاقـــد معـــه.
الالئحة:
 .1/26يج ــب عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة أن توض ــح للمم ــارس الصح ــي نظ ــام مزاول ــة المه ــن
الصحي ــة والئحت ــه التنفيذي ــة الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )59/وتاري ــخ 1426/04/11هـــ.

المادة السابعة والعشرون:
تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بتمكي ــن الممارس ــين الصحيي ــن م ــن حض ــور برام ــج التعلي ــم الطب ــي
المس ــتمر ف ــي مج ــال تخصصه ــم س ــواء داخ ــل المملك ــة أو خارجه ــا وفق ــً لم ــا تح ــدده الهيئ ــة الس ــعودية
للتخصص ــات الصحي ــة.

المادة الثامنة والعشرون:
تلتــزم جميــع المستشــفيات بإيجــاد مكتبــة طبيــة داخلهــا ،كمــا تلتــزم باالشــتراك فــي الدوريــات العلميــة
المناســـبة فـــي مجـــال تخصصهـــا أمـــا المؤسســـات الصحيـــة األخـــرى فعليهـــا توفيـــر الدوريـــات العلميـــة
األساس ــية ذات العالق ــة بتخصصه ــا.
الالئحة:
 . 1/28يجوز االكتفاء بالمكتبة اإللكترونية.

المادة التاسعة والعشرون:
يجـوز للوزيـر فـي األحـوال الطارئـة التـي تسـتلزم تجنيـد كل اإلمكانـات الصحيـة أن يأمـر باسـتعمال أي
مؤسسـة صحيـة خاصـة أو جـزء منهـا فـي األغـراض التـي يراهـا علـى أن تقـوم الـوزارة بتسـديد التكاليـف
العادلـة عـن مـدة اسـتعمالها.

 4تم تعديل مسمى النظام إلى نظام العمل
بناء على المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ
1426/8/23هـ.

الالئحة:
 . 1/29عنـــد زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسســـة الصحية الخاصة برفع مطالبتها بتســـديد التكاليف
إلى مديرية الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقة أو المحافظـــة المختصة التخاذ اإلجـــراءات الالزمة وفقًا لما
ورد في المادة السادســـة عشـــر من هذه الالئحة بشـــأن العالج اإلسعافي.

المادة الثالثون:
يجـــب علـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة أن تبلـــغ فـــورًا أقـــرب ســـلطة أمـــن مختصـــة ومديريـــة الشـــؤون
الصحي ــة بالمنطق ــة ع ــن أي ح ــادث جنائ ــي أو وف ــاة تح ــدث للمرض ــى المراجعي ــن له ــا أو المنومي ــن فيه ــا،
ويش ــمل ه ــذا االلت ــزام أيض ــً التبلي ــغ ع ــن أي ح ــادث جنائ ــي ألج ــأ المص ــاب ال ــى طل ــب اإلس ــعاف أو المعالج ــة
فيه ــا ،كم ــا أن عليه ــا أن تحتف ــظ بس ــجل كام ــل ع ــن الح ــوادث المروري ــة واإلصاب ــات.
الالئحة:
 .1/30ال يحـــق ألي مؤسســـة صحيـــة خاصـــة االحتفـــاظ بأصـــل األوراق الثبوتيـــة أو احتجـــاز المرضـــى أو
المواليــد أو جثــث المتوفيــن لديهــم مقابــل مســتحقات ماليــة عليهــم ،وللمؤسســة الصحيــة اتخــاذ
االج ــراءات النظامي ــة لتحصي ــل مس ــتحقاتها عب ــر القن ــوات الرس ــمية.

المادة الحادية والثالثون:
يحظ ــر عل ــى المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة أن تق ــوم بالدعاي ــة ع ــن نفس ــها إال ف ــي الح ــدود الت ــي ال تتع ــارض
م ــع أخ ــاق المهن ــة وفق ــً للمعايي ــر الت ــي تحدده ــا الالئح ــة التنفيذي ــة.
الالئحة:
 . 1/31يجــوز للمؤسســة الصحيــة الخاصــة اإلعــان وفــق الضوابــط والمعاييــر المحــددة مــن قبــل الــوزارة
(مرفــق رقــم .)50

المادة الثانية والثالثون:
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة الثالثة والثالثون:
يحـــل هـــذا النظـــام محـــل نظـــام المؤسســـات الطبيـــة الخاصـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم
(م )58/الص ــادر بتاري ــخ 1407/11/3هـــ.
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المادة الرابعة والثالثون:
تســتمر التراخيــص الصــادرة للمؤسســات الصحيــة الخاصــة وفقــً لألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا وقــت
صـــدور هـــذا النظـــام وعلـــى هـــذه المؤسســـات تكييـــف أوضاعهـــا وفقـــً ألحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه
التنفيذيـــة خـــال خمـــس ســـنوات مـــن تاريـــخ نفـــاذ الالئحـــة التنفيذيـــة ويمكـــن تمديدهـــا بموافقـــة رئيـــس
ـاء عل ــى اقت ــراح م ــن وزي ــر الصح ــة.
مجل ــس ال ــوزراء بن ـ ً
الالئحة:
 .1/34يجـــب علـــى مراكـــز فحـــص العمالـــة وعمـــال التغذيـــة المســـتقلة قبـــل صـــدور هـــذه الالئحـــة
تكييـــف أوضاعهـــم بمـــا يتوافـــق مـــع الفقـــرة رقـــم /2أ مـــن الالئحـــة رقـــم ( )5/15أعـــاه.
 .2/34تطبـــق الشـــروط الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة علـــى أي حالـــة مـــن حـــاالت
التصـــرف فـــي الملكيـــة.
ُ . 3/34تلغ ــي ه ــذه الالئح ــة جمي ــع م ــا ص ــدر م ــن تعامي ــم س ــابقة ذات الصل ــة بنظ ــام المؤسس ــات
الصحي ــة الخاص ــة والئحت ــه التنفيذي ــة.

المادة الخامسة والثالثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.

