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المشاركين في بناء ومراجعة المعايير السعودية
للرعاية الصحية المرتكزة على اإلنسان
املهمة

أسماء املشاركني
األستاذة /اميان الطريقي
األستاذ/عبدالرحمن املالكي
األستاذ /نايف املطيري

بناء املعايير

األستاذ /خالد احلربي
األستاذة /منال املطيري
األستاذ /وليد القرني
د .تركي احلميداني

املستشفيات املشاركة بالفترة التجريبية

مجمع امللك فيصل الطبي بالطائف
مستشفى امللك سعود بعنيزة
د .أحمد عبد القوي

املراجعة

األستاذ .عايد الرشيدي
األستاذة .منى السروي
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المقـدمـــة
إن مفهــوم جــودة الرعايــة الصحيــة مبنظــوره الشــامل يجعــل مــن املســتفيد محــوراً أساســيا
للخدمــة .وحتــى ال يكــون تعزيــز جتربــة املســتفيد أمــراً متعلقــاً باالجتهــادات املؤقتــة واجلهــود
الغيــر ممنهجــة أو املمارســات املتباينــة الغيــر قابلــة للقيــاس ،نضــع بــن أيديكــم اطــارا مبســطا
لتوظيــف اساســيات مفهــوم الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى اإلنســان .والــذي نســعى مــن خاللــه
للتعــرف علــى مســتوى النضــج يف تطبيــق مفهــوم الرعايــة املرتكــزة علــى االنســان يف املنشــآت
الصحيــة وحتديــد التدخــات الالزمــة لدعــم املنشــآت للوصــول للمســتوى املنشــود.
ســيعمل هــذا اإلطــار مبثابــة البنــه األساســية لتحويــل نظــام العمــل داخــل املنشــآت الصحيــة لدينــا
الــى نظــام يجعــل مــن اإلنســان محــورا أساســيا لرعايــة ممــا ســيكون لــه أثــر ايجابــي يف ســبيل تلبيــة
احتياجــات النظــام الصحــي وحتقــق تطلعــات املســتفيدين .علمــا بــأن التطويــر علــى هــذه املعاييــر
سيســتمر معكــم خــال الســنوات القادمــة.
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نظرة تاريخية
يعــود تاريــخ هــذا املفهــوم الــى الثمانينــات امليالديــة وأكثــر مــن ذلــك ومت ذلــك مــن خــال عــدد مــن األطبــاء والباحثــن يف علــم
النفــس حيــث مت التوصــل الــى ان التدخــات الطبيــة ســواء تشــخيصية كانــت او حتــى عالجيــة ال تكــون كافيــة بــدون الوصــول
لفهــم شــخصية املريــض وفهــم متطلباتــه ( .)3ولتراكــم املعرفــة بأهميــة هــذا املفهــوم اعتبــر معهــد الطــب يف عــام etutitsnI 1002
 enicideM foتطبيــق مفهــوم ومعاييــر الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان كأحــد العناصــر املهمــة لتوفيــر رعايــة صحيــة ذات
جــودة عاليــة (.)4

مفهوم الرعاية الصحية المرتكزة على اإلنسان
هــو مفهــوم يهتــم بتغييــر طريقــة التفكيــر التقليــدي داخــل املنظومــة الصحيــة باملستشــفيات ونقلهــا ملســتوى اعلــى يكــون املريــض
وعائلتــه شــركاء يف تخطيــط وتطويــر وقيــاس الرعايــة الصحيــة املقدمــة لتكــون مناســبة ملتطلباتهــم واحتياجاتهــم .وهــذا يعنــي ان
يكــون لــرأي وتطلعــات املرضــى وعائالتهــم مــكان يف عمليــة اتخــاذ القــرار.

تعريف المفهوم
مت تعريــف الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان بحســب منظمــة بلــن تــري الدوليــة علــى انــه مفهــوم وطريقــة عمــل يتــم مــن
خاللهــا تركيــز الرعايــة الصحيــة املقدمــة حــول متطلبــات املريــض وعائلتــه وبنــاء بيئــة صحيــة ومشــجعة ملشــاركة املريــض وذويــه
مــع احلــرص علــى تلبيــة جميــع متطلبــات املجتمــع احمليــط باملنشــاة الصحيــة ( .)1إضافــة الــى ذلــك يــرى معهــد الرعايــة الصحيــة
املرتكــزة علــى املريــض وعائلتــه ان تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم الرعايــة الصحيــة داخــل املنشــآت يجــب ان يتــم بالتعــاون بــن املريــض
وعائلتــه والفريــق الطبــي وان ال تكــون حصــرا فقــط علــى الفريــق الطبــي (.)2

عناصر الرعاية الصحية المرتكزة على اإلنسان ()4
»احترام مبادئ وعادات وثقافات املرضى وتركيز الرعاية حول تفضيالتهم.
»توفير رعاية متكاملة ،منظمة ومنسقة (صحية – اجتماعية – نفسية – اقتصاديه).
»ضمان توفر املعلومات للمريض لتساعده على اتخاذ القرارات واملشاركة الفاعلة يف بناء وتنفيذ اخلطة العالجية.
»توفير التثقيف املناسب للمريض من خالل تقدمي املواد التعليمية بطرق ووسائل مناسبة له.
»فتح جميع قنوات التواصل بني املريض والفريق الطبي املعالج او غيرة من فرق العمل يف اخلدمات الطبية املساعدة.
»ضمــان اســتمرار عمليــة التواصــل مــع عائلــة وذوي املريــض .وتوفيــر فــرص لعائلــة املريــض للمشــاركة وتوفيــر التأثيــر
اإليجابــي علــى املريــض خــال رحلــة املريــض.
»التأكد من ان املريض يحصل على رعاية طبية ذات جودة عالية وآمنة.
»توفير الدعم العاطفي.
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إيجابيات تطبيق هذا المفهوم
»االستماع آلراء املرضى وعائالتهم يلعب دور كبير يف حتسني جودة الرعاية الصحية.
»يســاعد يف حصــول املرضــى علــى املعلومــات واملمكنــات التــي تســاعدهم يف فهــم وإدراك أوضاعهــم الصحيــة خاصــة يف
حــاالت االمــراض املزمنــة.
» كما ان له دور يف تقليل األعباء على األنظمة الصحية من خالل حتسني صحة االنسان.
»تفعيــل هــذا املفهــوم يضمــن االهتمــام باملريــض كانســان لــه احتياجــات وآراء حــول مرضــة أكثــر مــن ان يتــم التعامــل معــه
فقــط كمريــض واغفــال عديــد مــن األمــور التــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى وضعــة الصحــي واالجتماعــي واالقتصــادي.
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اإلطار واهم ادواته
مراحل تنفيذ اإلطار
مت بنــاء هــذه املعاييــر يف عــدة مراحــل حيــث كانــت البدايــة بالبحــث يف املصــادرة العلميــة املتوفــرة ويف السياســات التــي تنتهــج رفــع
جــودة الرعايــة الصحيــة وتعزيــز مبــادئ ســامة املرضــى والتــي نتــج عنهــا البنــاء األولــي (املســودة األولــى) .املرحلــة الثانيــة كانــت
عرضهــا علــى عــدد مــن اخلبــراء يف الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان واجلــودة وســامة املرضــى .امــا املرحلــة الثالثــة
والعمليــة فتــم مــن خاللهــا تطبيــق هــذه املعاييــر يف مستشــفيات امللــك ســعود بعنيــزة ومجمــع امللــك فيصــل بالطائــف وهمــا مــن
املستشــفيات احلاصلــة علــى تصنيــف منظمــة بلــن تــري الدوليــة اخلاصــة مبعاييــر الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان.
خــال فتــرة التنفيــذ التجريبيــة مت:
»جتويد املعايير.
»مراجعة الصياغة وجعلها أكثر وضوحا.
»اختيار املستندات الداعمة لتطبيق املعايير بشكل دقيق وعملي.
بعد ذلك ويف املرحلة األخيرة مت بناء نسخة رقمية لتسهيل عملية التقييم الذاتي للجهات املشاركة.
يســتند هــذا اإلطــار علــى تفعيــل عناصــر وبنــود رئيســية هــي مبثابــة احلــد األدنــى مــن املتطلبــات التــي تضــع املنشــآت الصحيــة يف
بدايــة الطريــق نحــو التميــز يف الرعايــة الصحيــة التــي جتعــل املســتفيد محــورا اساســيا .كمــا تقــوم هــذه املعاييــر املضمنــة يف هــذا
اإلطــار بتغطيــة محوريــن رئيســيني االول يعكــس املمكنــات االساســية لبنــاء الثقافــة والثانــي يعكــس العناصــر التنظيميــة واملــوارد
التــي حتقــق االســتدامة .ويعــد التقييــم الذاتــي مــن اهــم االدوات التــي تدعــم هــذا اإلطــار وتســاعد يف:
»التعرف على مدى توفر املمكنات الرئيسية لبناء ثقافة الرعاية الصحية املرتكزة على اإلنسان
»أداة فعالة ومبسطة لتقييم مستوى النضج للمنشأة الصحية يف حتقيق ذلك.
»نقطة ننطلق منها ملعايير أكثر شمولية بالتعاون مع مقدمي اخلدمة.
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آلية العمل باملعايير
»يتــم حتديــد األشــخاص املختصــن مبتابعــة تنفيــذ املعاييــر وتعبئــة امللــف اإللكترونــي (التقييــم الذاتــي) وتوفيــر املســتندات
الداعمــة لتنفيــذ كل معيــار .يحتــوي الفريــق علــى ممثل/ممثلــن لتجربــة املريــض وممثل/ممثلــن للجــودة وســامة املرضــى
وأعلــى قيــادة اداريــة باملنشــأة لالعتمــاد التقييــم الذاتــي للمنظمــة.
»بعــد اعتمــاد التقييــم الذاتــي وتســليمة ســيتم تقييــم ذلــك الكترونيــا واخلــروج مبعــدل (نســبة مئويــة) تعبــر عــن مــدى تطبيــق
املنظمــة ملعاييــر الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان ويبنــى علــى تلــك النســبة املئويــة شــكل املرحلــة املقبلــة والتــي
حتتــوي علــى عــدد مــن املهــام وهــي كالتالــي:
املنطقة

النطاق النسبي

األخضر

 %90وأعلى

األصفر

%89 - %80

األحمر

 %79وادنى

املهام
»بناء فريق الرعاية الصحية املرتكزة على االنسان وتعيني مسؤول على الفريق
»بناء خطة عمل لضمان استمرارية املنشأة باملنطقة اخلضراء
»تنفيذ مبادرات إبداعية يف تنفيذ املعايير
»يجــب إعــادة التقييــم الذاتــي بعــد  12شــهر ميــادي مــن تاريــخ ظهــور نتيجــة
التقييــم الذاتــي.
»بناء فريق الرعاية الصحية املرتكزة على االنسان وتعيني مسؤول على الفريق
»حصر نقاط الضعف باملنشاة
»تنفيذ خطة عمل بخط زمني يضمن تنفيذ اهداف اخلطة
» ورش عمل تعريفية باملبادئ وطرق تنفيذها
»عقد اجتماعات لفريق عمل املشروع بشكل شهري.
»اجتماع كل  6أسابيع مع فريق العمل الوزاري.
»يجــب إعــادة التقييــم الذاتــي بعــد ســتة اشــهر ميالديــة مــن تاريــخ ظهــور نتيجــة
التقييــم الذاتــي.
»بناء فريق الرعاية الصحية املرتكزة على االنسان وتعيني مسؤول على الفريق
»حصر نقاط الضعف باملنشاة
»تنفيذ خطة عمل بخط زمني يضمن تنفيذ اهداف اخلطة
» ورش عمل تعريفية باملبادئ وطرق تنفيذها
» عقد اجتماعات لفريق عمل املشروع بشكل نصف شهري.
»اجتماع كل أربع اسابيع مع فريق العمل الوزاري.
»يجــب إعــادة التقييــم الذاتــي بعــد  9أشــهر ميالديــة مــن تاريــخ ظهــور نتيجــة
التقييــم الذاتــي.
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املعايير السعودية للرعاية الصحية املرتكزة على االنسان

مكونات اإلطار وتفاصيل عناصره
احملـــاور الرئيسيــــة
محور القيادة وبناء الثقة
محور التكامل في الخدمات المقدمة
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املعايير السعودية للرعاية الصحية املرتكزة على االنسان

1.
محور القيادة وبناء الثقة
ال بــد ان تعكــس ثقافــة املنظمــة وتوجههــا االســتراتيجي مــدى تبنــي مفهــوم الرعايــة الصحيــة املرتكــزة علــى االنســان ويتمثــل ذلــك
يف الرؤيــة والرســالة واالهــداف وقيــم املنظمــة والتــي حتظــى بدعــم كامــل مــن قيــادة املنشــأة.
يحتوي هذا احملور عدد سبع نطاقات وهي:
 1.1االستراتيجية
 1.2التزام القيادة
 1.3السياسات واإلجراءات
 1.4حقوق املرضى
 1.5دعم مقدمي الرعاية
 1.6متكني مقدمي الرعاية
 1.7قياس جتربة املستفيدين
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مركـز جتربـة
املريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض

املعايير السعودية للرعاية الصحية املرتكزة على االنسان

		
1.1

االستراتيجية

يتم إدراج الرعاية املرتكزة على اإلنسان كأحد العناصر الرئيسية لتحديد وقياس األهداف االستراتيجية للمنشأة.

1.1.1

االستراتيجية

اخلطط املستقبلية للمنظمة وهي عبارة عن رؤية ومستهدفات املنشأة لتطبيق مفهوم الرعاية املرتكزة على اإلنسان.
		

معايير موضوع (االستراتيجية)

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.1.1.1

حتقيق رعاية مرتكزة على اإلنسان يعد أولوية استراتيجية للمنشأة
ومرتبط بأهدافها التشغيلية واالستراتيجية

خطة استراتيجية

1.1.1.2

يوجد مؤشرات أداء لقياس التقدم يف حتقيق األهداف االستراتيجية
لرعاية املرتكزة على اإلنسان

داش بورد مؤشرات االداء

1.1.1.3

يتم ربط مبادرات التحسني اخلاصة بتحقيق الرعاية املرتكزة على
اإلنسان باألهداف االستراتيجية للمنشأة بشكل مستمر

مشاريع حتسني

1.1.1.4

يتم تضمني نشاطات تدريبية يف روزنامة التدريب السنوية لرفع
مستوى ثقافة العاملني باملنشاة عن مفهوم الرعاية املرتكزة على
اإلنسان

خطة التدريب السنوية

1.1.1.5

إشراك املرضى وأسرهم يف وضع االهداف االستراتيجية (من خالل
املجلس االستشاري)

محضر اجتماع جلنة جتربة
املريض  -مقابلة مع أاعضاء
اللجنة من املرضى واملوظفني
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املعايير السعودية للرعاية الصحية املرتكزة على االنسان

		
1.2

التزام القيادة

تلتــزم قيــادة املنشــأة مــن مديــر ورؤســاء أقســام فنيــة وإداريــة بتحقيــق مفهــوم الرعايــة املرتكــزة علــى اإلنســان ويظهــر ذلــك يف رؤيــة
القيــادات وأولوياتهــم ومســتويات الدعــم الــذي يقدمــوه لتحقيــق أهــداف هــذا املفهــوم.

1.2.1

الزيارات امليدانية

يلتــزم مديــر املنشــأة ورؤســاء األقســام بزيــارات ميدانيــة داخــل املنشــأة للتعــرف علــى فــرص التحســن واالســتماع للمســتفيدين
وموظفــي الصــف األمامــي ودعــم جــودة اخلدمــات الصحيــة
		

معايير موضوع (الزيارات امليدانية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.2.1.1

يوجد جدول لزيارات مدير املنشأة امليدانية وملخص لنتائج كل جولة
(بواقع جولة شهريا)

جدول الزيارات السنوية -
ملخص نتائج كل زيارة وما مت من
توصيات

1.2.1.2

يوجد جدول لزيارات رؤساء األقسام امليدانية وملخص لنتائج كل
جولة (بواقع جولة شهريا)

جدول الزيارات السنوية -
ملخص نتائج كل زيارة وما مت من
توصيات

1.2.1.3

اجلوالت امليدانية هدفها الدعم والتمكني والتأكيد على أهمية مفهوم
الرعاية املرتكزة على اإلنسان وليس التخاذ قرارات إدارية عقابية

مقابلة موظفني

1.2.1.4

يتم متابعة تقارير الزائر السري ،برنامج قياس جتربة املريض،
الشكاوى بشكل دوري من قبل مدير املنشأة وباقي قيادات املنشأة
والعمل على فرص تطوير اخلدمات من منظور املستفيد

مقابلة مع مدير املنشأة ورؤساء
االقسام  -محضر اجتماعات
جلنة جتربة املرضى

1.2.1.5

يتم تضمني مخرجات الزيارات يف جداول أعمال مجلس اإلدارة
ملناقشتها

مقابلة مع مدير املنشأة ورؤساء
االقسام  -محضر اجتماعات
جلنة املجلس التنفيذي
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1.2.2

إدارة الشكاوى

توفر املنشأة سياسات وإجراءات ف ّعالة إلدارة الشكاوى مبا يضمن الشفافية والعدالة والتحسني املستمر.
		

معايير موضوع (إدارة الشكاوى) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.2.2.1

التزام القيادة من أعلى مستوياتها مبتابعة الشكاوي الواردة للمنشأة
ويتضمن ذلك متابعة تعليقات املرضى يف برنامج قياس جتربة املريض
و شكاوي 739

وثيقة /سياسة معتمدة -
مقابلة مدير املنشأة ورؤساء
االقسام

1.2.2.2

متكني وإعالن سياسات إدارة الشكاوي لضمان انتشارها بني املوظفني
واملستفيدين

مقابلة موظفني  -مقابلة
مرضى

1.2.2.3

منح الصالحيات الالزمة ملعاجلة الشكوى بشكل صحيح للموظفني
الذين يتعاملون مع الشكاوي

مقابلة موظفني جتربة املريض

1.2.2.4

توجد آلية للتسجيل واألرشفة جلميع الشكاوي الواردة للمساعدة يف
حتليلها

سجل الشكاوي

1.2.2.5

توفير منوذج ف ّعال للتعلم املستمر والتحرك االستباقي للتطوير

مشاريع التحسني  -محضر
اجتماعات جتربة املريض-
مقابلة موظفني
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1.2.3

سياسة الباب املفتوح

يقــوم مديــر املنشــأة وباقــي رؤســاء األقســام بإعطــاء وقــت كايف خــال أيــام العمــل جلميــع منســوبي املنشــأة ملناقشــة أي مــن األفــكار
أو الشــكاوى أو املقترحــات بهــدف التطويــر وكذلــك بنــاء الثقــة والتكامــل لدعــم تطويــر اخلدمــات.
		

معايير موضوع (سياسة الباب املفتوح) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.2.3.1

توجد آلية عمل داخلية تسمح بوصول املوظفني باملنشأة جلميع القيادات
ورؤساء األقسام بأي وقت داخل أوقات العمل

سياسة الزيارة املفتوحة -
مقابلة موظفني

1.2.3.2

يتم مناقشة مخرجات اللقاءات مع املوظفني يف مجالس اإلدارة

محضر اجتماعات املجلس
التنفيذي  -مقابلة موظفني

1.2.3.3

توجد فرصة للموظفني حلضور اجتماعات مجلس اإلدارة للمشاركة أو
االستماع

مقابلة موظفني

1.2.3.4

يف بعض القرارات يتم األخذ بأصوات موظفي الصفوف األمامية

محضر اجتماعات املجلس
التنفيذي -مقابلة موظفني
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1.2.4

املجلس االستشاري

تلتــزم قيــادة املنشــأة بتنفيــذ جلســات املجلــس االستشــاري بأوقاتهــا املقترحــة بحســب سياســات املجلــس االستشــاري ومتابعــة جميع
مخرجــات املجلــس والعمــل علــى حتقيــق أهدافــه بجديــة.
		

معايير موضوع (املجلس االستشاري) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.2.4.1

يوجد ميثاق جلنة معتمد للمجلس االستشاري حسب معايير الوزارة

ميثاق جلنة املجلس
االستشاري ( جلنة جتربة
املريض )

1.2.4.2

يرأس مدير املنشأة جميع جلسات املجلس االستشاري

محاضر اجتماعات اللجنة
 -منوذج احلضور

1.2.4.3

يتم السماح جلميع املشاركني يف املجلس بإبداء اآلراء مبا يخص بنود
االجتماع

مقابلة مع أاعضاء اللجنة

1.2.4.4

تتم متابعة املشاريع املنبثقة من املجلس االستشاري

محاضر اجتماعات اللجنة
 -املشاريع املنبثقة منها

1.2.4.5

يتم توثيق جميع مخرجات املجالس االستشارية

سجل توثيقي ملخرجات
املجلس
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1.3

السياسات واإلجراءات

حترص املنشأة على فرض تنظيم واليات حوكمة جتعل من املريض محورا أساسيا.

1.3.1

السياسات واإلجراءات

يتم احلرص على مفاهيم الرعاية املرتكزة على االنسان اثناء بناء او حتديث السياسات واإلجراءات يف املنشأة.
		

معايير موضوع (السياسات واإلجراءات) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.3.1.1

وجود سياسة مطبقة لتكامل الرعاية الصحية بني جميع
اقسام املنشاة

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني

1.3.1.2

سياسة الزيارة مرنة وتوجد مساحة تسمح بالتعامل مع
كل حالة مريض على حدة

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

1.3.1.3

دراسة مستوى املريض التعليمي وبناء خطة التعامل
والتعليم والتثقيف على هذا األساس.

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

1.3.1.4

تسمح سياسات مشاركة معلومات امللف الطبي مع املريض
ومن يرى املريض من افراد عائلته

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

1.3.1.5

تزويد املريض ومن يرى من شركاء الرعاية باملعلومات
االزم معرفتها عن وضعه الصحي

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

1.3.1.6

يتم تفعيل سياسات شركاء الرعاية

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

1.3.1.7

سياسات واضحة لكيفية نقل املريض من منشأة الى
أخرى لضمان توفير اخلدمة الصحية التي قد يحتاجها
املريض

السياسات املتعلقة بكل معيار والية التطبيق
 -مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى
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1.4

حقوق المرضى

توجــد سياســات وقوانــن تهــدف للمحافظــة علــى حقــوق املرضــى وحقــوق عائالتهــم وتلتــزم املنشــأة الصحيــة بحمايتهــا واحلفــاظ
عليها .

1.4.1

املوافقة ودعم القرار

يوجــد منــوذج مكتــوب بأســلوب واضــح ومبســط قبــل البــدء يف تنفيــذ اإلجــراءات الطبيــة املقــررة والتأكــد مــن فهــم املريــض أو
الوصــي القانونــي حملتــواه قبــل توقيعــه.
		

معايير موضوع (املوافقة ودعم القرار) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.4.1.1

يتم شرح اإلجراء الطبي أو التدخل اجلراحي بلغة سهلة ومفهومة للمريض
(تتوفر أدوات لتسهيل التواصل مع املريض بخصوص االحتياجات املختلفة)

مقابلة مرضى

1.4.1.2

يتم اإلجابة على تساؤالت املريض وإيضاح املخاطر املتعلقة باإلجراء الطبي إن
وجدت وكذلك توضيح البدائل العالجية إن وجدت

مقابلة مع املرضى
وذويهم

1.4.1.3

وجود منوذج يتضمن أخذ موافقة املريض بوجود شاهد

منوذج أخذ املوافقة
 -مقابلة مرضى

1.4.1.4

يتم حتديد الوصي القانوني استناداً على سياسات اإلذن الطبي

مقابلة موظفني
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1.4.2

الئحة احلقوق (يحق لك)

هي املسؤوليات والسياسات التي تلتزم املنشأة الصحية بتوفيرها للمرضى وعائالتهم.
		

معايير موضوع (الئحة احلقوق “يحق لك”) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.4.2.1

يتم عرض الئحة احلقوق واملسؤوليات يف مكان واضح يف املنشأة باللغتني
العربية واإلجنليزية

صور

1.4.2.2

توجد سياسة وإجراءات مطبقة حلفظ حقوق املرضى

سياسة حقوق املرضى

1.4.2.3

الئحة احلقوق واملسؤوليات معلومة لدى املوظفني وكذلك املرضى باملنشاة

مقابلة موظفني -
مقابلة مرضى

1.4.3

سرية املعلومات

عــدم إطــاع أو مشــاركة املعلومــات الصحيــة اخلاصــة باملريــض مــع أي شــخص أو جهــة إال بعــد أخــذ املوافقــة مــن املريــض أو
الوصــي القانونــي عليهــا ماعــدا اجلهــات القضائيــة بعــد احلصــول علــى توجيــه رســمي ونظامــي.
		

معايير موضوع (سرية املعلومات) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.4.3.1

تتوفر آلية تهدف إلى احملافظة على سرية معلومات املرضى

سياسة سرية
املعلومات  -مقابلة
موظفني

1.4.3.2

تتوفر آلية لتنظيم عمليات اإلفصاح عن أي من معلومات املريض سواء كانت
معلومات شخصية أو صحية مبا ال يتعارض مع سياسات اإلذن الطبي

سياسة ومنوذج
االفصاح  -مقابلة
املوظفني
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1.5

دعم مقدمي الرعاية

توفــر املنشــأة عــدد مــن اخلدمــات لدعــم مقدمــي الرعايــة ممــا يســاهم يف تعزيــز انتمائهــم للمنشــأة وذلــك مــن خــال توفيــر
خدمــات داخليــة وخارجيــة تســهل علــى مقدمــي الرعايــة احلصــول علــى بعــض اخلدمــات مثــل عيــادات مقدمــي الرعايــة ،الــدورات
التدريبيــة ،التخفيضــات التجاريــة ،املشــاركة باألنشــطة املجتمعيــة وغيرهــا.

1.5.1

دعم مقدم الرعاية

هــي كل البرامــج التــي تقدمهــا املنظمــة ملقدمــي الرعايــة لتعزيــز والءهــم وانتمائهــم للمنشــأة ســواء كانــت معنويــة أو ترفهيــه أو
تعليميــة أو محفــز مالــي.
		

معايير موضوع (دعم مقدمي الرعاية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.5.1.1

توجد خدمات مساندة للعاملني يف حال تعرضهم لضغوط عملية

مقابلة موظفني

1.5.1.2

يوجد أنشطة ترفيهية واجتماعية وصحية ملقدمي الرعاية

مقابلة موظفني  -مالحظة

1.5.1.3

يوجد آلية لقياس رضا العاملني-االرتباط الوظيفي

استبيان رضيا املوظفني  -حتليل
نتائج

1.5.1.4

يوجد مشاريع حتسينية لتحسني رضا العاملني وبيئة العمل

مشاريع التحسني بناء علي
االستبيان  -مقابلة موظفني
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1.6

تمكين مقدمي الرعاية

يتم تزويد العاملني باملنشأاة باملمكانات التي تساعدهم على تطبيق مبادئ الرعاية املرتكزة على االنسان.

1.6.1

برامج إعداد مقدمي الرعاية

يتــم توفيــر دورات تدريبيــة وجــوالت تعريفيــة موجهــه للعاملــن بنــاء علــى االحتيــاج التدريبــي والتــي تســاهم يف حتســن مســتوى
اخلدمــات املقدمــة.
		

معايير موضوع (برامج إعداد مقدمي الرعاية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.6.1.1

يتم تدريب مقدمي الرعاية على مبادئ التواصل الف ّعال

مقابلة موظفني

1.6.1.2

يحصل مقدمي الرعاية على دورات تدريبية لتعزيز الذكاء العاطفي

برنامج تدريبي خاص بالذكاء
العاطفي  -مقابلة
موظفني

1.6.1.3

يحصل مقدمي الرعاية على دورات تدريبية لتعزيز مفهوم الرعاية
املرتكزة على اإلنسان

برنامج تدريبي للرعاية
املرتكزة علي االنسان  -مقابلة
موظفني

1.6.1.4

يحصل مقدمي الرعاية على تثقيف حول حقوقهم وواجباتهم جتاه
املنشأة واملستفيدين

مقابلة موظفني

1.6.1.5

يتم تقييم مقدمي الرعاية بناء على مهارات التواصل وخدمة العمالء

مناذج لتقيم االداء الوظيفي -
مقابلة موظفني

1.6.1.6

اإلملام بعناصر إحسان (بطاقة تعزيز التواصل اإليجابي)

مقابلة موظفني

1.6.1.7

إدراج مبادئ الرعاية املرتكزة على اإلنسان يف أسئلة املقابالت
للتوظيف وجتديد العقود والبرنامج التعريفي ملقدمي الرعاية
والوصف الوظيفي لهم وتقييم األداء الوظيفي وجوالت القيادات

منوذج مقابلة تعاقد  -مناذج
وصف وظيفي  -مناذج تقييم
أداء  -مقابلة موظفني
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1.6.2

املظهر العام ملقدمي الرعاية

يلتزم مقدم الرعاية بالتقيد باملظهر الالئق والذي يتماشى مع تعليمات وأخالقيات املهنة.
		

معايير موضوع (املظهر العام ملقدمي الرعاية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.6.2.1

يتوفر لدى املنشأة سياسات حتكم املظهر العام فيما يخص الزي الرسمي

سياسة الزي الرسمي

1.6.2.2

توجد آلية مف ّعلة يتم من خاللها التأكد من االلتزام بسياسات املظهر العام

مالحظة

1.6.3

التواصل

تفعيل قنوات التواصل مع املستفيدين وسهولة الوصول للمعلومات.
		

معايير موضوع (التواصل) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.6.3.1

يوجد رقم هاتف خاص باملنشأة مخصص خلدمة املستفيد

مالحظة  -صورة لرقم
املنشأة يف خرائط جوجل

1.6.3.2

يتم نشر رقم الهاتف بخدمة املستفيدين يف جميع وسائل التواصل

مالحظة  -صورة لرقم
املنشأة يف وسائل التواصل

1.6.3.3

الهواتف مف ّعلة خالل ساعات العمل الرسمية

مقابلة موظفني  -مقابلة
مرضى  -مالحظة

1.6.3.4

يوجد آلية لتحديث األرقام على وسائل التواصل بشكل دوري

مقابلة موظفني  -مالحظة

1.6.3.5

يتم تدريب مقدمي الرعاية بشكل مستمر على مسارات خدمة العمالء

مقابلة موظفني  -جدول
الدورات التدريبية

1.6.3.6

يتم توفير آليات واضحة ومحددة مبسارات الطلبات لضمان وتقدمي
اخلدمة من أول اتصال

مقابلة موظفني  -الية العمل

1.6.3.7

أرقام التواصل خاصة باملنشأة وليست شخصية ملوظفي الرد على
مكاملات املستفيد

مالحظة
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1.7

قياس تجربة المستفيدين

يتم قياس جتربة املستفيدين بحيادية ألغراض التحسني املستمر ويتم العمل على وضع خطط تصحيحية بنا ًء على النتائج.

1.7.1

قياس جتربة املستفيدين

هــي تقييــم مســتوى جتربــة املســتفيد عــن جميــع اخلدمــات التــي تقدمهــا املنشــأة والتعامــات مــع املوظفــن التــي واجههــا خــال
رحلتــه داخــل املنظمــة.
		

معايير موضوع (قياس جتربة املستفيدين) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

1.7.1.1

متابعة برنامج قياس جتربة املريض وحتليل بياناته ومشاركتها داخل
املنشأة

مقابلة موظفني  -نتائج
التحليل

1.7.1.2

يتم وضع اخلطط واملشاريع التحسينية املبنية على برنامج قياس جتربة
املريض

نسخة من جدول برامج
التحسني

1.7.1.3

يتم االستفادة من برامج القياس يف تكرمي املوظفني املميزين يف تقدمي
رعاية مرتكزة على االنسان بشكل مميز

مقابلة موظفني  -نسخة
من نظام اجلوائز باملنشأة
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2.
محور التكامل في الخدمات المقدمة
التكامل يف اخلدمات وتنسيق األدوار لتحسني جتربة املستفيد يف الرحلة العالجية.
يحتوي هذا احملور عدد خمس نطاقات وهي:
 2.1املرافق واخلدمات املساندة
 2.2الفحص الطبي
 2.3العالج
 2.4ما بعد اخلدمة
 2.5الشراكة املجتمعية
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2.1

المرافق والخدمات المساندة

هي اخلدمات والتسهيالت التي تقدمها املنشأة للمريض بهدف حتسني جتربته داخل املنشأة.

2.1.1

سهولة الوصول ملوقع املنشأة

موقــع املنشــأة واضــح ويوجــد لوحــات خارجيــة حتمــل شــعار واســم املنشــأة وميكــن الوصــول إلــى مدخــل املنشــاة بــكل يســر وســهولة
وأمــان مــن خــال اخلرائــط اإللكترونيــة احملدثــة بصــورة دوريــة.
		

معايير موضوع (سهولة الوصول ملواقع املنشأة) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.1.1

موقع واسم املنشأة دقيق ومحدث على اخلرائط اإللكترونية

صورة لرقم املنشأة يف خرائط جوجل

2.1.1.2

يوجد لوحة واضحة تدل على املنشأة بهوية معتمدة

صور  -مالحظة

2.1.1.3

يوجد لوحات مساعدة مبداخل ومخارج املنشأة ومواقع
اخلدمات داخلها لإلرشاد بوجود مسارات آمنة

مالحظة  -صور
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2.1.2

مواقف السيارات

يوجــد مواقــف ســيارات مبســاحات تتناســب مــع الطاقــة االســتيعابية للمنشــأة وتتوافــق مــع احتياجــات جميــع املرضــى وذلــك
لتســهيل الوصــول الــى اخلدمــات بــكل يســر وســهولة وأمــان.
		

معايير موضوع (مواقف السيارات) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.2.1

الوصول للمنشأة عن طريق املواقف ميسر

مالحظة

2.1.2.2

يوجد مواقف مناسبة مقارنة بالسعة السريرية

مالحظة  -صور

2.1.2.3

يوجد مواقف لذوي اإلعاقة

مالحظة  -صور

2.1.2.4

ساحة مواقف السيارات نظيفة وآمنة

مالحظة

2.1.2.5

يتم عمل صيانة دورية للمواقف

مالحظة

2.1.2.6

يوجد لوحات إرشادية مبداخل ومخارج منطقة املواقف

مالحظة  -صور
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2.1.3

اللوحات اإلرشادية

يوجــد لوحــات ارشــادية بهويــة موحــدة داخــل املنشــأة لتســهيل الوصــول إلــى أقســام وأماكــن تقــدمي اخلدمــات مثــل العيــادات
اخلارجيــة والصيدليــة واألشــعة وغيرهــا ،تكــون بلغــة بســيطة يســهل فهمهــا.
		

معايير موضوع (اللوحات اإلرشادية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.3.1

يوجد لوحات إرشادية يف املمرات بهوية موحدة

مالحظة  -صور

2.1.3.2

يوجد لوحات إرشادية ألماكن االنتظار ودورات املياه واملصلى ومنطقة املصاعد

مالحظة  -صور

2.1.3.3

يوجد لوحات إرشادية ملخارج الطوارئ

مالحظة  -صور

2.1.3.4

يوجد لوحات إرشادية بنقاط التجمع

مالحظة  -صور

2.1.3.5

يوجد لوحة إرشادية باملناطق اخلطرة

مالحظة  -صور

2.1.3.6

تتوفر جميع اللوحات اإلرشادية باللغتني العربية واإلجنليزية

مالحظة  -صور

2.1.3.7

تتوائم اللوحات مع مسار تدفق املراجعني يف االقسام

مالحظة
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2.1.4

التسجيل

يعتبــر التســجيل املرحلــة األولــى للتواصــل والفرصــة الذهبيــة خللــق االنطبــاع األول لــدى املســتفيد داخــل املنشــأة الصحيــة حيــث
يتــم تســجيل معلومــات املرضــى وتوجيههــم للحصــول علــى اخلدمــة احملــددة.
		

معايير موضوع (التسجيل) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.4.1

يوجد عدد كايف من املكاتب واملوظفني مناسب لعدد املراجعني
حسب السعة السريرية للمنشأة يف العيادات واألقسام األخرى

مالحظة  -اعداد املكاتب رقما

2.1.4.2

يوفر املكتب اخلصوصية الالزمة عند التعامل مع معلومات املرضى

مالحظة  -صور

2.1.4.3

يتم تقدمي اخلدمة بطريقة منظمة

مالحظة

2.1.4.4

موظف االستقبال مدرب ومتمكن من تنفيذ اإلجراءات باحترافية.

مقابلة موظفني

2.1.4.5

نظام التسجيل ف ّعال ونسبة األعطال فيه ضئيلة جداً

مقابلة موظفني  -مالحظة

2.1.4.6

يوجد خطط بديلة يف حال تعطل النظام يف املنشاة مينع التأخير
يف تقدمي اخلدمة

سياسة تعطل النظام  -مقابلة
موظفني

2.1.4.7

موظف التسجيل لبق ومدرب على تفعيل عناصر إحسان (بطاقة
التعامل اإليجابي)

مقابلة موظفني  -مالحظة
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2.1.5

مكتب خدمة العمالء

وجــود مكتــب خدمــة عمــاء يخــدم جميــع فئــات املرضــى ويكــون موظــف خدمــة العمــاء مــدرب علــى التواصــل الف ّعــال وفــن التعامــل
مــع املرضــى مــن خــال احلصــول علــى دورات يف هــذا املجــال والعمــل علــى تفعيــل بطاقــة إحســان.
		

معايير موضوع (مكتب خدمة العمالء) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.5.1

يتوفر عدد من املكاتب خلدمة العمالء وتكون يف مواقع واضحة
للمراجعني

مالحظة  -صور

2.1.5.2

يتواجد املوظف املسؤول عن خدمة العمالء يف جميع أوقات العمل

مستند تطبيق  -مالحظة

2.1.5.3

ميتلك املوظف مهارات خدمة العمالء ويطبق عناصر بطاقة
إحسان للتعامل اإليجابي

مقابلة موظفني

2.1.5.4

يقوم املكتب بتوفير تسهيالت للمراجعني

مالحظة  -قائمة باخلدمات املقدمة

2.1.5.5

ارتفاع املكتب مالئم لذوي اإلعاقة

مالحظة  -صور
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2.1.6

السالمة واجلودة

تلتزم املنشأة بتفعيل برامج اجلودة والسالمة لتعظيم مخرجات الرعاية.
		

معايير موضوع (السالمة واجلودة) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.6.1

حترص املنشأة على تطبيق برامج التميز الطبي وتفعيلها بجدية

مالحظة  -مقابلة مع املوظفني

2.1.6.2

حترص املنشأة على تفعيل برامج سالمة املرضى بإشراك
املرضى وذويهم

مشاركة ببرنامج سالمة املرضىي -
مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

2.1.6.3

تعمل املنشأة على متابعة تطبيق معايير السالمة األساسية

تقارير معايير السالمة االساسية

2.1.6.4

حترص املنشأة على إجراء الصيانة الدورية ألجهزة السالمة يف
املنشأة

خطة الصيانة الدورية  -مناذج
الصيانة

2.1.6.5

يوجد لدى املنشأة آلية لإلبالغ عن املخاطر وآليات ف ّعالة
لالستجابة

خطة املخاطر  -سياسة االبالغ عن
احليود
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2.1.7

بيئة بارة باملسنني وذوي اإلعاقة

توفــر املنشــأة وســائل لدعــم املســنني وذوي اإلعاقــة يف املنشــأة الصحيــة مــن خــال تقــدمي مبــادرات مخصصــة لهــذه الفئــة مــن
املرضــى كبطاقــة أولويــة.
		

معايير موضوع (بيئة بارة باملسنني وذوي اإلعاقة) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.7.1

تتوفر منزلقات واسعة و بارتفاع مناسب

مالحظة  -صور

2.1.7.2

تتوفر مداخل وممرات بسعة مناسبة للكراسي املتحركة

مالحظة  -صور

2.1.7.3

يوجد مصاعد بسعة كافيه للكراسي املتحركة

مالحظة  -صور

2.1.7.4

تتوفر خدمات إضافية مخصصة لفئات معينة من ذوي اإلعاقة
(العمي والصم والبكم وغيرهم)

مالحظة  -قائمة باخلدمات
املقدمة

2.1.7.5

يوجد سرير مناسب لنقل املرضى عند املدخل الرئيسي

مالحظة

2.1.7.6

تتوفر مناطق انتظار ودورات مياه مناسبة الحتياجات هذه الفئة

مالحظة  -صور

2.1.7.7

األبواب مجهزة بتقنيات وتسهيالت تغني املراجع عن وجود
مساعد أو مرافق

مالحظة  -صور
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2.1.8

بيئة صديقة لألم والطفل

يتوفر بيئة مناسبة وآمنة لألطفال ومجهزة لضمان جتربة لطيفة لهم خالل زيارتهم للمنشأة.
		

معايير موضوع (بيئة صديقة لألم والطفل) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.8.1

يوجد زاوية مخصصة للعب األطفال يف غرف االنتظار حتتوي
بعض األلعاب املناسبة

مالحظة  -صور

2.1.8.2

يتم تعقيم األلعاب والكتب واألدوات بشكل دوري

مقابلة موظفني  -مالحظة

2.1.8.3

يوجد غرفة للترفيه مخصصة لألطفال بقسم تنومي األطفال

مالحظة  -صور

2.1.8.4

يتم جتهيز أقسام األطفال بأسلوب مميز للتخفيف عن األطفال
والتغلب على مخاوفهم

مالحظة  -صور

2.1.8.5

الطاقم الطبي املسؤول عن أقسام األطفال مدرب على مهارات
التواصل مع األطفال

مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى

2.1.8.6

يوجد منطقة توفر اخلصوصية لتشجيع الرضاعة الطبيعية

مالحظة  -صور
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2.1.9

غرف وخدمات التنومي

يتوفــر لــدى املنشــأة بيئــة مناســبة تســمح بتوفيــر اخلصوصيــة يف غــرف التنــومي للمريــض وعائلتــه ،كمــا تهتــم املنشــأة مبراعــاة
تفضيالتهــم واحتياجاتهــم.
		

معايير موضوع (غرف وخدمات التنومي) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.9.1

يوجد مساحة ومكان مريح للمرافق

مالحظة

2.1.9.2

تتوفر اخلصوصية للمريض أثناء إقامته

مالحظة  -مقابلة مرضى

2.1.9.3

يتم تقدمي خيارات طعام للمرضى (بالغني –أطفال)

قائمة خيارات الطعام  -مقابلة
موظفني  -مقابلة مرضى

2.1.9.4

يتم تقدمي الطعام بشكل مناسب ووقت يناسب املريض (دون
تعارض مع التوصيات الطبية)

مقابلة مرضى

2.1.9.5

يتم تقدمي الطعام بدرجة حرارة مناسبة

مقابلة مرضى  -مالحظة

2.1.9.6

درجة حرارة الغرفة مناسبة للمريض مع إمكانية التحكم والتعديل

مالحظة  -مقابلة مرضى

2.1.9.7

أغطية األسرة نظيفة وبحالة جيدة للمريض واملرافق

مقابلة مرضى  -مالحظة

2.1.9.8

دورات املياه نظيفة ومجهزة مبواد النظافة الشخصية مع مراعاة
تفضيالت االستحمام للمرضى

مالحظة

2.1.9.9

تطبيق تفضيالت املرضى وذويهم فيما يخص أوقات الزيارة

سياسة الزيارة  -مقابلة مرضى
 -مقابلة موظفني

2.1.9.10

وجود استراحات مناسبة للزوار واملرافقني

مالحظة  -صور

2.1.9.11

االضاءة مناسبة الحتياج املريض واملرافق

مالحظة  -مقابلة مرضى
ومرافقني

2.1.9.12

يوجد تهوية جيدة للغرفة ويصل الضوء الطبيعي للغرفة (ضوء
الشمس)

مالحظة  -صور

2.1.9.13

توفر أجهزة النداء بآليات استجابة ف ّعالة يف أقسام التنومي مبا
فيها العزل

مالحظة
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2.1.10

دعم شركاء الرعاية

هي اخلدمات التي تقدم للزوار واملرافقني وعائلة املريض.
		

معايير موضوع (دعم شركاء الرعاية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.1.10.1

يوجد سياسة واضحة ألوقات الزيارة للزوار وعائلة املريض مت إعدادها
بإشراك املستفيدين

سياسة الزيارة  -مقابلة
مرضى و موظفني

2.1.10.2

وجود سياسة واضحة لتمكني العائلة من التواصل مع الفريق املعالج
للحاالت اخلاصة (مثل :مرضى العناية املركزة  -فاقدي األهلية  -األطفال
وغيرهم)

سياسة تواصل مع الفريق
املعالج  -مقابلة مرضى

2.1.10.3

توفر خدمات أساسية للمرافق (كرسي مريح ،وجبة طعام  ...إلخ)

مقابلة مرضى واملرافق -
مالحظة

2.1.10.4

يوجد آليات مف ّعلة و سياسة واضحة للزيارات االفتراضية مبا يف ذلك
أقسام العناية املركزة وأقسام العزل ليتمكن املريض من التواصل مع
عائلته بفعالية

سياسة الزيارة  -مقابلة
مرضى و موظفني
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2.2

الفحص الطبي

يوجد سياسات تضمن تقدمي الفحص الطبي بشكل يأخذ بعني االعتبار خيارات وتفضيالت املريض.

2.2.1

التعريف بهوية الفريق املعالج

التزام الفريق الطبي بالتعريف بهويته لتعزيز الثقة بني مقدمي الرعاية واملرضى وعوائلهم.
		

معايير موضوع (التعريف بهوية الفريق املعالج) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.2.1.1

يرتدي الطاقم الطبي بطاقة عمل توضح االسم والتخصص

مالحظة

2.2.1.2

يقوم الطاقم الطبي بالتعريف بنفسه (طبيب ،ممرض ،أو أي ممارس صحي،
أو أي موظف آخر من اخلدمات املساندة التي يحتاجها املريض)

مقابلة مرضى

2.2.1.3

يوجد لوحة بغرفة املريض توضح اسم الطبيب املعالج والتخصص بشكل دقيق
ومحدث

مالحظة  -مقابلة
مرضى

2.2.2

خصوصية املريض

تلتزم املنشأة بتوفير سياسات وإجراءات تضمن من خاللها حماية خصوصية املرضى خالل جميع اإلجراءات.
		

معايير موضوع (خصوصية املريض) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.2.2.1

يتم الكشف على املريض يف مكان يحافظ على خصوصيته

مالحظة  -مقابلة
مرضى

2.2.2.2

يقوم الفريق الطبي املعالج فقط بالتواجد يف مكان الكشف

مقابلة مرضى -
مالحظة

2.2.2.3

يتوفر خيار وجود فريق طبي من نفس جنس املريض بحسب اإلمكانيات

مقابلة مرضى
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2.2.3

التواصل اثناء الفحص الطبي

عملية التواصل بني املريض والكادر الطبي يتخللها منح وقت كايف لالستماع للمريض واإلجابة على تساؤالته ومخاوفه.
		

معايير موضوع (التواصل اثناء الفحص الطبي) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.2.3.1

يقضي الفريق الطبي وقت كايف مع املريض

مقابلة مرضى  -مالحظة

2.2.3.2

لغة التواصل بني الفريق الطبي واملريض وذويه اثناء علمية
الفحص تكون واضحة وسهلة الفهم

مقابلة موظفني  -مقابلة مرضى-
مالحظة

2.2.3.3

يستمع الطبيب للمريض باهتمام وتعاطف

مالحظة  -مقابلة مرضىي
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2.3

العالج

يوجــد لــدى املنشــاة الصحيــة سياســات مطبقــة لتمكــن املرضــى مــن املشــاركة يف بنــاء اخلطــة العالجيــة وكذلــك متكينهــم مــن
االطــاع علــى املعلومــات املتعلقــة بوضعهــم الصحــي.

2.3.1

مشاركة املريض

يوجد سياسات مطبقة متكن املرضى من معرفة وضعهم الصحي واملشاركة يف بناء اخلطة العالجية.
		

معايير موضوع (مشاركة املريض) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.3.1.1

يتم مشاركة املريض بجميع املعلومات املتعلقة بوضعه الصحي

مقابلة مرضى

2.3.1.2

يتم شرح خيارات العالج املتاحة للمريض ومينح املريض احلق يف اختيار
اإلجراء املناسب له

مقابلة مرضى  -مقابلة
موظفني

2.3.1.3

يتم إشراك املريض يف إعداد اخلطة العالجية

سياسة اخلطة العالجية -
مقابلة مرضى  -مالحظة

2.3.1.4

يتم سؤال املريض عن أهدافه قبل البدء بوضع اخلطة العالجية

مقابلة مرضى

2.3.1.5

يتم أخذ املوافقات الالزمة قبل الشروع بأي إجراء طبي أو عالجي
وباملعايير املعتمدة يف الدليل السعودي لإلذن الطبي

مستند تطبيق  -مقابلة
مرضى
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2.4

ما بعد الخدمة

هي اخلدمات التي تقدمها املنشأة للمريض أثناء وبعد خروجه من املنشأة مثل الرعاية املنزلية أو الدعم النفسي.

2.4.1

قبل اخلروج

يتــم تأهيــل املريــض للخــروج مــن املستشــفى مــن خــال تزويــده بجميــع املعلومــات املتعلقــة بحالتــه الصحيــة وتثقيفــه فيمــا يخــص
كيفيــة التعامــل مــع وضعــة الصحــي باملنــزل ليســاهم ذلــك يف عمليــة الشــفاء (شــرح عملــي ومكتــوب الســتخدام األدويــة واألجهــزة
يف حــال احلاجــة).
		

معايير موضوع (قبل اخلروج) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.4.1.1

يتم شرح الوصفة الطبية بشكل واضح ومفصل للمريض وشريك الرعاية
إن وجد

مالحظة  -مقابلة مرضى

2.4.1.2

يتم إعطاء املريض ملخص خروج باللغة العربية

مقابلة موظفني  -مقابلة
مرضى

2.4.1.3

يتم إشراك وتدريب عائلة املريض (شريك الرعاية) على إكمال خطة
العالج بعد اخلروج من املستشفى (كتدريب على إعطاء عالج أو استخدام
جهاز)

منوذج شريك الرعاية -
مقابلة مرضى وذويهم

2.4.1.4

يتم تزويد املريض مبواعيد متابعة مناسبة

مستند تطبيق  -مقابلة
مرضى

2.4.1.5

يتم تزويد املريض بتعليمات ورقم للتواصل يف حاالت الطوارئ

مستند تطبيق  -مقابلة
مرضى

2.4.1.6

إعطاء تقرير مفصل عن احلالة يف حالة طلب املريض ذلك بأي وقت

مقابلة مرضى  -مقابلة
موظفني

2.4.1.7

يتم حتديد مستوي املريض  /شريك الرعاية التعليمي واللغة املناسبة
حتى يتم حتديد تدريبهم بطريقة صحيحة

مستند تطبيق  -مقابلة
موظفني  -مقابلة مرضى
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2.4.2

استمرار الرعاية

تربــط املنشــأة الصحيــة املريــض باخلدمــات الصحيــة التــي تقــوم بخدمتــه بعــد خروجــه مــن املستشــفى بهــدف اســتمرارية الرعايــة
الصحيــة خاصــة يف حــاالت األمــراض املزمنــة.
		

معايير موضوع (استمرار الرعاية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.4.2.1

يتم ربط املريض مبجموعات دعم للمرضى بحسب املرض أو احلالة
الصحية .امثلة (سند  -كالنا  -مرضى السكري)

مقابلة مرضى  -مقابلة موظفني

2.4.2.2

يتم وضع خطة عالج طويلة األجل ملرضى عيادات األمراض املزمنة

مقابلة مرضى  -مقابلة موظفني

2.4.2.3

توجد سياسات واضحة ملتابعة املرضى بعد اخلروج وربطهم
باخلدمات الصحية املتوفرة مثل مراكز الرعاية الصحية األولية
والطب املنزلي

سياسة تكامل اخلدمة العالجية
 مقابلة مرضى  -مقابلةموظفني

2.4.2.4

تزويد املريض وذويه مبعلومات عن اخلدمات املجتمعية املتاحة
لالستفادة منها مثل جلنة أصدقاء املرضى

مستند تطبيق  -مقابلة مرضى -
مقابلة موظفني

2.4.3

الدعم النفسي

دعم ومساعدة ذوي املريض من خالل توفير الدعم النفسي واالجتماعي.
		

معايير موضوع (الدعم النفسي) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.4.3.1

يوجد سياسة واضحة لدعم ذوي املريض يف أخر مراحل حياة املريض
وحفظ حق املريض بعد الوفاة

سياسة الرعاية التلطيفية -
مقابلة مرضى  -مقابلة موظفني

2.4.3.2

حضور األخصائي االجتماعي الدوري لزيارة املريض

مقابلة مرضى -مقابلة موظفني
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2.4.4

العالج التلطيفي

يتــم متكــن املرضــى مــن احلصــول علــى خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي للتخفيــف مــن املعانــاة واأللــم بســبب وضعــة الصحــي
وكذلــك ليســاهم يف مســاعدته علــى اتخــاذ القــرار املناســب واملفضــل لديــة يف حــاالت األمــراض امليــؤوس مــن شــفائها.
		

معايير موضوع (العالج التلطيفي) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.4.4.1

يتم توفير الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى وذويهم خالل فترة
العالج التلطيفي

مقابلة مرضى  -مقابلة
موظفني

2.4.4.2

توجد سياسة للعالج التلطيفي

سياسة الرعاية التلطيفية

2.4.4.3

وجود اليه لإلبالغ عن االخبار السيئة للمريض واسرته

سياسية االبالغ عن االخبار
السيئة  -مقابلة موظفني

2.4.4.4

وجود غرفة لالستشارات النفسية واالجتماعية

مالحظة  -صور
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2.5

الشراكة المجتمعية

اجلهات التي ترتبط مع املنشأة بشراكة لتوفير خدمات.

2.5.1

الشراكة املجتمعية

تسعى املنشأة لالرتباط مع بعض اجلهات الستفادة من خدماتها عن طريق مسار الشراكة املجتمعية.
		

معايير موضوع (الشراكة املجتمعية) هي:

الكود

املعيار

املستندات الداعمة

2.5.1.1

يوجد لدى املنشأة شراكة مع مؤسسات اجتماعية

وثيقة الشراكة  -مقابلة
موظفني

2.5.1.2

يوجد لدى املنشأة شراكة مع مؤسسات صحية

وثيقة الشراكة  -مقابلة
موظفني

2.5.1.3

يوجد لدى املنشأة شراكة مع مؤسسات تدعم توفير خدمات للموظفني

وثيقة الشراكة  -مقابلة
موظفني
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المصادر
1

بلني تري الدولية .رابط

2

معهد الرعاية الصحية املرتكزة على املريض والعائلة .رابط

وصول /https://planetree.org/certification/about-planetree

وصول https://www.ipfcc.org/about/pfcc.html

The Fundamentals of Person-Centered Care for .)2018( .Fazio, S., Pace, D., Flinner, J., & Kallmyer, B

3

/10.1093/https://doi-org.sdl.idm.oclc.org .S19–S10 ,58 ,Individuals With Dementia. GERONTOLOGIST
geront/gnx122

4

21st Century. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the
2001 ,Washington, DC: National Academy Press

5

وثيقة حقوق ومسؤوليات املرضى الصادرة من وزارة الصحة  1440هـ

6

الدليل السعودي لإلذن الطبي وزارة الصحة  1440هـ

7

اإلطار العام للشكاوي وزارة الصحة

8

الدليل اإلجرائي ملبادرة أولية

9

دليل معايير خلدمة يف مراكز االتصال التابعة للمنشآت الصحية

10

القرار الوزاري لتشكيل املجلس االستشاري وزارة الصحة

11

أخالقيات املمارس الصحي .الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .النسخة الثالثة (1434هـ)
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دمتم بصحــة وعافية

