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سياسات عامة

بيان مدير المستشفى
الهدف
السياسة

توضيح توجهات قيادة المستشفى نحو تقديم الخدمات المناسبة للمستفيدين.
يجب أن يتم صياغة بيان مدير المستشفى موضحًا به النقاط التالية كحد أدنى:
 )1الفلسفة التنظيمية للمستشفى والتي تنطلق من معتقداتنا الدينية وقيمنا االجتماعية والمناهج
العلمية لعالج األمراض النفسية وعالج اإلدمان.
 )2توجهات المستشفى نحو توفير بيئة عالجية آمنة للمرضى والمراجعين.
 )3توجهات المستشفى نحو توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين تمكنهم من أداء مهامهم بسهوله
ويسر.
 )4توجهات المستشفى نحو التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين (المرضى والمراجعين
 /الموظفين).
 )5بالرغم من تعدد مسئوليات ومهام مدير المستشفى إال أنه يمكن تحديدها في ثالث مناطق رئيسية.
وهي كما يلي-:
 )5-1توفير بيئة عالجية آمنة للمرضى وتسهيل تعافيهم .
 )5-2توفير بيئة إيجابية وودودة وخدمات مناسبة تمكن الموظفين من تأدية مهامهم بشكل مناسب.
 )5-3التحسين المستمر للخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات المنشأة للمرضى والمراجعين
 /الموظفين.
 )6توجهات المستشفى نحو التدريب والتعليم المستمر لموظفي المستشفى لتمكينهم وتأهيلهم
لتقديم الخدمات المناسبة للمرضى والمراجعين.
 )7توجهات المستشــفى نحو تحفيز وتشــجيع الموظفين والمحافظة على الموظفين من التســرب
الوظيفي.
 )8توجهات المستشفى نحو خدمة المجتمع.
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الرسالة والرؤية والقيم وأهداف المستشفى
الهدف
السياسة

توضيح وإعالن التوجهات االستراتيجية للمستشفى وااللتزام بها.
يجب أن تقوم إدارة المستشــفى بإعداد وصياغة الرســالة والرؤية والقيم وأهداف المستشــفى بالطرق
العلمية المناسبة لطبيعة أعمال وأنشطة وخدمات المستشفى وحسب أنظمة الجودة إلعدادها كما يلي:
الرسالة:
هــي التزام المستشــفى تجاه المســتفيدين من خدماتــه وأعماله وأنشــطته المختلفة ويجــب أن يتم
إعدادهاوصياغتها بأســلوب واضح ومفهوم على أن تتكون من ثالثة إلى خمســة جمل قصيرة تصف نوع
الخدمة واألعمال واألنشطة المقدمة للمســتفيدين وأن توضح الدور المتميز الذي يقوم به المستشفى
في طريقة تقديم الخدمة وأن تحمل قيمًا إيجابية في تقديم الخدمة مثل التحسين المستمر وتقديم
الخدمات بشــكل متميز ويجب أن تكون متوافقة مع المعايير المتبعة بالمستشــفى وأن تحدد هدف
المستشفى وتلتزم به ،كما يجب أن يتم توضيح الشريحة المستفيدة من خدمات المستشفى وكيفية
تقديم الخدمات لهم بحيث يجب أن ُتقدم الرسالة اإلجابات لألسئلة التالية:
•لماذا ..مثال ( لماذا تم إنشاء المستشفى ؟)
•ما هي ...مثال ( ماهي الخدمات واألنشطة التي يقدمها المستشفى ؟)
•من ..مثال ( من هم المستفيدين من خدمات المستشفى ؟)
•كيف  ..مثال ( كيف نقدم خدماتنا وما يميزنا عن غيرنا ؟)
رسالة استرشادية:
نحن (اسم المستشفى) نقدم خدمات الرعاية الطبية،النفسية ،االجتماعية بشكل مميز ومتخصص لألفراد
الذين يعانون من أمراض اإلدمان واألمراض النفسيةلمســاعدتهم على التعافي والتعايش مع المجتمع
بشكل صحيح وفق قيم المجتمع ومعتقداته.
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الرؤية:
الوصول إليه خالل مدة زمنية بعيدة المدى سوا ًء بالنسبة لطريقة وأسلوب تقديم الخدمة أو توفر االمكانيات
أو الريــادة والتميز في التخصص أو نوعية الخدمــات المقدمة والتي تطمح بتحقيقها إنطالقًا من رســالة
وأهداف ونطاق خدمات المستشــفى على أن تكون صياغة الرؤية بأســلوب يســتنهض همم العاملين
وسهلة الفهم وأن تكون واقعية
تكون الرؤية واضحة
على أن
التي يطمح لها
SaudiMOHللوصول للرؤية
وتحفيزهم
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وقابلة للتحقيق وتشتمل على قيم إيجابية تثير أهتمام الموظفين على أن ال يكون تحقيقها مستحيالً.
رؤية استرشادية:
عالج االضطرابات النفسية وعالج اإلدمان وفق أحدث الوسائل.
القيم
تعتبر القيم التنظيمية هي أحد أهم مكونات بيئة العمل والمؤثــرة في مجملها مع عناصر التنظيم
المختلفة في بناء ثقافة المستشفى حيث أنها تصبح ملزمة ويؤمن بها جميع العاملين ،وكلما استطاعت
المنشأة إيجاد وتنمية قيم تنظيمية إيجابية مشتركة بين العاملين منطلقة من رسالتها ورؤيتهاوأهدافها
ومستندة إلى نطاق الخدمة كلما تحسن مستوى األداء وزاد االنسجام التنظيمي بين العاملين.
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الهدف

قيم تنظيمية استرشادية:
التمكين – التحسين المستمر – الصدق واألمانة – اإلخالص – إسعاد المرضى...الخ
األهداف:
هي النتائج أو الغايات المستهدف تحقيقيها خالل فترة زمنية مستقبلية محددة ولصياغة األهداف يجب أن
تكون األهداف:
 .1محددة وواضحة.
 .2قابلة للقياس .
 .3قابلة للتحقيق.
 .4واقعية.
 .5محددة الزمن.

إعداد السياسات واإلجراءات
الهدف
التعاريف

وضع آلية واضحة ومحددة لكيفية إعداد السياسات واإلجراءات وفق متطلبات الجودة.
تعتبر سياسة إعداد السياسات واإلجراءات هي الركيزة األساسية والمرجع الرئيسي لبناء أدلة السياسات
واإلجراءات وفق متطلبات الجودة داخل المنشأة حيث يجب أن يتم إعداد جميع سياسات وإجراءات العمل
في قالب موحد وتنقسم السياسات إلى ثالثة أقسام رئيسية:
· سياسات عامة :وهي السياسات التي تخص األنظمة العامة بالمستشفى.
· سياسات مشتركة :وهي السياسات التي تكون مشتركة بين أكثر من قسم أو إدارة داخل المستشفى
· سياسات متخصصة :وهي السياسات التي تكون تخصصية وتعنى بها إدارة أو قسم محدد.
ويجب أن تتضمن السياسة العناصر الرئيسية كما يلي:
 )1رقم السياسة :يجب أن يكون لكل سياسة رقم مستقل غير مكرر ويعتمد حسب الترميز المعتمد
لذلك من قبل المنشأة ويمكن االسترشاد بذلك من المرفق رقم ( .)2-1
 )2عنوان السياسة :يجب أن يكون لكل سياسة عنوان يتم صياغته بأسلوب واضح ومحدد.
 )3القسم المعني :يتم توضيح القسم أو األقسام المعنية بالسياسة.
 )4منطقة التنفيذ :يتم توضيح المواقع التي سيتم تنفيذ السياسة بها سوا ًء داخل المنشأة أو خارجها.
 )5القائمون على التنفيذ :توضيح المسئولين عن تنفيذ السياسة بالمسميات الوظيفية أو األقسام دون
ذكر أسماء أشخاص.
 )6تاريخ إعداد السياسة :تاريخ إعداد السياسة وهو التاريخ الذي يعتمد للبدء بالتنفيذ.
 )7رقم اإلصدار :يكون ألول إعداد الرقم ( )1وفي كل مره يتم تحديث السياسة يزداد الرقم بشكل متسلسل.
 )8تاريخ تعديل السياسة :وهو تاريخ إجراء أي تعديل بالسياسة وهو المعتمد للبدء بالتنفيذ بعد المراجعة.
 )9رقم السياسة المستبدلة :في حالة أن تكون السياسة تلغي سياسة أخرى يتم توضيح رقم السياسة
التي تم إلغائها بالسياسة الجديدة.
 )10رقم الصفحة :يجب أن تكون طريقة ترقيم الصفحات بذكر رقم الصفحة من العدد الكلي لصفحات
السياسة.
 )11الهدف من السياسة :يجب أن يتم صياغة الهدف من السياسة بأسلوب واضح ومحدد يحدد الهدف الذي
من أجله تم إعداد السياسة.
 )12تعريف السياسة :يتم صياغة السياسة بأسلوب واضح ومحدد ويجيب على التساؤالت الخمسة ( لماذا
تم إعداد السياسة – من المســئول عن تفعيل وتطبيق السياسة – كيف يتم تطبيق السياسة –
ماهي الفائدة من تطبيق السياسة –أين يتم تطبيق السياسة ).
 )13اإلجراءات :يتم توضيح خطوات تنفيذ السياســة بدقــة ووضوح من بداية أول إجــراء للعملية حتى أخر
إجراء للعملية.
 )14المرفقات والنماذج :يتم ذكر النماذج المستخدمة لتطبيق السياسة بعنوان النموذج ورقمه المعتمدة
كما يتم ذكر أي مرفقات أو تعليمات آخرى خاصة بالسياسة مع إرفاقها بالسياسة.
 )15المتطلبات :يتم تحديد المتطلبات الالزمة لتنفيذ السياسة (نماذج ،أجهزة ،أدوات ..الخ)
 )16المراجــع :يتم ذكر المراجــع التي تم إعداد السياســة بنا ًء عليهــا ( التعاميم الوزارية ،األدلة اإلشــرافية
للخدمات النفسية واالجتماعية ،المجلس المركزي العتماد المنشآت الصحية أو أي جهات مرجعية آخرى )
 )17إعداد السياســة:يتم توضيح االسم والمســمى الوظيفي لمن قام بإعداد السياسة والتوقيع بذلك
ومسئولية اإلعداد خاصة بالقسم  /األقسام المعنية بالسياسة.
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إعداد السياسات واإلجراءات

 )18مراجعة السياسة :تتم مراجعة السياسة من قبل إدارة الجودة ويجب مراجعتها والتأكد بأنها ال تتعارض
مع السياسات العامة للمنشأة أو أي سياسات معتمدة داخل المنشأة وتكون إدارة الجودة مسئولة
وملتزمه بأن تكون جميع السياسات المعتمدة واضحة ومحددة وغير متعارضة مع السياسات األخرى
وتكون مسئوله أيضًا عن مناقشة أي مناطق تحسين ممكنة بالسياسة.
 )19اإلعتماد:يجب أن يتم إعتماد جميع السياسات من (مدير المنشأة).
اإلجراءات:
 .1تقوم إدارة الجودة بوضع نظام وآلية واضحة لترقيم السياسات حسب التصنيف.
 .2تقــوم إدارة الجودة بتوضيح آليــة واضحة ومفهومه إلعــداد وصياغة أدلة السياســات واإلجراءات لجميع
المسئولين بأقسام وإدارات المستشفى ليقوموا بإعداد السياسات واإلجراءات الخاصة بهم.
 .3يقوم كل قسم بإعداد السياسات واإلجراءات الخاصة به وفق متطلبات الجودة التي يتم توضيحها لهم
من قبل إدارة الجودة لديهم ويتم إرسالها إلى إدارة الجودة للمراجعة والرفع لالعتماد.
 .4تقوم إدارة الجودة بمراجعة السياسات والتأكد من أنها متوافقة مع متطلبات الجودة وبصيغة واضحة
للجميع وأنها ال تتعارض مع السياسات العامة أو أي سياسات معتمدة داخل المنشأة.
 .5تقوم إدارة الجودة بتلمس فرص التحسين الممكنة بالسياسة ومناقشة القسم المعني بذلك.
 .6تقوم إدارة الجودة برفع السياسة لمدير المستشفى بعد المراجعةلالعتماد.
 .7تقوم إدارة الجودة بحفظ نسخة من السياسة المعتمدة وإرسال صور السياسة مع مرفقاتها لألقسام
المعنية.
 .8تكون مسئولية رئيس القسم أو من يفوضه بشرح السياسة لجميع الموظفين المعنيين بها

تعريف المرضى بحقوقهم ومسئولياتهم
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الهدف:
 .1حفظ حقوق المريض.
 .2حماية المريض من سوء الممارسة أو المعاملة أو االستغالل.
 .3توعية وتثقيف المريض عن حقوقه والواجبات المطلوبة منه.
 .4توعية وتثقيف الموظفين عن حقوق المرضى والواجبات المطلوبة منهم.
www.moh.gov.sa
 SaudiMOHعلى937
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حقوقهم.
بأسلوب الحصول
المريض واألسرة
 .5تعريف
السياسة:
يجب على إدارة المستشفى إعداد ونشر الئحة حقوق ومسئوليات المرضى ويجب أن يتم تعريفهم بها
وشرحها لهم على أن تكون الئحة حقوق ومسئوليات المرضى متوافقة مع نظام الرعاية الصحية النفسية
الصادر بالمرســوم الملكي رقم (م  )56 /ومع وثيقة حقوق ومســئوليات المرضى المعتمدة من وزارة
الصحة على أن تتضمن العناصر التالية كحد أدنى:
 .1توضيح أساليب تعريف المريض واألسرة بحقوقهم وكيفية الحصول عليها.
 .2تدريب جميع العاملين بالمستشفى على أساليب تقديم حقوق المرضى وإلزامهم بذلك.
 .3وضع آلية واضحة تخدم مصلحة المريض لحل أي شكوى بطريقة مرضيه لهم.
 .4وضع آلية واضحة ومضبوطة للمتابعة والتأكد من حصول المرضى وأسرهم على حقوقهم.
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المحافظة على سرية معلومات المرضى

الهدف:
الحفاظ على سرية وأمن معلومات المريض.
حفظ حقوق المرضى وكرامتهم.
السياسة:
حفاظًا على ســرية معلومات المرضــى فإنه ال يمكن إعطاء أو إفشــاء أي معلومــات تتعلق بأي مريض
بالمستشفى ســوا ًء كان منوم أو مراجع ،ماعدا األشخاص المســموح لهم باإلطالع والتعامل مع ملف
المريض ويجب أن تحتوي سياسة المحافظة على ســرية المرضى الحد األدنى من الضوابط التي تحافظ
على سرية معلوماتهم كما يلي-:
 )1ال يجوز ألي شــخص تصوير الملف الطبي إال عن طريق قسم الســجالت الطبية وبموافقة كتابية من
اإلدارة المشرفة على قسم السجالت الطبية على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف الطبي.
 )2يحق ألعضاء الفرق العالجي والتمريض مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم البعض
ألغراض تتعلق بعالج المريض ويكون تبادل المعلومات في جلسات إكلينيكية بالمستشفى واألخذ
في االعتبار أن يكون ذلك بعيدًا عن مسمع المريض  /المرضى اآلخرين أو في الممرات أو بعض األماكن
التي يمكن للمرضى أو المراجعين سماع النقاش فيها.
 )3يحق لألعضاء المعالجين واالستشاريين واألطباء المناوبين القائمون على عالج المريض حاليًا الحصول
على معلومات تتعلق بالمريض ألغراض عالجية.
 )4يتم التحقيق في أي محاولة للحصول على معلومات عن المريض ألغراض غير عالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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المحافظة على سرية معلومات المرضى

 )5يمنع منعًا باتًا تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف ويستثنى من ذلك الحاالت الطارئة.
 )6يحق لمدير المستشفى السماح لجهات خارجية استخدام السجالت الطبية ألغراض بحثية حسب ضوابط
سياسة إجراء الدراسات والبحوث اإلكلينيكية المعتمدة من وزارة الصحة.
 )7يعتبر ملف المريض الطبي ملك للمستشفى وسري للغاية وموجود بشكل مباشر فقط مع األطباء
المعالجين والفريق العالجي والتمريض أو األشخاص المصرح لهم بذلك.
 )8تســريب معلومات ســرية المريض بقصد أو بدون قصد شــفهيًا أو كتابيًا إلى أشــخاص أو جهات غير
مصرح لها بذلك يعتبر سبب مباشر للفصل من العمل وإنهاء الخدمات بدون إنذار مع تحمله جميع
اإلجراءات القانونية المترتبة على ذلك ويتم توقيع جميع العاملين بالمستشفى بالعلم وااللتزام.
 )9جميع الموظفين بالمستشــفى مســئولين عن المحافظة على ســرية معلومات المرضى وعدم
استخدام معلوماتهم .
 )10يجب عدم استخدام اسم العائلة في الخدمات البريدية أو عند المناداة داخل المستشفى.
 )11يمنع منعًا باتًا التصوير بالهاتف الجوال أو الكاميرا من دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة
المستشفى ،وفي حال قيام أي شخص بالتصوير في أي موقع من مواقع المستشفى فيتم تبليغ إدارة
األمن للتعامل مع الحالة وفق األنظمة والقوانين المتبعة في ذلك.
 )12يلتزم المستشفى بإتالف أي مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى قبل أن يتم التخلص
منها.

المحافظة على ستر عورات المرضى
الهدف
السياسة
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االلتزام الكامل بالضوابط الشرعية والعادات والتقاليد االجتماعية في ستر عورات المرضى.
يجب أن يقوم المستشفى ويلتزم باعتماد سياسة خاصة تضمن المحافظة على ستر عورات المرضى
وفق الضوابط المنظمة لذلك من قبل وزارة الصحة وهي كما يلي:
 )1ضوابط عامة:
 )1-1عند إجراء الكشف الطبي على المريض – المريضة يتم استئذانه أوال ً وإيضاح ما سيتم عمله معه
وفقًا للحالة العقلية للمريض وإن كان صغيرًا في السن تؤخذ موافقة المرافق.
 )2-1يجب المحافظة على الخصوصية والسرية أثناء فحص المرضى.
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المرضى.
الكشف الطبي على
من ليس له عالقة
السماح بوجود
 )3-1عدم
 )4-1وضع لوحة إرشادية أو إشارة ضوئية توضح للمراجعين المنتظرين أن الطبيب يقوم بإجراءات الكشف
ويمنع الدخول.
 )5-1أن يتم تجهيز المرضى للفحص الطبي حســب ما تقتضيه الحالة المرضيــة مع المحافظة التامة
على ستر العورة واألجزاء األخرى من الجسد.
 )6-1على الطبيــب الرفق بالمريض عند إجراء الكشــف الطبــي ،وإعطائه الوقت الكافــي لعرض الجزء
المطلوب فحصه.
 )7-1على الممرض – الممرضة التأكد من ســتر وتغطية عورات المرضى سواء كان المريض واعيًا أو
تحت تأثير التخدير.
 )8-1الحرص على إلباس المريض – المريضة لباســً يتصف بالمواصفات الشــرعية يحفظ خصوصيته و
يستر عورته كاملة.
 )9-1على الفريق الطبي أن يعامل المراجع أو المريض – المريضة كأهم شخص في حياتهم المهنية وأن
العالقة التي تربطهم بالمريض – المريضة هي األمانة والنزاهة والمحافظة على كرامتهم واحترام
خصوصياتهم.
 )10-1الفريق الطبي مؤتمن على المحافظة على عورة المريض – المريضة في حالة غيابه عن الوعي
وهو مسؤول عن تلك األمانة.
 )2ضوابط خاصة فيما يخص العيادات الخارجية واإلسعاف والطوارئ:
 )1-2فصل أماكن انتظار الرجال عن النساء فصالً تامًا.
 )2-2عدم السماح بدخول الرجال أماكن انتظار النساء.
 )3-2ال يتم البدء في الكشف إال بعد شرح ذلك للمريض واستئذانه.
 )4-2عند الحاجة لتغيير مالبــس المريض – المريضة بمالبس فحص معينة يتــم ذلك من قبل المريض
– المريضة بدون وجود الفريق الطبي ما لم تتطلب الحالة الصحية المساعدة من هيئة التمريض.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

المحافظة على ستر عورات المرضى

 )3فيما يخص نقل المريض بين أقسام المستشفى المختلفة:
 )1-3ال يتم نقل المريض – المريضة بدون مرافقة أحد أعضاء هيئة التمريض ،ويكون مسؤوال ً عن ستر
عورة المريض – المريضة كاملة أثناء النقل مع االلتزام بالسياسة الخاصة بنقل المرضى بين األقسام.
 )2-3الحرص على أن يرافق المريضة ممرضة أثناء النقل.
 )3-3في حالة النقل إلى المختبرات أو األشعة أو العالج الطبيعي ويتطلب األمر االنتظار يتم إبقاء المرضى
في غرفة انتظار بالقــرب من الموقع المطلوب ،كل مريض حســب جنســه مع ضمــان خصوصيات
المرضى وبمرافقة التمريض.
 )4-3مراعاة خصوصية المرضى وســتر عوراتهم عند االنتظار لعمل الفحوصات لدى األقســام المساندة
(األشعة ،المختبر ،العالج الطبيعي ...إلخ ) والحرص قدر اإلمكان على عدم انتظار المرضى في الممرات
الخاصة بهذه الخدمات.
 )5-3عند نقل المريض – المريضة في حالة عدم كمال الوعي أو النوم فإنه يلزم التأكد من ستر المريض،
ويكون ذلك من مسؤولية الممرضة المرافقة.
 )6-3علــى هيئة التمريض اإلقالل قــدر اإلمكان من نقل المرضى بين األقســام أو إلــى الخدمات الطبية
المساعدة ( األشعة ،المختبر ،العالج الطبيعي ...إلخ ) خالل الفترة المخصصة للزيارة.
 )4ضوابط الحفاظ على المريض وخصوصياته في قسم العمليات أو ما يقوم مقامها بالمستشفيات
النفسية مثل غرف العالج بالصدمات الكهربائية:
 )1-4على الممرضة المرافقة مســؤولية ســتر عورة المريضة وتغطيتها بالكامل بما في ذلك الرأس
والوجه والمحافظة على خصوصياتها في كل مراحل نقلها.
 )2-4على الممرضة المرافقة عدم ترك المريضة طيلة فترة النقل بدون مرافقتها حتى تسليمها للممرضة
المسؤولة عن قسم العمليات وتوثيق ذلك في النموذج المخصص.
 )3-4أن يتم تخصيص مكان مستور في قسم العمليات يتم فيه استالم وتسليم المريضة ونقلها من
عربة نقل المرضى (ترولي) الخاصة بالقسم المعني إلى عربة نقل المرضى (ترولي) الخاصة بغرفة
العمليات وبالعكس وتكون مسؤولية ذلك على كالً من الممرضة المرافقة من القسم والممرضة
المستلمة من العمليات .أما في العودة فتكون المسؤولية مشتركة بين ممرضة اإلفاقة وممرضة
القسم.
 )4-4ال بد من تخصيص منطقة انتظار مســتورة داخل قسم العمليات وخصوصًا للمرضى من النساء
وتكون مفصولة عن المرضــى الذكور مع مراعاة تكليف ممرضة مســؤولة عــن منطقة االنتظار
للمحافظة على ستر عورة المريض – المريضة حتى دخول غرفة العمليات.
 )5-4الحرص على عدم وجود من ليس له عالقة ( بما فيهم عمال – عامالت النظافة ) عند إدخال المريضة
– المريض غرفة العمليات وأن تكون مسؤولية ذلك على طبيب التخدير المعني بالحالة.
 )6-4وجوب المحافظة على بقاء عورة المريضة – المريض مستورة أثناء عملية التحويل من عربة نقل
المرضى (ترولي) الخاصة بغرفة العمليات إلى طاولة العمليات ،وتقع هذه المسؤولية على فنية –
فني التخدير والممرضة تحت إشراف طبيب التخدير.
 )7-4الحرص على توفير فنية تخدير في جميع األوقات في غرف العمليات.
 )8-4يجب معاملة المرضى برفق واحترام مشاعرهم والحفاظ على خصوصياتهم والحرص على ستر
عوراتهم أثناء توصيلهم إلى أجهزة المراقبة والمحافظة على الهدوء وتكون مســؤولية ذلك على
طبيب التخدير والجراحة وكل ما يخصه مع تقديم الدعم النفسي والتطمين بشكل مستمر من
قبل الفريق الطبي.
 )9-4يتم وضع لوحــة تنبيه في حالة وجود مريضــة أنثى في غرفة العمليات أو عنــد إجراء عملية تحت
تخدير موضعي.
 )10-4عند توصيل المريض – المريضة على أي جهاز يتطلب الكشف عن جسد المريضة – المريض يجب
مراعاة ســتر العورة وعدم كشــف أي جزء من الجســم ليس له عالقة بذلك وتكون مسؤولية ذلك
على الممرضة.
 )11-4إذا احتاج المريض – المريضة قبل الشــروع في إجراء العملية الكشف على العورة المغلظة ألمر
ما مثل وضع قسطرة بولية أو لزوم وضع المريضة – المريض في وضع معين للعملية يجب مراعاة
عدم وجود أي فرد ليس هناك ضرورة لوجوده وأن يتم ذلك من قبل الممرضة للمريضة والممرض
للمريض الرجل.
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المحافظة على ستر عورات المرضى

 )12-4يجب عدم وجود أي فرد ال ضرورة له في غرف العمليات أثناء تعقيم مكان العملية وتكون مسؤولية
ذلك على الجراح وطبيب التخدير والممرضة كل فيما يخصه.
 )13-4عند انتهاء العملية يتم مباشرة تنظيف المريضة – المريض ،ويغطى الجسم بلباس العمليات
مع التأكيد على ستر العورة ،وتكون مسؤولية ذلك على كل من الممرضة المعقمة والممرضة
المناولة وطبيب التخدير.
 )14-4عند نقل المريضة – المريض من طاولة العمليات إلى عربة نقل المرضى ( الترولي ) خصوصًا العمليات
يجب الحفاظ على ستر العورة وإجراء عملية النقل برفق وتكون مسؤولية ذلك على طبيب التخدير
مع ضرورة وجود الممرضة المناولة وفني – فنيــة التخدير حتى خروج المريضة – المريض من غرفة
العمليات وعدم ترك أي منهما في هذه الفترة حتى وصول غرفة اإلفاقة والتسليم لممرضة اإلفاقة.
 )15-4الحرص على ستر المريضة – المريض بالكامل في غرفة اإلفاقة وفصل النساء عن الرجال بساتر
مناسب ،وتقع المسؤولية هنا على ممرضة اإلفاقة إلى أن يتم تسليم المريضة.
 )16-4يسلم المريض – المريضة إلى ممرضة القسم مع مراعاة ومراقبة ذلك من قبل رئيسة ممرضات
غرفة اإلفاقة.
مالحظة هامة:
يجب عدم اتخاذ تطبيق هــذه الضوابط ذريعة لتأخير أو تأجيل أو إلغاء إجــراء عالجي هام مقرر للمريض أو
المريضة ،حيث إن األولوية القصوى هنا هي لعالج المريض أو المريضة في الوقت المقرر مع مراعاة مشاعره
وحالته النفسية.
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خطة السالمة والطوارئ
الهدف
السياسة

الحفاظ على بيئة آمنة لجميع المستفيدين من خدمات المستشفى.
يجب أن يقوم المستشــفى بوضع خطة للســامة والطوارئ تبنى على أســاس أن جميع المستفيدين
من خدمات المستشفى ســوا ًء كانوا مرضى ومراجعين أو موظفين من المحتمل تعرضهم لألخطار
أواإلصابات وذلك نتيجة لطبيعة المرضى،وتكون من مسئوليات جميع الموظفين بالمستشفى تأمين
منطقة عمل آمنة وذلك من خالل تدريبهم وتثقيفهم المستمر نحو التعامل مع جميع الحوادث ويتم
إعداد خطة الســامة والطوارئ بالمستشــفى وفق األنظمة المتبعة بوضع خطط األمن السالمة على أن
يكون الحد األدنى من المعايير الخاصة بالسالمة المعايير التالية:
 )1وجود لجنة خاصة لسالمة مفعلة ومستمرة لتقييم سالمة بيئة وإجراءات المستشفى ،وتقوم بعمل
التوصيات الالزمة لتعديل سياسات وإجراءات األمن والسالمة بالمستشفى .
 )2تعريف الموظفين بطريقة التبليغ عن أي مخاطر محتملة وحثهم على ذلك.
 )3كل المعدات التي تحتاج صيانة أو إصالح البد أن يتم استبعادها من الخدمة وترسل لألقسام المعنية
إلصالحها.
 )4كل األقسام تحتوي على دليل سالمة وطوارئ خاص بها ومحدث ويطلع عليه جميع العاملين وهي
مسئولية رئيس كل قسم أن يطلع جميع الموظفين عليه ويتم اإللتزام به.
 )5درجة حرارة الماء ال تزيد عن ( )C°49أو( )F°120ومفتاح التحكم ال يكون متاح للمرضى أو للعامة.
 )6وسائل دعم حركة المريض البد أن تكون متوفرة في األماكن التي يحتاج إليها المريض.
 )7البد أن يرتدي المريض حذاء مناسبًا كل الوقت أثناء سيره على األرض.
 )8البد أن تكون المسارات جافة وال يوجد بها أي حواجز أو سبل إعاقة في طريق المريض.
 )9وســائل المســاعدة والنداء البد أن تتوفر في غرف المرضى وتوفر اإلضاءة الليليــة في غرف المرضى
والممرات.
 )10طرق االستخدام األمثل لألدوات المساعدة البد أن توضح للمرضى  ،كما البد أن تخضع األدوات المساعدة
للفحص الدائم قبل استخدامها بواسطة المريض.
 )11االستحمام للمرضى يكون تحت رعاية تمريضية مناسبة.
 )12الوسائل الداعمة للمشي متوفرة بجميع أرجاء المستشفى.
 )13االستخدام األمثل للكراسي المتحركة البد أن يتم شرحه للمرضى وال بد أن يتم فحصه قبل استخدامه
من قبل المريض.
 )14الموظفين البد أن يحصلوا على التعليمات الالزمة لكيفية حمل المريض واستخدام المعدات والمواد.
 )15السرير يجب خفضه قبل إيقاف المريض على قدميه .
 )16مالئمة المالبس وفرش السرير لحاجة المريض وضمان عدم تأذيه أو تكشفه.
 )17ضمان التواصل مع المريض والعمل على عدم إجهاد المريض لنفسه.
 )18عند نقل المريض من السرير للترولي يتم تفعيل مكابح السرير لضمان عدم إنفصاله عن السرير.
 )19يجب رفع السرير لنفس المستوى عند نقل المريض قبل محاولة نقله.
 )20كل مريض البد أن يكون مربوط بحزام األمان عند نقله بأي وسيلة أو وجوده على سرير الفحص ،البد أن
يتم تغطيته بغطاء مناسب وتكون أطرافه تحت الغطاء وفي المكان المناسب سواء على السرير
او الكرسي ويتم وضع المريض بالطريقة الصحيحة ورأسه مستوية وقرب المرفق.
 )21يتم تحريك المريض المنقول بالتروللي وقدماه لإلمام.
 )22عند تحريــك المريض البد ان يكون الكرســي أو التروللي فــي منتصف الممر لحمايــة المريض من
االحتكاك أو اإلصابة أثناء الحركة بأي عوائق محتملة أو أركان الممرات.
 )23البد من سحب الكرسي أو السرير او عربة التروللي بدال ً من دفعه وذلك عند المداخل واألبواب .
(البد أن تالحظ مرايا الزوايا بين الممرات أثناء نقل المريض).
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خطة السالمة والطوارئ
الهدف
السياسة

الحفاظ على بيئة آمنة لجميع المستفيدين من خدمات المستشفى.
 )1عند وجود محاليل وريدية أثناء النقل البد من تثبيتها بالطريقة الصحيحة والمالئمة لمنع ســقوطها
او احتكاكها.
 )2أثنين من المرافقين يجب تواجدهم عند نقل المريض بعربة التروللي أحدهم بجانبه واألخر عند طرف
عربة التروللي.
 )3تحديد حجم المهمة – أطلب المساعدة عندما تبدوا المهمة أثقل أو أصعب من قدراتك حتى ال تتحول
إلى مريض أيضًا ،من المناسب العد (واحد – أثنين – ثالثة ) عند القيام بحركة توافقية مع زمالء آخرين
أو مع المريض.
 )4قائمة تدقيق السالمة البد أن تستخدم لتقييم سالمة األماكن بمختلف األقسام.
 )5يجب وضع سياسة مســتقلة لكل حالة من الحاالت الحرجة ويتم تدريب جميع المسئولين عنها مع
تطبيق التجارب الوهمية لها لتأكد من فاعليتها بشكل ربع سنوي كحد أدنى.

التعامل مع الحاالت الحرجة
اإلجراءات
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تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى علــى أن يتم وضع آلية واضحة لــكل حالة من الحاالت
الحرجة بشكل مستقل على أن تتضمن العناصر التالية:
 )1تشكيل فريق خاص لكل حالة حسب التخصصات المناسبة لها وإصدار قرار إداري بذلك.
 )2يجب أن يتم تدريب أعضاء الفريق بشكل مستمر على التعامل مع الحاالت الحرجة.
 )3يجب أن يتم تدريب جميع العاملين بالمستشفى على المهام المطلوبة منهم من بداية إكتشاف
الحالة وحتى إعالن نهاية الحالة.
 )4يجب أن يتم وضع تعليمات واضحة ومعلنة لجميع العاملين بالمستشفى لكيفية التعامل مع الحاالت
الحرجة ووسائل اإلبالغ عنها.
 )5يجب أن تقوم إدارة المستشــفى بإجراء تجارب وهمية للتأكد من جاهزية الفرق المخصصة للتعامل
مع الحاالت الحرجة لتعزيــز النقاط اإليجابية وتصحيح النقاط الســلبية على أن يكون ذلك بشــكل ربع
سنوي كحد أدنى.
SaudiMOH
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تقارير الحوادث
الهدف

ضبط ورصد جميع الحوادث الغير طبيعية بالمستشفى لتحسين مســتوى األداء من خالل وضع الحلول
المناسبة لعدم تكرارها .

السياسة

يجب على المستشفى وضع نظام مضبوط وواضح ومعلن لسياسة التعامل مع الحوادث وآلية تسجيلها
ورصدها حسب متطلبات وزارة الصحة وأنظمة الجودة على أن تكون اآللية مشجعة للعاملين في كتابة
تقارير الحوادث وفق نموذج مخصص لكتابة تقارير الحوادث بحيث يتضمن أربعة أجزاء رئيسية كما يلي:
 )1الجزء األول يتم استكماله من قبل مكتشف الحادثة ويحتوي على العناصر التالية:
 )1-1المتضرر من الحادثة ووسائل االتصال.
 )2-1تاريخ ووقت وقوع الحادثة.
 )3-1مكان الحادثة.
 )4-1المعدات والموارد المتأثرة بالحادثة.
 )5-1وصف دقيق للحادثة.
 )6-1اإلجراء الفوري المتخذ للحادثة.
 )7-1اإلجراء العالجي المتخذ للحادثة.
 )8-1بيانات مكتشف الحادثة.
 )2الجزء الثاني يتم استكماله من قبل رئيس القسم أو مسئول الجودة ويحتوي على تصنيف نوع الحادثة
وغالبًا ستكون أحد التصنيفات التالية:
 )1-2العزل.
 )2-2محاولة هروب مريض.
 )3-2هروب مريض.
 )4-2إصابة مريض.
 )5-2إصابة موظف.
 )6-2التغذية.
 )7-2ضبط ممنوعات.
 )8-2محاولة إيذاء النفس.
 )9-2إيذاء النفس.
 )10-2التعدي باأللفاظ على مريض.
 )11-2التعدي باأليدي على مريض.
 )12-2التعدي باأللفاظ على موظف.
 )13-2التعدي باأليدي على موظف.
 )14-2إجراء أمني.
 )15-2خطأ عالجي.
 )16-2أعطال مؤثرة.
 )17-2تنويم وخروج المرضى.
 )18-2إهمال ممتلكات.
 )19-2إتالف ممتلكات.
 )20-2فقد ممتلكات.
 )21-2السرية والخصوصية.
 )22-2نقص عدد العاملين.
 )23-2رفض أداء مهمة.
 )24-2أستخدام أدوات والممتلكات ألغراض خاصة.
 )25-2الخروج بأدوات وممتلكات.
 )26-2اإلخالل بسياسات العمل.
 )27-2النوم أثناء العمل.
 )28-2عدم التواجد في مكان العمل.
 )29-2األسلحة.
 )30-2إنذار حالة صحية (زرقاء).
 )31-2إنذار تهيج جماعي (بني).
 )32-2إنذار حريق (أحمر).
 )33-2إنذار كوارث ( أصفر).
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 )3الجزء الثالث يتم استكمالها من قبل فريق يتم تشكيله لبحث أسباب الحادثة على أن يحتوي على
العناصر التالية:
 )1-3بيانات أعضاء الفريق.
 )2-3توضيح األقسام المشتركة في الحادثة.
 )3-3تصنيف أسباب الحادثة وغالبًا ستكون أحد التصنيفات التالية:
 )1-3-3عدم وجود سياسة.
 )2-3-3السياسة غير مطبقة.
 )3-3-3نقص عدد العاملين.
 )4-3-3قلة كفاءة االتصال.
 )5-3-3نقص المواد.
 )6-3-3قلة جودة المواد.
 )7-3-3المعدات ال تعمل بكفاءة.
 )8-3-3اإلهمال.
 )9-3-3قلة التدريب.
 )10-3-3نقص الكفاءة.
 )11-3-3نقص المعدات.
 )4-3وصف مختصر لسبب وقوع الحادثة.
 )5-3اإلجراء التصحيحي المقترح لتفادي تكرار الحادثة.
 )4الجزء الرابع ويتم استكماله من قبل صاحب الصالحية إلعتماد اإلجراءات التصحيحية المناسبة.
 )5الجزء الخامس ويتم استكماله من قبل إدارة الجودة للتأكد من ما يلي:
 )1-5استكمال النموذج.
 )2-5تكوين الفريق.
 )3-5التصنيف مناسب للحادثة.
 )4-5التحديد المناسب للسبب.
 )5-5فعالية اإلجراء التصحيحي.
 )6-5توافق اإلجراء مع المعايير واللوائح.
 )7-5مالئمة الفترة الزمنية.
· يستخدم نموذج تقرير الحادثة بهدف تحسين األداء فقط وال يستخدم كمستند قانوني إطالقًا.
· يجب أن ال يتم حفظ النموذج بملفــات المرضى أو الموظفين ويتم االحتفاظ به بالســجالت المخصصة
لذلك بإدارة /قسم الجودة.
· إذا كانت الحادثة جسيمة يتم إتباع التنظيمات المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الخصوص.
SaudiMOH
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االستدعاء لتغطية العمل
الهدف

لضمان تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين على مدار الساعة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بوضع سياسة خاصة يلتزم بها في تقديم الخدمات الالزمة للمرضى والمراجعين
على مدار الساعة وذلك من خالل تطبيق نظام االستدعاء لجميع الوظائف التي تعمل بنظام الورديات لتغطية
العمل وقت الحاجة ووضع آلية واضحة ومضبوطة وفق أنظمة وزارة الصحة تضمن تغطية العمل وقت الحاجة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع األنظمة والقوانين المنظمة لتغطية العمل بما يضمن تغطية العمل
وقت الحاجة ويتم وضع جداول التغطية والتي تتضمن وسائل االتصال بالموظفين المناوبين لتغطية العمل
وقت الحاجة ويجب أن يتم تعريف وإلزام جميع الموظفين المعنيين بها.

االجتماعات الدورية لألقسام
الهدف
السياسة

مناقشة المواضيع المتعلقة بالقسم.
يجب على إدارة المستشفى أن تعتمد سياسة خاصة لالجتماعات الدورية لألقسام وتوضيح آلية تفعيلها
ومتابعة تنفيذها ويجب على جميع األقسام اإللتزام بعقد االجتماعات الدورية للقسم لمناقشة جميع ما
يخص القسم على أن يتم عقد االجتماع بشكل دوري ويتم توثيقه ومتابعة تنفيذ توصياته.

التواصل مع وسائل اإلعالم
الهدف
السياسة

إيصال الرسالة اإلعالمية المناسبة ألهداف المستشفى والمتوافقة مع أهداف وزارة الصحة.
يجب أن تقوم إدارة المستشــفى باعتماد سياســة خاصة للمصرح لهم بالتصريح لوسائل اإلعالم على أن
يتم إعداد قائمة المسئولين المصرح لهم بالتصريح والتي تتضمن وسائل االتصال بهم وأن يمنع منعًا باتًا
التصريح ألي وسيلة إعالمية من غير المصرح لهم بذلك ويجب أن تكون السياسة معلنة لجميع العاملين
بالمستشفى ومن يخالف ذلك يكون عرضة للمسألة القانونية.
الدخول ألقسام المستشفى الداخلية

الهدف
السياسة

 )1توضيح األشخاص المصرح لهم بالدخول ألقسام المستشفى .
 )2المحافظة على خصوصية المرضى.
يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتنظيم الدخول ألقسام المستشفى الداخلية بحيث
تضمن عدم دخول األشخاص غير المصرح لهم بالدخول حفاظًا على سرية وخصوصية المرضى ،ويجب
على المستشــفى أن يقوم بوضع اآللية المناســبة التي تضمــن تطبيق ذلك علــى أن تتضمن العناصر
التالية كحد أدنى:
 )1يجب على جميع العاملين المصرح لهم بالدخول لألقســام الداخلية اإللتزام بالزي الرســمي ووضع
بطاقة العمل المعتمدة.
 )2يجب أن يلتزم عمال الشركة المشغلة بااللتزام بالزي الرسمي ووضع بطاقة العمل المعتمدة.
 )3في حالة الدخول للحاالت الطارئة يتم االلتزام بالسياسات المعتمدة لذلك.
 )4يمنع منعًا باتًا الدخول لألقســام النســائية إال لالشــخاص المصرح لهم وبعد التنســيق مع مشــرفة
التمريض المسئولة بالقسم.
 )5مشرف التمريض بالقسم مسئول عن اإلبالغ في حالة مخالفة السياسة.
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العقد العالجي
الهدف
السياسة
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ضمان التزام المريض بنظام المستشفى وأن يكون إقراره مبنيًا على المعرفة.
يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للعقد العالجي مع المرضى قبل الدخول بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة واألصــول الطبية المتعارف عليها مع تصميم نمــوذج خاص للعقد العالجي
يتم أخذ إقرار المريض بما جاء فيه إن كان مستبصرًا وإن لم يكن المريض مستبصر ينتقل الإلقرار
لولي أمره على أن يتضمن العقد التزامات المريض التالية:
 )1التعريف بحقوق المرضى ومسئولياتهم وفق الئحة حقوق المرضى.
 )2إقرار بالرغبة في العالج بالمستشفى.
 )3االلتزام بإتباع سياسة عدم التدخين بالمستشفى.
 )4االلتزام بأن بعدم إدخال أي مادة من المواد الممنوع دخولها للمستشفى حسب الئحة الممنوعات
المعتمدة بالمستشفى.
 )5االلتزام بارتداءالزي المخصص للمرضى المنومين بالمستشفى.
 )6االلتزام بالموافقة على إجراء فحص دوري للبول والدم إذا طلب الطبيب ذلك.
 )7االلتزام بسياسة االتصاالت الهاتفيه بالمستشفى.
 )8االلتزام بنظام الزيارة المعتمدة من قبل المستشفى.
 )9االلتزام بالموافقة على التفتيش الذاتي عند الدخول والتفتيش بصفة دورية وقتما يطلب ذلك.
 )10االلتزام بالموافقة على تفتيش زوار المريض.
 )11االلتزام بالموافقة على وضع الزيارات تحت المالحظة.
االلتزام بالموافقة على التعاون الكامل وكذلك قبول أي عالج يعطى لي بما فيه الدواء عن طريق الفريق
العالجي للمستشفى.
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العقد العالجي
الهدف
السياسة

ضمان التزام المريض بنظام المستشفى وأن يكون إقراره مبنيًا على المعرفة.
 )1االلتزام بالموافقة على عدم إحضار طعام من الخارج برفقة األقارب واألصدقاء.
 )2االلتزام بالموافقة على تناول الوجبات الغذائية في األماكن المخصصة لذلك.
 )3االلتزام بالموافقة على البقاء في المستشفى حتى انتهاء البرنامج العالجي.
 )4االلتزام بالموافقة على أن يكون مسئوال ً عن سلوكه و يتفهم أنه ربما يواجه أي تصرف قضائي وربما
يتحمل العقوبات إذا تعدى على سياسة المستشفى أو أثار القلق أو التهديد للعاملين أو المرضى
اآلخرين سواء بالقول أو الفعل ويستثنى من ذلك المريض الغير مستبصر.
 )5االلتزام بالموافقة على وضعه في غرفة العزل عند الضرورة كجزء من العالج.
 )6االلتزام بالموافقة على تعاون عائلته الكامل ومشاركتهم أثناء البرنامج العالجي.
يتبع إرشاداتهم لمرحلة
 )7االلتزام بالموافقة على التعاون الكامل مع الفريق العالجي للمستشفى وان ٌ
العالج بعد الخروج.
 )8إقرار بأنه فهم جيدًا كل بنود وشــروط العقد العالجي بالمستشــفى وأن يكــون توقيعه بذلك إقرارًا
بالموافقة وتحمله مسئولية مخالفة أي بند أو شرط من ما جاء في العقد العالجي.

التعامل مع المرضى مجهولي الهوية
الهدف

ضمان وجود جهة تضمن استالم المريض بعد انتهاء برنامجه العالجي

السياسة

يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياســة خاصة للتعامل مع المرضى مجهولي الهوية حسب
األنظمة والقوانين المنظمة لذلك بحيث ال يتم تقديم الخدمات العالجية للمرضى مجهولي الهوية إال بوجود
جهة ضامنة للمريض مثل الشرطة أو الهالل األحمر وتلتزم باســتالمه بعد انهاء البرنامج العالجي الخاص
بذلك ويستثنى من ذلك الحاالت الطارئة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وبما يضمن اإللتزام بتفعيل السياسة على أن يكون
الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1عند حضور مريض للمستشــفى يجــب أن يتم التحقق من هويــة المريض ووضع صــورة من اإلثبات
الرســمي للمريض في الملف الطبي وفي حالة عدم وجــود ما يثبت هوية المريــض ال يتم دخوله
للمستشفى إال في الحاالت التالية:
 )1-1إذا وصل المريض عن طريق الجهات األمنية وفي هذه الحالة يتم أخذ التعهدات الالزمة من الجهة
األمنية بإحضار ما يثبت هوية المريض واستالمة عند انتهاء الفترة العالجية.
 )2-1إذا وصل المريض كحالة طارئة في هذه الحالة يتم تسليم المريض من خالل النقطة األمنية
المتواجدة بالمستشفى ويتم استالم الحالة من النقطة األمنية بعد أخذ التعهدات الالزمة بإحضار
ما يثبت هوية المريض واستالمه عند انتهاء الفترة العالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

17

التعامل مع مريض متهيج
الهدف
السياسة

 )1السيطرة على المريض المتهيج .
 )2المحافظة على سالمة المريض وسالمة اآلخرين .
يجب أن يقوم المستشفى بوضع سياسة خاصة لتعامل مع المريض المتهيج ووضع آلية مناسبة تمكن
من السيطرة على المريض دون أن يؤذي نفسه أو يؤذي األخرين على أن تتضمن اآللية العناصر التالية
كحد أدنى:
 )1يمكن عزل المريض المتهيج في غرفة العزل وفق سياسة عزل مريض متهيج.
 )2أمر الطبيب بتثبيت المريض البد أن يكون مكتوبًا وواضحًا في ملف المريض قبل ربطه وفي الحاالت
الضرورية جدًا وعند عدم وجود أمر مكتوب فأن على رئيس التمريض التنسيق في ذلك مع الطبيب.
 )3أخذ الحيطة والحذر عند تهيج أي مريض وعدم ترك المريض بمفرده حيث البد من وجود عدة أشخاص
لحماية المريض واآلخرين من اإليذاء.
 )4يجب معاملة المريض بأسهل الطرق وبأسلوب هادئ قدر المستطاع حتى يهدأ قبل االستعجال في
تثبيته (تقييده) ويجب تواجد أكبر عدد ممكن على أال يزيد عن خمسة أشخاص قبل تثبيت المريض
في سريره أو على األرض أو إعطائه الدواء بالقوة.
 )5إشعار المريض باستعمال القوة عند الضرورة إذا لم يهدأ وشرحها له.
 )6يجب إشعار الطبيب في الحال عن اإلجراءات التي أتبعت لتهدئة المريض
 )7يجب على الممرض مراقبة المريض باستمرار على األقل من  15 – 10دقيقة إذا كان مثبتًا باألربطة
الطبية أو معزوال ً في غرفة العزل.
 )8يجب على الممرض مناقشة الحادثة مع المريض عندما تهدأ حالته.
 )9ضرورة كتابة الحادثة في تقرير حادثة حسب النموذج المعتمد لذلك.
على جميع المشــاركين في الســيطرة على حالة التهيج مناقشــة الحالة فيما بينهم وتفادي األخطاء
التي قد ارتكبت أثناء عملية الســيطرة في وجود غرفــة للعزل يجب تفادي تكتيــف المريض وفي
عدم وجودها من الممكن تكتيفه وسرعة نقله إلى غرفة العزل أو نقله إلى قسم به غرفة عزل.
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 )11من الممكن إعطاء الدواء الموصوف للسيطرة على المريض قبل تقييده.
 )12يكون التقييــد لليدين والرجلين كل على حــده وفي وضعها المريح المســترخي إضافة إلى تثبيت
الجسم وذلك عن طريق األربطة اآلمنة والمعدة لذلك.
 )13يجب أال تكون األربطة شــديدة اإلحكام لكي ال تعيق الدورة الدموية للمريــض ولكن يجب أن تكون
آمنة وغير قابلة لالنفالت.
 )14يجب فك األربطة و مراقبة المريض كل  15دقيقة حتى تهدأ حالة المريض وتوثيق ذلك بالتوقيت والتوقيع.
 )15يجب فك األربطة إذا كان المريض نائمًا دونما إزعاجه.
 )16يجب غسل وتعقيم األربطة بعد االستعمال وقبل استعمالها لمريض آخر.
 )17يجب حفظ أربطة التثبيت في مكان آمن و أن ال تكون في متناول المرضى حتى ال يساء استعمالها.
 )18المريض المثبت بأربطة يجب أن يكون في غرفة بمفرده قدر المستطاع.
 )19يجب تفادي تقييد أو تثبيت المريض وقت الزيارة.
 )20يجب أن يتم تدريب جميع طاقم التمريض على آليات وأساليب التعامل مع المريض المتهيج.
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الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

العزل لمريض متهيج
الهدف
السياسة

 )1السيطرة على المريض المتهيج .
 )2المحافظة على سالمة المريض وسالمة اآلخرين .
يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة لتنظيم عملية عزل المريض المتهيج بغرفة العزل
المخصصة لذلك والتي يجب أن يكون تصميمها مناسبًا لعزل المريض المتهيج حسب المعايير الخاصة
بذلك ،حيث أن العزل يســتخدم كوسيلة للتحكم البشري ويســتعمل للرعاية بالمريض عندما يصبح
سلوكه خارج السيطرة ويهدد سالمته أو سالمة المرضى أو الفريق العالجي أو يهدد البيئة المادية .ويحتاج
العزل إلى مبررات طبية وإكلينيكية ويستخدم فقط لحماية المريض من إيذاء نفسه ،أو إيذاء اآلخرين ،أو
تهديد البيئة العالجية والمادية .العزل ال يستخدم كوسيلة عقابية أو من أجل راحة الفريق العالجي ،على
أن يكون الحد األدنى من السياسة واإلجراءات المنظمة لها تحتوي على العناصر التالية:
 )1تستخدم غرفة العزل المغلقة بعد التقييم لحالة المريض للمحافظة على سالمة المريض والمرضى
اآلخرين وحماية الفريق العالجي والبيئة .ويتم استخدامها بعد التأكد من عدم جدوى الوسائل البديلة
األخرى كطريقة التعامــل وتهدئة المريض والتي يجب اتخاذها قبل اســتخدام غرفــة العزل .ويتم
استخدام غرفة العزل لألغراض التالية:
 )1-1حماية المريض من التعرض إلى إصابات.
 )2-1حماية المرضى اآلخرين من اإليذاء.
 )3-1حماية الفريق العالجي.
 )4-1حماية البيئة المحيطة.
 )5-1تخفيف حالة التهيج للمريض.
 )2يجب أن يكون قرار وضع المريض بغرفة العزل بقرار من الطبيب المسئول و في حاالت الطوارئ وفقًا
لتقييم رئيس التمريض أو مشــرف التمريض المناوب أو الممرض المشــرف علــى الحالة مدعمة
بتقييم الطبيب المختص وإقرارها خالل عشرين دقيقة كحد أقصى.
 )3وضع المريض بغرفة العزل في الحاالت الطارئة والتي تحدث في ظروف إستثنائية أو مختلفة تؤدي
إلى سلوك إيذائي أو تخريبي إذا لم يتم التعامل معها أو معالجتها والحاالت الطارئة المعتبرة هي:
 )1-3التهديد أو محاولة إيذاء النفس أو اآلخرين.
 )2-3المرضى المتهيجين أو االنفعاليين الذين يحتاجون إلى إعادة السيطرة على أنفسهم وإبعادهم
عن مصدر الخطر المباشر أو المحتمل.
 )3-3المريض العدواني الذي ال يمكن السيطرة عليه أو التعاون معه.
 )4-3التلف الحاد للبيئة العالجية (التسبب في حدوث تهيج جماعي).
 )5-3الهروب أو محاوالت الهروب التي ال تتوقف إال بإجراءات الحجز.
 )4يجب توضيح اإلجراءات والهدف من غرفة العــزل قبل وضع المريض في الغرفة .وأن هذا اإلجراء مؤقت
سيتم إلغاءه فور عودة المريض لحالته الطبيعية.
 )5يجب أن تتم مرافقة المريض إلى غرفة العزل بصورة ال تؤدي إلى إيذاء المريض أو تعرضه للخطر وأن
يتم تدريب جميع أفراد طاقم التمريض على هذه الخطوات.
 )6يجب تفتيش المريض جيدًا قبل وضعة في غرفة العزل إلزالة أي مواد قد تؤدي إلى إيذائه مثل (الوالعات،
اآلالت الحادة ،المواد الحارقة ) .كذلك إبعاد األشياء المعوقة مثل األحذية ،األحزمة ،النظارات ،الساعات،
أي مواد أخرى قد تستعمل في إيذاء النفس أو االخرين.
 )7عدم السماح باستخدام الوسادات.
 )8يجب أن يكون المريض تحت المراقبة المشددة (واحد لواحد) في جميع األوقات خالل فترة العزل ويجب
أن يتعامل مع المريض ممرض متمرس في التعامل مع الســلوك العدواني أو العنف واستخدام
العزل والتقييد الطبي.
 )9يجب التأكد من حالة المريض كل ربع ساعة ( 15دقيقة) وتوثيق ذلك في السجل الخاص.
 )10يقدم للمريض سوائل كل ساعتين على األقل ومساعدته في الذهاب إلى دورة المياه كل ساعتين
أو عند طلب المريض ويتم تقديم الوجبات الغذائية حسب الجدول المخصص لذلك أو عند ما يكون
المريض مهيئًا لذلك.
 )11يجب أن يقدم الطعام في وسائل مناسبة ،على أن يقوم الممرض بمساعدة المريض على تناول
الطعام إذا لزمت الحالة لذلك.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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العزل لمريض متهيج
السياسة

 )12يستخدم العزل في الحاالت الطارئة التي ال يكون فيها الطبيب موجودًا ويجب أن يتم إبالغ الطبيب لتقييم
الحالة خالل  20دقيقة من عزل المريض وال يكتفى بالتوجيه الهاتفي .يجب تدوين تقييمات األطباء وقرار
العزل في مستندات المريض (ملف المريض).
 )13إذا تطلب األمر عزل المريض بشكل طارئ بعد مضي  20دقيقة يجب على الطبيب كتابة أمر باالستمرار
في العزل وتدوين ذلك في ملف المريض،علما بأن مدة العزل يجب أن ال تتجاوز  4ساعات ,إال في الحاالت
الطارئة بقرار من الطبيب المعالج أو األخصائي المناوب.
 )14أي مريض تحتاج حالته إلى عزل يتم استكمال التقييم التمريضي والذي يتضمن المعلومات التالية:
 )1-14مالحظة العالمات والسلوك المرضي قبل استخدام غرفة العزل .
 )2-14األسباب ونوعية العزل (عزل بأمر الطبيب – عزل بأمر الممرض المسئول).
 )3-14عمل التدخالت العالجية البديلة قبل استخدام العزل.
 )4-14مدة العزل الذي ُأستخدم.
 )5-14التوثيق فيما يتعلق بفحص الغرفة والمريض وإزالة كل المواد الموجودة (إذ وجدت).
 )6-14يقوم الممرض بكتابة تقرير حادثة بذلك ويتم اتباع االجراءات الخاصة بسياسة الحوادث.
 )15يجب إبالغ مشــرف التمريض إذا وضع المريض في العزل .سوف يقوم المشرف بإضافة هذه المعلومة
إلى سجل المشرفين ومذكرات التمريض.
 )16يجــب المحافظة على نظافة الغرفــة في جميع األوقات تقــع مهمة نظافة الغرف علــى عامل النظافة
المناوب بعد استخدامها للمريض.
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التقييد العالجي
الهدف

حماية امن وسالمة المرضى والموظفين والممتلكات

السياسة

يتوافق استخدام القيد العالجي مع المعايير الطبية النفسية و يقتصر استخدامه في الحاالت النفسية
الطارئة وذلك للحاالت التالية:
 )1عند فشل األساليب األخرى أو عندما تكون األساليب األخرى غير فعالة أو غير مالئمة.
 )2منع المريض من إيذاء نفسه أو األخرين أو الممتلكات.
ويجب أن يتم بذل كل الجهد الممكن للحفاظ على كرامة وسالمة المريض اثناء تنفيذ عملية التقييد
وال يجوز كتابة أمر القيد العالجي عند اللزوم كما أن العقد العالجي يجب أن يحتوى على بند استخدام
القيد العالجي كوسيلة عالجية يمكن أن تســتخدم لحماية المريض أوالمرضى اآلخرين أو الممتلكات
وفق سياسة المنشأة الطبية.

اإلجراءات

 )1تكون مسئولية األمر بالقيد العالجي من مسئولية الطبيب المعالج ويجب أن يتم توثيق ذلك مع
تضمين التاريخ والوقت والمالحظات مع توثيق أسباب استخدام القيد العالجي بدال ً من األساليب األخرى
األقل تقيدًا.كذلك سلوك المريض خالل العملية وأي أسباب أدت إلى إنهاء القيد العالجي
 )2يجب أن يتأكد الطبيب من أن حالة المريض الصحية تسمح باستخدام القيد العالجي.
 )3عندما يتعذر تواجد الطبيب يقوم مشرف التمريض بالقسم وفى حاالت خاصة بتنفيذ العملية وذلك
إذا شكل سلوك المريض خطرًا على نفسه أو اآلخرين والممتلكات.
 )4يقوم مشرف التمريض بالوحدة بإبالغ الطبيب في مدة أقصاها  20دقيقة من البدء باإلجراء.
 )5يقوم الطبيب بمباشرة الحالة وكتابة األمرفي مدة أقصاها نصف ساعة من وقت التبليغ.
 )6أقصى مدة مســموح بها للقيد العالجي ( )4ســاعات على أن يتم التمديد كل ساعتين وفى حاالت
خاصة يمكن التمديدلمدة أقصاها( 24ساعة) بموافقة االستشاري المشرف على الحالة.
 )7إذا اســتدعت الحاجة إلبقاء المريض تحت القيد العالجي ألكثر من ( 24ســاعة) يقــوم الفريق المعالج
بتقييم الحالة ومراجعة الخطة العالجية.
 )8يتأكد مشرف التمريض بالوحدة من وجود أدوات القيد العالجي وأنها صالحة لالستخدام وذلك مرة
كل ( 48ساعة) ويتم توثيق ذلك.
 )9يسمح للممرضين المدربين على استخدام القيد العالجي فقط بتطبيقه على المرضى.
 )10يتم تفتيش المريض في أسرع وقت أثناء اإلجراء للتأكد من عدم حمله أدوات ممكن أن تؤذيه.
 )11يتم تقييد المريض في الوضع البسيط الوجه إلى األعلى متجها لسقف والذراعين على الجانبين
والساقين مضمومتين والكتفين مبسوطين والسماح للمريض بالتنفس بصورة طبيعية.
 )12إذا استدعت حالة المريض تقييده في أي وضع أخر يقوم الطبيب بكتابة السبب بشكل واضح.
 )13يقوم الفريق المعالج باستدرار تعاون المريض إثناء العملية وذلك بشرح اإلجراء بهدوء وذكر األسباب
التي استدعت ذلك والسلوك الذي يجب إتباعه إلنهاء القيد العالجي.
 )14يقوم الطبيب المسئول بإجراء الفحص الجســدي لتأكد من عدم وجود إصابات إثناء تطبيق القيد
العالجي والتأكد من فاعلية القيد.
 )15يقوم الممرض بالمالحظة البصرية المباشرة ومالحظة وكتابة الوظائف الحيوية وحركة المريض
وإدراكه ومالحظة درجة الحرارة ولون البشرة والنبض في إطراف المريض كل نصف ساعة.
 )16يقوم الممرض المكلف بإبالغ الطبيب حاال ً عند حدوث أي تغير.
 )17يقوم الممرض المكلف بمســاعدة المريض عند تناوله الطعام والشــراب واســتخدام المرحاض
بصوره ال تؤثر في سالمته وسالمة اآلخرين.
 )18يتأكد الطبيب من أن كل األسباب التي أدت إلى استخدام القيد قد زالت تماما.
 )19يقوم الممرض بكتابة تقرير حادثة بذلك ويتم اتباع اإلجراءات الخاصة بسياسة تقارير الحوادث.
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االلتزام بالتوثيق بالملف الطبي
الهدف
السياسة
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إلزام جميع المتعاملين مع المريض بتوثيق جميع اإلجراءات الخاصة بالمريض بملفه الطبي.
يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لإللتزام بالتوثيق بالملف الطبي لجميع المسئولين
عن ذلك وحسب ما يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة على أن يقوم كل فرد من أفراد الفريق العالجي بتوثيق
جميع اإلجراءات التي تخص المريض بملفه الطبي على أن تكــون محتويات الملف الطبي كحد أدنى
ما يلي:
 )1النماذج والمتطلبات اإلدارية:
 )1-1واجهة الملف الطبي (نماذج السجالت الطبية).
 )2-1صورة الهوية واألوراق الثبوتية.
 )3-1نموذج األمانات.
 )4-1نموذج ملخص الخروج.
 )5-1نموذج العقد العالجي.
 )6-1نموذج حقوق المريض النفسي.
تعهد المريض  /ولي األمر.
 )7-1نموذج ّ
 )8-1نموذج خروج ضد النصح الطبي.
 )9-1نموذج قائمة األشياء الممنوع إدخالها للمستشفى.
 )10-1نموذج الموافقة على التفتيش.
 )2الجانب الطبي  /الفني:
 )1-2نموذج .initial assessment
 )2-2نموذج .emergency
 )3-2نموذج .progress notes
 )4-2نموذج .general assessment - psychiatrist
 )5-2نموذج .general assessment other specialties
 )6-2نموذج .management plan
 )7-2نموذج طلب وتقرير تخطيط المخ.
 )8-2نموذج استشارة طبية.
 )9-2نموذج طلب وتقرير تخطيط القلب.
 )10-2نموذج طلب تحليل مواد مخدرة.
 )11-2نماذج العنف األسري.
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 )12-2نموذج تحويل االستشاري.
 )13-2نموذج .progress note
 )14-2نموذج .initial assessment
 )15-2نموذج طلب تخطيط المخ.
 )16-2نموذج طلب وتقرير تخطيط القلب.
.Management plan )17-2
 )18-2نموذج متابعة حالة مريض في العيادات الخارجية.
 )19-2نموذج التقييم النفسي.
 )20-2نموذج تطور الحالة النفسي.
 )21-2نموذج دراسة حالة.
 )22-2نموذج التتبع االجتماعي للحالة.
 )23-2نموذج التقييم التمريضي .Nursing assement
 )24-2نموذج العالمات الحيوية .Vital signs chart
 ) 25-2نموذج الرعاية التمريضية .Nursing care plan
 )26-2نموذج التطور المرضي.
 )27-2نموذج األوامر العالجية.
 )28-2نموذج متابعة حالة قيد.
 )29-2نموذج مالحظة نوم المريض.
 )30-2التقييم التمريضي لمرضى خدمة المجتمع.
 )31-2سجل أنشطة المريض.
 )32-2نموذج ملخص الخروج.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

قواعد وصف وصرف األدوية
الهدف

السياسة

 )1حماية المريض من األخطاء الدوائية.
 )2توثيق عملية صرف األدوية بشكل صحيح.
يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لقواعد وصف وصرف األدوية بالتوافق مع متطلبات وزارة
الصحة ووضع آلية مضبوطة تضمن تطبيق السياســة على أن يكون الحد األدنى من قواعد وصف وصرف
األدوية على مايلي:
 )1يجب أن يشمل عالج المريض النواحي النفسية والعضوية واالجتماعية ( )Biopsychosocial-spiritualمع
مراعاة الضوابط اإلسالمية والعادات والتقاليد التي قد تفيد في عالج المريض وال تؤثر عليه.
 )2يجب وضع خطة عالجية دوائية واضحة للمريض بعد استقرار حالته الصحية مبدئيًاويقوم رئيس الفريق
المعالج وأعضاء الفريق بوضع الخطة العالجية واإلشراف عليها.
 )3يجب أن يكون العالج حسب القواعد والنظم العلمية المتعارف عليها عالميًا مع تفادي األدوية التي قد
تؤدي إلى ضرر جسمي أو نفسي وتفادي تعدد األدوية في وقت واحد دون حاجة طبية مع ذكر المبرر
وتوثيق ذلك عند استخدام أدوية محددة.
 )4األدوية الخاضعة للرقابــة البد أن تحفظ فــي دوالب محكم ويبقى مفتاحه مع مشــرف التمريض في
محطة التمريض المعينة والذي يحمله معه طوال الوقت.
 )5األدوية الخاضعة للرقابة البد من مراجعتها وتجديد وصفها كل  3أيام في ملف المريض أما بقية األدوية
فيتم مراجعتها مرة كل أسبوع.
 )6يجب عدم إعطاء المريض أدوية بأوامر تلفونية إال في الحاالت الطارئة جدًا شريطة أن يكرر الطبيب األمر
للممرضين اثنين ،وكالهما يعيدان األمر شفهيًا لكي يسمعها الطبيب والممرض األخر وأن يحضر الطبيب
لكتابتها في ملف المريض خالل  30دقيقة.
 )7األدوية الموصوفة عند اللزوم يجب تفاديها قدر اإلمكان ولكن عند الضرورة ممكن إعطائها للمريض
من قبل الممرض شريطة أن يكون ذلك متفق علية مسبقًا من قبل الطبيب المعالج وعلى أن يتم
مراجعتها كل  3أيام.
 )8يجب توفير األدوية عن طريق صيدلية المستشفى وفي ظروف خاصة عند عدم توفرها في الصيدلية
فيتم توفيرها عن طريق صيدلية المستشفى من الخارج وإحضارها لمحطة التمريض على أن توصف
للمريض حسب أوامر الطبيب.
 )9يكتب علية إسمه ورقمه الطبي واسم الدواء وكيفية تناوله وتحفظ في خزانة األدوية المحكمة.
 )10يجب أن يتم التأكد من أن االدوية المحفوظة في الثالجة تحتوي على اســم المريض ورقم ملفه
ورقم السرير واسم الدواء وطريقة اســتخدامه وتاريخ االنتهاء ورقم التشــغيله ،ويجب أن يتم فصل
أدوية كل مريض بشكل مستقل.
 )11يجب التأكد من أن األدوية السائلة وأبر االنسولين تستخدم للمريض الذي صرفت له وال يشترك أكثر
من مريض بها.
 )12يجب على الممرض التأكد من وجود الدواء وعدده عند كل فترة تغيير بين الممرضين.
 )13يجب أن يقوم الممرض المسئول بالتاكد من درجة حرارة الثالجة الخاصة باالدوية يوميًا وتوثيق ذلك.
 )14يجب إعطاء الدواء للمريض بواسطة الممرض ويمكن لمساعد الممرض إعطاء األدوية ( التي تؤخذ
عن طريق الفم فقط والتأكد من بلعها ) تحت أشراف الممرض.
 )15يجــب االتصال بالطبيب المناوب قبل إعطــاء أي دواء موصوف عند اللــزوم إذا كان في صورة حقن.
أما إذا كان الدواء على شكل حبوب أو كبسوالت فيعطي حسب أوامر الطبيب في الملف الطبي.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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قواعد وصف وصرف األدوية
السياسة

Saudi_Moh
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 )16يجب أن يتم إتباع النظم المتعارف عليها عند إعطاء الدواء في األوقات التالية:
 ) OD ( )1-16مرة يوميًا 8 :صباحًا.
 )BID ( )2-16مرتين يوميًا ( كل  12ساعة )  8صباحًا و  8مسا ًء.
 )TID ( )3-16ثالث مرات يوميًا ( كل  8ساعات )  6صباحًا –  2ظهرًا –  10مسا ًء.
 )QID ( )4-16أربع مرات يوميًا ( كل  6ساعات ) 6صباحًا –  12ظهرًا – 6مسا ًء –  1بعد منتصف الليل.
 6 )Q6h ( )5-16مرات يوميًا (كل  4ســاعات)  4صباحًا –  8صباحًا –  12ظــــهرًا – 4عصرًا –  8مســا ًء – 12
منتصف الليل.
 )HS ( )6-16عند النوم – مرة واحدة قبل النوم.
 )PRN ( )7-16عند اللزوم – وقت احتياج المريض أو مالحظة الممرض لحاجته إليه.
 )STAT ( )8-16حاال ً – عند الطوارئ.
 )9-16أما التوقيــت في رمضان فيجب مراعاة رغبة المرضى في الصيام والتنســيق مع الفريق المعالج
ويتبع الجدول التالي:
 )OD ( )10-16مرة يوميًا عند اإلفطار.
 )BID ( )11-13مرتين يوميًا عند اإلفطار وقبل السحور.
 )TID ( )12-16ثالث مرات يوميًا – عند اإلفطار –  11مسا ًء – قبل السحور.
 )HS ( )13-16عند النوم.
 )14-16بالنسبة لألدوية النفسية والتي تحت الرقابة فيجب كتابة إسم الدواء المطلوب باألحرف وبوضوح
هل هي مرة ،مرتين أو أكثر .ويحدد الوقت وهل هوقبل أم بعد الوجبة ،ويعمل كل هذا كتابيًا .للتقليل
من حدوث الخطأ.
 )17يجب عدم ترك أدوية في متناول المريض ويجب على الممرض التأكد من أن المريض قد بلع الدواء
قبل مغادرته.
 )18يجب االلتزام بالضوابط المقررة من وزارة الصحة لوصف وصرف األدوية الخاضعة للرقابة.
 )19يجب اإللتزام بسياسة التعرف على المريض قبل البدء بأي إجراء عالجي.
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التفتيش الشخصي
الهدف
السياسة

توفير بيئة آمنة للمرضى وحمايتهم من إيذاء أنفسهم أو اآلخرين.
يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياسة خاصة للتفتيش الشخصي ووضع آلية مناسبة للقيام
بمهمة التفتيش ويجب أن يتم تفتيش جميع المرضى قبل دخولهم لألقسام وكذلك تفتيش الزوار
والموظفين إذا دعت الحاجة لذلك على أن يتم اإلطار العام لوضع اآللية التي تحتوي على:
 )1المسئولين عن عملية التفتيش وتوضيح أدوارهم بدقة.
 )2جميع المرضى سيتم تفتيشهم
 )3أن تتم عملية التفتيش قبل دخول المريض لألقسام.
 )4أن يتم سؤال المريض قبل التفتيش عن وجود ممنوعات لديه.
 )5أن يتم تفتيش المريض من قبل ممرض ورجل أمن.
 )6أن تتم عملية التفتيش بمكان مخصص لذلك.
 )7أن تكون عملية التفتيش دقيقة وبتدليك الجســدويتم الفحص البدني من أعلى الرأس إلى أسفل
القدمين وذلك للتحقق من:
 )1الشعر.
 )2األذنين.
 )3الفم.
 )4الصدر والظهر.
 )5ملتقى الفخذين.
 )6الفخذين والرجلين القدمين واألصابع.
 )7اإلبطين
 )8فحص كل األعضاء الصناعية أن وجدت لدى المريض(طاقم أسنان … الخ).
 )9يجب التفتيش والتحقق من كل مالبس المريض (الجيوب ،الثنايا ،الجوارب ،الحذاء ،المالبس الداخلية).
 )10يجب التفتيش والتحقق من كل ممتلكات المريض التي جلبها معه للمستشفى بحضور المريض
والممرض.
 )11يجب أن يتم إعالم الطبيب بنتيجة التفتيش وحدود التفتيش ومدى تجاوب المريض مع التفتيش.
 )12بعد انتهاء التفتيش يتم تسجيل اسم المريض والتاريخ والوقت وسلبية أو إيجابية التفتيش ويوقع
على ذلك وكذلك يطلب توقيع مندوب وحدة مكافحة المخدرات في حالة دخول المريض ألقســام
اإلدمان وفقًا لنموذج يخصص لذلك.
 )13يجب أن يتم إبالغ الطبيب المناوب بحصول أي شيء غير عادي أثناء التفتيش.
 )14عند ضبط أي مواد ممنوعة مع المريض يتم مصادرتها وتوثيقها وتسليمها للجهة المعنية فورًا.
 )15إذا رفض المريض التفتيش فيجب االستعانة بالجهة األمنية المسئولة بالمستشفى.

الدليل اإلشرافي
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التفتيش الدوري لألقسام
الهدف
السياسة

توفير بيئة آمنة للمرضى المنومين.
يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياســة خاصة للتفتيش الدوري لألقسام لضمان توفير بيئة
آمنة للمرضى المنومين على أن يتم وضع آلية واضحة ومحددة لعملية التفتيش على أن يكون الحد
األدنى للفترة الدورية للتفتيش أسبوعين ويجب أن يتم مراعاة الضوابط واألساليب المناسبة للتفتيش
كما يجب المحافظة على خصوصية واحترام المرضى أثناء التفتيش وذلك وفق الشروط التالية:
 )1أن يكون التفتيش دوري وغير معلن.
 )2يخضع للتفتيش جميع األماكن في القسم بما في ذلك غرف الموظفين واألطباء والممرضين..الخ.
 )3يتم تنبيه العاملين بجميع المواد المحظورة وتوضع في قائمة معلنة ونسخة في ملف كل موظف
بعد توقيعه بالعلم وااللتزام.
 )4يشارك في عملية التفتيش الدوري لألقسام رئيس الرقابة الداخلية ورئيس التمريض ورئيس الشئون
القانونية وعضوين من رؤساء األقسام المختلفة يتم اختيارهم من خالل مدير المستشفى في كل
مره يتم فيها التفتيش.
 )5ترفع النتائج بعد كتابتها في محضر ويوقع عليه جميع األعضاء المشاركين إلى مدير المستشفى.

أخذ عينة بول لتحليل المواد المخدرة من المريض
الهدف

26

 )1لتوضيح اإلجراءات المتبعة ألخذ عينة بول لتحليل المخدرات.
 )2لضمان أن عينة البول أخذت بشكل صحيح من المريض.الصحيح.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بوضع سياســة خاصة ألخذ عينة بول لتحليل المواد المخدرة من المريض
للكشف عن أنواع السموم بالتحاليل وأشهرها هذه األنواع الخمس:
 )1مجموعة  OPIATESوتشمل الهيروين و المورفين – والكودايين.
 )2مجموعة « AMPHETAMINSو منها الموادالمنشطة»
 )3مجموعة« BARBITURATE Sو منها الموادالمنومة»
 )4مجموعة « BENZODIAZEPINو منها الموادالمهدئة»
 CANNABINOID )5مثل مجموعة “الحشيش والبانجو والماريجوانا”

اإلجراءات
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بتبديل العينة على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1أن يتم أخذ العينة فور وصول المريض بمكان مناسب يضمن الخصوصية.
 )2أن يتم وضع اإلجراءات التي تضمن عدم تمكين المريض من استبدال العينة.
 )3أن يتم وضع اإلجراءات المناسبة في حالة رفض المريض إلعطاء العينة.
 )4أن يتم وضع اإلجراءات المناســبة التي تضمن تســليم العينة الصحيحة للمريــض الصحيح وبالوقت
المناسب لقسم المختبر.
 )5أن يتم وضع اإلجراءات المناســبة التي تضمن ظهور نتائج التحاليل بشكل دقيق وتسليمها للطبيب
بالوقت المناسب.

الدليل اإلشرافي
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السيطرة على محاولة هروب مريض
الهدف

السيطرة على المرضى ومنعهم من الخروج من المستشفى قبل انتهاء برنامجهم العالجي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بوضع سياسة خاصة للســيطرة على محاولة هروب مريض ووضع اآلليات
المناســبة للســيطرة على ذلك ومنع المرضى من الهروب لتمكينهم من إنهــاء برنامجهم العالجي
المقرر لهم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى وبما يضمن الســيطرة على جميــع محاوالت هروب
المرضى على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1أن يتم وضع جميع اإلحتياطات االمنية التي تضمن عدم تمكين المريض من الهرب وبما يتوافق مع
إجراءات وأنظمة السالمة.
 )2أن يتم وضع جميع االجراءات التي تضمن التعامل المناســب من قبل طاقم التمريض وأفراد األمن
السيطرة على محاولة هروب مريض بما يضمن عدم إيذاء المريض.
 )3في حالة هروب المريض وخروجه عن السيطرة يتم إتخاذ مايلي:
 )1-3تسجيل تقرير حادثة يتضمن كافة تفاصيل الحادثة حسب النموذج المخصص لذلك.
 )2-3يقوم األخصائي اإلجتماعي بتبليغ ذوي المريض والجهات األمنية المعنية بهروب المريض.
 )3-3توثيق ذلك في ملفه الطبي مع تحديد وقت وكيفية الهروب.
 )4-3تشكيل فريق لدراسة حالة الهروب ووضع الحلول المناسبة لضمان عدم تكرارها.

حفظ أمانات المرضى
الهدف

حفظ أمانات المرضى والمحافظة عليها.

السياسة

يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياسة خاصة لحفظ أمانات المرضى ووضع اآلليات المناسبة
للمحافظة على أماناتهم وتسليمها لهم عند الخروج من المستشفى على أن يتم ذلك وفق األنظمة
والضوابط المنظمة لذلك.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وبما يضمن المحافظة على آمانات المرضى وتسليمها
لهم عند الخروج على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1أن يتم التأكد من أمانات المريض قبل إستالمها من قبل مسئول األمانات.
 )2أن يتم اســتكمال النماذج الالزمة إلســتالم وتســليم األمانات والتأكد من ســامتها قبل اإلســتالم
والتسليم وتوثيق أي مالحظات موجوده على األمانات قبل استالمها.
 )3أن يتم حفظ اآلمانات بمكان مناسب وآمن.
 )4أن يتم وضع إجراءات تضمن تسليم المريض آماناته بشكل سهل وميسر.
 )5أن يتم وضع إجراءات تضمن حصول المريض على حقوقه في حال فقدان أو تضرر أماناته وهي في
عهدة المستشفى.
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التعامل مع مريض يهدد بإيذاء النفس أو االنتحار
الهدف

المحافظة على سالمة المرضى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعداد سياسة خاصة للتعامل مع المرضى الذين يهددون بإيذاء النفس أو
االنتحار ووضع اآللية المناسبة للسيطرة على المريض.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يضمن المحافظة على سالمة المريض وحمايته من إيذاء نفسه أو إيذاء اآلخرين
على أن يتم التركيز والتفصيل بالعناصر التالية:
 )1توفير بيئة آمنه للمريض وإبعاد جميع مصادر الخطر التي تمكن المريض من إيذاء نفسه أو إيذاء
اآلخرين.
 )2أخذ أي تهديد مأخذ الجد والتعامل معه على أساس الجدية.

التواصل مع ذوي المرضى
الهدف
السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتواصل مع ذوي المرضى ويجب وضع اآللية المناسبة
التي تضمن بأن تتم عملية التواصل بشكل مفيد للمريض ويضمن مشاركة ذوي المريض بما يحقق
األهداف العالجية.

اإلجراءات

تتم صياغة االجراءات بالمنشآت العالجية النفسية على أن تتضمن العناصر التالية كحد أدنى:
 )1أن يتم التواصل مع ذوي المرضى من خالل قسم الخدمة اإلجتماعية.
 )2الحصول على موافقة رئيس الفريق العالجي قبل إجراء االتصال وفق نموذج يخصص لذلك.
 )3أن يتم تحديد أهداف االتصال قبل البدء باالتصال وتوثيق ذلك.
 )4عند االتصال يقوم األخصائية  /األخصائي االجتماعي بالتعريف بنفسه وصفته والهدف من االتصال.
 )5أن يتم مراعاة الوقت المناسب لالتصال ويستثنى من ذلك الحاالت الطارئة.
 )6أن يتم كتابة تقرير عن االتصال ونتائجه ويحفظ في ملف المريض.
 )7أن يتم االتصال من خالل الهواتف الرسمية الخاصة بالمنشأة العالجية النفسية ومخالفة ذلك تعرض
المتصل للمسألة القانونية.
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نقل المرضى بين األقسام الداخلية بالمستشفى
الهدف
السياسة

المحافظة على سالمة المرضى أثناء تنقلهم بين األقسام.
يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتنقل المرضى بين األقسام الداخلية أثناء التحويل
من قســم آلخر ويجب وضع اآللية المناســبة التي تضمن بأن تتم عملية نقل المريض بشكل آمن
وتحفظ سالمة المريض ويتضمن ذلك:
 )1التوثيق في ملف المريض من قبل الطبيب المعالج والتمريض موضحًا في ذلك مبررات وأهداف نقل
المريض.
 )2التأكد من وجود قبول للمريض في القسم اآلخر من خالل النموذج المخصص لذلك.
 )3استكمال الملف الطبي للمريض وتوضيح األدوية وجميع االجراءات واالستالم والتسليم بين طاقم
التمريض في األقسام وتوثيق ذلك.
 )4تحديد الطبيب الذي سيقوم بمتابعة الحالة في القسم المحول له المريض سوا ًء كان نفس الطبيب
المعالج السابق أم طبيب آخر.
 )5يجب على العاملين الذين لهــم عالقة بالمريض تجديد المعلومات الخاصة بهــم وآخر اإلجراءات قبل
تحويل المريض.
 )6يجب أن يتم النقل في ساعات العمل الرسمية ويستثنى من ذلك الحاالت الضرورية وبأمر من المدير
الطبي أو الطبيب االستشاري المناوب.

تحويل مريض لمنشآت صحية خارجية
الهدف

• المحافظة على سالمة المرضى أثناء نقلهم لمنشآت صحية خارجية.
• تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمريض والحصول على خدمات التخصصات الطبية األخرى عند الحاجة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة لنقل المرضى لمنشآت صحية خارجية للحاالت الغير
طارئة ووضع اآللية المناسبة لعملية النقل وفق ضوابط وأنظمة وزارة الصحة على أن يتم مرافقة المريض
من قبل ممرض متمرس طوال فترة تواجد المريض خارج المستشفى ويستثنى من ذلك حاالت التنويم
والتي يتم التنسيق لها بين الجهات المعنية ( المستشفى المحول  /المستشفى المحول له ) مع ذوي
المريض.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1تقييم حالة المريض من قبل طبيب الباطنة أو الطبيب المقيم قبل إتخاذ قرار اإلحالة.
 )2استكمال النموذج الخاص باإلحالة الطبية لمنشــآت صحية خارجية بخط واضح وتوقيع ذلك مع وضع
وسائل التواصل عند الحاجة.
 )3يتم تنسيق التحويل من خالل قسم التنسيق الطبي والتواصل مع جميع الجهات المعنية بذلك بما
في ذلك إبالغ ذوي المريض بالتحويل.
 )4يتم توثيق ذلك من قبل الطبيب المعالج في الملف الطبي للمريض.
 )5يرافق المريض ممرض أو أكثر حسب حالة المريض.
 )6يقوم قسم الحركة بتوفير سيارة مناسبة لنقل المرضى ويتم فحصها والتأكد من سالمتها بشكل
دوري وتوثيق ذلك في سجالت قسم الحركة.
 )7األصل بأن يتم التحويل ألقرب مستشــفى يوفر التخصص المطلوب مالم تستدعي الحالة غير ذلك
حسب األصول الطبية.
 )8يجــب أن يكون الممــرض المرافــق للمريض ملمًا بحالــة المريــض وباألدوية التي يتناولهــا المريض
لمساعدة الطبيب عند الحاجة.

الدليل اإلشرافي
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تحويل مريض لمنشآت صحية خارجية
اإلجراءات

 )9في حالة وجود مواعيد للمتابعة للمريض في مستشــفى آخر يتم التنســيق وإحالة المريض لهذه
المواعيد متى ماكانت حالته الصحية تسمح بذلك.
 )10قبل مغادرة المريض للمستشفى المحول له يجب أن يقوم الممرض بالتأكد من التوجيهات الطبية
واألدوية الموصوفة للحالة بشكل واضح.
 )11يقوم الممرض بتوثيق أي إجــراءات في الملف الطبي للمريض عند عودتــه والتواصل مع الطبيب
المعالج وإبالغه بجميع اإلجراءات المتخذه.
 )12عند عودة المريض للقسم يتم إجراء التقييم التمريضي للتأكد من سالمته وتفتيشه للتأكد من
عدم دخول أي مواد محظورة.
 )13في حالة وجود قرار طبي بتنويم المريض في المستشفى المحول له المريض يتم التنسيق لذلك
من خالل قسم التنسيق الطبي بالمستشفى مع جميع الجهات ذات العالقة.
 )14يتم إحاطة الطبيب المعالج بجميع الخطوات واإلجراءات المتخذه.
 )15وتكون من مهــام األخصائي االجتماعي إبالغ أســرة المريض قبل إجراء التحويل ألي منشــأة صحية
خارجية سوا ًء كانت طارئة أو عادية وتوثيق ذلك في الملف الطبي للمريض.
 )16وفي الحاالت الطارئة يتم التنسيق مع إدارة الطوارئ بالشئون الصحية.

التعامل مع حالة وفاة مريض داخل المستشفى
الهدف
السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة للتعامل مع حالة وفاة مريض بالمستشفى وفق
األنظمة والضوابط المنظمة لذلك من قبل وزارة الصحة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع التنظيمات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لذلك.
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توضيح إجراءات التعامل مع حالة وصول متوفى للمستشفى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة للتعامل مع حالة وصول متوفى المستشفى وفق
األنظمة والضوابط المنظمة لذلك من قبل وزارة الصحة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع التنظيمات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لذلك.

الدليل اإلشرافي
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سياسات الرعاية الصحية النفسية المنزلية
إعادة تنويم مريض مسجل في الرعاية النفسية المنزلية النفسية
الهدف

 .1توضيح نظم و آلية اعادة تنويم مريض رعاية صحية نفسية منزلية.
 .2تنظيم اإلجراءات المتخذة في حال حاجة مريض مسجل في خدمة الرعاية الصحية النفسية المنزلية
للتنويم بمجمع/بمستشفى الصحة النفسية.
 .3ضمان حصول المريــض على الخدمات العالجية النفســية التي يحتاجها في الظــروف ا لمختلفة في
الوقت المناسب وبالشكل المالئم.

السياسة

 .1وفقا لسياسة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية يمكن تنويم او إعادة تنويم مريض
الرعاية الصحية النفسية المنزلية وفق معايير و إجراءات معينه.
 .2امكانية اســتئناف خدمات الرعاية الصحية النفســية المنزلية وفقًا لرأي الطبيب األساســي للمريض
وتقييم الفريق الصحي للرعاية الصحية النفسية المنزلية
 .3تحويل مرضى الرعاية الصحية النفســية المنزلية الى مستشــفى الصحة النفسية يكون مكتمل،
وموقع من قبل طبيب الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .4الحاجة لتنويم مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية للمريض توثق في ملفه الصحي

التعاريف

 .1الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل
لتحقيق غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقًا الحتياجات متلقي الخدمة.
 .2الطبيب االساسي للمريض :طبيب المريض النفسي (بالصحة النفسية) المسؤول عن عالج المريض.
 .3الرعاية الصحية النفسية المنزلية.MHHC :

اإلجراءات

 )1يبلغ فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية الطبيب النفسي األساسي للمريض بالقسم التغييرات
المرضية التي طرأت على المريض ويرسل تحويل بذلك.
 )2يتواصل الطبيب األخصائي بفريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية مع أسرة المريض لفهم التغييرات
المرضية التي طرأت على المريض وتقدير التدخل العالجي المالئم وإخطار األسرة بذلك وفق اإلجراءات
المحددة لذلك.
 )3يكتب طبيــب الرعاية الصحية النفســية المنزلية تحويل كامل واضح للطبيب األساســي (االخصائي)
للمريض بمستشفى الصحة النفسية.
 )4يتخذ قرار تنويم مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية الطبيب األساسي للمريض بالمستشفى
او وفقا إلجراءات إعادة التنويم بمستشفى الصحة النفسية.
 )5في حال تلقي قسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية اتصاال او أي نوع من انواع التواصل من مقدم
الرعاية او أحد افراد االسرة يوضح فيه تغيرا مفاجئا لحالة المريض الصحية النفسية يتبع ما يلي- :
· إذاتبين أن المريض يعاني من أعراض مرضية نفسية التحتاج إلى التنويم فيتم ترتيب زيارة المريض
حسب ماهو موضح في سياسة تقديم الخدمة في الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
· إذا تبين حاجة المريض إلى التنويم فيقوم فريق الرعاية الصحية النفســية المنزلية بتوجيه االسرة
بإحضار المريض الى قسم اإلسعاف والطوارئ للتقييم واكمال الالزم.
· عند دخــول المريض إلى قســم التنويم يتم خروجه بشــكل تلقائــي من خدمــة الرعاية الصحية
النفسية المنزلية،
· عند الرغبة في استئناف الخدمة بعد خروج المريض بسبب تنويمه في االقسام الداخلية يعاد طلب
إدراج المريض في الخدمة مجددا من قبل الفريق المعالج.
· توثق أســباب تنويم مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية الخدمة مع ملخص عن تطور الحالة
أثناء الخدمة في ملف المريض الصحي.

الدليل اإلشرافي
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الرعاية الطارئة بالرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

 )1توضيح نظم وآلية تقديم خدمة الرعاية المنزلية النفسية الطارئة وفق معايير الجودة و السالمة المطلوبة
 )2تنظيم ااإلجراءات المتخذة في حال حاجة مريض مسجل في خدمة الرعاية الصحية النفسية المنزلية
للتنويم بمجمع/بمستشفى الصحة النفسية.
 )3ضمان حصول المريض ،واسرته على الخدمات العالجية النفسية المناسبة التي يحتاجها في الحاالت
الطارئة في الوقت المناسب وبما يمنع تفاقم المشكلة وتطورها.
 )4توضيح نظم وآلية التواصل الهاتفي المباشــر مع المرضى المشــمولين في خدمــة الرعاية الصحية
النفسية المنزلية و ذويهم.

التعاريف

 .1فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل لتحقيق
غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقًا الحتياجات متلقي الخدمة.
 .2األوامر الهاتفية :هي االوامر التي يقوم الطبيب بإعطائها طبقا الختصاصه وصالحياته عن طريق التليفون
ألحد الممارسين الصحيين.

اإلجراءات

 .1وفقا لسياسة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية،في حال احتياج مريض الرعاية الصحية
النفسية إلى تدخل طارئ وهو بمنزله لصعوبة إحضاره للمستشفى من قبل أسرته بسبب عوامل
غيراعتيادية يقوم فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية بزيارة طارئة للمريض وفق ضوابط محددة
 .2تكون الزيارة المنزلية الطارئة خالل ســاعات الدوام الرســمي اما خارج الدوام الرسمي وايام العطالت
الرسمية فيتم التواصل مع الهالل األحمر والشرطة إلحضار المريض للمستشفى وفقا ألنظمة مستشفى
االمراض النفسية.
 .3يتم التواصل هاتفيا بالمرضى منعا النتكاسة المريض وفقا لجدوله محددة لمتابعة تطورات الحالة
النفسية بانتظام وللتدخالت الطارئة.
 .4يلتزم فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية بإجراءات االوامر الهاتفية عند الحاجة للتواصل بالطبيب
األخصائي النفسي في القسم اثناء الزيارة.

رعاية الطبية لمريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف
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 .1توضيح
او معدية وفق معاييرالجودة والسالمة المطلوبة.
 .2ضمان حصول مريض الرعايةالصحية النفسية المنزلية واسرته على الخدمات العالجية التي يحتاجها
في حاالت اكتشاف إصابته بأي اعراض مرضية او اإلصابات الناجمة عن الحوادث في الوقت المناسب.

 .1سياســة اإلدارة العامة للصحة النفســية والخدمة االجتماعية تنص على ان المرضى الذين تم تحديد
إصابتهم بأي من األمراض المزمنة او المعدية يتم التعامل معهم وفقا الحتياجات المريض النفسية
والصحية مع مراعاة التأكد من سالمته وسالمة الفريق المعالج.
 .2يتم التعاون مع المستشفيات العامة (االنشائية) واالفتراضية والمراكز الصحية األولية مع مستشفيات
الصحة النفسية الستقبال ومتابعة حالة مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية المصابين بأمراض
مزمنة او معدية او إصابات وجروح وفقا للمستشفى التي يتبع لها حسب موقع منزل المريض الجغرافي
 .3تحال جميع الحاالت المرضية (االمراض المعدية والغير معدية)او اإلصابات المكتشفةخالل خدمات الرعاية
الصحية النفســية المنزلية إلى مركز الرعاية الصحية األولية او المستشفى التي يتبع لها المريض
التخاذ اإلجراءات المناسبة.
 .4توثق جميع اإلجراءات في ملف المريض الصحي.
 .5االلتزام باالحتياطات القياسية في رعاية جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم(.وفقا لسياسة سالمة
الممارسين الصحيين).

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

التعاريف

 .1الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل
لتحقيق غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقا ًالحتياجات متلقي الخدمة.
 .2االمراض المعدية :هو اي مرض يتم تشــخيصه ويعرف بإمكانية نقله الى شــخص آخر مثل فيروس
السّل وفيروس نقص المناعة المكتسبة.
االلتهاب الكبدي «أ» و «ب « و «ج» و «د» ُ
وع َص َّي ُة ُّ
 .3الرعاية الصحية عن بعد (االفتراضية) :تشير إلى “الزيارات االفتراضية” التي تتم بين المرضى والممارس
الصحي عبر تقنية االتصاالت  -اتصال بالفيديو و/او الصوت ،والتي تسمح باالجتماعات “االفتراضية” في
الوقت الفعلي ،من أي مكان.

اإلجراءات

 .1أثناء القيام بإجــراءات قبول المريض بخدمة الرعاية الصحية النفســية المنزلية يتم التأكد من ملفه
الصحي من عدم اصابته باي مرض مزمن او معدي.
 .2حال التأكد من إصابة مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية بأي مرض مزمن او معدي يتم:
• إعادة اجراء الفحوصات الالزمة له.
• تحديد مدى استقرار الحالة الصحية للمريض قبل قبوله بالخدمة.
• تحديد طبيب المريض األساسي (ان وجد) الذي يتابع المرض المزمن او المعدي.
• تحديد المركز الصحي و/أو المستشفى التابعة لسكن المريض.
• تحديد مواعيد للمتابعة مع المستشفيات العامة )اإلنشائية( واالفتراضية والمراكز الصحية األولية
للتأكد من استقرار الحالة والتدخل السريع عند اكتشاف أي انحراف عن المتوقع من ظهرت عليه
االنتكاسة وفقا لجدوله محددة وإبالغ ذوي المريض بذلك.
 .3في حال احتياج المريض لزيارة فريق اخر غير فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية ،يتم التنسيق لذلك
بين الفريقين لحضور المريض في نفس الوقت متــى ما أمكن ذلك وان يتم توثيق جميع التدخالت
في ملفات المريض الصحية.
 .4في حال اكتشف الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزليةحاجة المريض للخدمات الطبية سواء
امراض معدية أو غير معدية او اإلصابــات اثناء الزيارة المجدولة الروتينية للمنزل يتم تحويل المريض
وفقالحالته الصحية ويعتمد على قرار طبيب فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية الى:
 1.4المركز الصحي التابع له.
 2.4المستشفى العام التابع له.
 3.4العيادات االفتراضية التي يمكن التحويل لها.
 .5عند الحاجــة يحول طبيب الفريق الصحــي بالرعاية الصحية النفســية المنزلية او طبيــب فريق الرعاية
الصحية المنزلية المريض للنقل الطبي الغير اسعافي لنقل المريض بالموعد المحدد(.يتم تحديد
الفريق الذي يحول الحالة على أساس المستشفى التي سينقل لها المريض في حالة ان كان موعد
المريض في المستشفى النفســي للمتابعة يقوم بالترتيب والتنسيق لذلك فريق الرعاية الصحية
النفسية المنزلية ،وفي حالة ان كان الموعد في احدى المستشفيات العامة يقوم بذلك فريق الرعاية
الصحية المنزلية).
 .6يتأكد فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية من استقرار حالة المريض النفسية قبل القيام بإجراءات
التحويل.
 .7يوثق فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية جميع خطوات اإلجراءات المتخذة بالملف الصحي للمريض.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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سالمة مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

 .1منع وتقليل المخاطر المعروفة والمحتملة التي تؤثر على ســامة مريض الرعاية الصحية النفسية
المنزلية.
 .2توضيح كيفيةواليةتوفير بيئة أمنة في بيت المرضى وخالية من المخاطر.
 .3ضمان تطبيق فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية األهداف العالمية لسالمة المرضى.

السياسة

 .1تتبع سياســة اإلدارة العامة للصحة النفســية والخدمة االجتماعية،لوائح وأنظمة وزارة الصحة ،بتأمين
سالمة مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية بكل المؤسسات الصحية.
 .2تقييم المخاطر والمهددات يكون استباقي.
 .3يتم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .4يتم تدريب فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية على معرفة وآلية تطبيق األهداف العالمية لسالمة
المرضى.
 .5االلتزام باالحتياطات القياسية في رعاية جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم او حالة الفريق الصحي
 .6يوثق تقييم السالمة الخاص باألخصائي االجتماعي.
 .7توثق حاالت تعرض المريض لمخاطر اثناء الرعاية الصحية النفسية المنزلية.

التعاريف

 .1سالمة المريض :الخلو من اإلصابة باألذى خالل تقديم الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .2معدات الوقاية الشخصية .PPE
 .3الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل
لتحقيق غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقا ًالحتياجات متلقي الخدمة.
 .4التعريف علــى المريض :هو المعلومة المطلوبة للتعارف الصحيح على المريض باســتخدام اســم
المريض ورقم السجل الصحي.
 .5االوامر الشــفهية:تلك االوامرالطبيةالتي يعطيها الطبيب طبقًا للصالحيات الممنوحة له في الحاالت
الطارئة فقط.
 .6االوامر التليفونية:هياالوامرالتي يقوم الطبيب بإعطائها طبقا الختصاصه وصالحياته عن طريق التليفون
ألحد العاملين الصحيين.
 .7االحتياطات القياسية:هي مجموعة من الممارسات الوقائية من العدوى التي تسري على رعاية جميع
المرضى في جميع أماكن الرعايــة الصحية،وبغض النظر عن وجود العامل المعدي أواالشــتباه في
وجوده .هي االستراتيجية األولية للوقاية من انتقال العدوى المصاحبة للرعاية الصحية بين المرضى
www.moh.gov.sa
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والعاملين والمرضى في الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .8جولة السالمة بالمنزل :جولة واسعة على نطاق المنزل للتأكيد على السالمة من األخطارالمحتملة
وسالمة الخدمات المقدمة للمريض بالمنزل.
 .9الطبيب االساسي للمريض:طبيب المريض النفسي (بالصحة النفسية) المسؤول عن عالج المريض
والذي قام بتحويله للرعاية الصحية النفسية المنزلية.
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الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

اإلجراءات

 .1يتأكد مسؤول الموارد البشرية بشكل منتظم من أن:
• جميع الممارسين الصحيين في فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية حاصل على شهادة سارية
المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• جميــع الممارســين الصحييــن فــي فريــق الرعايــة الصحيــة النفســية المنزليــة حاصليــن على
شهادةساريةالمفعول عن االنعاش القلبي الرئوي االساسي.
• جميع الممارســين الصحيين في فريق الرعاية الصحية النفســية المنزليــة حاصلين على دورات
تدريبية فيما يخص سالمة المرضى.
 .2قبل تقديم الخدمات الصحية إلى المريض يتأكد االخصائي االجتماعي من:
• سالمة البيئة المنزلية للمريض.
• دراسة الحالة االجتماعية.
• قدرة راعي المريض لرعاية المريض بالمنزل.
 .3يشارك طبيب المريض األساسي مع فريق الرعاية الصحية النفسية المنزليةلتحديد احتياجات المرضى
ً
وفقا لإلرشادات التنظيمية للرعاية الصحية النفسية المنزلية
ذوي المخاطر العالية وتقديم الخدمات لهم
•المرضى مستخدمي األدوية عاليةالمخاطر.
•المرضى الذين يعانون من األمراض المعدية( .مريض عال المخاطر مصاب باألمراض المعدية).
•المرضى المسنين الضعفاء ،واألفراد المعرضين لخطراإلساءة واإلهمال (سياسةاإلساءة واإلهمال).
•المرضى الذين يعيشون في بيئات غيرآمنة و  /أوعالية المخاطر.
 .4يتابع فريق الرعاية الصحية النفســية المنزلية الوضع الصحي والنفسي واالجتماعي لمريض الرعاية
الصحية النفسية المنزلية ويبلغ الطبيب األساسي عن تطورات الحالة بشكل منتظم.
 .5تحديد المخاطر عملية مستمرة تتم من خالل اآلليات الرسمية التالية( .بيت المريض):
االقتراحات المقدمة من فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

35

اإلجراءات
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 .6يتبع فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية اثناءالزيارةتطبيق األهداف العالمية لسالمة المرضى:
 .1.6يتأكد مقدم الخدمة بالتعارف الصحيح على المريض باستخدام وسيلتين للتعريف ،اسمه ورقم
ملفه فقط ويتأكد قبل:
 .1.1.6إعطاء الدواءو/أوعالج (حقن).
 .2.1.6الحصول على عينة دم أو عينات أخرى لعمل اختبارات معملية.
 .3.1.6قبل أي اجراء تشخيصي أواجراء داخلي.
 .2.6التحقق من دقة التواصل الشفهي والتليفوني.
 .1.2.6األوامرالتليفونية :لضمان السالمة يتم تلقي االمر الهاتفي من الطبيب عن طريق كتابة
االمر و إعادة القراءة عن طريق اثنين من الممارسين الصحيين واالمر بتكرير الدواء ال يجوز قبوله
(االمرالهاتفي يشمل جرعة واحدة فقط للدواء).
 .2.2.6االوامر الشفهية :لضمان السالمةيتم تلقي االمرالشفهي من الطبيب عن طريق كتابة
االمر وإعادة األمر كامالً من الشخص المتلقي .ويتم التوقيع على االمر الشفهي من الطبيب
المسؤول فور ًاانتهاء االجراء الطارئ ويتم كتابة التاريخ والوقت والختم.
 .3.6سالمة االدوية عالية الخطورة.
 .1.3.6تحديداألدوية ذات الخطورة العالية بواسطة عالمات خاصة أوعالمات ملونة (أحمر) وتوضع
منفصلةعن األدوية األخرى في ادراج خاصة.
 .2.3.6االدوية المتشــابهة في الشــكل أوالمتشــابهة في االســم تخزن وعليها ملصقة االسم
باألحرف الكبيرة.
 .3.3.6تخزين جميع األدوية التي تحتاج إلى تبريد بشكل مناسب.
 .4.3.6يراجع فريــق الرعاية الصحية النفســية المنزلية الصيدلــي اثناء الزيارة الصحية النفســية
المنزلية للمريض لضمان االمتثال العتبارات السالمة المناسبة في ما يتعلق بتخزين األدوية
 .4.6تقليل من مخاطر العدوى المكتسبة.
 .1.4.6تطبق االحتياطات القياسية لرعاية جميع المرضى بغض النظرعن حالتهم او حالة الفريق
الصحي (غسل اليدين – استخدام معدات الوقاية الشخصية (.)PPE
 .2.4.6جمع العينات الخاصة بالمختبربشكل مناسب و تسميته اونقلها بأمان وبشكل صحيح
إلى المختبر.
 .3.4.6الحرص على تفادي وقوع إصابات عنداستخدام اإلبر واألدوات الحادة أواألجهزةاألخرى.
 .4.4.6تعقيم المعدات التي يمكن إعادة استخدامها بشكل صحيح.
 .5.4.6التعامل مع النفايات بطريقة تقلل من خطر العدوى.
 .6.4.6نظافة وتطهير األسطح التي تكون على تماس مع المريض والبيئة المحيطة به بما في
والمالءات.
ذلك المالبس
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 .5.6تقليل من مخاطر السقوط.
 .1.5.6يقيم خطورة السقوط لجميع مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .2.5.6يتم عمل اجراءات السالمة الالزمة للمرضى ذوي الخطورة للسقوط.
 .3.5.6يوثق تقييم السقوط للمرضى واجراءات السالمة التي تم اتخاذها وتقارير السقوط في
حال تعرض المرضى للسقوط.
 .7توفير بيئة أمنة في بيت المرضى خالية من المخاطرخالل جوالت الســامة بالمنزل لتقييم المخاطر
والحد من مخاطر اإلصابات.
 .1.7التأكد من سالمة المنزل واالبواب والدرج وتوفر سندات.
 .2.7التأكد من توفر وسالمة التوصيالت الكهربائية.
 .3.7التأكد من سالمة ومناسبة دورات المياه وتوفر السنادات.
 .4.7االستخدام االمن للمعدات واألجهزة الطبية من قبل المريض وذويه لو وجدت.
 .5.7في حالة التأكد من أن المنزل غير آمن على المريض يقوم الفريق برفع ذلك لرئيس القسم
الذي يقوم برفعه لمدير المنشأة لرفعه للجهات المعنية بذلك في المديريات او التجمعات
 .8في حال تعرض أحد افراد فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية لحادثة عنف .أثناء القيام بالزيارة المنزلية:
 .1.8العنف اللفظي :يكن هادئًا وينهي الزيارة ويبلغ اإلدارة في أسرع وقت ممكن.
 .2.8العنف الجسدي أو الجنسي :يحاول تحديد طريق الهروب والصراخ والبقاء بالقرب من الفريق
والخروج من المنزل فورا،ويبلغ اإلدارة في أسرع وقت ممكن.
 .3.8كتابة تقرير مفصل بعد العودة الى القسم بالمستشفى مباشرة ويرفع إلدارة المستشفى
التخاذ اإلجراءات المناسبة.
 .9تعقد اجتماعات تخص مناقشة الحوادث والمخاطر التي تهدد سالمة المريض والفريق بشكل دوري
التخاذ القرارات لتجنبها.
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منع وتقليل المخاطر المعروفة والمحتملة التي تؤثر على سالمة الممارسين الصحيين
الهدف

 .1منع وتقليل المخاطر المعروفة والمحتملة التي تؤثر على سالمة الممارسين الصحيين.
 .2لضمان تامين سالمة فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية اثناء الزيارة المنزلية من المهددات المحتملة.
 .3توضيح كيفية والية التعامل مع المهددات األمنية اثناء الزيارة المنزلية.

السياسة

 .1تتبع سياســة اإلدارة العامة للصحة النفســية والخدمة االجتماعية،لوائح وأنظمــة وزارة الصحة ،بتأمين
سالمة الممارسين الصحيين بكل المؤسسات الصحية.
 .2تقييم المخاطر والمهددات يكون استباقي.
 .3يتم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الممارسين الصحيين.
 .4توثق حاالت تعرض فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية او أحد افراده الى التهديد او العنف.
 .5يتم تدريب الممارسين الصحيين على الية التعامل مع المهددات االمنية اثناءالزيارةالمنزلية.
.6االلتزام باالحتياطات القياسية في رعاية جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم.

التعاريف

 .1سالمة الممارس الصحي :الخلو من اإلصابة باألذى خالل تقديم الرعاية الطبية.
وخوف.
 .2التهديد :كل ما فيه توعد او إهانة
َّ
 .3العنف :يمكن أن يكون عنفًا لفظيًا أو عنف جسديًا
 .4التضارب (الشجار/االختالف) :يمكن أن يحدث إما بين الممارسين الصحيين نفسهم ،الممارسين الصحيين
وراعي المريض  /المريض،
 .5معدات الوقاية الشخصية .PPE
فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل لتحقيق غايات
وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقًا الحتياجات متلقي الخدمة.

اإلجراءات

 .1يتم تثقيف الممارسين الصحيين بشأن المخاطر داخل بيئة القسم والمخاطر ذات الصلة بوظيفتهم
المكلفين بها.
 .2تحديد المخاطر عملية مستمرة تتم من خالل اآلليات الرسمية التالية( .بالقسم او بيت المريض):
 .1.2اإلبالغ عن المخاطر المباشرة من قبل الممارسين الصحيين للمسؤولين.
 .2.2االقتراحات المقدمة الممارس الصحي على مستوى القسم.
 .3تأخذ بعض التدابير في االعتبار لضمان سالمة موظفي الرعاية الصحية النفسية المنزليةقبل الزيارة
المنزلية.
 .1.3فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية ال يقل عن اثنين ويمنعا تماما ان يكون فرد واحد.
 .2.3يلتزم جميع فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية بالزي الرسمي المعتمد من قبل وزارة الصحة،
مع االحتفاظ بهوية الموظف (بطاقة العمل) خالل ساعات العمل.
 .3.3دراسة ملف المريض والتأكد من تطور حالته الصحية .
 .4.3االتصال بمنزل المريض وتأكيد الزيــارة مع ضرورة التأكد على تواجد راعــي المريض اوأحد من
ذوي المريض اثناء زيارة الفريق.
 .5.3جاهزية سيارة الرعاية الصحية النفســية المنزلية وسالمتها ويمنع منعًا باتًا استخدام السيارة
الخاصة.
 .6.3حمل هاتفًا خلويًا أثناء الزيارة.
 .7.3مرافقة حارسة امن واحدة على االقل للفريق الطبي النسائي خاصة في الزيارات االولى.
 .4تأخذ بعض التدابير في االعتبار لضمان سالمة موظفي الرعاية الصحية النفسية المنزلية أثناء الزيارة
المنزلية.
 .1.4عدم دخول المنزل قبل التأكد من وجود راعي المريض اوأحد من ذوي المريض.
 .2.4التأكد من اغالق سيارة الرعاية الصحية المنزلية قبل دخول إلى منزل المريض.
 .3.4ال ينفصل أفراد الفريق عن بعضهم.
 .4.4تجنب أي خالف أثناء الزيارة وفي حال:
 .1.4.4حدوث تعارض بين الممارسين الصحيين أنفسهم سواء في السيارة أو بالمكتب يتم إبالغ
مدير القسم.
 .2.4.4حدوث تعارض بين المريض وراعي المريض يطلب تدخل أحد من افراد العائلة.
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اإلجراءات

 .5في حال وجود أي تهديد او احتمالية للتهديد اثناء السير (الطريق لمنزل المريض) على الفريق ان يبقى
بالسيارة ويقوم باآلتي:
 .1.5تأمين كل األبواب واالتصال مباشرة بالقسم من خالل الهاتف.
 .2.5إذا تعذرالحركة يقوم السائق بتشغيل صوت التنبيه (البوق) بالسيارة للفت النظر اليه.
 .3.5إذا كان باإلمكان الحركة يتحرك الفريق فورًا الى أقرب قسم للشرطة.
 .4.5يظل الفريق بالسيارة حتى يكون في مأمن تام.
 .6في حال تعرض أحد افراد فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية لحادثة عنف .أثناء القيام بالزيارة
المنزلية:
 .1.6العنف اللفظي :يكن هادئًا وينهي الزيارة ويبلغ اإلدارة في أسرع وقت ممكن.
 .2.6العنف الجســدي أو الجنســي :يحاول تحديد طريق الهــروب ،والصراخ والبقاء بالقــرب من الفريق
والخروج من المنزل فورًا ،ويبلغ اإلدارة في أسرع وقت ممكن.
 .3.6كتابة تقرير مفصل بعد العودة الى القسم بالمستشفى مباشــرة ويرفع إلدارة المستشفى
التخاذ الالزم.
 .7تطبق جميع االحتياطات القياسية عند رعاية جميع المرضى لمنع العدوى بغض النظر عن حالتهم:
 .1.7توفر جميع ادوات الوقاية الشــخصية ( )PPEومعرفة الممارســين الصحيين لكيفية وموعد
استخدامها.
 .2.7توفر مواد نظافة اليدين ومعرفة العاملين وقت وكيفية غسل اليدين.
 .3.7يوصى ان تكون حقيبة الممرضة الخاصة بالزيارات المنزليةجلدية الصنع.
 .1.3.7يتم تنظيفها من الخارج يوميًا.
 .2.3.7وضع ورقة نظيفة او شيت ازرق تحت الحقيبة .أثناء الزيارات المنزلية لتكون بمثابة حاجز
ضد التلوث.
 .8تتبع إدارة المستشفى االجراءات النظامية في التقرير المقدم من فريق الرعاية الصحية النفسية
المنزلية الذي تعرض للتهديد وفقا للنظم واللوائح.
 .9تعقد اجتماعات تخص مناقشة الحوادث والمخاطر بشكل دوري التخاذ القرارات لتجنبها.
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اكتمال الملف الصحي لمريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

 .1وضع سياسة توضح محتوى ونماذج الملف الصحي الكامل.
 .2اعداد ملف صحي موحد لكل مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزليةوفقا لمعايير الرعاية الصحية
المنزلية.

السياسة

 .1يعتبر الملف الطبي مكتمل عندما يحتوي على اآلتي:
 1.1معلومات المريض والمسئول عنه (راعي المريض).
 .2.1التاريخ المرضى والفحص الطبي.
 .3.1التقييم المبدئي للمريض بواسطة التمريض والطبيب.
 .4.1التقييم الطبي لكل زيارة.
 .5.1مالحظات األطباء.
 .6.1تقييم ومالحظات التمريض.
 .7.1قائمة االمراض واألدوية.
 .8.1تقييم سالمة بيئة المنزل.
 .9.1نموذج التثقيف الصحي للمريض /العائلة.
 .10.1تقييم كل تدخالت التخصصات المختلفة ان وجدت.
 .2جميع النماذج الموجودة بالملف الصحي تتوافق مع معايير الرعاية الصحية المنزلية وجهات االعتماد.
 .3التأكد من المحتويات والنماذج الخاصة بالتسجيل بالملف مسؤولية موظفي الملفات الصحية.
 .4مســئول الملفات الصحية مع لجنة مراجعة الملفات الصحية مســئولين عن جودة محتويات الملف
الصحي.
 .5الممارسين الصحيين بالرعاية الصحية النفسية المنزلية المصرح لهم الكتابة في الملف الصحي:
 .1.5االطباء.
 .2.5التمريض.
 .3.5االخصائي االجتماعي.
 .4.5التخصصات الطبية المختلفة عند الحاجة.
 .6العاملون المصرح لهم بالكتابة في الملف الصحي ملزمون باتباع قواعد التوثيق بالملف
 .7يتعرض للعقوبة الذي ال يلتزم بإكمال ملف المريض الصحي من المصرح لهم بالكتابة بحسب قوانين
وأنظمة وزارة الصحة.
يمكن لقسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية عند الحاجة (للوفاء بمعايير جهات االعتماد) اقتراح إضافة
نماذج للملف الصحي معتمدة من االدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية والصحة النفسية والخدمة
االجتماعية.

التعاريف

 .1الموظفين المصرح لهم بالكتابة في الملف :كل من له عالقة بالمريض من الفريق الصحي.
 .2إكمال الملف الصحي :هو إكمال الملفات التي يوجد بهــا نقص في بعض النماذج او المحتوى عن
طريق األشخاص المصرح لهم بالكتابة في الملف بعد عملية مراجعة السجالت الصحية.
 .3الملفات الناقصة :هي الملفات الغير مكتملة بعد زيارة المريض في المنزل.

اإلجراءات

 .1يحتوي غالف الملف الصحي على رقم هوية المريض ونوع الحساسية ان وجد.
 .2يلي الغالف معلومات هوية المريض وأقرب أقربائه.
 .1.2اسم المريض ويكون رباعي.
 .2.2العنوان.
 .3.2تاريخ الميالد.
 .4.2المسئول عن المريض.
 .3يحتوي الملف الصحي على:
 .1.3نماذج حقوق المرضى موثقة ومكتملة:
 .1.1.3توقيع المريض او المسؤول عنه على اطالعه على حقوقه وواجباته.
 .2.1.3اقرار المريض او المسئول عنه بقبول خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .3.1.3إقرار المريض او المسئول عنه أن :الطبيب المعالج شرح ما يتعلق بالمرض والعالج المالئم .
 .4.1.3الموافقة على التصوير الفوتوغرافي.
 .5.1.3رفض النصيحة الطبية والمشــورة مع المريض /العائلة عنــد اتخاذ قرار رفض النصيحة
الطبية والخروج من الخدمة.
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اإلجراءات
 .2.3التحويل الى خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية ويوضح عل االقل:
 .1.2.3التاريخ الطبي والمرض الحالي.
 .2.2.3التطعيمات ان وجدت.
 .3.2.3خطة الرعاية الصحية النفسية.
 .4.2.3الفحوصات الدورية.
 .5.2.3المستلزمات واالجهزة الطبية في حال االحتياج اليها.
 .3.3التقييم الخاص باألطباء والتمريض:
 .1.3.3التقييم المبدئي.
 .2.3.3التقييم واعادة التقييم.
 .3.3.3تقييم األلم.
 .4.3.3تقييم مستوى الرعاية الالزم للمريض.
 .4.3التقييم الخاص باألخصائي االجتماعي.
 .5.3التثقيف الصحي ويعتمد على تقييم احتياجات المريض والعائلة.
 .6.3نتائج الفحوصات المختلفة.
 .7.3تسجيل حاالت اشتباه عنف.
 .8.3مالحظات الطبيب والتمريض في الزيارات الدورية وتحتوي على االقل:
 .1.8.3المشكلة الحالية.
 .2.8.3مدى استجابة المريض لخطة العالج.
 .3.8.3التقييم واعادة التقييم.
 .4.8.3خطة الرعاية الصحية.
 .4تعتمد االدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية واإلدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية أي
نماذج جديــدة تقترح مــن االدارات لتضاف للملف الصحي فــي حال الحاجة لها لتتماشــى مع معايير
الجهات المعتمدة.
 .5الموظفين بالرعاية الصحية النفسية المنزلية المصرح لهم الكتابة في الملف الصحي:
 .1.5االطباء.
 .2.5التمريض.
 .3.5االخصائي االجتماعي.
 .4.5التخصصات الطبية المختلفة عند الحاجة.
 .6الوضوح والتوثيقبالملف الصحي:
 .1.6يتحقق فريق الرعاية الصحية النفســية المنزلية من رقم ملف المريض والمعلومات االساسية
SaudiMOHالحساسية.
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 .2.6يوثق الممارســين الصحييــن المصرح لهم بالكتابة فــي ملف المريــض المعلومات المفصلة
والكاملة عن المريض
 .3.6في حال الرغبة في تصحيح كلمة خاطئة في الملف الصحي ،يضع الممارسين الصحيين المصرح
لهم بالكتابة خط رفيع على الكلمة المراد تصحيحها مع التوقيع وكتابة التاريخ.
 .4.6جميع التدخالت مــن فريق الرعاية الصحية النفســية المنزلية البد من توثيقهــا بالملف الصحي
بطريقة واضحة ومقروءة باليوم والشهر والسنة والوقت وتحتوي على البيانات التعريفية للمريض..
 .5.6الكتابة بالحبر االزرق واللغة اإلنجليزية في حال عدم توفر نظام الكتروني.
 .6.6يوضع الختم والتوقيع علــى كل االدخاالت في الملف الصحي وال يســتعمل الختم إال من خالل
صاحب الختم.
 .7يتأكد فني السجالت الطبية بشكل دوري من اكتمال جميع نماذج الملف الصحي.
 .8يتأكد المشرف الفني بقســم الرعاية الصحية النفسية المنزلية بشــكل دوري من اكتمال التدوين
بالملفات الصحية وفقا لمعايير الجودة.
 .9الممارسين الصحيين الذين ال يكملون ملفات مرضاهم الصحية في الوقت المطلوب يتم توقيع إجراء
عقابي حسب قوانين وأنظمة وزارة الصحة.
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انهاء تقديم خدمة الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

 .1توضيح نظم وآلية انهاء خدمة مرضى الصحة النفسيةبقسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .2تنظيم اإلجراءات لخروج المريض من خدمة الرعاية الصحية النفسية المنزلية مع حفظ حقوقه.

السياسة

 .1وفقا لسياسة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية ،خروج المرضى من خدمات الرعاية
الصحية النفسية المنزلية وفق معايير وإجراءات معينه.
 .2تقرير خروج مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية يكون مكتمل ،وموقع من قبل طبيب الرعاية
الصحية النفسية المنزلية والطبيب االساسي للمريض.
 .3يوثق انهاء خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية للمريض في ملفه الصحي.
 .4امكانية استئناف خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية وفقا لحاجة وتقييم الحالة

التعاريف

 .1الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل
لتحقيق غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقًا الحتياجات متلقي الخدمة.
 .2الطبيب االساسي للمريض :طبيب المريض النفسي (بالصحة النفسية) المسؤول عن عالج المريض.
 .3الرعاية الصحية المنزلية .HHC :

اإلجراءات

 .1يقرر فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية خروج المريض من الخدمة المقدمة له أو إيقاف الخدمة
مؤقتا في الحاالت التالية:
 .1.1المريض حالته غير مســتقرة (أي تغير ســلبي في الحالة العقلية للمريض) ويستدعي دخوله
مستشفى الصحة النفسية.
 .1.2عدم توفر راعي مريض.
 .1.3أي تغير في الحالة االجتماعية يستدعي االستغناء عن الخدمة من قبل المريض.
 .1.4تغير الموقع الجغرافي للمنزل :انتقال المريض وذويه خارج المنطقة التي تغطيها الخدمة.
 .1.5تنويم المريض في األقسام الداخلية بالمستشفيات العامة.
 ..1وفاة المريض.
 .2يتخذ قرار خروج المريض من خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية أو إيقافها مؤقتًا طبيب الرعاية
الصحية النفسية المنزلية في االجتماع الرئيسي للفريق الصحي وبموافقة الطبيب االساسي للمريض
بمستشفى الصحة النفسية (االخصائي او االستشاري للصحة النفسية).
 .3طبيب المريض االساسي يوضح بالتحويل.
 .3.1سبب خروج المريض.
 .3.2التشخيص.
 .3.3الخدمات التي قدمت للمريض.
 .3.4نتائج الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .3.5األدوية التي يتناولها المريض.
 .3.6خطة العالج والتدابير التي يجب اتباعها.
 .3.7اي توصيات او خدمات اخرى وفقا الحتياج المريض.
 .4عند وجود بيئة غير آمنه او خطورة على الفريق أثناء تقديم الخدمة.
 .4.1توقف الخدمة مؤقتًا.
 .4.2يبلغ رئيس قسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية التخاذ اإلجراءات المناسبة.
 .4.3يبلغ طبيب المريض االساسي.
 .5في حال إنهاء الخدمة للمريض او توقفها مؤقتا يتم إبالغ األهل بالقرار ،ويتم التأكد من فهم األسرة
لذلك.
 .6عند الرغبة في استئناف الخدمة بعد خروج المريض بسبب تنويمه في االقسام الداخلية بمستشفى
الصحة النفسية او بسبب مرض عضوي في أحد المستشفيات العامة يعاد طلب إدراج المريض في
الخدمة مجددا من قبل الفريق المعالج بالمستشفى.
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إعادة التأهيل الوظيفي لمريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

 1.1ضمان تقييم مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية بطريقة صحيحة تسمح بعمل خطة فعالة
إلعادة تأهيلهم الوظيفي.
 1.2تنظيم اإلجراءات المتخذة في حال التأهيل الوظيفي للمرضى النفسيين المشمولين في برنامج
الرعاية الصحية النفسية المنزلية.

السياسة

 .1.1التأهيل الوظيفي :تأهيل المرضى النفسيين المشــمولين في برنامج الرعاية الصحية النفسية
المنزلية ممن هم على وظائف او من ليس لهم وظائف او فقدوها نتيجة لطبيعة المرض النفسي
المصابون به .وذلك ليتمكنوا من االستمرار في وظائفهم وتأهيلهم لوظائف تتناسب مع امكانياتهم
النفسية.
 .1.2التقييم الصحي النفسي :هو عملية تركز على جمع وتحليل منهجي للبيانات المتعلقة بصحة
المريض النفسية الستخدامها من قبل أطباء فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية ومرضى الرعاية
الصحية المنزلية لتوفير خطط الرعاية المناسبة للمرضى
الفريق الصحي بالرعاية الصحية النفسية المنزلية :مجموعة ممارسين صحيين يتشاركون في العمل
لتحقيق غايات وأهداف صحية واحدة يتم تحديدها وفقًا الحتياجات متلقي الخدمة.

اإلجراءات

 .1يتم اجراء تقييم طبي /تمريضي لجميع المرضى مبدئي لوضع احتياجات المريض عن طريق الطبيب
والممرض بفريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية ويشمل تقييم األخصائي النفسي وذلك لتحديد
امكانياته النفسية ومهاراته في العمل.
 .2إذا كانت نتائج تقييم المريض إيجابية وتمكن المريض من العمل وأداء وظيفة محددة ،ينسق فريق
الرعاية الصحية النفسية المنزلية المعالج مع قسم العالج بالعمل والعناية النهارية (في حالة وجود
القسم بالمنشأة) بوضع برنامج متكامل ومحدد الفترة الزمنية لتأهيل المريض.
 .3يبدأ برنامج التأهيل الوظيفي مع بداية الزيارات المنزلية المجدولة ويمكن تعديلها وفقا للحاجة
 .4في حــال حاجة المريض الى برنامــج تأهيلي ال يمكن تنفيــذه بالمنزل اثناء الزيــارات المجدولة ،يتم
احضار المريض الى قســم الرعاية النهارية والعالج بالعمل بالمستشــفى وذلك بالتنسيق مع إدارة
المستشفى والقسم المعنى وذوي المريض.
 .5في حالة ان كان المريض المعنى موظفا في جهة ما ،وتم إيقافه من جهة عملة او من نفسه بسبب
الوضع النفسي له ،يتم التنسيق مع جهة العمل وحثهم على المشاركة في عملية التأهيل.
 .6ينسق فريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية مع أصحاب العمل للمشاركة والمساعدة في إيجاد
الوظائف المناسبة للمرضى .من خالل الشراكات المجتمعية بين المستشفى والمجتمع
المجتمع والجهات الفاعلة لتفعيل
مبادرات بالتنسيق مع
المنزلية
النفسية
SaudiMOHالرعاية الصحية
 .7يعد فريق
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 .8يسجل الفريق الصحي للرعاية الصحية النفسية المنزلية جميع البيانات في الملف الصحي للمريض.
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حقوق ومسؤوليات مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية
الهدف

التأكد من ان حقوق المريض ومسؤولياته واضحة ومطبقة للمريض وذويه وللممارسين الصحيين في
قسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية.

السياسة

 .1تتبع سياسة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية ،لوائح وأنظمة وزارة الصحة ،بتعريف
حقوق وواجبات ومسؤوليات مرضى الرعاية الصحية النفســية المنزلية وعائالتهم وراعي المريض
بكل المؤسسات الصحية التابعة لها.
 .2تتبــع سياســة اإلدارة العامة للصحة النفســية ،لوائح وأنظمــة وزارة الصحة ،بتعريف حقــوق وواجبات
ومسؤوليات المرضى وعائالتهم وراعي المريض في الرعاية الصحية المنزلية للمرضى وعائالتهم
في إجراءات دخولهم بالخدمة.
 .3تطبق حقوق وواجبات ومسؤوليات مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية وعائالتهم وراعي المريض
بكل المؤسسات الصحية التابعة للصحة النفسية.
 .4توثق عملية حصول المريض  /عائلته على المعلومات الخاصة بحقوقه وواجباته في ملف المريض
الصحي.

التعاريف

 .1األخالق :مجموعة من المبــادئ األخالقية أو القيم التي تحكم ســلوك الفــرد والجماعة ،وعليه يتم
الحكم على تصرفات االفراد والجماعة بأنها صحيحة أو خاطئة أو جيدة أو سيئة.
 .2المبدأ األخالقي :وصف لقواعد السلوك المقبول النزيه.
 .3مبدأ احترام االستقالل الذاتي :هو اتخاذ القرارات بشأن الذات باستقاللية وحرية وحق تقرير المصير.
 .4مبدأ المنفعة :االلتزام األخالقي الذي يتعين على الممارسين الصحيين في تحقيق الفائدة للمرضى.
ويرتبط مبدأ المنفعة مع المبدأ التالي وهو تجنب الضرر.
 .5مبدأ تجنب الضرر :تجنب حدوث أي ضرر للمريض جراء أي تدخل من قبل الممارسين الصحيين ويرتبط
ارتباطا مباشرا بمبدأ المنفعة للمريض .ولكي يعتبر تدخل الرعاية الصحية المنزلية «أخالقيا» ،يجب
أن تكون الفائدة أعلى من الضرر.
 .6مبدأ العدالة :االلتزام بتقديم الرعاية الصحية للمرضى بالتساوي .وأن يحصل المرضى على مستحقاتهم
القانونية فيما يتعلق بالرعاية (العدالة القانونية).

اإلجراءات

 .1تشمل حقوق مريض الرعاية الصحية النفسية المنزليةعلى سبيل المثال ال الحصر:
 .1.1تلقي المعلومات والتثقيف بشــأن حقوقهم ومســؤولياتهم مــن الموظفين وتوثيقها في
السجل الصحي للمريض.
 .1.2المساواة في خدمات الرعاية الصحية.
 .1.3طرح األسئلة والمشاركة في خطة الرعاية الصحية الخاصة به.
 .1.4تلقي المعلومات الالزمة إلعطاء الموافقة المسبقة.
 .1.5الحصول على شــرح واضح لحالته  /حالتها عن جميع اإلجراءات التقنية المقترحة ،بما في ذلك
الفوائد والمخاطر والبدائل المقبولة وأن يتم كتابتها بطريقة واضحة وموجزة ومفهومة.
 .1.6رفض العالج أو خطة الرعاية الموصى بها ،إلى الحد الذي يسمح به القانون واإلبالغ عن أي عواقب
طبية لهذا القرار.
 .1.7الحفاظ على سرية جميع االتصاالت والســجالت المتعلقة برعايته ،وكذلك الحفاظ على سرية
وضعه االجتماعي أو المالي.
 .1.8معرفة اسم موظفي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية.
 .1.9البحث عن رأي ثان.
 .1.10تقديم شكاوى وتعليقات ومديح حول أي جانب من جوانب رعايته.
 .1.11تعرف على كيفية الحصول على تقرير طبي لتوضيح المعلومات حسب الضرورة.
 .1.12التواصل معه قبل الزيارة المنزلية بوقت مناسب.
 .1.13شرح جميع األدوية التي يتناولها المريض بجرعة ووقت ونتائج متوقعة وآثار جانبية.
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اإلجراءات
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 .1.14الحصول على الحماية من اإلهمال واالستغالل وسوء المعاملة.
 .1.15إبالغ عن ســاعات العمل وأرقام الهواتف في بالرعاية الصحية النفسية المنزلية إذا كان على
المريض  /مقدم الرعاية أي مخاوف أو تعليقات بشأن الرعاية وإبالغه بما يجب القيام به في حالة
الطوارئ خاصة في عطالت نهاية األسبوع أو خارج ساعات العمل الخاصة بالرعاية الصحية المنزلية،
إما عن طريق استدعاء الهالل األحمر  997أو رقم الطوارئ التابع لوزارة الصحة .937
 .2تشمل واجبات ومسؤوليات المرضى وعائالتهم وراعي المريض في الرعاية الصحية المنزلية
 .2.1توفير معلومات دقيقة وكاملة ،على حد علمه ،حول الشــكاوى الطبيــة الحالية ،واألمراض
السابقة ،واالستشفاء ،واألدوية ،وغيرها من القضايا ذات الصلة برعايته ،والتغييرات التي تطرأ عليها.
 .2.2توقيع الموافقة على قبول خدمة الرعاية الصحية النفسية المنزلية وشروط تقديمها.
 2.3المشاركة في خطة العالج بعد تلقي معلومات شامله من فريق الرعاية الصحية المنزلية.
 2.4االلتزام بمبادئ الرعاية الصحية واتباع خطة العالج كما حددها الطبيب األساسي وفريق الرعاية
الصحية النفسية المنزلية.
 2.5التواجد أثناءالزيارة المنزلية لفريق الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
ٍ
معد.
 2.6اإلفصاح قبل الزيارة عندما يكون أحد أفراد األسرة مصابًا بمرض
 2.7تحضير المريض للزيارة بعد اتصال الفريق به في الصباح الباكر.
 2.8إبالغ الممارسين الصحيين بالرعاية الصحية النفسية المنزلية في حالة تغيير رقم هاتف المريض
أو تغيير العنوان واإلبالغ بالمكان الجديد.
 2.9إظهار االحترام لموظفي الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 2.10الحفاظ على بيئة آمنة ومناسبة للمرضى ،وكذلك أثناء وجود فريق الرعاية الصحية النفسية
المنزلية في منزل المريض.
 2.11مراقبة واحترام سياســة عدم التدخين ســواء في غرفة المريــض أو أثناء زيــارات فريق الرعاية
الصحية النفسية المنزلية.
 2.12أن يكون لديه مكان مناسب لحفظ وتخزين وتنظيم األدوية للمريض.
 .3تعلن وتعرف حقوق وواجبات ومسؤوليات مرضى الرعاية الصحية النفسية المنزلية وعائالتهم وراعي
المريض بشكل واضح في جميع اقسام الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .4يتم شرح حقوق المرضى وواجباتهم بما يتناسب مع قدرة المريض أو وليه على الفهم واالستيعاب
وباســتخدام اللغة المناســبة .ثم يوقع ولــي امر المريــض ان تم اطالعــه وفهم حقوقــه وواجباته
ومسؤوليات ويوضع في ملف المريض الصحي.
 .5تعقد دورات تدريبية للعاملين الجدد في الرعاية الصحية النفسية المنزلية للتعريف بحقوق ومسؤوليات
مريض الرعاية الصحية النفسية المنزلية وذويه.
SaudiMOH
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الهدف

 .1تحديد آلية الحصول على اقرارالموافقة المسبقة للمريض وذويه او وليه (الممثل الشرعي له).
 .2ضمان معرفة المريض وذويه او وليه (الممثل الشرعي له)بإجراءات الرعاية الصحية النفسية المنزلية
والعالج والخدمات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة ويحتاج المريض إليها.

السياسة

 .1سياسة ادارةالصحة النفسية والخدمة االجتماعية تنص على ان المريض الذي يتم قبوله بخدمة الرعاية
الصحية النفسية المنزلية يوقع ولي آمره (الممثل الشــرعي له/الوصي)على إقرار الموافقة على
الخدمة قبل البدء في تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .2يكون اقرارالموافقة موقع ومكتمل وموجود في ملف المريض الصحي قبل أي اجراء يقوم به فريق
الرعاية الصحية النفسية المنزلية.
 .3في حاالت الطوارئ فقط يمكن التغاضي عن اقرارالموافقة و يستطيع الطبيب البدء في االجراء بدون
االقرارالمكتوب.
 .4يتلقى المرضى وأســرهم معلومات كافية عن المرض والعالج المقترح مــن فريق الرعاية الصحية
النفسية المنزلية المؤهل حتى يتمكنوامن اتخاذ قرارات الرعاية المناسبة والخدمات.

الدليل اإلشرافي
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التعاريف

 .1اقرار الموافقة :ينبع اقرارالموافقة من خالل الحقوق األخالقية و القانونية للمريض التي تعطيه او و
ذويه او وليه (الممثل الشرعي له) الحق في القرارفي كلما يتعلق باإلجراءات الطبية المتخذة معه
وان من واجبات الطبيب األخالقية ان يتأكد من مشاركة المريض و ذويه او وليه (الممثل الشرعي
له) في القرارات الطبية المتعلقة بصحته.
 .2الموافقة المسبقة :تنبع اقرار الموافقة المسبقة من خالل الحقوق االخالقية والقانونية للمريض التي
تعطيه الحق في الموافقة في كل ما يتعلق باإلجراءات الطبية المتخذة معه.
 .3الموافقة :هي قرار المريض ذو األهلية بقبول اإلجراءات الطبية المقترحة وللمريض الحق في رفض
العالج المقترح ويتم التوضيح وتبصير المريض بذلك.
 .4األهلية :هي القدرة الذهنية على فهم المعلومات وتحليلها والحكم عليها وتعتبر القدرة الذهنية
هي العامل األساسي في األهلية ولكن هناك عوامل أخرى قد تسهم في ذلك مثل عومل نفسية
وعوامل عاطفية.

اإلجراءات

 .1قبل التوقيع على الموافقة ،يتلقى المرضى والعائالت معلومات كافية عن المرض والعالج المقترح
من الممارسين الصحيين المؤهلين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات الرعاية والخدمات.
 .2يتم شرح طبيعة المرض ،والعالج المناسب ،والفوائد المحتملة ،والمضاعفات المحتملة ،وإمكانية
العالج الناجح ،واسم الطبيب المعالج أو أي استشاريين متعلقين بالعالج ،والحق في تغيير الطبيب
المعالــج أو النقل ،والتبعيات الجســدية للمريض بوضوح وعلى أســاس هذا التفســير يشــارك في
عملية الرعاية واتخاذ القرار المناسب للعالج مع الطبيب ويتم توقيع الموافقة المسبقة في ملف
المريض الصحي.
 .3قبل التصوير و/أو البحوث ،يجب على المريض التوقيع على الموافقة المسبقة بعد اإلبالغ عن الفوائد
المتوقعة والمخاطر المحتملة واإلجراءات الواجب اتباعها ،موضحا ذلك.
 .4في حالة الطوارئ فقط،يسمح للطبيب ببدء اإلجراء دون أخذ موافقة المريض المسبقة.
 .5يحق لولي امر المريض (الوصي) البالــغ القادر على اتخاذ قرار طبي بتوقيع على موافقة برفض أي
إجراء أو عالج طبي أو خدماتالرعاية الصحية المنزلية.
 .6في حالة ان كان المريض ال يتحدث العربية يوفر المترجم باللغة العربية  /اإلنجليزية.
 .7طبيب الرعاية الصحية النفســية المنزلية والفريق الصحي مســؤولون عن الحصــول على موافقة
مسبقة من المريض.
 .8تعقد دورات تدريبية للعاملين الجدد في الرعاية الصحية النفسية المنزلية للتعريف بكل ما يتعلق
بالموافقة المسبقة.
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سرية المعلومات
الهدف

 .1ضمان المحافظة على سرية وأمان المعلومات.
 .2احترام خصوصية المرضى والموظفين والعمالء اآلخرين.

السياسة

 .1سياسة قســم الرعاية الصحية النفســية المنزلية هي الحفاظ على ســرية المعلومات بما يتفق مع
القوانين واللوائح.
 .2تحديد عملية وصول المريض او ذويه على المعلومات الصحية بالطريقة المسموح بها
 .3قسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية يحافظ على حق الفرد في الخصوصية وسرية المعلومات
 .4تتم إدارة المعلومات المتعلقة بالمرضى والموظفين وفقا ألعلى درجات السرية.
 .5يلتزم قسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية بالمستشفى بالمحافظة على سرية السجالت الصحية
للمرضى.
 .6االلتزام بحماية السجالت والمعلومات من الضياع والتدمير والعبث والوصول أو االستخدام غير المصرح به.

التعاريف

 .1الجهات أو األشخاص المخولين:
 .1.1موظفي قسم السجالت الطبية بقسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية
 .1.2الموظفين ذوي العالقة المباشرة برعاية المريض كاألطباء والتمريض واخصائيين الخدمة االجتماعية
والنفسية فيما يخص السجل الطبي فقط.
 .1.3الطاقم اإلداري باإلدارة المختص بإتمام المعامالت اإلدارية بقسم الرعاية الصحية النفسية المنزلية
بالمنشأة مثل اإلدارة والسكرتارية.
 .2الســرية :حماية المعلومات بنوعيها اإلدارية والطبية من الســرقة واالســتخدامات الغير سليمة وذلك
بالتحكم باستخدام وكشف المعلومات لألشخاص المرخص لهم ذلك..

اإلجراءات

 .1يلتزم قسم الرعايةالصحية النفسية المنزلية بالمحافظة على سرية السجالت الصحية:
 .1.1تكون السجالت الطبية وثيقة سرية،مصانة،صحيحة،سارية ،واضحة وكاملة.
 .1.2المعلومات الطبية في السجالت الطبية من حق المريض.
 .1.3المعلومات الطبية للمرضى ذات طابع ســري ال يســمح ألحد باالطالع عليها دون إذن خطي من
المريض أو ولي أمره ،بينما يسمح لألشخاص المخولين بذلك بعد التوقيع علىإقرار بالمحافظة
على سرية المعلومات.
 .1.4يضمن قسم الرعايةالصحية النفسية المنزلية المحافظة على السجالت الطبية ومحتوياتها من
الضياع والتزييف أو االطالع عليها من قبل األشخاص الغير مخولين بذلك.
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 .2المحافظة على سرية المعلومات االلكترونية:
 .2.1تؤمن المعلومات الخاصة بالحاسوب بوضع كلمة مرور سرية.
 .2.2يكون مستخدمي الحاسوب مسئولين عن جميع استخدامات حسابات الحاسوب الخاصة بهم.
 .2.3يحافظ مستخدمي الحاسوب على سرية كلمة المرور لكل الحسابات المخصصة لهم.
 .2.4يحذر مستخدمي الحاسوب من اســتخدام حاسباتهم من قبل أشخاص غير مصرح لهم وهذا
إلزامي وخاصة للموظفين المسئولين عن المعلومات السرية في المركز.
 .2.5يجب على مستخدمي الحاسوب استخدام الحاسوب وخدماته فيما يخص العمل المكلفين
به فقط وباألخص رقم المرور:
 .2.6ال يتم استخدام الحاسوب ألغراض خاصة بهم ســواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
ألمور مالية خاصة مثل المتاجرة باألسهم.
 .2.7ال يتم تزويد األشخاص اآلخرين بأي معلومات ألغراض غير مصرح بها.
 .2.8عدم إفشاء كلمة المرور أو أي معلومات رقابية أخرى لدخول نظام الحاسوب ألي شخص آخر.
 .2.9على مستخدمي الحاسوب عدم نقل أو نسخ برامج أو أي معلومات من جهاز حاسوب آلخر بدون
أي تصريح من المسئولين ويتضمن ذلك الحاسوب الشخصي وحاسوب العمل الخاص بهم.
 .3كل البيانات التي يتم تجميعهــا ألغراض التحقيق يراعى فيها الخصوصية ويمكن مشــاركتها فقط
مع األشخاص المسئولين عن عالقات المرضى في متابعة آلية إرضاء المرضى وتلبية اهتماماتهم.
 .4يلتزم الموظفين اإلداريين بالمحافظة على سرية المعلومات اإلدارية في تعاملهم مع الخطابات الواردة
من داخل أو خارج المركز وعدم إفشاء المعلومات.
 .5يوقع الموظف على اقرار سرية المعلومات ويوضع في ملفه الشخصي
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اإلجراءات

 .6انتهاك االمن والخصوصية
 .6.1الحوادث المبلغ عنها:
 .6.1.1قد يتم التحقيق فيها من قبل الجهات المخولة بذلك بالمنشأة لتحديد ما إذا كانت األحداث
التي وقعت بسبب إهمال الفرد ،الخطأ غير المقصود ،التدريب غير الئق ،أو سوء فهم المعلومات
أو السياسات.
 .6.1.2قد يؤدي إلى تعليق وصول الفرد إلى المعلومات.
 .6.1.3قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
 .6.2انتهاك اتفاق المحافظة على السرية يؤدي إلى:
 .6.2.1للموظفين :يتم اتخاذ إجراءات تأديبية حسب اللوائح والقوانين والتي قد تشمل اإليقاف عن
العمل.
 .6.2.2لغير الموظفين :يتم اتخاذ إجراءات تأديبية وقد تصل إلى اإلنهاء الفوري لعالقة الشخص باإلدارة
باإلضافة إلى ذلك قد يشــكل انتهاك هذا االتفاق التخاذ إجراءات قانونية مثل فرض الغرامات أو
المقاضاة الجنائية.
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سياسة وإجراءات فريق الخروجات في مستشفيات الصحة النفسية
الهدف

 .1تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.
 .2اإلســهام بخــروج المرضــى المزمنين المقــرر لهم خــروج وتعــذر تنفيذ خروجهــم بأقســام التنويم
بالمستشفيات النفسية واستكمال مرحلة التعافي بين األسرة.
 .3تجنب اآلثار السلبية الناتجة من بقاء المريض بعد انتهاء البرنامج العالجي مثل وشعور المريض بالرفض
وتدهور مهاراته االجتماعية.
 .4توحيد إجراءات دخول وخروج مرضى التنويم في المستشفيات النفسية.
 .5التمشــي بموجب نظام الرعاية الصحية النفســية فيمن تقرر خروجهم من المستشفى لممارسة
حياتهم الطبيعية.

التعاريف

هي سياسة وضعت كحد أدنى للمنشأ النفسية وتتضمن تحديد آليات وإجراءات عامة لفريق الخروجات
والكوادر األخرى في المنشأة النفسية وتتعلق بدخول وخروج المرضى من أجنحة التنويم الداخلية،
وتذلل أي صعوبات قد تواجه المريض أو وليه أو الفريق العالجي في تقديم الرعاية الالزمة الالحقة.

اإلجراءات

أوالً :إجراءات دخول المرضى إلى أجنحة التنويم:
 .1الرأي الطبي هو المعيار األساســي في دخول وخروج المريض ،واســتمرار حالته ،وزوال خطورته من
عدمه ،ويتحمل الطبيب المعالج الذي يحدد حالة المريض مسئولية ذلك.
 .2يقوم الفريق المعالج باألخذ بعين االعتبار بإعداد خطة خروج للمريض المنوم حال دخوله ،استنادًا إلى
الحالة السريرية للمريض والقواعد الطبية النفسية المعمول بها.
 .3يقوم الفريق المعالج واألخصائي االجتماعي المسئول بالتواصل مع المريض  -إن كان مدركا  -أو وليه،
ومن ثم الشــرح بطريقة واضحة للخطة العالجية ،والمدة المتوقعة لبقائه بالمنشأة خالل  72ساعة
من يوم الدخول.
 .4يقوم مسئول الدخول  -في يوم الدخول -بالتأكد من تعبئة نموذج تعهد الولي أو الوصي الشرعي
وفق النموذج ( )1و (.)2
 .5يقوم مسئول الدخول  -في يوم الدخول -بالتأكد من تعبئة نموذج العقد العالجي وفق النموذج (،)3
ونموذج ( )4الخاص بإقرار إطالع وتعريف المريض على حقوقه ومسئولياته.
 .6يتم تسلم األمانات الموجودة مع المريض وقت الدخول وفق النموذج ()5
 .7إذا كان دخول المريض إلزاميًا يقوم الطبيب المعالج بإخبار المريض (إن كانت حالته تسمح بذلك) أو
وليه عن دخوله اإللزامي في المنشــأة العالجية النفســية عند إصدار قرار الدخول اإللزامي ،أو تجديده
حسب ما جاء في نظام الرعاية الصحية النفسية.
إلى مجلس المراقبة المحلي
حاالت الدخول اإللزامي
SaudiMOHببالغات
بالتأكد من الرفع
مسئول الدخول
 .8يقوم
www.moh.gov.sa
937
MOHPortal
SaudiMOH
ٍ
(ثمان وأربعين) ساعة عمل من دخول المريض من خالل تعبئة النموذج
للرعاية الصحية النفسية خالل
المعتمد في الئحة نظام الرعاية الصحية النفسية ،أو المجلس المحلي األقرب بحسب التوزيع الجغرافي
لمناطق المملكة وإرسالها رسميًا إلى منسق المجلس المعني بذلك.
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سياسة وإجراءات فريق الخروجات في مستشفيات الصحة النفسية
اإلجراءات

ثانيًا :إجراءات خروج المرضى من أجنحة التنويم:
 .1بعد تقرر خروج المريض من األجنحة الداخلية بالمنشأة ،يقوم رئيس الفريق المعالج بمراجعة الملف
الطبي للمريض ،وتقوم إدارة شئون المرضى بالتأكد من عدم وجود أي خطابات تتضمن التوجيه من
أي جهة اعتبارية (القضاء  -التحقيق  -اإلمارة) بعدم خروج المريض إال بعد إبالغها ،بموجب تقرير طبي،
وفي حال وجود مثل هذه المخاطبات يتم إحاطة الفريق المعالج وفريق الخروج بذلك ،ويتم رفع طلب
تقرير طبي يتضمن المطلوب والتوصيات الالزمة لخروجه.
 .2يقوم األخصائي االجتماعي المسئول عن الحالة في الفريق المعالج بالتواصل مع ذوي المريض إلبالغهم
بالقرار الطبي للفريق المعالج بخروج المريض من الخدمات العالجية الداخلية ،ويكون ذلك قبل ()48
ساعة من وقت الخروج الفعلي المحدد للخروج من قبل الفريق المعالج ،ويتم توثيق ذلك في ملف
المريض ،ويتم التواصــل مع ذوي المريض ثــاث مرات  -في حــال عدم تجاوبهم  ،-وفــي عدة أوقات
مختلفة ،ويتم توثيق ذلك.
 .3يقوم الطبيب بتوثيق القرار الطبي وملخص الخروج والوصفة العالجية باألدوية والتأكد من استكمال
الخطة العالجية له بعد خروجه ،وتحديد موعد مراجعة بأقسام العيادات الخارجية أو موعد زيارة فريق
الطب المنزلي بحسب ما تحتاجه الحالة طبيا ويكون خالل  30يوما من خروجه.
 .4يتأكد مسئول وحدة الخروج من قيام مشرف التمريض بالجناح باستكمال اإلجراءات الخاصة باستالم
أدوية الخروج ،واستالم الموعد للمتابعة ،وإعطاء المريض أو وليه أو كالهما تثقيفا صحيا ،واإلرشادات
الخاصة بالعالج وما يتعلق به ،وتسلم المريض  -أو وليه  -األمانة إن كان قد استلمت منه سابقًا.
 .5المرضى الذين تخطوا جميع المراحل العالجية ،واستقرت حاالتهم ،وتأكد زوال خطورتهم على أنفسهم
أو على اآلخرين ،وأصبحوا جاهزين للخروج إلى المجتمع ،فهؤالء المرضى يقسمون إلى الفئات التالية:
• المرضى القادرين على االعتماد على أنفسهم وتصريف شئونهم يمكن إخراجهم بمفردهم.
• المرضى غير القادرين على االعتماد على أنفسهم وتصريف شئونهم ويوجد لهم أقارب يسلمون
ألقاربهم وفقًا لما يذكر في رابعًا ،مع تقديم الخدمات المساندة لألسرة وإدراج المريض في الخدمات
المجتمعية والتأهيلية.
• المرضى غير القادرين على االعتماد على أنفســهم وتبين للفريق العالجي بأنه ليس من مصلحة
المريض العودة إلى المنزل الذي أتى منه أو ال يتوفر له مأوى ،يتم إحالتهم إلى أحد الدور المخصصة
لهذه الفئة بعد إحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
• المرضى المستقرين المرفوضين من أسرهم وبعد استنفاذ كافة الوسائل للمفاهمة مع األسرة
يتم إحاطة مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفســية إللزامهم باســتالم المريض عن
طريق الجهات األمنية.
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ثالثًا :إجراءات الخروج ضد النصح الطبي:
 .1يحق للمريض طلب الخروج ضد النصح الطبي بنفسه متى ما انتفت عوامل الخطر لديه أو كان الدخول
اختياريــا ،كما يمكن لذوي المريض تقديــم طلب إخراج المريض ضد النصح الطبي حســب النموذج
المخصص لذلك نموذج رقم (.)6
 .2عند طلب المريض المدرك الخروج ضد النصح الطبي أو طلب ذويه يقوم مسئول وحدة الخروج بالتأكد
من هوية مقدم الطلب ومدى أحقية طلبه لذلك.
 .3يجب على الفريق العالجي توضيح أهمية استكمال البرنامج العالجي ،واآلثار التي قد تترتب على خروج
المريض ضد النصح الطبي لمقدم الطلب.
 .4عند اإلصرار على طلب الخروج ضد النصح الطبي ،يقوم مســئول وحدة الخــروج بعد بتعبئة النموذج
السابق (نموذج رقم  )6بإرساله إلى الفريق المعالج بالجناح المنو م به المريض.
 .5يقوم رئيس الفريــق المعالج بمراجعة الملف الطبــي للمريض والتأكد من عــدم وجود أي خطابات
تتضمن التوجيه من آي جهة اعتبارية بعدم خروج المريض إال بعــد إبالغها ،ويتم التأكد أيضا من قبل
مشــرف التمريض بالجناح وكذلك األخصائي االجتماعي للفريق المعالج .ويتأكــد أيضًا رئيس الفريق
المعالج من أن المريض ممن ال تنطبق عليه شروط الدخول اإللزامي الواردة في المادة الثالثة عشرة
في نظام الرعاية الصحية النفسية.
 .6يقوم الفريق المعالج باتخاذ قراره طبيًا حيال الطلب أما بالموافقة أو بعدم الموافقة مع ذكر السبب.
 .7في حال عدم موافقة الفريق المعالج على طلب الخروج ضد النصح الطبي ،يقوم مسئول وحدة الخروج
بإبالغ مقدم الطلب بأسباب الرفض.
 .8حــــال موافقة الفريق المعالج على طلــــب الخــروج ضد النصح الطبي يقوم مســــئول وحــدة الخروج
باستكمال البيانات حســب نموذج المخصص (استالم الدواء ،اســتالم الموعد ،األمانات) مع أخذ توقيع
ذوي المريض باســتالم المريض وأن الخروج بناء على طلبهم ،وفي حــــال الرفض على التوقيع على
النمــوذج ،فيتم توثيق ذلك من قبــل موظفين اثنين يفضــــل أن يكونا الطبيب والممرض المباشــر
للحالة ويذكر سبب الرفض.
 .9يقوم مسئول الخروج بالتوقيع على النموذج وتسليمه للممرض لحفظه في ملف المريض.
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سياسة وإجراءات فريق الخروجات في مستشفيات الصحة النفسية
اإلجراءات

رابعًا :إجراءات تسليم مريض غير قادر على االعتماد على النفس لذويه:
 .1عند حضور ذوي المريض للمنشأة الستالمه ،يقوم مسئول وحدة الخروج بالتأكد من هوية ذوي المريض.
 .2يقوم مسئول وحدة الخروج باالتصال بالجناح إلحضار المريض.
 .3يقوم مسئول وحدة الخروج باستكمال البيانات حسب نموذج الخروج وهي التأكد من (استالم الدواء،
استالم الموعد ،األمانات) وأخذ توقيع المريض على ذلك أو اخذ توقيع ذويه على ذلك.
 .4بعد استكمال توقيع النماذج يتم تسليمها لممرض الجناح للحفظ بملف المريض.
خامسا :إجراءات عملية تســليم واســتالم المرضى النفســيين بين الجهات األمنية والخدمات
ً
الطبية النفسية:
يتم وفقًا لآللية الواردة في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  184178وتاريخ 1441/9/7هـ.
سادسًا :إجراءات نقل وإيصال المرضى النفسيين إلى ذويهم (فريق إيصال):
 .1عندمــا يقرر للمريض غير القــادر على االعتماد على نفســه الخروج من قبل الفريــق الطبي المعالج،
واتضح أن ذويه لم يتعاونوا بالحضور الستالمه من المنشأة النفسية ،ولم يتعاونوا في تطبيق الخطة
العالجية المقــررة له ،يقوم الفريق العالجي بتعبئة النموذج رقم ( ،)7ويرســل لفريــق اإليصال ،وصورة
إلدارة/قسم األسرة.
 .2يقوم فريق اإليصال بالتأكد من النقاط التالية:
 الجهة التي تم دخول المريض من قبلها أو المرافق الذي أحضر المريض ،وأنه قد تم مخاطبة الجهات
األمنية إن كان الدخول تم عن طريقها.
 تاريخ الدخول.
 عدد محاوالت األخصائي االجتماعي التواصل مع ذوي المريض.
 مقابلة المريض ،لمعرفة مدى معرفته بمكان منزله.
 .3يقوم فريق إيصال بإبالغ الفريق المعالج عن موعد خروج المريض ليتم تجهيز اآلتي:
 األدوية الموصوفة من الصيدلية.
 موعد مراجعة المريض في العيادات الخارجية.
 ملخص خروج المريض المعد من الطبيب المعالج.
 التأكد من أخذ المريض لجميع أماناته.
 التنسيق لتجهيز السيارة إليصال المريض إلى منزله.
 .4في حالة المريض مقر سكنه خارج المدينة التي توجد بها المنشأة النفسية:
 الرفع للمسئول على المنشأة ،ألخذ الموافقة على تعميد انتداب فريق اإليصال المرافق مع المريض.
 إعداد خطاب موجه إلى شرطة المنطقة التي يتبع لها مقر سكن ذوي المريض ،ويتضمن استالم
وتسليم المريض.
 .5أثناء رحلة الذهاب إلى منزل ذوي المريض يتم إعطاء المريض توجيهات وحثه على ضرورة استمراره
في أخذ العالج ومدى مواظبته على مراجعة العيادات الخارجية.
 .6عند مقابلة فريق اإليصال ألسرة المريض يتم التأكيد عليهم بضرورة تعاونهم المستمر مع الفريق
العالجي في تطبيق وإنجاح الخطة العالجية للمريض ،وأهمية دور األسرة في ذلك ،ومعرفة أسباب عدم
تعاونهم ،وإبالغهم إنه في حال شــعورهم بتغيير مفاجئ للمريض وتراجع حالته أن عليهم سرعة
إحضاره لقسم اإلسعاف للكشف عليه وتقييم حالته.
 .7يتم تسليم ملخص الخروج ،وورقة الموعد القادم ،واألدوية الموصوفة للمريض ألسرة المريض.
 .8يقوم فريق اإليصال بإكمال تعبئة نموذج رقم ( )7والخاص بتسلم المريض الذي يتضمن :تاريخ ووقت
الخروج ،ونوعية استالم المريض من قبل ذويه أو من قسم الشــرطة ،وتوقيع أعضاء اإليصال بانتهاء
المهمة.
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المهام والمسئوليات لممرض فريق إيصال

 .1مناقشــة رئيس التمريض بالقســم لمعرفة حالة المريض قبل خروجه ومعرفة العالج الدوائي الذي يستعمله وهل لديه
مرض آخر وما هو العالج والتأكد من ذلك خالل ملفه الطبي.
 .2االطالع على ملف المريض الطبي لمعرفة الموعد الذي حدده الطبيب للحضور بالعيادات حتى يتم تسجيله في كرت الموعد.
 .3عند تســليم المريض لذويه يقوم الممرض بشــرح طريقة العالج وكيفية اســتعماله وآثاره وأعراضــه وينصحهم بضرورة
متابعتهم له في العالج والتأكد من أخذ المريض للعالج حتى يستمر استقراره.
 .4القيام بجميع ما يسند إليه من مهام داخل وخارج المستشفى.

المهام والمسئوليات لمسئول وحدة خروج فريق إيصال

 .1مسئولية تخطيط وتنظيم العمل في وحدة الخروج
 .2المشاركة في اللجان المتخصصة عند تكليفه بها
 .3القيام بجميع ما يسند إليه من مهام في اختصاصه
 .4متابعة مدة اإلقامة للمرضى المنومين باألقسام وإعداد النماذج لمن تعدى المدة المحددة للخطط العالجية
 .5اإللمام بجميع السياسات المعمول بها في المستشفى وتطبيقها لضمان سالسة العمل
 .6متابعة التوصيات مع المعالجين من خالل النماذج المعدة لذلك
 .7العمل على إلغاء التوصيات في حال انتهاء الفترة العالجية وتحسن المريض طبيًا
 .8استالم المعامالت و أعداد الخطابات الداخلية و الخارجية لجميع ما يخص وحدة الخروج
 .9إكمال اإلجراءات الالزمة لخروج المرضى من األقسام.
 .10التأكد حين خروج المريض من استالم العالج أو موعد المتابعة أو األمانات إن وجد
 .11العمل على رفع تقارير دورية لرئيسه المباشر من شأنها تطوير أسلوب العمل و عمل اإلحصائية الشهرية.
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أ) مهام إدارية:
 .1األشراف على فريق الخروج.
 .2مسئولية تخطيط وتنظيم العمل بفريق الخروج.
 .3القيام بمراجعة الملف للمريض حال وصول نموذج الخروج للمريض.
 .4القيام بجميع ما يسند إليه من مهام في اختصاصه
 .5الرفع بتقرير عن كل خروج مريض.
رفع اإلحصائية الشهرية للفريق.
ب) مهام تخصصية:
 .1إعطاء المريض توجيهات وحثه على ضرورة استمراره في أخذ العالج والمواظبة على مراجعة العيادات الخارجية.
 .2مقابلة أســرة المريض ويتم التأكيد عليهم بضرورة تعاونهم المستمر مع المجمع والفريق الطبي المعالج في تطبيق
وإنجاح الخطة العالجية المقررة للمريض وأهمية دور األسرة في ذلك.
 .3معرفة سبب عدم تعاون األسرة مع المستشفى والمعوقات الموجودة.
 .4تسليم األوراق (كرت الموعد – ملخص الخروج) ألسرة المريض وتسليمهم العالج وحثهم على ضرورة متابعة المريض على
أخذ العالج والمواظبة على حضوره مواعيده في العيادات الخارجية وإبالغهم أنه في حالة شعورهم بتغيير مفاجئ للمريض
وتدهور للحالة عليهم سرعة إحضاره للمستشفى وذلك للكشف عليه من قبل المختصين.
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الصحة النفسية
النظام العام لبرنامج الصحة النفسية اإلكلينيكية
الهدف

السياسة

 )1تحديد حدود منطقة الرعاية لبرنامج الصحة النفسية بالمستشفى.
 )2تحديد المستفيدين لخدمات برنامج الصحة النفسية بالمستشفى.
 )3تقديم خدمات برنامج الصحة النفسية بالمستشفى بطريقة مثلى.
 )1يعتبر المستشــفى  /المجمع أحد المراكــز المرجعية التحويليــة بحيث يقبل الحــاالت المحولة من
المستشفيات األخرى.
 )2يقوم القسم باستقبال الحاالت النفسية واإلضطرابات العقلية.
 )3الحاالت المشتبهة باإلدمان تحول إلى أقسام اإلدمان بالمستشفى في حالة وجودها أو بالتنسيق مع
أقرب مستشفى يوفر هذه الخدمة في حالة عدم وجودها.
 )4الحــاالت التي عليها تحفظ أمني تحول إلى أقســام الحماية المشــددة مع مراعاة جميع السياســات
الخاصة بذلك.
 )5الحــاالت المصحوبة بأمراض عضويــة وبحاجة إلى تخصصــات طبية أخرى يتم عالجها في مستشــفى
(المدينةـ المحافظة ) المركزي.
 )6يتم تنويم الحاالت النفسية حسب المعايير التالية:
•أن ال يقل عمر المريــض عن  18عامًا وفي بعض الحاالت يمكن االســتثناء من خــال اللجنة الطبية
بالمستشفى.
•أن ال يعاني المريض من تخلف عقلي فقط.
•أن ال يعاني من أمراض عضوية تحتاج إلى رعاية طبية خاصة.
•أن ال يعاني المريض من إعاقة جسدية توجب رعاية طبية خاصة.
 )7مدة بقاء المريض في المستشفى يجب أن ال تزيد عن شهرين متتابعين وإذا استدعت حالته إلى وقت
أطول مــن ذلك يجب على الطبيب المعالج والمشــرف على الحالة تقديم األســباب إلــى لجنة البرامج
العالجية لمراجعة الخطة العالجيــة ويحق للجنة تمديد فترة بقاء المريض إلى شــهرين آخرين بتوصية
من رئيس الفريق العالجي قابلة للتمديد لفترة واحدة عن طريق لجنة البرامج العالجية بحيث ال تزيد مدة
إقامة المريض أكثر من ستة أشهر.
 )8إذا كانت حالة المريض تستدعي البقاء لمدة أطول من ســتة أشهر يجب أن يكون االستثناء من خالل
لجنة البرامج العالجية بحيث يتم عرض الحالة ومناقشتها من قبل اللجنة ويتم تضمين الحالة ضمن
برنامج المرضى المزمنين ورفع إحصائيــة دورية لإلدارة العامة للصحة النفســية واالجتماعية بالوزارة
وفق النموذج المخصص لذلك.
 )9يقوم مستشفى المدينة المركزي حسب التقســيم اإلداري بعالج ورعاية المرضى التابعين لمديرية
الشئون الصحية بمنطقة المدينة اإلدارية.
 )10على المديريات الفرعية بالمنطقــة اإلدارية توفير العناية الطبية الالزمــة والخدمات الالحقة للمرضى
النفسيين الساكنين في المناطق التابعة لهم وال يقبل أي مريض من تلك المناطق مباشرة إال بالتحويل
والتنسيق المسبق مع المستشفى للموافقة قبل استقبال المريض في الحاالت الطارئة.
 )11عند اســتقبال الحاالت الطارئة من المناطق األخرىيجب التنسيق بين المستشفى المعني في تلك
المنطقة وإدارة المستشفى لتحويل المريض إليهم لمتابعته في أقرب مستشفى يوفر الرعاية الطبية
النفسية المناسبة من منزله وذويه.
 )12يجب اســتقبال جميع الحاالت التي تصل إلى الطوارئ وتقييــم الحالة فإذا اســتدعت الدخول تقبل إذا
كانت من نفس المدينة مباشــرة أمــا إذا كانت من منطقــة أخرى فيجب االتصال بأقرب مستشــفى
لمنزل المريض يوجد به تنويم للمرضى النفسيين ومحاولة تحويل المريض إليه قبل إدخاله للتنويم.
 )13تقبل جميع الحاالت المحولة إلى القسم من أي مستشفى أو قسم بمنطقة المدينة اإلدارية للعيادات
الخارجية أو التنويم إذا كانت غير طارئة ،أما إذا كانت الحالة طارئة فتتحول إلى أقرب طوارئ مستشفى
للقسم التابع لها لمريض قبل تحويلها الى برنامج الصحة النفسية بالمستشفى.
 )14تقبل الحاالت الطوعية (حضورالمريض بإرادته) مباشــرة في العيادة الخارجية أو الطوارئ إذا كانت من
منطقة المدينة اإلدارية وكذلــك الحاالت الجبرية إذا كانت عن طريق أهل المريــض ،إما إذا كانت الحالة
إجبارية عن طريق جهة أمنية فتقبل الحالــة في العيادة الخارجية أو الطــوارئ بغض النظر عن منطقة
اإلحالة ،وإذا كانت الحالة قضائية يتم تحويلها إلى قسم الحماية المشددة.
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تنظيم التعامل مع الحاالت النفسية الحرجة (الخطرة) التي لم يتم تنويمها
الهدف

التنظيم:
يقصد به تنظيم التعامل مع الحاالت النفســية الحرجة الذي تــم إعداده من قبــل اإلدارة العامة للصحة
النفسية واالجتماعية.
أهداف التنظيم:
يهدف التنظيم إلى وضع واقتراح قواعد محددة وإجراءات يتم العمل بها من قبل مستشفيات الصحة
النفسية والعاملين به من أجل تحسين مستوى السالمة ويساهم في التقليل من مستوى المراضه
والوفيات الناتجة عن األمراض النفسية واإلضطرابات العقلية وذلك للحاالت التي لم يتم تنويمها لعدم
وجود سرير أو لرفض أسرة المريض أو ألي أسباب تمنع تنويم المريض.

التعاريف

 )1الحاالت النفسية الحرجة:
هي الحاالت المصابة بأحد األمراض النفسية الخطيرة التي تؤدي إلى فقدان كامل أو جزئي لإلستبصار أو
ضعف القدرة على الحكم والتمييز مما جعل المريض مصدر خطر على نفسه أو على اآلخرين بالتهديد
والقتل أو االنتحار وإيذاء النفس سوًا كانت تلك األعراض ناشئة عن مرض نفسي أصلي أو مصاحبة لمرض
عضوي
 )2فريق التعامل مع الحاالت النفسية الحرجةCritical Mental Patient team (CMPT) :
هو فريق نفســي متخصص يقوم بمتابعة الحاالت النفسية الحرجة والتأكد من تفعيل هذا التنظيم
وإكمال اإلجراءات الخاصــة بهذه الفئة والتواصل مع الجهات ذات العالقة ويتم تشــكيل هذا الفريق في
المجمع  /المستشفى.
 )3الفريق المعالج:
هو الفريق الطبي الذي يتولى متابعة هذه الحاالت من الناحية الطبية والنفسية بالمستشفى ويكون
مسئول عن الحالة الطبية للحالة.
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 )1الفئة المستهدفة:
 1-4المرضى النفسيين المصابين باضطرابات نفسية ولديهم ميول شديد إليذاء النفس أو االنتحار.
 2-4المرضى النفسيين الذين لديهم ضالالت أو هالوس إليذاء الغير أو قتلهم.
 3-4المرضى النفسيين الذي سبق لهم إرتكاب جرائم خطيرة ويوجد احتمال كبير لديهم للقيام
بأفعال مماثلة في المستقبل.
 4-4المرضى المصابين بأمراض عضوية ولديهم أعراض نفسية شديدة أو أفكار انتحارية قوية.
 1يطبق هــذا التنظيم على جميع الحاالت المحولة للمستشــفى من أي جهة كانــت أو التي حضرت
بنفســها أو عن طريق األهل أو عن طريق الجهــات األمنية وفي جميع األوقات ولــم يتم تنويمها ألي
سبب من األسباب.
 2يقوم المستشــفى بتشــكيل فريق متخصص يســمى)Critical Mental Patient team (CMPT
(فريق الحاالت النفسية الحرجة)
 1-2أعضاء الفريق:
 1-1-2طبيب نفسي ( استشاري أو أخصائي )  -رئيسًا للفريق
 2-1-2أخصائي نفسي  -عضوًا
 3-1-2أخصائي اجتماعي -عضوًا ومنسقًا
 4-1-2ممرض نفسي  -عضوًا
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تنظيم التعامل مع الحاالت النفسية الحرجة (الخطرة) التي لم يتم تنويمها

 2-2مهام الفريق:
 1-2-2تفعيل التنظيم الخاص بالمرضى النفسيين الخطرين (.)CMPT
 2-2-2التواصل مع الفرق العالجية والعاملين بالمستشفى وخارجه حول الحاالت المستهدفة بالتنظيم.
 3-2-2وضع سجل خاص بهذه الحاالت ومتابعتها دوريًا والتأكد من تلقي هذه الفئة للعناية والمتابعة
الالزمة.
 4-2-2الرفع باإلحصائيات الخاصة بهذه الفئة حسب النماذج المعتمدة.
 5-2-2توعية األطباء والعاملين حول هذا التنظيم واإلجراءات الواجب اتخاذها حيال هذه الحاالت.
 6-2-2الرفع إلدارة المستشفى بأي صعوبات أو معوقات تحول دون تفعيل هذا التنظيم.
 7-2-2اســتقبال الحاالت الواردة من الفرق العالجية بالمستشــفى والعيــادات التي تدخل في نطاق
خدمات المستشفى .
 8-2-2تقوم العيادات النفسية بالمستشفى بتفعيل هذا التنظيم والعمل بما فيه والتواصل مع
فريق الحاالت النفسية الحرجة بالمنطقة CMPT .
 9-2-2المسؤولية المهنية والطبية تقع على عاتق الفريق المعالج ودور فريق الحاالت النفسية الحرجة
دور تنظيمي وإشرافي.
 10-2-2الحاالت المحالة من أقسام الشرطة والجهات األمنية يتم استقبالها على الفور ويتم اتخاذ
اإلجراءات الطبية واإلدارية الالزمة وتقسم هذه الحاالت إلى نوعين:
 1-10-2-2مرضى الحاالت النفسية الحرجة وليس لديهم قضايا جنائية:
يقوم الطبيب المســتقبل للحالة بإجراء الفحص النفســي والجســدي للحالة وتحديد نوع
الخطورة وشدتها بشكل واضح في ملف المريض وفي جميع أوراق اإلحالة.
 )1-1-10-2-2يتم إتخاذ اإلجراء الطبي حسب ما تحتاج إلية الحالة وحسب أنظمة المستشفى.
 )2-1-10-2-2يتم إبالغ فريق الحاالت النفسية الحرجة (  ) CMPTحسب النموذج المخصص.
 )3-1-10-2-2يقوم فريق الحاالت النفســية الحرجة بمراجعة ملف المريــض والتأكد من تطابق
الشروط على الحالة ومراجعة اإلجراءات المتخذة من قبل الفريق المعالج.
 )4-1-10-2-2يتم إدراج الحالة في السجل الخاص لدى الفريق وتستمر المتابعة لحين زوال الخطورة
ويتم تدوين ذلك في ملف المريض وفي سجالت الفريق.
 )5-1-10-2-2يكــون لهذه الحاالت األولوية في التنويم وجميع اإلجراءات التي تضمن ســامتهم
وسالمة اآلخرين.
 )2-10-2-2مرضى الحاالت النفســية الحرجة وتوجد لديهم قضايا جنائية مطلوب البت فيها والكشف
عليهم وإصدار تقرير طبي لهم:
 )1-2-10-2-2يقوم الطبيب المستقبل للحالة بالتأكد من الوضع النظامي للحالة ويتم التعامل
مع الحالة بنا ًء على ذلك ويحدد نوع الجريمة سوا ًء كانت جرائم كبرى كالقتل أو اإلغتصاب
أو جرائم صغرى وذلك حســب ما هو موضح في التنظيم الخاص باللجان الطبية النفســية
الجنائية والمدنية والمعتمد من معالي وزير الصحة.
 )2-2-10-2-2يجب التأكد من وجود خطاب تحويل من جهة رسمية محدد فيها الهدف من التحويل
ومختصر عن القضية واألسباب التي دعت إلى التحويل ..الخ.
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تنظيم التعامل مع الحاالت النفسية الحرجة (الخطرة) التي لم يتم تنويمها

 )3-2-10-2-2يقوم الطبيــب المعالج بإجراء التقييم النفســي وأخذ التاريخ المرضــي والفحص العقلي
والجسدي وتدوين ذلك بشــكل واضح ومفصل ودون أي استخدام لالختصارات والرموز وتدوين كالم
المريض بالنص والتعليق عليه حسب األصول الطبية مع أهمية تدوين وقت وتاريخ المقابلة والفحص بدقة.
 )4-2-10-2-2يتم إجراء الفحوص واالختبــارات الالزمة مع أخذ العينات إلجراء فحــص المخدرات والمؤثرات
العقلية في الحال وفي جميع الحاالت وهي مسؤولية الطبيب المستقبل للحالة.
 )5-2-10-2-2الحاالت الجنائية والمدانة بارتكاب جرائم صغرى يتم اســتكمال إجــراءات المتابعة والعالج
والتقييم وإصدار التقرير الطبي من قبل اللجنة الطبية الموجودة في المجمع/المستشفى.
 )6-2-10-2-2يتم إبالغ فريق الحاالت النفسية الحرجة عن الحالة بعد التأكد من انطباق الوصف على الحالة
ويتولى الفريق بعد ذلك استكمال اإلجراءات وتفعيل التنظيم بعد ذلك.
 )7-2-10-2-2بالنسبة للحاالت الجنائية والمدانة بارتكاب جرائم كبرى تكون مهمة الفريق سرعة استكمال
اإلجراءات الالزمة والفحوصات والعمل على تحويل الحالة في أقرب فرصة ممكنة للجنة الطبية النفسية
الجنائية وذلك حسب التوزيع الجغرافي وحسب التنظيم الخاص باللجان الطبية النفسية وإصدار تقرير
مبدئي يوضح الوضع النفسي للحالة ويكون واضحًا.
 )8-2-10-2-2يتم إبالغ فريق التعامل مع الحاالت الحرجة والذي يتأكد من سرعة اتخاذ اإلجراءات والتحويل
ومتابعة الحالة لحين وصولها إلى المستشــفى اآلخر واســتالمها من قبل فريق التعامل مع الحاالت
الحرجة في المستشفى.

Saudi_Moh

56

SaudiMOH

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

MOHPortal

SaudiMOH

937

www.moh.gov.sa

تنظيم التعامل مع الحاالت النفسية الحرجة (الخطرة) التي لم يتم تنويمها

 )9-2-10-2-2يقوم المستشفى باســتكمال اإلجراءات واستقبال الحالة وتقديم الخدمة الطبية الالزمة
ومن ثم إصدار التقرير الطبي النفسي المعتمد للجهة الطالبة.
 )3قواعد وإجراءات التعامل مع الحاالت النفسية الحرجة:
 )1-3تخضع جميع هذه الحاالت للمتابعة الدقيقة من قبل الفريق الطبي المعالج سوا ًء في التنويم أو خارجه.
 )2-3يجب التأكد من اســتكمال الملــف الطبي لهذه الحاالت بشــكل مميز وواضح مــع وجود عناوين
ووسائل اتصال.
 )3-3بالنســبة للحاالت المنومة تخضع هذه الحاالت للمتابعة اليومية والدقيقة من قبل الفريق المعالج
مع التدوين اليومي لجميع الفحوصات واالختبارات الالزمة.
 )4-3بالنسبة للحاالت التي يتم متابعتها عن طريق العيادات الخارجية أو برامج الخدمة المجتمعية تكون
المتابعة أســبوعية مع التأكيد من حضور المريض لمواعيده واإلبالغ الفوري في حال تخلف المريض
أو عدم حضوره.
 )5-3تســتمر المتابعة والفحص الدوري لحين زوال الخطورة حســب تقرير الفريق المعالج ومن ثم يتم
التواصل مع فريق متابعة الحاالت النفسية الحرجة التخاذ اإلجراء الالزم حيال ذلك.
 )6-3يقوم فريق متابعة الحاالت النفسية الحرجة بالتنسيق والمتابعة مع جميع الفرق العالجية بالمستشفى
للتأكد من جميع اإلجراءات المتخذة دون التدخل في الجوانب العالجية ومساعدة الفرق العالجية على
تجاوز أي صعوبات تواجههم.
 )7-3يتم االحتفاظ بالسجالت الخاصة بهذه الحاالت ومراجعتها دوريًا في المستشفى وإجراء التحليل الالزم
من قبل المستشفى واقتراح ما يلزم من التدخالت واالقتراحات وتزويد اإلدارة العامة للصحة النفسية
واالجتماعية بها.

التنويم باألقسام النفسية
الهدف

توضيح إجراءات وآلية التنويم باألقسام النفسية.

السياسة

تستدعي بعض الحاالت النفســية أن يتم تقديم الرعاية الطبية النفســية متعددة االختصاصات لها داخل
المستشفى مما يستدعي تنويمهم لمدة مناسبة ال تتجاوز شهرين ويمكن تمديد الفترة لمدة ستة
أشهر كحد أقصى من خالل اللجان الطبية الداخلية للمستشفى وبعد هذه المدة ال يتم تمديد تنويمهم
لفترة أطول من ذلك حسب ما تقتضيه حالة المريض وبعد مراجعة الحالة من قبل اللجنة المشكلة لهذا
الغرض ،ويكون المعيار األساسي في تنويم المرضى الرأي الطبي النفسي كما جاء في خطاب المقام
السامي رقم /921/4م وتاريخ  1420/9/17هـ.

اإلجراءات

 )1أن تنويم المريض باألقسام النفسية من عدمه يعتمد على ركنين أساسيين:
 )1-1القرار الطبي بحاجة المريض للتنويم من قبل الطبيب المسئول عن الحالة وبعد المناقشة مع
الطبيب االستشاري.
 )2-1وجود سرير شاغر.
 )2يتم تنويم المرضى عن طريق العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ فقط للحاالت التالية:
 )1-2الحاالت التي يشكل بها المريض خطورة حقيقية على نفسه أو على اآلخرين.
 )2-2الحاالت ذات األعراض الذهانية النشطة والتي لم تستجيب للعالج كحالة خارجية.
 )3-2أن ال يقل عمر المريض عن 18عامًا ويمكن االستثناء من خالل لجنة البرامج العالجية
 )4-2أن ال يكون تشخيص المريض هو تخلف عقلي دون وجود ذهان عقلي مصاحب وفي حالة الحاجة
للتدخل العالجي النفسي كما في حاالت العدوانية الشــديدة فال بد من وجود جهة ضامنة إليواء
المريض بعد انتهاء عالجه النفسي.
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التنويم باألقسام النفسية
اإلجراءات

 )5-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية مزمنة تستدعي اإلقامة الدائمة تحت الرعايه الطبية إال في
حالة إصابته بحالة نفيسة حادة تستدعي العالج النفسي ووجود جهة ضامنة الحتواء المريض بعد
انتهاء عالجه النفسي.
 )6-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية باطنية أو جراحية عاجلة تستدعي أولوية العالج الطبي.
 )7-2في حالة تشــخيص حالة المريض الشــخصية المضادة للمجتمع ،أن يكــون تقدير الخطورة
متوسط على األقل مع وجود أعراض نفسية أخرى مصاحبة.
 )8-2ال يتم تنويم مريض إال عن طريق ولي أمره أو الشرطة بتعهد باستالم المريض وتسليمه ألسرته
عند شفائه.
 )9-2أن ينطبق على المريض النظام العام لبرنامج الصحة النفسية اإلكلينكية.
 )3في حالة قدوم المريض للطوارئ(بنفسه أو بواسطة األهل أو عن طريق الجهات األمنية المعنية) تتخذ
اإلجراءات التالية:
 )1-3يعرض المريض على طبيب اإلســعاف والطوارئ ثم يعرض علــى األخصائي إذا لزم األمر ذلك
للكشف على المريض وتشخيص حالته الصحية،فإذا تقرر تنويمه إما في (مالحظة اإلسعاف والطوارئ
_ األقسام الداخلية) يحال المريض إلى إدارة األسرة بعد تعبئة بطاقة التنويم.
 )2-3يتسلم المسئول عن إدارة األسرة بطاقة التنويم وبالتنسيق مع مشرف تمريض األقسام النفسية
لتحديد السرير الشاغر وفي حالة عدم توفر أسرة في حينه يعطى المريض موعد بالعيادات الخارجية
كحالة طارئة ويضاف إلى المرضى المسجلين في أقرب يوم عيادة ويتم تطبيق السياسة الخاصة
بحاالت عدم توفر سرير.
 )3-3أما في حالة توفر سرير في نفس اليوم فيتم استكمال اإلجراءات الطبية الالزمة.
يقوم مسئول إدارة األسرة بإكمال إجراءات التنويم في الوقت المحدد لذلك.

التنويم باألقسام النفسية
اإلجراءات
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للمحافظة على أمانات
 )4في حالة ورود طلب حجز سرير من الجهات األمنية أو الجهات المعنية ذات العالقة تتخذ اإلجراءات التالية:
 )1-4يجب أن يرفق مع طلب الحجز تقرير طبي يوضح فيه حالة المريض الصحية.
 )2-4يحال الطلب إلى أخصائي الطب النفسي المناوب إلبداء الرأي حيال إمكانية القبول المبدئي للحالة
من عدمها أو إحالتها إلى قسم العيادات الخارجية،فإذا تقرر قبول الحالة مبدئيًا يقوم رئيس شئون المرضى
بمخاطبة الجهة الطالبة إلرسال المريض في موعد محدد للكشــف على المريض وتقييم حالته واتخاذ
قرار التنويم من عدمه بناءًا على الرأي الطبي (يستخدم نموذج للرد على الجهات الطالبه) على أن يرسل
المريض بصحبة ذويه أو أن تلتزم الجهة المرسله باستالم المريض بعد قرار خروجه طبيًا.
مالحظة:
تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات كل مستشفى وبخطوات واضحة تتضمن ماورد أعاله كحد أدنى.
يجب استكمال جميع المتطلبات اإلدارية والمعلومات الشــخصية والتعهدات واإلقرارات والعقد العالجي
الخاصة بالتنويم.
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وضع الخطة العالجية للمرضى النفسيين
الهدف

 )1تحديد التغيرات المطلوب إحداثها للوصول لألهداف العالجية.
 )2تحديد األساليب العالجية إلحداث التغيرات اإليجابية.
 )3تحديد جوانب القوة الموجودة في الحالة وتعزيزها.
 )4تحديد جوانب الضعف الموجودة في الحالة وتقويتها.

السياسة

من األساســيات التي يجب االلتزام بها وضع خطة عالجية فردية لكل مريض نفســي وللمريض إذا كان
مستبصرًا الحق في اإلطالع عليها ومناقشتها مع الفريق العالجي أما إذا كان المريض غير مستبصر
فتنتقل أحقية اإلطالع على الخطة العالجية ومناقشتها لولي أمره.

اإلجراءات

بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية لدخول المريض يتم إعداد الخطة العالجية من قبل الفريق العالجي المشرف
على المريض بحيث يجب أن تتضمن الخطة العالجية العناصر التالية كحد أدنى:
مراحل إعداد الخطة العالجية:
 )1التقييم وجمع المعلومات:
 )1-1البيانات األولية والعالمات الحيوية للمريض.
 )2-1تشخيص الحالة.
 )3-1نقاط القوة والضعف للعناصر التالية:
 )1-3-1إمكانية التواصل مع البرنامج العالجي.
 )2-3-1امراض نفسية  /جسدية مصاحبة.
 )3-3-1القدرة على األداء الوظيفي.
 )4-3-1فرص عمل متاحة.
 )5-3-1الحالة االقتصادية الوضع األسري.

وضع الخطة العالجية للمرضى النفسيين
اإلجراءات

 )6-3-1مدى الدعم االجتماعي.
 )7-3-1وجود اعتمادية مشاركة.
 )4-1البيئة المحيطة.
 )5-1مشاكل قانونية.
 )6-1مهارات تجنب االنتكاسة.
 )7-1مهارات التعامل مع الضغوط.
 )8-1المهارات االجتماعية.
 )9-1عناصر الدعم اإليماني.
 )10-1االستعداد للتغيير.
 )2وضع التصور األولي وأهداف الخطة العالجية على أن يتم مراعاة ما يلي:
 )1-2أن يتم وضع األهداف حسب األولوية واألهمية لمصلحة المريض.
 )2-2أن تتم صياغة األهداف بشكل واضح ويمكن قياسها ومتابعتها.
 )3-2أن يتم تحديد آلية تنفيذ كل هدف من أهداف الخطة العالجية.
 )4-2أن يتم تحديد المعالج المسئول عن تنفيذ الهدف ومتابعته.
 )5-2أن يتم تحديد المدة المتوقعة إلنجاز الهدف.
 )6-2كتابة مالحظات الخطة العالجية والتي يتم توثيقها بالخطة العالجية الخاصة بالمريض وتتضمن
جميع المالحظات الطبية والنفسية واالجتماعية للمريض وأي مالحظات يرى الفريق العالجي أهمية
توثيقها.
 )3المتابعة والتقييم المستمر للخطة وفقًا إلحتياجات الحالة بحيث يجب أن يتم متابعة تنفيذ الخطة
العالجية مــن الفريق العالجي المســئول عن المريض ويجــب مراعاة توثيق إجــراءات المتابعة للخطة
العالجية على أن تحتوي العناصر التالية:
 )1-3األهداف المتحققة.
 )2-3األهداف المتعثرة والتي يجب أن يذكر أسباب عدم تحقيقها والفرص الممكنة لتنفيذها أو وضع
أهداف بديلة حسب حاجة المريض.
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التعامل مع الحاالت المزمنة (المرضى طويلي اإلقامة)
الهدف

 )1عدم إبقاء المريض في المستشفى بدون مبرر رسمي أو نظامي.
 )2التأكد من كفاءة الخطة العالجية.
 )3تالفي حدوث االنتكاسة وإعادة دمج المريض في المجتمع.
 )4زيادة معدل دوران السرير بهدف خدمة اكبر عدد ممكن من المرضي.

السياسة

أي حالة تمكث في المستشفى لمدة تزيد عن ستة أشــهر يتم تصنيفها كحالة مزمنة ويجب االلتزام
بعدم بقاء الحاالت في المستشفى لمدة تزيد عن ستة أشهر للحاالت التي ال تحتاج لرعاية طبية بقدر
حاجتها للرعاية اإلجتماعية واألسرية وذلك لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى مستحقي الرعاية
الطبية النفسية ولمنع تدهور المهارات االجتماعية للمريض وتمكينه من حقوقه في العيش ضمن
أفراد المجتمع.

اإلجراءات

يجب أن يقوم المستشــفى بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع إزمان المرضى وجعل ذلك استراتيجية مهمة
وأساسية من خالل تفعيل جميع البرامج العالجية وتعزيز برامج الخدمة المجتمعية لضمان إعادة تأهيل
المرضى ودمجهم في المجتمع ومراجعة الخطط والبرامــج العالجية لضمان حصول المرضى على
أفضل النتائج على أن يتم االلتزام بالعناصر التالية كحد أدنى:
 )1مدة بقاء المريض في المستشفى يجب أن ال تزيد عن شهرين متتابعين وإذا استدعت حالته إلى وقت
أطول مــن ذلك يجب على الطبيب المعالج والمشــرف على الحالة تقديم األســباب إلــى لجنة البرامج
العالجية لمراجعة الخطــة العالجية ويحق للجنة تمديد فترة بقاء المريض إلى شــهرين آخرين بتوصية
من رئيس الفريق العالجي قابلة للتمديد لفترة واحدة عن طريق لجنة البرامج العالجية بحيث ال تزيد مدة
إقامة المريض أكثر من ستة أشهر.

التعامل مع الحاالت المزمنة (المرضى طويلي اإلقامة)
اإلجراءات
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 )1وإذا كانت حالة المريض تستدعي البقاء لمدة أطول من ستة أشهر يجب أن يكون االستثناء من خالل
لجنة البرامج العالجية بحيث يتم عرض الحالة ومناقشتها من قبل اللجنة ويتم تضمين الحالة ضمن
برنامج المرضى المزمنين ورفع إحصائيــة دورية لإلدارة العامة للصحة النفســية واالجتماعية بالوزارة
وفق النموذج المخصص لذلك.
 )2يلتزم كل فريق عالجي بحصر الحاالت المزمنة التابعة له وإعــداد تقرير مفصل عن كل حالة موضحًا
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به التاريخ المرضي والمحاوالت العالجية والحالة الطبية والنفســية للمريض واســباب البقاء والخطط
المنفذه والمدرجة للمرحلة المقبلة وترفع هذه التقارير للجنة المختصه بالمستشفى.
 )3يتم حصر الحاالت المزمنة وفق النموذج المخصص لذلك والرفع بالنموذج بشكل دوري لإلدارة العامة
للصحة النفسية واالجتماعية.
 )4يتم التأكد ومراجعة الحاالت بشكل دوري والتأكد من تقديم أفضل خدمة ممكنة بما يضمن إستقرار
الحالة وعدم إنتكاستها مع الحرص على برامج التأهيل لمنع التدهور المعرفي واالجتماعي.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

المرور الدوري على المرضى المنومين باألقسام النفسية
الهدف

متابعة وتقييم حالة المريض الطبية النفسية وتقويمها بالشكل الذي يساهم في تحسنه.

السياسة

يجب االلتزام بالمرور الدوري من الفريق العالجي المشــرف على المرضى المنومين باألقســام النفسية
لمتابعة حالتهم الطبية والنفسية واالجتماعية وتقييم حالتهم ومتابعة الخطط العالجية للمرضى ومتابعة
تطور حاالتهم ووضع اإلجراءات المناســبة التي تساهم في تحســن حالة المريض على أن يكون المرور
الدوري وكحد أدنى على النحو التالي:
 )1يقوم الطبيب المقيم بالمرور على المرضى كل  24ساعة.
 )2يقوم الطبيب األخصائي بالمرور على المرضى كل  48ساعة.
 )3يقوم الطبيب االستشاري بالمرور على المرضى كل خمسة أيام مع الفريق العالجي متعدد التخصصات.

اإلجراءات

يتم صياغة اإلجراءات الالزمة لسياســة المرور الدوري على المرضى المنومين باألقســام النفسية حسب
األصول الطبية المتعارف عليها ووفق أنظمة إدارة الجودة بحيث يجب أن تتضمن توثيق زيارات الفريق العالجي
وكتابة المالحظات الطبية والنفسية واالجتماعية ..الخ ،كما يجب أن تتضمن العناصر التالية:
· تكون مسئولية الطبيب االستشــاري التأكد من إلتزام أعضاء الفريق العالجي بالمهام المناطة بهم
وإستكمال النماذج والمعلومات المطلوبة.
· يكون تقييم حاالت الدخول الجديدة خالل  48ساعة من قبل الطبيب األخصائي وخالل خمسة أيام عمل
من قبل الطبيب االستشاري.
· يحضر الطبيب االستشاري ويرأس جميع االجتماعات األسبوعية ويراجع التقارير والمعلومات ويصادق عليها.
يتم استكمال النموذج الخاص بالحاالت في االجتماع االسبوعي.

العالج بالصدمات الكهربائية ()ECT
الهدف

لتأكد من تطبيق المعايير المهنية والعلمية الخاصة بإستخدام العالج بالصدمات الكهربائية(.)ECT

السياسة

يسلتزم عالج بعض األمراض النفسية استخدام العالج بالصدمات الكهربائية ( )ECTوالتي يجب أن يكون
إقرارها من الطبيب اإلستشاري بعد تقييم وتشخيص المريض وفقًا للمعايير العلمية والعالمية مع
مراعاة تطبيق اإلجراءات بشكل يضمن سالمة المريض.

اإلجراءات

 )1يقتصر العالج بالصدمات الكهربائية على الحاالت النفسية حسب المعايير المقرة علميًا وعالميًا
 )2يجب التأكد من حاجة المريض للصدمة الكهربائية تقييمًا وتشخيصًا وفقًا للمعايير الطبية المقرة
علميًا وعالميًا ومع مراعاة ما يلي:
 )1-2شدة حالة المريض.
 )2-2خطورة التأخير في العالج على المريض.
 )3-2عدم استجابة المريض للعالجات الدوائية.
 )3يجب أن تكون غرفة العالج بالصدمات الكهربائية مجهزة بتجهيزات غرف العمليات الصغرى وملحقًا
بها غرفة لإلفاقة باإلضافة إلى:
 )1-3جهاز إجراء صدمات كهربائية حديث.
 )2-3خافض لسان مطاطي مغطى بشاش طبي.
 )4اتخاذ القرار بإعطاء المريض جلســات كهربائية تكون من مســئولية الطبيب النفســي االستشــاري
المسئول عن المريض.

الدليل اإلشرافي
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العالج بالصدمات الكهربائية ()ECT
اإلجراءات
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 )5يجب تقييــم حالة المريض الجســمية والعصبية تقييما دقيقــا للتأكد من صالحيــة المريض للعالج
بالصدمات الكهربائية ومراعاة العناصر التالية قبل اتخاذ القرار بالعالج بالصدمات الكهربائية:
 )1-5الحالة النفسية الراهنة للمريض.
 )2-5الحالة الجسدية الطبية العامة للمريض خاصة القلب والصدر.
 )3-5نتائج الكشف السريري واإلشعاعي للمريض تكون طبيعية.
 )4-5نتائج الفحوصات المخبرية للمريض تكون طبيعية.
 )5-5تخطيط حديث للقلب قبل إعطاء الجرعة األولى.
 )6-5توثيق حالة وجود تركيبات لألسنان.
 )7-5التأكد من وجود حساسية للمريض ألية أدوية ومنها األدوية التي يستعملها المريض قبل التخدير.
 )8-5أي حساسية ألدوية معينة.
 )9-5الحمل.
 )6يجب أن يوضح للمريض وذويه وبأسلوب مبسط دواعي استخدام الصدمات الكهربائية وطريقة إعطائها
ومضاعفاتها وأخذ الموافقة الخطية بذلك من المريض إذا كان مدركًا أو من ولي أمره إذا كان غير مؤهل
لذلك باستخدام نموذج موافقة مريض على العالج بالصدمات الكهربائية رقم ( ،)9ويستثني من ذلك الحاالت
الطارئة والتي لم يتم التوصل لذوي المريض فإنه يكتفى بهذه الحالة توقيع طبيبين بدرجة أخصائي علي
األقل وبموافقة المجلس المحلي للرعاية الصحية النفسية.
 )7يحق للمريض إذا كان مدركًا أو ولي أمره إلغاء الموافقة في أي وقت.
 )8يقوم بإعطاء المريض الجلسة الكهربائية طبيب نفسي مؤهل لذلك ولدية الخبرة الكافية.
 )9يجب تدوين جميع البيانات المتعلقة بإعطاء الجلسة الكهربائية بدقة وذلك لمتابعة الحالة ومتابعة
استجابة الحالة للجلسات القادمة مع تدوين نوع النوبة.
 )10يقوم طبيب الباطنة بفحص المريض والتأكد من عدم وجود أية موانع ويوثق ذلك.
 )11تقوم الجهة المعنية بالمنشــأة العالجية النفسية بإجراء اســتدعاء طبيب تخدير من المستشفى
المعني بالمنطقة اإلدارية وإرسال نسخة من نموذج االستدعاء لمكتب التمريض المسئول عن العالج
بالصدمات الكهربائية لبرمجة مواعيد الجلسات والتأكد من كافة التجهيزات الالزمة.
 )12يقوم مشرف التمريض في الجناح أو من يكلفه بتجهيز المريض بعد التأكد من عدم وجود موانع
مسجلة في النموذج الخاص وتهيئة المريض التهيئة النفسية المناسبة له وإعطائه شرح مبسط عن
العالج وطمأنة المريض ومنعه من األكل والشرب لمدة  6ساعات علي األقل قبل الجلسة.
 )13إذا كان المريض في حالة ضيق وقلق يتم عرضه علي الطبيب النفسي قبل إجراء الجلسة العالجية.
 )14يتــم نزع وإزالة الدبلة أو الخاتم وطقم األســنان والنظــارات أو أي قطع معدنيــة ووضع غطاء الرأس
www.moh.gov.sa
937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
حتى يتسنى للطبيب أثناء التخدير مراقبة لون الجلد وسير الدورة الدموية في األطراف أثناء التخدير.
 )15تجنب المالبس الضيقة واللصيقة بالجسد بهدف التقليل من الضيق وعدم االرتياح وللمساعدة في
حال احتاج األمر ألي تدخل طبي كاإلنعاش القلبي الرئوي.
 )16قبل أن يغادر المريــض الجناح ينصح بتفريغ المثانة من البول بهــدف التأكد من راحة المريض وعدم
تبوله على نفسه أثناء أوبعد الجلسة.
قائمة المرضى الذين تم تحضيرهم للجلســات الكهربائية يجب إعدادها من قبل الممرض المسئول
بالجناح والممرض الذي سوف يرافق المرضى إلى غرفة الجلسات الكهربائية.
 )17يصطحب المريض إلى غرفة العالج بالجلسات الكهربائية ممرض من الجناح معروف للمريض الممرض
المعروف للمريض يخفف من توتر المريض ،ويأخذ معه ملف الحالة والموافقة الكتابية على الجلسة
والوصفة الطبية وبطاقة العالج الدوائي مع التقرير التمريضي لمدة ال  24ساعة التي تسبق الجلسة
وينقل المريض إلى غرفة العالج بالصدمات الكهربائية .
 )18الممرض المرافق للمريض يجب أن يبقى مع المريض طوال فترة إجراء الجلسة والعودة به بعد انتهاء
الجلسة العالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

العالج بالصدمات الكهربائية ()ECT
اإلجراءات

 )19يجب أن يتأكد الممرض المســئول عن الجناح بأن الممرض المرافــق للمريض ملمًا وعلى معرفة
بإجراءات الجلسة ولديه التدريب الكافي والمعرفة ليطمئن المريض ويبقى معه طوال فترة الجلسة
وأثناء اإلفاقة من الجلسة ويستمر في تدوين المالحظات عن المريض أوال ً بأول.
 )20الممرض المرافق للمريض عليه أن يتأكد من شــخصية المريض من خالل سوار المعصم المدون به
بيانات المريض ،ويراجع الموافقة الكتابية والوصفة التي تتم الجلسة بموجبها وقائمة المرضى الذين
سوف تجرى لهم الجلســة ،والمالحظات الخاصة بالمريض من تحاليل الدم الهامة واألساسية وصورة
أشعة الصدر وبطاقة المتابعة الدوائية كل ذلك يكون في متناول يد الطبيب وذلك بهدف التأكد من
أن المريض هو المقصود باإلجراء ،وكل المعلومات الصحيحة وذات األهمية متاحة.
يكون الممرض مسئوال ً عن تجهيز المريض على سرير العمليات.
 )21يقوم طبيب التخديــر بدوره باالطالع علــي النموذج المعــد والموقع عليه من قبــل طبيب الباطنة
والطبيب النفسي ،ويقوم بإجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من سالمة المريض وأهليته إلجراء التخدير
وتوثيق ذلك.
 )22يقوم طبيب التخدير بإجراء تحضير المريض للتخدير وتخديره وفقا لما هو متعارف عليه علميا في
هذه الحاالت ويراعي ضوابط التخدير وفقا لحالة المريض واستجابته للعالج بالصدمات الكهربائية.
 )23يقوم الممرض المسئول بغرفة العالج بالصدمات الكهربائية بتجهيز األدوية الالزمة حسب أمر طبيب
التخدير والتأكد من وجود ( )Cannulaفي يد المريض والتأكد من رفع حواجز الســرير لمنع سقوط
المريض.
 )24يقوم الممرض المسئول بغرفة العالج بالصدمات الكهربائية بتثبيت جهاز مراقبة العالمات الحيوية،
وإدخال بيانات المريض (االسم ،رقم الملف ,العمر) علي جهاز الصعق الكهربائي مع وضع الجل على
أقطاب الجهاز ,ومسح المنطقة الصمغية بالجل.
 )25يقوم الطبيب النفسي المعالج بضبط جهاز الصدمات الكهربائية ومعايرته حسب الجرعة الكهربائية
المطلوب إعطائها للمريض.
يقوم طبيب التخدير بمساعدة التمريض بحقن المخدر مع استمرار تزويد المريض باألوكسجين (األمبوباج)
وتركيب مجري الهواء للتنفس.
 )26يقوم الطبيب النفسي المعالج بتمرير التيار الكهربائي بواسطة األقطاب.
 )27يقوم الممرض المسئول بغرفة العالج بالصدمات الكهربائية بمالحظة التغيرات الحركية التي تطرأ
على المريض بعد إعطاء الجرعة وحساب عددها ومدتها بالثواني وإبالغ الطبيب النفسي المعالج بها.
 )28يقوم الممرض المسئول بغرفة العالج بالصدمات الكهربائية بتزويد المريض باألوكسجين مع شفط
السوائل واإلفرازات بجهاز شفط السوائل لتحرير مجري الهواء.
 )29يرافق طبيب التخدير المريض لحين أفاقته والتأكد من سالمته ليتم بعدها نقله لغرفة اإلفاقة لمدة
ال تتجاوز  30دقيقة.
 )30يقوم الممرض المســئول بغرفة العالج بالصدمــات الكهربائية بمراقبة المريــض ومتابعة العالمات
الحيوية للمريض كل  15دقيقــة أو أقل إذا دعت الحاجة في غرفة اإلفاقة وعــدم مغادرة الغرفة نهائيًا
حتى ينقل المريض إلى الجناح.
 )31يقوم الطبيب النفسي المعالج وطبيب التخدير بتوثيق البيانات المتعلقة بالصدمة الكهربائية في
ملف المريض في سجل غرفة العالج بالصدمات الكهربائية وتوثيق ذلك بملف المريض.
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تحويل مريض نفسي لعالج اإلدمان
الهدف

تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمريض المناسب.

السياسة

يتم تقديم برامج عالجية خاصة للمرضى النفسيين تختلف عن البرامج العالجية المخصصة لمرضى االعتماد
الكيميائي (اإلدمان) ولتقديم الخدمة المناسبة للمريض المناسب وإلحاقه بالبرنامج العالجي الخاص
بحالته يجب التأكد بأن نتائج تحاليل المريض النفســي ســلبية لتعاطي المــواد المخدرة وفي حال
كانت نتيجة تحاليل المريض إيجابية للتعاطي يجب أن يتم تحويله للقسم المخصص لعالج اإلدمان
بالمستشفى أو المستشفى المتخصص لعالج اإلدمان بالمنطقة اإلدارية للمستشفى النفسي إن
لم يكن لديه قسم مخصص لعالج اإلدمان.

اإلجراءات

 )1عندما يقرر الطبيب المعالج بأن المريض يعاني من االعتماد الكيميائي يقوم باســتكمال النموذج
المخصص لتحويل مريض نفسي لعالج اإلدمان.
 )2يقوم تمريض القسم النفسي باستكمال النماذج الخاصة بالتحويل متضمنة أسباب التحويل والتحاليل
الطبية لذلك.
 )3يقوم تمريض القسم النفسي بالتنسيق مع إدارة األسرة بالمستشفى للتأكد من وجود سرير شاغر
للمريض بقسم عالج اإلدمان.
 )4يقوم قسم إدارة األسرة بالتنسيق مع األقسام المعنية واستكمال النماذج المخصصة للتحويل.
 )5بعد تجهيز الســرير للمريض بقسم عالج اإلدمان .يقوم ممرض القســم النفسي بمرافقة المريض
لقسم عالج اإلدمان واستكمال نماذج دخول المريض للقسم وإخالء طرف القسم النفسي.
 )6وفي حالة عدم وجود قسم مخصص لعالج اإلدمان بالمستشفى يقوم بمهمة التنسيق مع المستشفى
المتخصص لعالج اإلدمان القسم المتخصص بذلك في المستشفى وتتم مرافقة المريض حتى دخوله
مستشفى عالج اإلدمان وإخالء طرف المستشفى النفسي.

تحويل مريض نفسي لقسم الحماية المشددة
الهدف
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تقديم الرعاية الطبية النفسية المناسبة للمريض النفسي في القسم المخصص لحالته بالقسم المخصص
للحماية المشددة للمرضى المطلوبين أمنيًا.
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عند وجود مطالبة أمنية لمريض نفسي منوم باألقسام النفسية يلتزم المستشفى بالتعاون مع الجهة
األمنية المعنية وذلك بتحويله للقسم المخصص للمرضى المتحفظ عليهم أمنيًا.
 )1عند استقبال خطاب رســمي من الجهات األمنية يتضمن طلب نقل مريض نفسي منوم باألقسام
النفسية إلى أقسام الحماية المشددة للتحفظ عليه أمنيًا يقوم القسم المنوم به المريض بتجهيز
المريض.
 )2يتم استكمال النماذج المخصصة للتحويل من األطراف ذات العالقة قبل تحويل المريض.
 )3يجب أال يتم تحويل المريض إال من خالل الطبيب المعالج والذي عليه أن يوثق األمر في ملف المريض.
 )4يقوم مسئول التمريض بالقسم المنوم به المريض بإبالغ مسئول التمريض بقسم الحماية المشددة
بملخص عن حالة المريض وذلك بعد أن يتم التأكد من:
 )1-4مرافقة أفراد الجهة األمنية المسئوله للمريض وقت التحويل.
 )2-4استيفاء نموذج التحويل بكل التوقيعات الالزمة.
 )3-4األخذ بأي تعليمات أو تنظيمات أو احتياطات خاصة.
 )4-4نقل كل الممتلكات الشخصية للمريض معه.
 )5-4تسليم المريض إلى ممرض قسم الحماية المشددة.
 )6-4تسليم أدوية المريض الحالية والخطة العالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

تحويل مريض نفسي لقسم الحماية المشددة
اإلجراءات

 )5يجب على الممرض المسئول تنسيق عملية التحويل بين األقسام المختلفة كالتغذية والصيدلية.
 )6يجب أن يقوم الممرض المسئول بالقسم المحول منه المريض بتدوين مالحظات التمريض الحالة
العامة للمريض عند تحويله ،طريقة التحويل ،المتعلقات الشخصية المرسلة معه.
 )7يجب أن يقوم الممرض المسئول بقسم الحماية المشددة بالتدوين في نموذج مالحظات التمريض
حالة المريض عند تسلمه ومتعلقات المريض الشخصية المستلمة.
 )8يقوم الممرض المسئول بقسم الحماية المشددة بعد استكمال جميع اإلجراءات الخاصة باستقبال
المريض بإرشاد المريض وتعريفه بكل ما يتعلق ببيئته العالجية الجديدة.

االتصال الخارجي بمريض منوم باألقسام النفسية
الهدف

منح المريض الحقوق المنصوص عليها وتمكينه من ممارستها بما اليتعارض مع الخطة العالجية.

السياسة

يقتصر اســتقبال أو القيام باتصــاالت هاتفيــة أو بريدية من وإلــى المريض المنوم عن طريــق األخصائي
االجتماعي أو األخصائية االجتماعية أو من خالل طاقم التمريض حسب جنس المريض.

اإلجراءات

 )1عند دخول أي مريض نفســي لألقســام التنويمية فإن االتصال به غير مســموح ،حتى يــأذن الطبيب
المعالج له بذلك.
 )2عند سماح الطبيب المعالج باستقبال المريض لالتصاالت الخارجية يتم تدوين ذلك في الملف ويقوم
الممرض بتدوين ذلك في النماذج المخصصة لذلك.
 )3يقوم األخصائي االجتماعي بالتواصل مع ذوي المريض بأوقات االتصال المســموح بها ويستثنى من
ذلك الحاالت الطارئة والتي تتم من خالل قسم الخدمة االجتماعية.
 )4يتم توفير بيئة مناسبة للمريض الستقبال االتصال.
 )5للطبيب المعالج منع التواصل واالتصال مع أشخاص معينين في حال وجد أن تواصل المريض معهم
يؤدي إلي تأثر حالة المريض سلبا.
 )6يجب على األخصائي االجتماعي أو الممرض مستقبل االتصال التأكد من شخصية المتصل من خالل
معرفته بإســم المريض كامالً ورقــم ملفه الطبــي وتاريخ دخوله ويتم وضع أســئلة حســب نظام
المستشفى لتأكد من هوية المتصل قبل تحويل المكالمة.
 )7يتم توثيق االتصال وقته ،ومدته ،وأي تغيرات تطرأ على المريض بعد االتصال من قبل التمريض.

الزيارات للمرضى المنومين باألقسام النفسية
الهدف

ضبط وتنظيم إجراءات الزيارات للمرضى المنومين باألقسام النفسية ومساعدة المريض على ممارسته
الحياه الطبيعية ما أمكن.

السياسة

جميع المرضى المنومين باألقسام النفســية لهم الحق بإستقبال الزوار ما لم يحدد غير ذلك من قبل
الفريق المعالج.

اإلجراءات

تتم صياغة إجراءات الزيارة حسب إمكانيات كل مستشــفى بما يتوافق مع أنظمة الجودة وبما يخدم
مصلحة المرضى وزوارهم حسب اإلمكانيات المتاحة مع توفير بيئة آمنه على أن يكون الحد األدنى
من اإلجراءات كما يلي:
 )1توضيح أوقات الزيارة المسموح بها للزوار وإعالن ذلك.
 )2الزوار يجب أن يحملوا بطاقة تعريفية مميزة يتم استالمها من قبل القسم المعني بذلك
 )3تعريف الزوار بقائمة الممنوعات والتأكد من عدم وجودها حسب السياسة المعتمدة.
 )4جميع الزيارات يتم مراقبتها من قبل أفراد األمن والتمريض بما ال ينتهك خصوصية المريض والزوار.
 )5توضيح آلية إجراءات الزيارة خارج األوقات الرسمية .
 )6ال يسمح للزوار بإعطاء المريض النفسي أي آمانات أو مستلزمات إال من خالل قسم شئون المرضى
وحسب السياسة المعتمدة لذلك.
 )7يجب تفتيش المرضى بعد عودتهم من الزيارة.
 )8أي حادثة تحصل خالل أوقات الزيارة يجب تدوينها في ملف المريض وفي تقرير الحوادث

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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الزيارات للمرضى المنومين باألقسام النفسية
اإلجراءات

 )9يجب على إدارة المستشفى توفير المكان المناسب للزيارة تتوفر فيه الخدمات األساسية.
 )10يحق للطبيــب المعالج وضع تحفظات خاصــة للزيارة لما يخدم مصلحة المريــض وتكون التحفظات
حسب ما يراه الطبيب مناســب لحالة المريض ســوا ًء منع الزيارة عن المريض أو من أشخاص معينين أو
توصيات خاصة يطلب من الزوار تنفيذها وذلك بعد المفاهمة واالتفاق مع أسرة المريض وتوثيق ذلك في
الملف الطبي للمريض ،ويحق للطبيب المعالج طلب تقرير من التمريض المشرف على الزيارة يتضمن
مالحظات األهل ومالحظات التمريض خالل فترة الزيارة.

اإلجازة العالجية للمرضى المنومين باألقسام النفسية
الهدف

 )1مساعدة المريض على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية مع وجود مرجع عالجي يرجع
إليه المريض.
 )2مساعدته على تحسين عالقاته األسريةوالمحافظة على المهارات االجتماعية الضرورية.

السياسة

اإلجازة العالجية هي أجــازه مخطط لها من قبــل الفريق العالجــي تمنح للمريض الذي اســتكمل جزء من
البرنامج العالجي وحالته الطبية والنفسية تسمح بذلك .وينبغي على األخصائي االجتماعي االتصال على
األسرة للتنسيق معها الستقبال المريض أو مصاحبته من المستشفى.

اإلجراءات

 )1عندما يقرر الفريق العالجي تشــجيع المريض بإجازة عالجية ســواء بطلب المريض أو رؤية عالجية من
الفريق العالجي ،فان هذه اإلجازة ينبغي الموافقة عليها من الطبيب االستشاري أو من ينوبه لمدة ال
تزيد عن خمسة أيام.
 )2يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة العالجية للمريض.
 )3يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة العالجية.
 )4يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة العالجية والتي تتضمن:
 )1-4فهم المريض ألهداف اإلجازة العالجية.
 )2-4موعد الحضور من اإلجازة واإلجراءات المترتبة على تأخر عودة المريض ألكثر من  24ساعة باعتبار
المريض خرج من المستشفى ضد النصح الطبي.
 )3-4موافقة ولي أمر المريض أو كفيله والتزامه بتعهدات وتعليمات االجازة العالجية.
 )4-4فحص المريض قبل الخروج لإلجازة العالجية.
www.moh.gov.sa
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 )5توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف المريض.
 )6يجب أن يتــم فحص المريض من قبل الطبيــب المقيم في الطوارئ بعد عودته مــن اإلجازة العالجية
وتوثيق أي تغييرات تطرأ على المريض بعد اإلجازة.
 )7تفتيش المريض قبل الدخول للقسم.
 )8الحصول على تقرير من اسرة المريض عن حالته خالل فترة اإلجازة العالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

اإلجازة االضطرارية (الطارئة) للمرضى المنومين باألقسام النفسية
الهدف

مساعدة المريض على حل مشكالت طارئة أثناء البرنامج العالجي فيما يضمن استمراريته بالعالج.

السياسة

خالل فترة البرنامج العالجي للمرضى النفسيين من المتوقع إمكانية حدوث وقائع طارئة أو ظروف استثنائية
للمرضى يتوجب بسببها منحهم إجازة طارئه يقرر مدتها الفريق العالجي ،واإلجازة الطارئة هي حالة ظرف
استثنائي حدث في حياة المريض غير مخطط حدوثه ،ويستدعي خروجه في إجازة طارئة.
ويفضل في مثل هذه الظروف أن تكون هناك قرائن أو شواهد ملموسة.

اإلجراءات

 )1يقوم األخصائي االجتماعي باالتصال على األسرة والتأكد من تلك الظروف وبعد االقتناع بجدية الطلب
يبلغ الفريق العالجي بذلك ويتم تسجيله في ملف المريض.
 )2عندما يقرر الفريق العالجــي الموافقة على منح المريض إجازة طارئة فان هــذه اإلجازة يجب الموافقة
عليها من الطبيب االستشــاري أو من ينوبه لمدة يقدرها الطبيب االستشــاري حسب الظرف ويوضح
ذلك بالنموذج المخصص.
 )3يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة الطارئة للمريض.
 )4يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة الطارئة.
 )5يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة الطارئة والتي تتضمن:
 )1-5مبررات اإلجازة الطارئه
 )2-5فهم المريض ألهداف اإلجازة وااللتزام بالعودة.
 )3-5موعد الحضور من اإلجازة واإلجراءات المترتبه على تأخر عودة المريض ألكثر من  24ساعة بإعتبار
المريض خرج من المستشفى ضد النصح الطبي.
 )4-5موافقة ولي أمر المريض أو كفيله والتزامه بتعهدات وتعليمات االجازة الطارئة
 )5-5فحص المريض قبل الخروج لإلجازة الطارئهمن قبل الطبيب المعالج.
 )6-5تسليم المريض اآلمانات الخاصة به.
 )6توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف المريض.
 )7يجب أن يتم فحص المريض بعد عودته من اإلجازة الطارئه وتوثيق أي تغييرات تطرء على المريض بعد
اإلجازة.
 )8تفتيش المريض قبل الدخول للقسم.

التدخين للمرضى المنومين باألقسام النفسية
الهدف
اإلجراءات

الحد من التدخين داخل أقسام التنويم ووضع الضوابط المناسبة للحد من ذلك للمرضى المدخنين.
لقد تم األخذ بعين االعتبار أن التدخين يعتبر ضار َا بالصحة ومصدرًا لكثير من المشاكل .وتبذل جهود مستمرة
للتقليل من وجوده في المستشفى وال يسمح ألي شخص بالتدخين في المستشفى ويستثنى من ذلك
المرضى المدخنين المنومين باألقسام النفسية على أن يتم مراعاة مايلي:
 )1أن يتم تحديد الوقت والكمية والمكان المسموح بها للتدخين من الفريق العالجي.
 )2أن يكون الممرض المسئول عن عهدة المريض هو المسئول عن تنظيم عملية التدخين في المناطق
المحددة من قبل الفريق العالجي وفق جدول زمني محدد.
 )3يجب أن يكون الموقع المحدد للتدخين مناسب وال توجد به مواد قابله لالشتعال.
 )4أن اليتم السماح للمرضى بحمل السجائر والوالعات معهم كما ال يسمح لهم بتكديس أو تجميع
السجائر وســيتم إعطاء المريض ســيجارة واحدة في كل مرة وتكون الوالعه بعهدة الممرض وهو
المسئول عنها
 )5أن ال يتم السماح للمرضى بترك مناطق التدخين المحددة وهم ال يزالوا يدخنون.
 )6تكون مسئولية التمريض مراقبة المرضى المدخنين من بداية التدخين حتى التأكد من إطفاء السجائر.
 )7مراعاة أن يتم تطبيق خطة عالجية للمرضى النفسيين لعالج ومكافحة التدخين.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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عالج اإلدمان
النظام العام لبرنامج عالج اإلدمان
الهدف

السياسة
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 )1تحديد حدود منطقة الرعاية لبرنامج عالج اإلدمان.
 )2تحديد المستفيدين من خدمات برنامج عالج اإلدمان.
 )3تقديم خدمات برنامج عالج اإلدمان بالمستشفى بطريقة مثلى.
 )1يعتبرالمستشــفى  /المجمــع أحد المراكــز المرجعية التحويليــة بحيث يقبل الحــاالت المحولة من
المستشفيات والمناطق األخرى.
 )2يقوم القسم باستقبال حاالت عالج اإلدمان.
 )3الحاالت النفسية تحول إلى أقسام النفسية بالمستشــفى في حالة وجودها أو بالتنسيق مع أقرب
مستشفى يوفرهذه الخدمة في حالة عدم وجودها.
 )4الحاالت الجنائية تحول إلى أقسام الحماية المشددة.
 )5الحــاالت المصحوبة بأمراض عضوية وبحاجــة إلى تخصصات طبية أخرى يتم عالجها في مستشــفى
(المدينةـ المحافظة) المركزي
 )6يتم تنويم حاالت عالج اإلدمان حسب المعاييرالتالية:
•أن اليقل عمرالمريض عن 10سنوات ،على أن يتم تخصيص قســم خاص للفئة العمرية األقل من 18
عامًا ،ويمكن اإلستثناء بتحويل بعض الحاالت من قسم صغار السن إلى قسم الراشدين أو العكس
من خالل لجنة البرامج العالجية في ظروف وحاالت خاصة.
•أن اليعاني المريض من تخلف عقلي.
•أن اليعاني من أمراض عضوية أو إعاقة جسدية تحتاج إلى رعاية طبية خاصة.
 )7مدة بقاء المريض في المستشفى يجب أن ال تزيد عن شهرين متتابعين و إذا استدعت حالته إلى وقت
أطول من ذلك يجب على الطبيب المعالج والمشــرف على الحالة تقديم األســباب إلى لجنة البرامج
العالجية لمراجعة الخطة العالجية و يحق للجنة تمديد فترة بقاء المريض إلى شهرين آخرين بتوصية
من رئيس الفريــق العالجي قابلة للتمديد لفترة واحدة عن طريق لجنــة البرامج العالجية بحيث ال تزيد
مدة إقامة المريض أكثر من ستة أشهر
 )8يجب أن ال تزيد فترة بقاء المريض في القسم عن  6أشهر بكل األحوال وفي حالة االحتياج إلى أكثر من
 6أشــهر يجب أن يكون االســتثناء من لجنة ُتعقد بهذا الخصوص بالمديرية العامة للشئون الصحية
www.moh.gov.saالنفسية واالجتماعية بالوزارة
تزويد اإلدارة العامة للصحة
MOHPortalمن المدير
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باإلحصائيات الخاصة بذلك بشكل دوري.
 )9يقوم مستشفى المدينة المركزي حسب التقسيم اإلداري بعالج ورعاية المرضى التابعين لمديرية
الشئون الصحية بمنطقة المدينة اإلدارية.
 )10على المديريات الفرعية بالمنطقة اإلدارية توفير العناية الطبية الالزمة و الخدمات الالحقة لعالج اإلدمان
للمرضى الساكنين في المناطق التابعة لهم و اليقبل أي مريض من تلك المناطق مباشرة إال بالتحويل
والتنسيق المسبق مع القسم للموافقة قبل استقبال المريض في الحاالت الطارئة.
 )11عند استقبال الحاالت الطارئة من المديريات األخرى بالمنطقة يجب التنسيق بين المستشفى المعني
في تلك المنطقة وإدارة المستشــفى لتحويل المريض إليهم لمتابعته في أقرب مستشفى من
منزله وذويه.
 )12يجب اســتقبال جميع الحاالت التي تصل إلى الطوارئ وتقييم الحالة فإذا اســتدعت الدخول تقبل إذا
كانت من نفس المدينة مباشــرة أما إذا كانت من منطقة أخرى فيجب االتصال بأقرب مستشــفى
لمنزل المريض يوجد به تنويم لمرضى اإلدمان و محاولة تحويل المريض إليه قبل إدخاله للتنويم.
 )13تقبل جميع الحاالت المحولة إلى القسم من أي مستشفى أو قسم بمنطقة المدينة اإلدارية للعيادات
الخارجية أو التنويم إذا كانت غير طارئة،أما إذا كانت الحالة طارئة فتتحول إلى أقرب طوارئ مستشــفى
للقسم التابع له المريض قبل تحويلها إلى برنامج عالج اإلدمان بالمستشفى.
 )14تقبل الحاالت الطوعية (حضور المريض بإرادته) مباشرة في العيادة الخارجية أو الطوارئ إذا كانت من
منطقة المدينة اإلدارية و كذلك الحاالت الجبرية إذا كانت عن طريق أهل المريض ،إما إذا كانت الحالة إجبارية
عن طريق جهة أمنية فتتقبل الحالة في العيادة الخارجيــة أو الطوارئ بغض النظر عن منطقة اإلحالة ،وإذا
كانت الحالة قضائية فتتوجه إلى قسم الحماية المشددة.
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التنويم بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

توضيح إجراءات وآلية التنويم باألقسام النفسية.

السياسة

تستدعي بعض حاالت عالج اإلدمان أن يتم تقديم الرعاية الطبية النفسية متعددة االختصاصات لها داخل المستشفى
مما يستدعي تنويمهم لمدة ال تتجاوز شــهرين ويمكن تمديد الفترة لمدة ستة أشهر كحد أقصى من خالل
اللجان الطبية الداخلية للمستشفى وبعد هذه المدة ال يتم تمديد تنويمهم لفترة أطول من ذلك إال باستثناء
من الشئون الصحية بالمنطقة اإلدارية للمستشفى وحسب ما تقتضيه حالة المريض ،ويكون المعيار األساسي
في تنويم المرضى الرأي الطبي كما جاء في خطاب المقام السامي رقم /921/4م وتاريخ  1420/9/17هـ.

اإلجراءات

 )1أن تنويم المريض بأقسام عالج اإلدمان من عدمه يعتمد على ركنين أساسيين:
 )1-1القرار الطبي بحاجة المريض للتنويم.
 )2-1وجود سرير شاغر
 )2يتم تنويم المرضى عن طريق العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ فقط للحاالت التالية:
 )1-2الحاالت التي يشكل بها المريض خطورة حقيقية على نفسه أو على اآلخرين
 )2-2أن يكون التشخيص لسوء استخدام أو االعتماد للمواد الفعالة نفسيًا بناءًا على الدليل التشخيصي
الدولي العاشر أو ما يستجد فيها تحت هذا التصنيف.
 )3-2أن ال يقل عمر المريض عن 10سنوات ،على أن يتم تخصيص قسم خاص للفئة العمرية األقل من 18
عامًا ،ويمكن االســتثناء بتحويل بعض الحاالت من قسم صغار السن إلى قسم الراشدين أو العكس من
خالل لجنة البرامج العالجية في ظروف وحاالت خاصة.
 )4-2أن ال يكون تشخيص المريض هو تخلف عقلي
 )5-2أن ال يكون تشخيص المريض هو مرض نفسي.
 )6-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية مزمنة تستدعي اإلقامة الدائمة تحت الرعاية الطبية إال في حالة إصابته
بحالة نفيسة حادة تستدعي عالج اإلدمان ووجود جهة ضامنة الحتواء المريض بعد انتهاء برنامجه العالجي.
 )7-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية باطنية أو جراحية عاجلة تستدعي أولوية العالج الطبي.
 )8-2أن يتوفر لدى المريض تاريخ حديث الستخدام أو االعتماد على المواد المخدرة وأن يكون تحليل المخدرات
سلبي.
 )9-2أن ينطبق على المريض النظام العام لبرنامج عالج اإلدمان.
 )3في حالة قدوم المريض للطوارئ(بنفســه أو بواســطة األهل أو عــن طريق الجهات األمنيــة المعنية) تتخذ
اإلجراءات التالية:
 )1-3يعرض المريض على طبيب اإلســعاف والطوارئ ثم يعرض على األخصائي إذا لزم األمر ذلك للكشف
على المريض وتشخيص حالته الصحية ،فإذا تقرر تنويمه إما في (مالحظة اإلسعاف والطوارئ _ األقسام
الداخلية ) يحال المريض إلى إدارة األسرة بعد تعبئة بطاقة التنويم.
 )2-3يتسلم المسئول عن إدارة األســرة بطاقة التنويم وبالتنسيق مع مشرف تمريض األقسام النفسية
لتحديد السرير الشاغر وفي حالة عدم توفر أسرة في حينه يعطى المريض موعد بالعيادات الخارجية
كحالة طارئة ويضاف إلى المرضى المسجلين في أقرب يوم عيادة.
 )3-3أما في حالة توفر سرير في نفس اليوم فيتم استكمال اإلجراءات الطبية الالزمة.
 )4-3يقوم مسئول إدارة األسرة بإكمال إجراءات التنويم في الوقت المحدد لذلك.
 )5-3يقوم مسئول األمانات باستالم جميع أمانات المريض وفق إجراءات وضوابط داخليه تضمنها المنشأة
للمحافظة على أمانات المرضى.
 )4في حالة ورود طلب حجز سرير من الجهات األمنية أو الجهات المعنية ذات العالقة تتخذ اإلجراءات التالية:
 )1-4يجب أن يرفق مع طلب الحجز تقرير طبي يوضح فيه حالة المريض الصحية.
 )2-4يحال الطلب إلى أخصائي الطب النفسي المناوب إلبداء الرأي حيال إمكانية القبول المبدئي للحالة من
عدمها أو إحالتها إلى قسم العيادات الخارجية،فإذا تقرر قبول الحالة مبدئيًا يقوم رئيس شئون المرضى بمخاطبة
الجهة الطالبة إلرسال المريض في موعد محدد للكشف على المريض وتقييم حالته واتخاذ قرار التنويم من
عدمه بناءًا على الرأي الطبي (يستخدم نموذج للرد على الجهات الطالبه) على أن يرسل المريض بصحبة ذويه
أو أن تلتزم الجهة المرسله باستالم المريض بعد قرار خروجه طبيًا.
مالحظة:
تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات كل مستشفى وبخطوات واضحة تتضمن ماورد أعاله كحد أدنى.
يجب استكمال جميع المتطلبات اإلدارية والمعلومات الشخصية والتعهدات واإلقرارات والعقد العالجي الخاصة
بالتنويم.
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وضع الخطة العالجية لمرضى عالج اإلدمان
الهدف

 )1تحديد التغيرات المطلوب إحداثها للوصول لألهداف العالجية.
 )2تحديد األساليب العالجية إلحداث التغيرات اإليجابية.
 )3تحديد جوانب القوة الموجودة في الحالة وتعزيزها.
 )4تحديد جوانب الضعف الموجودة في الحالة وتقويتها.

السياسة

يجب على المستشــفى أن يقوم بإعتماد سياســة خاصة لوضع الخطة العالجية لمرضى عــاج اإلدمان ومن
األساسيات التي يجب االلتزام بها وضع خطة عالجية فردية لكل مريض إدمان وللمريض الحق في اإلطالع عليها
ومناقشتها مع الفريق العالجي.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية لدخول المريض يتم إعداد الخطة العالجية من قبل الفريق العالجي المشرف
على المريض بحيث يجب أن تتضمن الخطة العالجية العناصر التالية كحد أدنى:
 )1-1البيانات األولية والعالمات الحيوية للمريض.
 )2-1تشخيص الحالة.
 )3-1نقاط القوة والضعف للعناصر التالية:
 )1-3-1إمكانية التواصل مع البرنامج العالجي.
 )2-3-1امراض نفسية  /جسدية مصاحبة.
 )3-3-1القدرة على األداء الوظيفي.
 )4-3-1فرص عمل متاحة.
 )5-3-1الحالة االقتصادية.
 )6-3-1الوضع األسري .
 )7-3-1مدى الدعم االجتماعي.
وجود اعتمادية مشاركة.

وضع الخطة العالجية لمرضى عالج اإلدمان
اإلجراءات
 )4-1البيئة المحيطة.
 )5-1مشاكل قانونية.
www.moh.gov.sa
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االنتكاسة.
مهارات تجنب
)6-1 Saudi_Moh
 )7-1مهارات التعامل مع الضغوط.
 )8-1المهارات االجتماعية.
 )9-1عناصر الدعم اإليماني.
 )10-1االستعداد للتغيير.
 )2وضع أهداف الخطة العالجية على أن يتم مراعاة ما يلي:
 )1-2أن يتم وضع األهداف حسب األولوية واألهمية لمصلحة المريض.
 )2-2أن تتم صياغة األهداف بشكل واضح ويمكن قياسها ومتابعتها.
 )3-2أن يتم تحديد آلية تنفيذ كل هدف من أهداف الخطة العالجية.
 )4-2أن يتم تحديد المعالج المسئول عن تنفيذ الهدف ومتابعته
 )5-2أن يتم تحديد المدة المتوقعة إلنجاز الهدف.
 )3كتابة مالحظات الخطة العالجية والتي يتم توثيقها بالخطة العالجية الخاصة بالمريض وتتضمن جميع
المالحظات الطبية والنفسية واالجتماعية للمريض وأي مالحظات يرى الفريق العالجي أهمية توثيقها.

 )4يجب أن يتم متابعة تنفيذ الخطة العالجية من الفريق العالجي المسئول عن المريض ويجب مراعاة توثيق
إجراءات المتابعة للخطة العالجية على أن تحتوي العناصر التالية:
 )1-4األهداف المتحققة.
 )2-4األهداف المتعثرة والتي يجب أن يذكر أســباب عدم تحقيقها والفرص الممكنة لتنفيذها أو وضع
أهداف بديلة حسب حاجة المريض.
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التعامل مع حاالت تكرار الدخول لمرضى اإلدمان ( االنتكاسة)
الهدف

 )1الحد من حاالت االنتكاسة.
 )2زيادة معدل دوران السرير بهدف خدمة اكبر عدد ممكن من المرضى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بوضع سياسة خاصة للتعامل مع حاالت تكرار دخول مرضى اإلدمان ( االنتكاسة) من
خالل دراسة أسباب االنتكاسة ومعالجتها بشكل مستمر.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى وبما يضمن تحسين مســتوى الخدمة المقدمة للمرضى
بشكل مستمر على أن تتضمن تشكيل فرق عمل داخلية لدراسة أسباب اإلنتكاسة والبحث عن الحلول المناسبة
لتقليل منها.

المرور الدوري على المرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

متابعة وتقييم حالة المريض الطبية والنفسية وتقويمها بالشكل الذي يساهم في تحسنه.

السياسة

يجب االلتزام بالمرور الدوري من الفريق العالجي المشرف على المرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان لمتابعة
حالتهم الطبية والنفســية واالجتماعية وتقييم حالتهــم ومتابعة الخطط العالجيــة للمرضى ومتابعة تطور
حاالتهم ووضع اإلجراءات المناسبة التي تساهم في تحسن حالة المريض على أن يكون المرور الدوري وكحد
أدنى على النحو التالي:
 )1يقوم الطبيب المقيم بالمرور على المرضى كل  24ساعة.
 )2يقوم الطبيب األخصائي بالمرور على المرضى كل  72ساعة.
 )3يقوم الطبيب االستشاري بالمرور على المرضى كل سبعة أيام مع الفريق العالجي متعدد التخصصات

اإلجراءات

يتم صياغة اإلجراءات الالزمة لسياسة المرور الدوري على المرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان حسب األصول
الطبية المتعارف عليها ووفق أنظمة الجودة بحيث يجب أن تتضمن توثيــق زيارات الفريق العالجي وكتابة
المالحظات الطبية والنفسية واالجتماعية...الخ.

تحويل مريض من أقسام عالج اإلدمان إلى األقسام النفسية
الهدف
السياسة

تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمريض المناسب.
يتم تقديم برامج عالجية خاصة لمرضى اإلدمان تختلف عن البرامج العالجية المخصصة للمرضى النفســيين
ولتقديم الخدمة المناسبة للمريض المناســب وإلحاقه بالبرنامج العالجي الخاص بحالته يجب التأكد بأن
نتائج تحاليل المريــض إيجابية لتعاطي المــواد المخدرة وفي حــال كانت نتيجة تحاليل المريض ســلبية
للتعاطي وتشخيصه كمريض نفسي يجب أن يتم تحويله للقســم المخصص لعالج األمراض النفسي
بالمستشفى أو المستشفى المتخصص لعالج األمراض النفسية بالمنطقة اإلدارية لمستشفى عالج اإلدمان
إن لم يكن لديه قسم نفسي.
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اإلجراءات

 )1عندما يقرر الطبيب المعالج بأن المريض يعاني من مرض نفســي يقوم باستكمال النموذج المخصص
لتحويل مريض إدمان لعالج األمراض النفسية.
 )2يقوم تمريض قسم عالج اإلدمان باستكمال النماذج الخاصة بالتحويل متضمنة أسباب التحويل والتحاليل
الطبية لذلك.
 )3يقوم تمريض قسم عالج اإلدمان بالتنسيق مع إدارة األســرة بالمستشفى للتأكد من وجود سرير شاغر
للمريض بقسم عالج األمراض النفسية.
 )4يقوم قسم إدارة األسرة بالتنسيق مع األقسام المعنية واستكمال النماذج المخصصة للتحويل.
 )5بعد تجهيز السرير للمريض بالقسم النفسي.
 )6يقوم ممرض قســم عالج اإلدمان بمرافقة المريض لقســم عالج األمراض النفســية حتــى دخول المريض
للقسم واستكمال النماذج وإخالء طرف قسم عالج اإلدمان
وفي حالة عدم وجود قسم مخصص لعالج األمراض النفسية بالمستشفى يقوم بمهمة التنسيق مع المستشفى
المتخصص لعالج األمراض النفسية القســم المتخصص بذلك في المستشــفى وتتم مرافقة المريض حتى
دخوله المستشفى النفسي وإخالء طرف مستشفى عالج اإلدمان.

تحويل مريض من قسم عالج اإلدمان لقسم الحماية المشددة
الهدف

تقديم الرعاية الطبية النفسية المناسبة للمريض النفسي في القسم المخصص لحالته بالقسم المخصص
للحماية المشددة للمرضى المطلوبين أمنيًا.

السياسة

عند وجود مطالبة أمنية لمريض إدمان منوم بأقســام عالج اإلدمان يلتزم المستشــفى بالتعاون مع الجهة
األمنية المعنية وذلك بتحويله للقسم المخصص للمرضى المتحفظ عليهم أمنيًا.

اإلجراءات
 )1عند استقبال خطاب رسمي من الجهات األمنية يتضمن طلب نقل مريض إدمان منوم بأقسام عالج اإلدمان
إلى أقسام الحماية المشددة للتحفظ عليه أمنيًا يقوم القسم المنوم به المريض بتجهيز المريض.
 )2يتم استكمال النماذج المخصصة للتحويل من األطراف ذات العالقة قبل تحويل المريض.
 )3يجب أال يتم تحويل المريض إال من خالل الطبيب المعالج والذي عليه أن يكتب األمر بذلك في ملف المريض.
 )4يقوم مسئول التمريض بالقســم المنوم به المريض بإبالغ مسئول التمريض بقسم الحماية المشددة
بملخص عن حالة المريض وذلك بعد أن يتم التأكد من:
 )1-4مرافقة أفراد الجهة األمنية المسئوله للمريض وقت التحويل.
 SaudiMOHالالزمة.
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 )3-4األخذ بأي تعليمات أو تنظيمات أو احتياطات خاصة.
 )4-4نقل كل الممتلكات الشخصية للمريض معه.
 )5-4تسليم المريض إلى ممرض قسم الحماية المشددة.
 )6-4تسليم أدوية المريض الحالية والخطة العالجية.
 )5يجب على الممرض المسئول تنسيق عملية التحويل بين األقسام المختلفة كالتغذية والصيدلية.
 )6يجب أن يقوم الممرض المسئول بالقسم المحول منه المريض بتدوين مالحظات التمريض الحالة العامة
للمريض عند تحويله ،طريقة التحويل ،المتعلقات الشخصية المرسلة معه.
 )7يجب أن يقوم الممرض المسئول بقسم الحماية المشددة بالتدوين في نموذج مالحظات التمريض حالة
المريض عند تسلمه ومتعلقات المريض الشخصية المستلمة.
 )8يقوم الممرض المسئول بقسم الحماية المشددة بعد استكمال جميع اإلجراءات الخاصة باستقبال المريض
بإرشاد المريض وتعريفه بكل ما يتعلق ببيئته العالجية الجديدة.
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االتصال الخارجي بمريض منوم بأقسام عالج اإلدمان

 )1توفير بيئة عالجية آمنة للمرضى.
 )2حماية المريض من أي تأثير سلبي على البرنامج العالجي.

الهدف
السياسة

يقتصر استقبال أو القيام باتصاالت هاتفية أو بريدية من وإلى المريض المنوم عن طريق األخصائي االجتماعي
أو األخصائية االجتماعية حسب جنس المريض.

اإلجراءات

 )1عند دخول أي مريض إدمان لألقسام التنويمية فإن االتصال به غير مسموح ،حتى يأذن الطبيب المعالج له بذلك.
 )2عند ســماح الطبيب المعالج باســتقبال المريــض لالتصاالت الخارجيــة يتم تدوين ذلك فــي الملف ويقوم
الممرض بتدوين ذلك في النماذج المخصصة لذلك.
 )3يقوم األخصائي االجتماعي بالتواصل مع ذوي المريض بأوقات االتصال المســموح بها ويستثنى من ذلك
الحاالت الطارئة والتي تتم من خالل قسم الخدمة االجتماعية.
 )4يتم توفير بيئة مناسبة للمريض الستقبال االتصال.
 )5للطبيب المعالج منع التواصل واالتصال مع أشخاص معينين في حال وجد أن تواصل المريض معهم يؤدي
إلي تأثر حالة المريض سلبا.
 )6يجب على موظف السنترال التأكد من شــخصية المتصل من خالل معرفته بإسم المريض كامالً ورقم
ملفه الطبي وتاريخ دخوله ويتم وضع أســئلة حسب نظام المستشــفى لتأكد من هوية المتصل قبل
تحويل المكالمة.
 )7يتم توثيق االتصال وقته مدته أي تغيرات تطرأ على المريض بعد االتصال من قبل التمريض.

الزيارات للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

ضبط وتنظيم إجراءات الزيارات للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان.

السياسة

جميع المرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان لهم الحق باستقبال الزوار ما لم يحدد غير ذلك من
قبل الفريق المعالج.

اإلجراءات

تتم صياغة إجراءات الزيارة حسب إمكانيات كل مستشفى بما يتوافق مع أنظمة الجودة وبما يخدم
مصلحة المرضى وزوارهم حسب اإلمكانيات المتاحة مع توفير بيئة آمنه على أن يكون الحد األدنى
من اإلجراءات كما يلي:
 )1توضيح أوقات الزيارة المسموح بها للزوار وإعالن ذلك.
 )2الزوار يجب أن يحملوا بطاقة تعريفية مميزة يتم استالمها من قبل القسم المعني بذلك وأن
يخضعوا للتفتيش الشخصي.
 )3تعريف الزوار بقائمة الممنوعات والتأكد من عدم وجودها.
 )4جميع الزيارات يتم مراقبتها من قبل أفراد األمن والتمريض بما ال ينتهك خصوصية المريض والزوار.
 )5توضيح آلية إجراءات الزيارة خارج األوقات الرسمية .
 )6ال يسمح للزوار بإعطاء المريض النفسي أي مواد .
 )7يجب تفتيش المرضى بعد عودتهم من الزيارة.
 )8أي حادثة تحصل خالل أوقات الزيارة يجب تدوينها في ملف المريض وفي تقرير الحوادث
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التحفظات بخصوص الزيارة للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

المحافظة على عدم انتكاسة المريض النفسي.

السياسة

يحق للطبيب المعالج وضــع تحفظات خاصة للزيارة لما يخدم مصلحــة المريض وتكون التحفظات
حسب ما يراه الطبيب مناسب لحالة المريض سوا ًء منع الزيارة عن المريض أو منع أشخاص معينين
أو توصيات خاصة يطلب من الزوار تنفيذها.

اإلجراءات

 )1عندما يرى الطبيب المعالج وضع تحفظ على زيارة مريض منوم يقوم بتوثيق ذلك بملف المريض.
 )2يقوم األخصائي االجتماعي بالتواصل مع ذوي المريض وإبالغهم بنوعية التحفظ وشــرح أسباب
التحفظ بطريقة يفهمها ذوي المرضى.
 )3يكون التمريض مسئوال ً عن توثيق ذلك والمحافظة على تطبيق التحفظ.

اإلجازة العالجية للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

 )1مساعدة المريض على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية مع وجود مرجع عالجي
يرجع إليه المريض.
 )2مساعدته على تحسين عالقاته األسرية.
 )3إتاحة الفرصة للمريض العاطل للبحث عن عمل أو تسجيل أسمه في مكتب العمل.

السياسة

اإلجازة العالجية هي أجازه مخطط لها من قبل الفريق العالجي تمنح للمريض الذي استكمل البرنامج
العالجي ويريد االســتمرار في البرنامج العالجي فترة أخرى وحالته الطبية والنفســية تستدعي ذلك
ويمكن أن تمنح أيضــً للمريض الذي أكمل  25يومــً من األيام المقررة وفق العقــد العالجي ومدته
ثالثون يومًا .وينبغي على األخصائي االجتماعي االتصال على األسرة للتنسيق معها الستقبال المريض
أو مصاحبته من المستشفى.

اإلجراءات

 )1عندما يقرر الفريق العالجي تشــجيع المريض بإجازة عالجية سواء بطلب المريض أو رؤية عالجية
من الفريق العالجي ،فان هذه اإلجازة ينبغي الموافقة عليها من الطبيب االستشاري أو من ينوبه
لمدة ال تزيد عن يومين.
 )2يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة العالجية للمريض.
 )3يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة العالجية.
www.moh.gov.sa
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 )4يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة العالجية والتي تتضمن:
 )1-4فهم المريض ألهداف اإلجازة العالجية.
 )2-4موعد الحضور من اإلجازة واإلجراءات المترتبة على تأخر عودة المريض ألكثر من  24ساعة
باعتبار المريض خرج من المستشفى ضد النصح الطبي.
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اإلجازة العالجية للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
اإلجراءات

 )3-4موافقة ولي أمر المريض أو كفيله والتزامه بتعهدات وتعليمات االجازة العالجية
 )4-4فحص المريض قبل الخروج لإلجازة العالجية.
 )5-4تسليم المريض األمانات الخاصة به.
 )5توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف المريض.
 )6يجب إجراء تحليل المريض عند عودته من اإلجازة وقبل دخوله للقسم للتأكد من عدم تعاطيه
مواد مخدرة.
 )7يجب أن يتم فحص المريض بعد عودته من اإلجازة العالجية وتوثيق أي تغييرات تطرء على المريض
بعد اإلجازة.
 )8تفتيش المريض قبل الدخول للقسم.

اإلجازة االضطرارية (الطارئة) للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

مساعدة المريض على حل مشكالت طارئة أثناء البرنامج العالجي فيما يضمن استمراريته بالعالج.

السياسة

خالل فترة البرنامج العالجي لمرضى اإلدمان من المتوقع إمكانية حدوث وقائع طارئة أو ظروف استثنائية
للمرضى يتوجب بسببها منحهم إجازة طارئة يقرر مدتها الفريق العالجي ،واإلجازة الطارئة هي حالة
ظرف استثنائي حدث في حياة المريض غير مخطط حدوثه ،ويستدعي خروجه في إجازة طارئة.
ويفضل في مثل هذه الظروف أن تكون هناك قرائن أو شواهد ملموسة.

اإلجراءات

 )1يقوم األخصائي االجتماعي باالتصال على األســرة والتأكد من تلك الظــروف وبعد االقتناع بجدية
الطلب يبلغ الفريق العالجي بذلك ويتم تسجيله في ملف المريض.
 )2عندما يقرر الفريق العالجي الموافقة على منح المريض إجازة طارئة فان هذه اإلجازة يجب الموافقة
عليها من الطبيب االستشاري أو من ينوبهلمدة يقدرها الطبيب االستشاري حسب الظرف ويوضح
ذلك بالنموذج المخصص.
 )3يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة الطارئة للمريض.
 )4يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة الطارئة.
 )5يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة الطارئة والتي تتضمن:
 )1-5مبررات اإلجازة الطارئة
 )2-5فهم المريض ألهداف اإلجازة وااللتزام بالعودة.
 )3-5موعد الحضور من اإلجازة واإلجراءات المترتبه على تأخر عودة المريض ألكثر من  24ســاعة
بإعتبار المريض خرج من المستشفى ضد النصح الطبي.
 )4-5موافقة ولي أمر المريض أو كفيله والتزامه بتعهدات وتعليمات االجازة الطارئة.
 )5-5فحص المريض قبل الخروج لإلجازة الطارئة.
 )6-5تسليم المريض األمانات الخاصة به.
 )6توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف المريض.
 )7يجب إجراء تحليل للمريض عند عودته من اإلجازة وقبل دخوله للقسم للتأكد من عدم تعاطيه
مواد مخدرة.
 )8يجب أن يتم فحص المريض بعد عودته من اإلجازة الطارئه وتوثيق أي تغييرات تطرء على المريض
بعد اإلجازة.
 )9تفتيش المريض قبل الدخول للقسم.
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السماح بالتدخين للمرضى المنومين بأقسام عالج اإلدمان
الهدف

مراعاة احتياج المرضى المدمنين (المدخنين) المنومين بأقسام عالج اإلدمان إلى التدخين وتحقيق
ذلك لهم بضوابط وإجراءات وقائية مناسبة.

السياسة

لقد تم األخذ بعين االعتبار أن التدخين يعتبر ضار َا بالصحة ومصدرًا خطرًا للحرائق .وتبذل جهود مستمرة
للتقليل من وجوده في المستشفى وال يســمح ألي شخص بالتدخين في المستشفى ويستثنى
من ذلك المرضى المدخنين المنومين بأقسام عالج اإلدمان على أن يتم مراعاة مايلي:
 )1أن يتم تحديد الوقت والكمية والمكان المسموح بها للتدخين من الفريق العالجي.
 )2أن يكون الممرض المسئول عن عهدة المريض هو المسئول عن تنظيم عملية التدخين في
المناطق المحددة من قبل الفريق العالجي وفق جدول زمني محدد.
 )3يجب أن يكون الموقع المحدد للتدخين مناسب وال توجد به مواد قابله لالشتعال.
 )4أن اليتم الســماح للمرضى بحمل الســجائر والوالعات معهم كما ال يســمح لهم بتكديس أو
تجميع الســجائر وســيتم إعطاء المريض ســيجارة واحدة في كل مرة وتكــون الوالعة بعهدة
الممرض وهو المسئول عنها
 )5أن ال يتم السماح للمرضى بترك مناطق التدخين المحددة وهم ال يزالوا يدخنون.
 )6تكون مسئولية التمريض مراقبة المرضى المدخنين من بداية التدخين حتى التأكد من إطفاء
السجائر.
خروج مريض إدمان

الهدف

 )1تجنيب المريض االكتئاب أو التوتر الناتجة بسبب بقاء المرضى لفترة أكبر بعد انتهاء البرنامج
العالجي.
 )2زيادة معدل الدوران السريري لخدمة شريحة أكبر.

السياسة

عند إكمال المريض للبرنامج العالجي المخصص له وتحسن حالته فسوف يتم خروجه من المستشفى
وتنقسم الحاالت المنومة والمعدة للخروج إلى:
 حاالت استكملت العالج وال يوجد عليها تحفظات. -حاالت استكملت العالج و يوجد عليها تحفظات أوأوامر من الحاكم اإلداري.
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 )1بعد اســتكمال المريض لبرنامجه العالجي المخصص له وتحسن حالته يقوم الطبيب المعالج
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ذلك في ملف المريض.
للمريض ويتم
بإعطاء أمر الخروج
 )2يتم اســتكمال النموذج المخصص للخروج من قبل الممرض المســئول عن القســم ويرسل
لألخصائي االجتماعي المتابع للحالة.
 )3يتم التأكد من عدم وجود تحفظات أمنية أو أمر إبقاء علــى المريض ،وفي حالة وجودها يتم
إبالغ الجهة المسئولة بالمستشفى إلجراء المخاطبات الرسمية وأخذ الموافقة على أمر إخراج
المريض وذلك خالل فترة ال تتجاوز  24ساعة (عمل رسمي) من أمر الطبيب.
 )4يتم إبالغ أهل المريض عن طريق األخصائي االجتماعي المتابع للحالة بأمر الخروج ليحضروا الستالمه
واستكمال باقي إجراءات الخروج من قبل اإلدارة المعنية.
 )5المريض القادر على االعتماد على نفسه يمكن خروجه بدون حضور ولي أمره بعد توقيعه على
نموذج الخروج ويتم توثيق ذلك في ملفه.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

خروج مريض إدمان
اإلجراءات

 )6المريض الغير قادر على االعتماد على نفســه يقوم ولي أمره أو من في حكمه بالتوقيع على
نموذج الخروج حين استالم المريض.
 )7في حالة أن يكون من قام بإدخال المريض جهة رســمية ضامنة ( الشرطة ،الهالل األحمر )..،يتم
تسليمه لها إذا تعذر تسليمه لذويه.
 )8يتم تزويد المريض أو ولي أمره بتقرير الخروج موضحًا به المعلومات األساسية عن هوية المريض،
تشخيص المرض ،العالج ،موعد المراجعة عند مغادرة المستشفى.
 )9يتم تسليم المريض األمانات الخاصة به واستكمال النماذج المخصصة الستالم االمانات من الجهة
المسئولة بالمستشفى عن أمانات المرضى.
 )10يتم تزويد المريض بموعد في الرعاية الالحقة أو العيادات وإذا كان المريض من منطقة أخرى أو
تابع لمستشفى آخر فيجب توجيه المريض إلى أقرب عيادة لعالج اإلدمان من منزله.
 )11يقوم الممرض بتسليم ملف المريض إلى قسم السجالت الطبية بعد استكمال إجراءات الخروج.
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الحماية المشددة
تنويم المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

توضيح إجراءات وآلية التنويم بأقسام الحماية المشددة ( نفسية/إدمان) .

السياسة

تستدعي بعض الحاالت (النفسية/اإلدمان) والتي عليها تحفظ أمني أن يتم تقديم الرعاية الطبية
النفســية متعددة االختصاصات لها داخل المستشــفى مما يســتدعي تنويمهــم حتى اكتمال
برنامجهم العالجي.

اإلجراءات

 )1أن تنويم المريض بأقسام الحماية المشددة من عدمه يعتمد على ركنين أساسيين:
 )1-1القرار الطبي بحاجة المريض للتنويم.
 )2-1وجود سرير شاغر.
 )2يتم تنويم المرضى عن طريق العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ أو أقسام الحماية المشددة
للحاالت التالية:
 )1-2الحاالت التي يشكل بها المريض خطورة حقيقية على نفسه أو على اآلخرين.
 )2-2الحاالت ذات األعراض الذهانية النشطة والتي لم تستجيب للعالج كحالة خارجية.
 )3-2أن يكون التشخيص لسوء استخدام أو االعتماد للمواد الفعالة نفسيًا بناءًا على الدليل
التشخيصي الدولي العاشر أو ما يستجد فيها تحت هذا التصنيف.
 )4-2أن ال يقل عمر المريــض عن 18عام وأال يزيد عن  65عامًا ويجوز االســتثناء من خالل لجنة
البرامج العالجية.
 )5-2أن ال يكون تشخيص المريض هو تخلف عقلي دون وجود ذهان عقلي حاد مصاحب وفي
حالة الحاجة للتدخل العالجي النفسي كما في حاالت العدوانية الشديدة فال بد من وجود
جهة ضامنة الحتواء المريض بعد انتهاء عالجه النفسي.
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تنويم المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
اإلجراءات

 )6-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية مزمنة تستدعي اإلقامة الدائمة تحت الرعاية الطبية
إال في حالة إصابته بحالة نفيسة حادة تستدعي العالج النفسي ووجود جهة ضامنة الحتواء
المريض بعد انتهاء عالجه النفسي.
 )7-2أن ال يكون لدى المريض حالة طبية باطنية أو جراحية عاجلة تستدعي أولوية العالج الطبي.
 )8-2في حالة تشخيص حالة المريض الشخصية المضادة للمجتمع ،أن يكون تقدير الخطورة
متوسط على األقل مع وجود أعراض نفسية أخرى مصاحبة.
 )9-2ال يتم تنويم مريض إال عن طريق الجهات األمنية.
 )10-2أن ينطبق على المريض النظام العام لبرنامج الصحة النفســية اإلكلينكية للمرضى
النفسيين أو النظام العام لبرنامج عالج اإلدمان للمرضى المدمنين.
 )3في حالة ورود طلب حجز سرير من الجهات األمنية ذات العالقة تتخذ اإلجراءات التالية:
 )1-3يجب أن يرفق مع طلب الحجز تقرير طبي يوضح فيه حالة المريض الصحية.
 )2-3يحال الطلب إلى أخصائي الطب النفسي المناوب إلبداء الرأي حيال إمكانية القبول المبدئي
للحالة من عدمها أو إحالتها إلى قســم العيــادات الخارجية،فإذا تقرر قبــول الحالة مبدئيًا للتنويم
يقوم رئيس شــئون المرضى بمخاطبة الجهة الطالبة إلرسال المريض في موعد محدد للكشف
على المريض وتقييم حالته واتخاذ قرار التنويم من عدمه بناءًا على الرأي الطبي (يستخدم نموذج
للرد على الجهات الطالبه).
مالحظة:
تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات كل مستشفى بالتوافق مع نظام الجهة األمنية بخطوات
واضحة.
يجب اســتكمال جميع المتطلبات اإلدارية والمعلومات الشــخصية والتعهــدات واإلقرارات والعقد
العالجي الخاصة بالتنويم .

المحافظة على سرية معلومات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

السياسة

 )1الحفاظ على سرية وأمن معلومات المريض.
 )2حفظ حقوق المرضى وكرامتهم.
 )3حماية واحترام سرية وخصوصية المريض.
حفاظًا على سرية معلومات المرضى (نفسية /إدمان) فإنه ال يمكن إعطاء أو إفشاء أي معلومات
تتعلق بأي مريض بالمستشفى سوا ًء كان منوم أو مراجع ،ماعدا األشخاص المسموح لهم باإلطالع
والتعامل مع ملف المريض ويجب أن تحتوي سياسة المحافظة على سرية المرضى الحد األدنى
من الضوابط التي تحافظ على سرية معلوماتهم كما يلي-:
 )1ال يجوز ألي شخص تصوير الملف الطبي إال عن طريق قسم السجالت الطبية وبموافقة كتابية
من اإلدارة المشرفة على قسم الســجالت الطبية على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير
الملف الطبي.
 )2يحق ألعضاء الفرق العالجي والتمريض مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم
البعض ألغــراض تتعلــق بعالج المريــض ويكون تبــادل المعلومــات في جلســات إكلينيكية
بالمستشفى واألخذ في االعتبار أن يكون ذلك بعيدًا عن مسمع المريض  /المرضى اآلخرين أو
في الممرات أو بعض األماكن التي يمكن للمرضى أو المراجعين سماع النقاش فيها.
 )3يحق لألعضاء المعالجين واالستشــاريين واألطباء المناوبين القائمون على عالج المريض حاليًا
الحصول على معلومات تتعلق بالمريض ألغراض عالجية.
 )4يتم التحقيق في أي محاولة للحصول على معلومات عن المريض ألغراض غير عالجية.
 )5ال يتم إعطاء أي معلومة من واقع ملف المريض ألي فرد أو جهة اعتبارية إال بعد الحصول على
إذن أو توجيه كتابي من مدير المستشفى.
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المحافظة على سرية معلومات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
السياسة

 )6يمنع منعًا باتًا تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف ويستثنى من ذلك الحاالت الطارئة.
 )7يحق لمدير المستشفى السماح لجهات خارجية استخدام السجالت الطبية ألغراض بحثية حسب
ضوابط سياسة إجراء الدراسات والبحوث على المرضى.
 )8يعتبر ملف المريض الطبي ملك للمستشفى وسري للغاية وموجود بشكل مباشر فقط مع
األطباء المعالجين والفريق العالجي والتمريض أو األشخاص المصرح لهم بذلك.
 )9تسريب معلومات تخص ســرية المريض بقصد أو بدون قصد شــفهيًا أو كتابيًا إلى أشخاص أو
جهات غير مصرح لها بذلك يعتبر سبب مباشر للفصل من العمل وإنهاء الخدمات بدون إنذار مع
تحمله جميع اإلجراءات القانونية المترتبة على ذلك
 )10جميع الموظفين بالمستشــفى مســئولين عن المحافظة على ســرية معلومات المرضى
وعدم استخدام معلوماتهم .
 )11يجب عدم استخدام اسم العائلة عند المناداة داخل المستشفى.
 )12يمنع منعًا باتًا التصوير بالهاتف الجوال أو الكاميرا من دون الحصول على تصريح رسمي من قبل
إدارة المستشفى ،وفي حال قيام أي شخص بالتصوير في أي موقع من مواقع المستشفى فيتم
تبليغ إدارة األمن للتعامل مع الحالة وفق األنظمة والقوانين المتبعة في ذلك.
 )13إذا دعت الحاجة للتخلص من أي مستندات أو عبوات تحتوي على بيانات المرضى يجب التأكد
من إتالفها بوسائل تضمن عدم ظهور بياناتهم.

المحافظة على ستر عورات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف
السياسة
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المحافظة على ستر عورات المرضى.
يجب أن يقوم المستشــفى ويلتزم باعتماد سياســة خاصــة تضمن المحافظة على ســتر عورات
المرضى وفق الضوابط المنظمة لذلك من قبل وزارة الصحة وهي كما يلي:
 )1ضوابط عامة:
 )1-1عند إجراء الكشــف الطبي على المريض – المريضة يتم اســتئذانه أوال ً وإيضاح ما سيتم
عمله معه وإن كان صغيرًا في السن تؤخذ موافقة المرافق.
 )2-1يجب المحافظة على الخصوصية والسرية أثناء فحص المرضى.
www.moh.gov.saعلى المرضى.
 937أثناء الكشف الطبي
ليس له عالقة
MOHPortalبوجود من
 )3-1عدم السماح
SaudiMOH
SaudiMOH
 )4-1وضع لوحة إرشادية أو إشارة ضوئية توضح للمراجعين المنتظرين أن الطبيب يقوم بإجراءات
الكشف ويمنع الدخول.
 )5-1أن يتم تجهيز المرضى للفحص الطبي حسب ما تقتضيه الحالة المرضية مع المحافظة
التامة على ستر العورة واألجزاء األخرى من الجسد.
 )6-1على الطبيب الرفق بالمريض عند إجراء الكشــف الطبي ،وإعطائه الوقت الكافي لعرض
الجزء المطلوب فحصه.
 )7-1على الممرض – الممرضة التأكد من ســتر وتغطية عورات المرضى سواء كان المريض
واعيًا أو تحت تأثير التخدير.
 )8-1الحرص على إلباس المريض – المريضة لباسًا يتصف بالمواصفات الشرعية يحفظ خصوصيته
ويستر عورته كاملة.
 )9-1على الفريق الطبي أن يعامل المراجع أو المريض – المريضة كأهم شــخص في حياتهم
المهنية وأن العالقة التي تربطهم بالمريض – المريضة هي األمانة والنزاهة والمحافظة على
كرامتهم واحترام خصوصياتهم.
 )10-1الفريق الطبي مؤتمن على المحافظة على عورة المريض – المريضة في حالة غيابه عن
الوعي وهو مسؤول عن تلك األمانة.
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المحافظة على ستر عورات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
السياسة

 )3فيما يخص نقل المريض بين أقسام المستشفى المختلفة:
 )1-3ال يتم نقل المريض – المريضة بدون مرافقة أحد أعضاء هيئة التمريض ،ويكون مســؤوال ً
عن ستر عورة المريض – المريضة كاملة أثناء النقل.
 )2-3الحرص على أن يرافق المريضة ممرضة أثناء النقل.
 )3-3في حالة النقل إلى المختبرات أو األشعة أو العالج الطبيعي ويتطلب األمر االنتظار يتم إبقاء
المرضى في غرفة انتظار بالقرب من الخدمات المساندة ،كل مريض حسب جنسه مع ضمان
خصوصيات المرضى.
 )4-3مراعــاة خصوصية المرضى وســتر عوراتهم عنــد االنتظار لعمل الفحوصات لدى األقســام
المساندة ( األشعة ،المختبر ،العالج الطبيعي ...إلخ ) والحرص قدر اإلمكان على عدم انتظار
المرضى في الممرات الخاصة بالخدمات المساندة.
 )5-3عند نقل المريض – المريضة في حالة عدم كمال الوعــي أو النوم فإنه يلزم التأكد من
ستر المريض ،ويكون ذلك من مسؤولية الممرضة المرافقة.
 )6-3على هيئــة التمريض اإلقالل قــدر اإلمكان من نقــل المرضى بين العنابــر أو إلى الخدمات
المساندة ( األشعة ،المختبر ،العالج الطبيعي ...إلخ ) خالل الفترة المخصصة للزيارة.
 )4ضوابط الحفاظ على المريض وخصوصياته في قسم العمليات أو ما يقوم مقامها بالمستشفيات
النفسية مثل غرف العالج بالصدمات الكهربائية:
 )1-4على الممرضة المرافقة مسؤولية ستر عورة المريضة وتغطيتها بالكامل بما في ذلك
الرأس والوجه والمحافظة على خصوصياتها في كل مراحل نقلها.
 )2-4على الممرضة المرافقة عدم ترك المريضة طيلة فترة النقل بدون مرافقتها حتى تسليمها
للممرضة المسؤولة عن قسم العمليات.
 )3-4أن يتم تخصيص مكان مستور (ولو بستائر) في قسم العمليات يتم فيه استالم وتسليم
المريضة ونقلها من عربة نقل المرضى (ترولي) الخاصة بالقسم المعني إلى عربة نقل المرضى
(ترولي) الخاصة بغرفــة العمليات وبالعكس وتكون مســؤولية ذلك علــى كالً من الممرضة
المرافقة من القسم والممرضة المستلمة من العمليات .أما في العودة فتكون المسؤولية
مشتركة بين ممرضة اإلفاقة وممرضة القسم.
 )4-4ال بد من تخصيص منطقة انتظار مستورة داخل قسم العمليات وخصوصًا للمرضى من
النســاء وتكون مفصولة عــن المرضى الذكور مــع مراعاة تكليف ممرضة مســؤولة عن
منطقة االنتظار للمحافظة على ستر عورة المريض – المريضة حتى دخول غرفة العمليات.
 )5-4الحرص على عدم وجود من ليس له عالقة ( بما فيهم عمال – عامالت النظافة ) عند إدخال
المريضة – المريض غرفة العمليات وأن تكون مسؤولية ذلك على طبيب التخدير المعني
بالحالة.
 )6-4وجوب المحافظة على بقاء عورة المريضة – المريض مستورة أثناء عملية التحويل من عربة
نقل المرضى ( ترولي ) الخاصة بغرفة العمليات إلى طاولة العمليات ،وتقع هذه المسؤولية
على فنية – فني التخدير والممرضة تحت إشراف طبيب التخدير.
 )7-4الحرص على توفير فنية تخدير في جميع األوقات في غرف العمليات التابعة لمستشفيات
أمراض النساء والوالدة واألطفال أو غرفة العمليات الخاصة بهذا التخصص في المستشفيات
العامة.
 )8-4يجب معاملة المرضى برفق واحترام مشاعرهم والحفاظ على خصوصياتهم والحرص على
ستر عوراتهم أثناء توصيلهم إلى أجهزة المراقبة والمحافظة على الهدوء وتكون مسؤولية
ذلك على طبيب التخدير والجراحة وكل ما يخصه.
 )9-4يتم وضع لوحة تنبيه في حالة وجود مريضة أنثى في غرفة العمليات أو عند إجراء عملية
تحت تخدير موضعي.
 )10-4عند توصيل المريض – المريضة على جهاز الكي أو أي جهاز آخر يتطلب الكشف عن جسد
المريضة – المريض يجب مراعاة ستر العورة وعدم كشف أي جزء من الجسم ليس له عالقة
بذلك وتكون مسؤولية ذلك على الممرضة المناولة.
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المحافظة على ستر عورات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
السياسة
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 )11-4إذا احتاج المريض – المريضة قبل الشروع في إجراء العملية الكشف على العورة المغلظة
ألمر ما مثل وضع قسطرة بولية أو لزوم وضع المريضة – المريض في وضع معين للعملية
يجب مراعاة عدم وجود أي فرد ليس هناك ضرورة لوجوده وأن يتم ذلك من قبل الممرضة
للمريضة والممرض للمريض الرجل.
 )12-4يجب عدم وجود أي فرد ال ضرورة له في غرف العمليات أثناء تعقيم مكان العملية وتكون
مسؤولية ذلك على الجراح وطبيب التخدير والممرضة كل فيما يخصه.
 )13-4عند انتهاء العملية يتم مباشــرة تنظيف المريضة – المريض ،ويغطى الجســم بلباس
العمليات مع التأكيد على ســتر العورة ،وتكون مســؤولية ذلك علــى كل من الممرضة
المعقمة والممرضة المناولة وطبيب التخدير.
 )14-4عند نقل المريضــة – المريض من طاولــة العمليات إلى عربة نقل المرضــى ( الترولي )
خصوصًا العمليات يجب الحفاظ على ستر العورة وإجراء عملية النقل برفق وتكون مسؤولية
ذلك على طبيب التخدير مع ضرورة وجود الممرضة المناولة وفني – فنية التخدير حتى خروج
المريضة – المريض من غرفة العمليات وعدم ترك أي منهمــا في هذه الفترة حتى وصول
غرفة اإلفاقة والتسليم لممرضة اإلفاقة.
 )15-4الحرص على ستر المريضة – المريض بالكامل في غرفة اإلفاقة وفصل النساء عن الرجال
بساتر مناســب ،وتقع المســؤولية هنا على ممرضة اإلفاقة إلى أن يتم تسليم المريض –
المريضة إلى ممرضة القسم مع مراعاة ومراقبة ذلك من قبل رئيسة ممرضات غرفة اإلفاقة.
مالحظة هامة:
يجب عدم اتخاذ تطبيق هذه الضوابط ذريعة لتأخير أو تأجيل أو إلغاء العملية الجراحية المقررة للمريض
أو المريضة ،حيث إن األولوية القصوى هنا هي لعالج المريض أو المريضة في الوقت المقرر مع مراعاة
مشاعره.
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حراسات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا ومنعهم من الهرب
الهدف

المحافظة على سالمة المرضى النفسيين المتحفظ عليهم أمنيًا ومنعهم من الهروب

السياسة

يجب أن يحرص المستشــفى بالتنسيق مع الجهة األمنية المســئولة عن قسم الحماية المشددة
والتابعة لوزارة الداخلية بالمستشــفى على االلتزام بتقديم الرعاية الطبية للمرضى (نفسية/
إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا ،وضمان سالمتهم وحفظهم أمنيًا أثناء تلقيهم الرعاية والعالج
بالمستشفى.
يجب أن تبقى جميع مخارج الطوارئ الموجودة في القسم جاهزة لالستخدام عند حدوث أي ظرف
طارئ وذلك بتوفير الحراسات على مدار  24ساعة في مواقع مخارج الطوارئ.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى وبالتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المسئولة عن
قسم الحماية المشددة على أن تتضمن الحد األدنى من اإلجراءات التالية:
سوف يتم القيام بعد وحصر جميع المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا بعد كل مناوبة
بالتنســيق مع رجال الجهة األمنية المســئولة عن قسم الحماية المشــددة ورئيس التمريض
بالجناح لكل فترة مناوبة ويتم التوقيع على ورقة الحصر.
 )1يقوم رجل الجهة األمنية المسئولة عن الجناح بالسماح بالدخول للفريق المعالج وكذلك لألشخاص
المصرح لهم بالدخول لقسم الحماية المشددة أما الذين يعملون بالمستشفى وليسوا من
الفريق المعالج فيتم تسجيل أسماءهم عند الدخول إلى القسم و الخروج منه.
 )2يقوم رجل الجهة األمنية بالتأكد من أحقية دخول أي شــخص للقســم ووجوب حمله لهوية أو
بطاقة مؤهلة للدخول.
 )3يجب على رجال الجهة األمنية المسئولة عن القسم سرعة التجاوب مع الفريق المعالج بالقسم
أثناء دخولهم إلى القسم وخروجهم منه وعدم التأخر في ذلك.
 )4في حالة نقل أحد المرضى من وإلى أحد الوحدات العالجية(الطوارئ ،العيادات،األســنان ،األشــعة)
يكون تحت حراسة رجال الجهة األمنية المسئولة عن الجناح.
مالحظة هامة:
حماية المريض ومنعه من الهروب مسئولية مباشرة للجهة األمنية المسئوله.
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تفتيش المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف
السياسة

يجب أن يتم إعتماد سياسة خاصة لتفتيش المرضى (نفســية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا على
أن يتم إعداد اآلليات المناسبة ذلك والتي تضمن عدم دخول أي مواد ممنوعة للقسم باالشتراك مع
الجهة األمنية المشرفة على القسم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى وباإلشتراك مع الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة على أن تتضمن اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1يقوم رجل الجهة األمنية المسئولة عن القسم بالتواجد واإلشراف أثناء عملية تفتيش المريض
(نفسية/إدمان) المتحفظ عليه أمنيًا.
 )2يقوم الممرض بشرح سبب التفتيش ودواعيه للمريض ويحثه على التعاون أن كان مدركًا.
يقوم الممرض ورجل الجهة األمنية المسئولة عن القســم بمرافقة المريض إلى غرفة التفتيش
(مع مراعاة خصوصية المريض)
 )3يقوم الممرض بإعطاء سروال قصير للمريض.
 )4يطلب الممرض من المريض خلع مالبسه كاملة ولبس السروال القصير .
 )5يقوم الممرض بتفتيش مالبس المريض جميعها تفتيشــً دقيقًا مــع مراعاة الحذر من المواد
الحادة مثل ( اإلبر) على مرأى من المريض وبوجود رجل الجهة األمنية المسئولة عن القسم.
 )6يقوم الممرض بفحص أغراض المريض الصناعية مثل األطراف ( أطراف صناعية ،نظارات ،سماعات،
أسنان صناعية ،جبائر ،رباط ضاغط ..،الخ.
 )7يقوم الممرض بتفتيش المريض شخصيًا بعد أخذ االحتياطات الالزمة من لبس القفازات وخالفه
على أن تشمل عملية التفتيش:
· شعر المريض وذلك بإدخال األصابع أو استخدام مشط الشعر.
· فحص األذنين وما خلفها.
· فحص فم المريض وما تحت لسانه بواسطة خافض لسان طبي معقم.
· فحص قبضة اليدين ومابين األصابع وما تحت اإلبطين والظهر والبطن والجانبين.
· فحص منطقة ما بين الفخذين من أعلى إلى أسفل بشكل أسطواني مرورًا بالساقين.
· فحص القدم ومابين األصابع وما تحتها من الخلف.
· االستعانة بالطبيب لفحص الشرج إذا كان هنالك شبهه
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 )1توفير بيئة آمنه للمرضى المنومين بقسم الحماية المشددة
 )2التأكد من عدم دخول أي مواد ممنوع دخولها للقسم حسب السياسة المعتمدة لذلك.
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تفتيش المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
اإلجراءات

 )8عدم الســماح للمريض باالنتظار بالطوارئ بعد التفتيش وعدم السماح له بمقابلة أي شخص خارج
الفريق العالجي وكذلك عدم السماح له بدخول الحمامات أو أي أماكن أخرى.
 )9عند االنتهاء من التفتيش يعطي المريض مالبس داخلية وثوب المستشفى وترسل مالبسه للمغسلة
في اليوم التالي.
مالحظة هامه:
 )1إذا كانــت هناك جبيرة في أحد أطراف المريض ،يتم تحويله لقســم األشــعة فــي المجمع من قبل
الطبيب لعمل فحص للجبيرة ثم يحول المريض للمستشــفى المرجعي بالمنطقة اإلدارية برفقة
ممرض الطوارئ ورجال الجهة األمنية المشرفة لفك الجبيرة حسب اإلمكان واستبدالها بأخرى تحت
إشراف الجهة األمنية والممرض.
 )2بعد االنتهاء من عملية التفتيش يقوم الممرض ورجل الجهة األمنية المسئولة عن القسم بتوقيع
النموذج الخاص بعملية التفتيش.
 )3عندما يتقرر تحويل المريض لألقسام الداخلية للتنويم أو لوحدة العناية المركزة إذا زال التحفظ األمني
الخاص به يتم تفتيشه مرة أخرى قبل دخوله القسم يكتفى بحضور رجل أمن باإلضافة للتمريض.
 )4يجب تفتيش جميع العاملين باستثناء الفريق العالجي عند كل دخول إلى قسم الحماية المشددة
من قبل رجل الجهة األمنية المسئولة عن القسم.

حفظ أمانات المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف
السياسة

حفظ أمانات المرضى والمحافظة عليها.
يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياسة مشتركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة لحفظ أمانات المرضى ووضع اآلليات المناسبة للمحافظة على أماناتهم وتسليمها
لهم عند الخروج من المستشفى على أن يتم ذلك وفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك
على أن تكون المسئولية المباشرة على الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة.

التفتيش الدوري لقسم الحماية المشددة
الهدف

التأكد من عدم وجود ممنوعات أو مواد خطرة داخل القسم النفسي األمني

السياسة

يقوم المستشفى بإعتماد سياسة مشتركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
لتفتيش الدوري على قسم الحماية المشددة والتأكد من عدم وجود ممنوعات أو مواد خطرة داخل
القسم ،على أن تكون المسئولية المباشرة على الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وحسب أنظمة الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة على أن تتضمن الحد األدنى من اإلجراءات التالية:
 )1يتم التفتيش بواسطة ممرض ورجل الجهة األمنية المسئولة عن قسم الحماية المشددة وفني
من قسم الصيانة
 )2يقوم رئيس قسم الحماية المشددة باختيار الوقت المناسب للتفتيش.
 )3أن يكون التفتيش تقريبًا كل أسبوعين أو عند الحاجة.
 )4يقوم رئيس القسم أو مساعدة باالتصال برئيس قسم الصيانة ورجال الجهة األمنية المسئولة
عن القسم قبل يوم من التفتيش وإبالغهم بالتوقيت المحدد إلجراء هذا التفتيش.
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التفتيش الدوري لقسم الحماية المشددة
اإلجراءات

 )5يتم تفتيش جميع الغرف ،األسرة ،طاولة المريض ،الحمامات ،الممرات ،األسقف ،الحديقة ،والمجلس
الخاص بالمرضى النفسيين األمنيين.
 )6أن يكون التفتيش بطريقة محكمة.
 )7في حالة العثور على أي ممنوعات يتم حصرها ويعمل محضر بذلك ويتم إتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة لذلك
 )8يراعى أثناء عملية التفتيش إحترام المرضى والمحافظة على السرية التامة.
 )9يبلغ الفريق المعالج للقسم بعملية التفتيش ونتيجته.
مالحظة:
بناءًا على نتيجة التفتيش ربما يتم عمل فحص بول عشوائي لبعض المرضى بالتنسيق مع أخصائي
الطب النفسي رئيس الفريق العالجي.

سالمة المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

ضمان سالمة المرضى بقسم الحماية المشددة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى وبالمشاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
بإعتماد سياسة خاصة لحفظ ســامة المرضى (نفســية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا ،لحمايتهم
وضمان سالمتهم.

اإلجراءات

يتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى بالتوافق مع أنظمة وإجراءات سالمة المرضى ووفقًا
ألنظمة الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة.

سياسة قائمة المواد الممنوع دخولها للمستشفى
الهدف
السياسة
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حظر قانوني أو إجتماعي ولكن لطبيعة المرضى المنومين والمراجعين للمستشفى ولحمايتهم
من إساءة االستخدام لها فإنه يمنع منعًا باتًا دخولها سواء ًمن المرضى أو المراجعين والزوار أو من
الموظفين ويتم إعداد قائمة بالمواد الممنوعة ويتم إعالنها باألماكن المناسبة لها بالمستشفى
بحيث يتم إطالع الجميع عليها ويجب أن تتضمن السياسة آلية واضحة تضمن تفعيل وتطبيق السياسة
وتوضح إجراءات التعامل مع الحاالت المخالفة للسياســة ،على أن تكون المســئولية المباشرة في
ضبط إجراءات منع دخول المواد الممنوعة لقســم الحماية المشــددة على الجهة األمنية المشرفة
على القسم ،على أن تتضمن القائمة المواد الممنوعة التالية:
 )1أي أدوات حادة ( كالسكاكين والمقصات ،أمواس الحالقة ) بأنواعها.
( )2الوالعات ،علب الدخان ،وقود الوالعات ،علب الكبريت) بأنواعها.
 )3العطورات بأنواعها.
 )4جميع المستلزمات الشخصية.
 )5القوارير الزجاجية.
 )6أشرطة التسجيل.
 )7الغراء بأنواعها.
 )8دبابيس ذات رأس مدببة.
 )9علب الغاز.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

سياسة قائمة المواد الممنوع دخولها للمستشفى
السياسة

 )10مرآة زجاجية أو معدنية.
 )11الحبال.
 )12أي دواء من الخارج إال بموافقة الطبيب المسئول وقسم الرعاية الصيدلية.
 )13المسجالت والراديو هات بأنواعها.
 )14جميع أجهزة االتصاالت ( تلفزيون ،بيجر ،جوال ).
 )15جميع المأكوالت والمشروبات.
 )16التوصيالت الكهربائية واألسالك.
 )17المراهم والكريمات بأنواعها.
 )18الجاكتات و البالطوات الكبيرة.
 )19العلب واألجهزة الكبيرة والصناديق.
 )20المواد المعدنية والبالستيكية.
 )21البطاريات بأنواعها.
 )22بطاقات الشحن للهاتف.
 )23األشياء الثمينة ( كالساعات ،الخواتم ،المجوهرات ،النظارات الشمسية.....الخ).
 )24األجهزة الكهربائية ( االستشوار ،الكاوية ،مكائن الحالقة....الخ).

سياسة التعامل مع محاوالت تهريب المواد المخدرة للمستشفى
الهدف
السياسة

 )1توفير بيئة عالجية آمنة للمرضى والمراجعين.
 )2المساهمه مع الجهات األمنية في مكافحة المخدرات.
يجب على المستشفى أن يقوم باعتماد سياسة مشتركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة يتم من خاللها توضيح توجهات المستشفى نحو االلتزام في وضع ضوابط وآليات
تضمن منع أي محاولة لتهريب المواد المخدرة لداخل المستشفى من خالل التفتيش الدقيق والتحليل
ألي مواد يشتبه بأن تكون مواد مخدرة مع إلتزام المستشفى بالتعاون مع الجهات األمنية عند ضبط
أي محاولة لتهريب المواد المخدرة .على أن تكون المسئولية المباشرة في ضبط إجراءات السياسة
لقسم الحماية المشددة على الجهة األمنية المشرفة على القسم.

التعامل مع المرضى العدوانيين والخطرين (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

المحافظة على سالمة المرضى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى وبالمشاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
بإعتماد سياسة خاصة للتعامل مع المرضى العدوانيين والخطرين (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم
أمنيًا ،بما يحفظ ســامة المريض العدوانــي أو الخطير وســامة المرضى األخريــن والفريق العالجي
والممتلكات .

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجــراءات وفق إمكانيات المستشــفى ووفقــً لألنظمة الخاصة بالتعامــل مع المرضى
العدوانيين والخطرين وبما يتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة.

الدليل اإلشرافي
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التعامل مع التهيج الجماعي للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا

توفير بيئة آمنة للمرضى المنومين بقسم الحماية المشددة.

الهدف
السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بالمشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
بإعتماد سياسة خاصة للتعامل مع حاالت التهيج الجماعي للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم
أمنيًا بما يوفر بيئة أمنه للمرضى المنومين بالقسم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى بالتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المشرفة على
قســم الحماية المشــددة على أن يتم مراعاة عدم إعالن حالة حرجة الشــفرة الخضراء لحاالت التهيج
الجماعي كما هو معمول به لألقســام الداخلية وإنما تتم الســيطرة على الحالة داخليًا من قبل
الجهة األمنية المشرفة وطاقم التمريض.

التعامل مع مريض (نفسي/إدمان) يهدد بإيذاء النفس أو االنتحار متحفظ عليه أمنيًا

المحافظة على سالمة المرضى.

الهدف

يجب أن يقوم المستشفى بالمشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
بإعتماد سياسة خاصة للتعامل مع المرضى الذين يهددون بإيذاء النفس أو االنتحار ووضع اآللية المناسبة
للسيطرة على المريض ويجب أن يتم أخذ أي تهديد مأخذ الجد والتعامل معه على أساس الجدية.

السياسة

التحويل الطارئ للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا لمنشآت صحية خارجية
الهدف

 )1تمكين المريض من تلقي الرعاية الصحية المناسبة بالمنشأة الصحية المناسبة.
 )2المحافظة على سالمة المرضى أثناء نقلهم لمنشآت صحية خارجية.
 )3المحافظة على عدم هروب المريض (نفسية/إدمان) أثناء عملية نقله لمنشأة صحية خارجية

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى المشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قســم الحماية المشددة
باعتماد سياسة خاصة لنقل المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا لمنشآت صحية خارجية
للحاالت الطارئة ووضع اآللية المناسبة لعملية النقل وفق الضوابط واألنظمة ،على أن تكون المسئولية
www.moh.gov.sa
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تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى بالتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المشرفة على
قسم الحماية المشددة على أن تكون اإلجراءات كحد أدنى:
في حالة حاجة المريض إلى تحويل لمنشــآت صحية وبشــكل طــارئ وذلك بنا ًء علــى رأي الطبيب
االستشاري أو الطبيب األخصائي:
 )1يجب كتابة أمر خروج للمريض(نفسية/إدمان) المتحفظ عليه أمنيًا في ملفه وأمر التحويل إلى
مستشفى آخر مبينًا فيه:
· أسم الطبيب الذي قام بتحويل الحالة.
· أسباب التحويل.
· االحتياطات الالزمة عند نقل المريض األمني إلى مستشفى اآلخر.
· األدوية الحالية للمريض.
· طريقة التحويل  -تتم من خالل الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة.
· تقرير طبي عن الحالة

الدليل اإلشرافي
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التحويل الطارئ للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا لمنشآت صحية خارجية
اإلجراءات

 )2يتم نقل المريض بسيارة اإلسعاف من قسم الحركة ويكون برفقته ممرض ورجال الجهة األمنية
المشرفة على القسم.
 )3يقوم الممرض بعمل االحتياط واإلجراءات الالزمة خالل فترة نقلة إلى المنشأة الصحية الخارجية
حسب توجيهات الطبيب.
 )4تكون مسئولية مراقبة المريض ومنعه من الهروب على رجال الجهة األمنية المسئولة عن القسم.
 )5وعند استالمه من المنشأة الصحية الخارجية يجب على الممرض االنتظار مع المريض حتى انتهاء
إجراءاته وفي حالة تنويمه يقوم بتسليم المريض النفسي المتحفظ عليه أمنيًا إلى رجال الجهة
األمنية المسئولة وإخالء طرف المستشفى بذلك حتى عودته.
 )6وفي حال تقرر إعطائه العالج الالزم وخروجه دون الحاجــة للتنويم يقوم الممرض بمرافقته مع
رجال الجهة األمنية المسئولة عن القسم حتى دخوله لقسم الحماية المشددة بالمستشفى.

التحويل الغير طارئ للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا لمنشآت صحية خارجية
الهدف

 )1تمكين المريض من تلقي الرعاية الصحية المناسبة بالمنشأة الصحية المناسبة.
 )2المحافظة على سالمة المرضى أثناء نقلهم لمنشآت صحية خارجية.
 )3المحافظة على عدم هروب المريض (نفسية/إدمان) أثناء عملية نقله لمنشأة صحية خارجية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى المشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قســم الحماية المشددة
باعتماد سياسة خاصة لنقل المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا لمنشآت صحية خارجية
للحاالت الغير طارئة مع وضع اآللية المناســبة لعملية النقل وفق الضوابط واألنظمة ،على أن تكون
المسئولية المباشرة للمحافظة على المريض من الهروب على الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى بالتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المشرفة على
قسم الحماية المشددة على أن تكون اإلجراءات كحد أدنى:
في حالة حاجة المريض إلى تحويل لمنشآت صحية وبشكل غير طارئ يكون ذلك بقرار من طبيب
الباطنة فقط:
 )1البد من كتابة أمر خروج للمريض(نفسية/إدمان) المتحفظ عليه أمنيًا في ملفه وأمر التحويل
إلى مستشفى آخر مبينًا فيه:
· أسم الطبيب الذي قام بتحويل الحالة.
· أسباب التحويل.
· االحتياطات الالزمة عند نقل المريض األمني إلى مستشفى اآلخر.
· األدوية الحالية للمريض.
· طريقة التحويل تتم من خالل الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة .
· تقرير طبي عن الحالة.
 )2يتم نقل المريض بسيارة اإلسعاف من قسم الحركة ويكون برفقته ممرض ورجال الجهة األمنية
المسئولة عن القسم.
 )3يقوم الممرض بعمل االحتياط واإلجراءات الالزمة خالل فترة نقلة إلى المنشأة الصحية الخارجية
حسب توجيهات الطبيب.
 )4تكون مسئولية مراقبة المريض ومنعه من الهروب على رجال الجهة األمنية المسئولة عن القسم.
 )5وعند استالمه من المنشأة الصحية الخارجية يجب على الممرض االنتظار مع المريض حتى انتهاء
إجراءاته وفي حالة تنويمه يقوم بتسليم المريض (نفسية/إدمان) المتحفظ عليه أمنيًا إلى رجال
الجهة األمنية المشرفة وإخالء طرف المستشفى بذلك حتى عودته.
 )6وفي حال تقرر إعطائه العالج الالزم وخروجه دون الحاجــة للتنويم يقوم الممرض بمرافقته مع
رجال الجهة األمنية المسئولة عن القسم حتى دخوله لقسم الحماية المشددة.

الدليل اإلشرافي
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اتصاالت المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

حماية المريض من أي تأثير سلبي على البرنامج العالجي من خالل تمكينه من التواصل مع أسرته.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بالمشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
بإعتماد سياسة خاصة إلتصال أو اســتقبال االتصاالت الخارجية لمريض (نفســية/إدمان) متحفظ عليه
أمنيًا ومنوم بقسم الحماية المشددة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى بالتوافق مع أنظمة الجهة األمنية المشرفة على
قسم الحماية المشددة على أن يتم مراعاة أن رئيس الفريق العالجي أو من ينوبه هو صاحب الصالحية
بالسماح للمريض بإجراء االتصاالت بعد موافقة رئيس الجهة األمنية المشرفة على القسم.

نظام الزيارات للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف

تنظيم عملية زيارات المرضى المنومين بأقسام الحماية المشددة

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بالمشــاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
باعتماد سياسة خاصة لنظام الزيارات للمرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا وفق ضوابط
وإجراءات مناسبة على أن جميع المرضى المنومين بقسم الحماية المشددة لهم الحق باستقبال
الزوار ما لم يحدد غير ذلك من قبل الفريق المعالج أو من الجهة األمنية المشرفة على القسم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا لضوابط وأنظمة الجهة األمنية المشرفة على
قسم الحماية المشددة على أن تكون المســئولية المباشــرة في ضبط إجراءات الزيارة من جميع
النواحي األمنية على الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة.

سياسة تحويل المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا إلى األقسام النفسية الداخلية بعد زوال التحفظ األمني عنهم
الهدف
Saudi_Moh

ضبط إجراءات تحويل المرضى (نفســية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا من قسم الحماية المشددة
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زوال التحفظ
الداخلية بعد
األقسام التنويمية
إلى

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بالمشاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة في
اعتماد سياسة خاصة لتحويل المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا إلى أقسام التنويم
الداخلية بعد زوال التحفظ األمني عنهم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى وبمشــاركة الجهة األمنية المشرفة على قسم
الحماية المشددة وتماشيًا مع سياسات التنويم المعتمدة بالمستشفى.

سياسة خروج المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا
الهدف
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توضيح إجراءات خروج المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى وبالمشاركة مع الجهة األمنية المشرفة على قسم الحماية المشددة
باعتماد سياسة خاصة لخروج المرضى (نفسية/إدمان) المتحفظ عليهم أمنيًا.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات المستشفى وبالتنســيق مع الجهة األمنية المشرفة على
قسم الحماية المشددة.

الدليل اإلشرافي
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الخدمة النفسية
الميثاق األخالقي المهني للخدمة النفسية
الهدف

أن يكون دليال للسلوك المهني لممارسي مهنة الخدمة النفسية وعهدا يقطعونه على أنفسهم
لاللتزام به نصا و روحا ويمثل هذا الميثاق معايير السلوك األخالقي لألخصائيين النفسيين فيمايتصل
بعالقاتهم المهنية مع عمالئهم وزمالئهم وممارسي المهن األخرى بل والمجتمع ككل.

التعاريف

أخالقيات مهنة األخصائي النفسي هي عبارة عن القوانين الغير مكتوبة والتي تحكم السلوكيات
األخالقية ،وهو السلوك الذي من المفترض أن يتحلى به كل منسوبي الخدمة النفسية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة الميثاق األخالقي لمهنة الخدمة النفسية وفق األخالقيات
والمعايير المتعارف عليها لمهنة الخدمة النفسية على أن تحتوي على العناصر التالية:
 )1أن يلتزم جميع منسوبي الخدمة النفسية بمبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة النفسية.
 )2على منسوبي الخدمة النفسية إتباع إرشادات أخالقيات مهنةالخدمة النفسية بشكل محترم
تجاه المرضى وزمالئه واآلخرين.
 )3أن يعرف بنفسه عند مقابلة المريض.
 )4أن يكون قدوة حسنة للمريض والعاملين معه.
 )5يجب أن ال تتأثرجودة الرعاية المقدمة للمريض بشخصية أو عرق أو حالة اجتماعية أو ديانة المريض
أوأي عوامل خارجية أخرى.الرعاية المقدمة للمريض يجب أن تكون على نفس القدر من الجودة
بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية.
 )6مواكبة الجديد في مجال الممارســات المهنية ،وذلك ليكون مســتعدا بشكل كاف لتقديم
أفضل رعاية ممكنة للمريض ,و يشــمل ذلك حضور االجتماعات التثقيفية للخدمات المقدمة
والمحافظة علىعالقات مهنية فعالة في الممارسات المهنية داخل المستشفى باإلضافة إلى
االطالع المستمر على مجاالت األخصائي العلمية.
 )7يجب على األخصائي أن يمتنع عن مناقشــة حالة المريض مع الطبيــب أو الممرضين الزمالء في
األماكن العامة بالمستشفى أو خارج المستشفى ،ويجب على األخصائي أن يمتنع عن مناقشة حاالت
المرضى اآلخرين أو الموظفين على مسمع من مريض آخر.
 )8المحافظة على كافة الوثائق التي تحتوي معلومات عن حالة المريض وجميع الوثائق والمعلومات
التي يتم الحصول عليها من خالل نماذج المتابعة والمقاييس النفسية والتي من الممكن أن
يتم السؤال عنها من قبل المحكمة .يجب أن ال يقوم األخصائي بإفشاء المعلومات ذات طابع
السرية بأي حال من األحوال إال إذا استدعت حالة المريض ورغبته بذلك.
 )9يجب أن يكون شخصا مسئوال في المجتمع من خالل دعم وتطبيق جميع قوانين وتنظيمات
المجتمع.
 )10يجب أن يحترم رغبات المريض،وال يتــم االعتذار للمريض أبدًا بعذر انه ليس لديه الوقت لتقديم
خدمات له.
 )11على األخصائي أن يشارك الفريق المعالج ويجب المناقشة واالستفسار عن أي أمر غير واضح أو
مشكوك به يخص المريض.
 )12يرفع تقرير عن أي معلومات ذات صلة بحالة المريض بأسرع وقت ممكن بعد تلقيها وبالتالي
يتلقى المريض أفضل رعاية ممكنة.
 )13يجب أن يعرف حدوده وال يترددبطلب المساعدة عندما يحتاج إليها إذا كان ال يعرف كيف يقوم
بالشيء والبحث عنه (تعلم أن تسأل).
 )14ال يشارك أبدا بأي نشاطات غير أخالقية أو غير قانونية.
 )15ال يقوم بوصف األدوية أو العالجات أبدًا.
 )16يقوم بتنفيذ األوامر العالجية بأعلى المهارات السريريه الممكنة ويجب اإللتزام بجميع القوانين
والتنظيمات الخاصة في المستشفى.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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الميثاق األخالقي المهني للخدمة النفسية
السياسة

 )17يجب أن يقــوم بخدمة المستشــفى بإخالص ويقــدم المالحظات المناســبة والدعم الكافي
لتحقيق أهداف المستشفى.
 )18يجب أن ال يقبل الهدايا من المريض و أن ال يستعير أي شيء من المريض.
 )19االمتناع عن التدخين في جميع أرجاء المستشفى.
 )20يجب أن يقوم بالمحافظة على سالمته وسالمة المريض بأخذ االحتياطات وعدم إجراء المقابالت
في أماكن غير مخصصة.

التقييم والقياس النفسي
الهدف
اإلجراءات
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تحديد دور األخصائي النفسي في عملية القياس والتشخيص وذلك لتقديم أفضل الخدمات التقييمية
والتشخيصية المتخصصة في الجانب النفسي وعالج اإلدمان
يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة بالتقييم والقياس النفسي بقسم علم النفس
االكلينكي وفقًا للمعايير واألصول المهنية المتعارف عليها وذلك لتطبيق معايير موضوعية مقننة
يراعي خاللها الصدق والثبات والحساسية والخصوصية ،ويقوم بإعتماد االختبارات والمقاييس النفسية
المخصصة لذلك على أن تكون الخطوط العريضة لإلجراءات النقاط التالية:
 )1عند دخول المريض إلى القســم يجب عمل المقابلة اإلكلينيكية والتدخالت النفســية خالل 48
ساعة األولى من دخوله يقوم األخصائي النفسي بتحديد موعد لجلسة االختبارات او المقاييس
النفسية حســب جدولة مواعيد العيادات الخارجية أو في األقســام الداخلية بمواعيد محددة او
حسب الحالة التي عليها المريض.
 )2ترجــع أهمية التقييم النفســي إلي أعطاء صــورة متكاملة قــدر اإلمكان عــن جوانب عدة في
شخصية المريض وتكوينه النفسي والعقلي ومشكالته اإلدمانية باإلضافة إلي طبيعة عالقاته
داخل األسرة وديناميات تلك العالقات ،ويهدف التقييم إلي بناء خطة عالجية تتسم بالموضوعية
والقابلية للتنفيذ والتطبيق مما يؤدي إلي تحقيق الهدف الذي نسعى إليه.
 )3االطالع علي التقييمات السابقة للمريض سواء كان قد سبق تنويمه أو راجع بالعيادات الخارجية
والتي من شأنها الوقوف علي تاريخ المريض السابق وشخصيته وقدراته العقلية ومشاكله اإلدمانية
وعالقاته األسرية والي أي مدي يتجه المريض في الوقت الراهن إلي التحسن او الثبات او التدهور.
 )4الوقــوف علي االختبــارات والمقاييس التي طبقت علــى المريض في الســابق ومراجعة نتائجها
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السابق وكذلك توفر كثي
متكاملة عن المريض
تقدم فكرة
من االختبارات التي ال جدوى من تكرارها والتي ال يتوقع إن يطراء على نتائجها تغييرًا جوهريًا
 )5أهمية تدوين ملخص عن نتائج االختبارات السابقة وتحديد تاريخ التطبيق.
 )6يقوم األخصائي النفسي بمقابلة المريض بعد تقديم نفسه للمريض والتعرف علي مشكالته وأخذ
تاريخ للحالة حسب المعايير العالمية من (البيانات االساسية للمريض،سن المريض ونوعه  ،المستوي
التعليمي ،الحالة االجتماعية،الوظيفة (مصدر التحويل للمريض وسبب التحويل ،الشكوى  -المشكلة
الحالية  -مدة هذه المشكلة  -مستوي شدة المشكلة  -تكرارها  -التاريخ المرضي  -التاريخ الشخصي
للمريض ومراحل النمو  -فحص الحالة العقلية  -الظروف البيئية واالجتماعية النفسية المؤثره علي
المريض  -التاريخ األســري -االختبارات النفســية المطبقة علي المريض و نتائجها وتفسيرها  -المأل)
حسب سياسة التقييم النفسي.
 )7يتم تطبيق واالنتهاء من التقييم النفسي والتحديد االولي لمشكالت المريض علي االقل خالل
أسبوع من دخول المريض(للمرضي المنومين) أو من الجلسة الثانية للمرضي الخارجين.
 )8يقوم األخصائي النفســي بكتابة وتوثيق المالحظات التي تخص الجلسة التقييمية في ملف
المريض ويركز على اآلثار المهمة للعالج كما هو مطبق في سياسة وإجراءات ملف المريض.
 )9يقوم رئيس قســم علم النفس االكلينكي أو (االستشــاري علم النفــس االكلينكي) بمتابعة
أداء األخصائي النفسي في الجلسات الفردية فيما يتعلق بمستوى األداء المهني والفني والتوثيق
للتقييم والتشخيص النفسي ،وإعطاء التوجيهات المناسبة لألخصائي النفسي وفق مقتضى الحال.
 )10يتم البدء في تقييم المريض عند استقرار حالته النفسية والعقلية (االنتهاء من األعراض اإلنسحابيه)
وذلك بدء بالجلسة التمهيدية والتي يتم فيها إقامة العالقة العالجية وشرح الغرض من التقييم
النفسي وتوضيح أهمية صدق المريض في البيانات التي يدلي بها.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

التقييم والقياس النفسي
اإلجراءات

 )11اختيار األدوات المناسبة للحالة من حيث االختبارات التشخيصية والتي من شأنها تعين الفريق
العالجي في صياغة الخطة العالجية المناسبة للمريض
 )12استخدام المالحظة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة والتي تساعد علي فهم أكثر لشخصية
المريض وتمده بمعلومات ال يستطيع الحصول عليها من خالل األدوات التشخيصية السيكومترية
والتي قد تتيح للمريض خاللها تزييف إجاباته أو إعطاء معلومات غير حقيقية عن نفســه إضافة
إلي أنها تقدم صورة صادقة نسبيًا من خالل مشاركة المريض في االجتماعات العالجية وتعامله
مع باقي المعالجين وقدراته الحسية الحركية وسلوكياته وانفعاالته التلقائية بشكل عام.
 )13ال يوجد حد أقصي لعدد لالختبارات أو المقاييس التي تطبق علي المريض ،مع الوضع في االعتبار
أن ال يوثر كثرة االختبارات المطبقة على المريض على أدائه ونتائج االختبار.
 )14ال يجب أن يطبق أكثر من اختبار في كل جلسة تقيميه ويســتثني من ذلك اختبارات التقدير
الذاتي  Rating Scaleالتي ال يتجاوز فترة تطبيقها عن  15دقيقة.
 )15التأكد من فهم المريض لتعليمات االختبار ،والتيقن من استيعابه وفهمه ألسئلة وبنود التقييم
أو عبارات المقياس مع تجنب إعطاء المقياس للمريض اإلجابة عليه بنفسه لتفادي بعض األخطاء
التي قد تحدث دون قصد أو عمدًا ,كذلك يجب تواجد األخصائي النفسي بهدف كشف غموض أي
تساؤل أو بند يواجه المريض مع أهمية كتابة مالحظاته عن مستوي دافعية المريض وتوجهاته
علي المريض إثناء عملية تطبيق االختبار.
 )16اســتيفاء كافة البنود الموجودة في التقييم النفســي بخط واضح وسليم علميًا ولغويًا مع
أهمية كتابة اسم األخصائي وكتابة التاريخ والتوقيع وبجانبه ختم األخصائي.
 )17عدم اســتخدام قلم تصحيح الكتابة  Correction Penتحت أي ظرف من الظروف ،ويمكن في
أضيق الحدود الشطب والتصحيح في نفس المكان مع التوقيع بجانب كلمة التصحيح.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان
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التدخالت العالجية النفسية
الهدف
السياسة
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تقديم أفضل الخدمات التقييمية والتشــخيصية و العالجية المتخصصة في الجانب النفســي وعالج
اإلدمان ( فرديًا وجماعيًا) .مع أهمية توضيح دقيق للتدخالت العالجية الخاصة بالخدمة النفسية.
يجب أن يكون األخصائي النفسي جزءًا من الفريق العالجي الداخلي المتعدد التخصصات ويشارك في
صياغة البرامج والتدخالت العالجية ومتابعة المرضى نحو أهداف وحل المشــاكل التي تم تحديدها،
ويجب على المستشفى أن يقوم بإعتماد سياسة خاصة للتدخالت العالجية النفسية على أن تتضمن
ما يلي كحد أدنى:
الخطة والتدخالت العالجية:
 )1عمل تدخل عالجي مرتين على األقل لكل مريض أسبوعيًا ،إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 )2يتم التدخل العالجي وفقًا للخطة العالجية التي تم االتفاق عليها من قبل الفريق العالجي.
 )3توثيق بصــورة منتظمة للجلســات الفردية والعالج األســري عنــد اكتمال كل جلســة والفنيات
المستخدمة ويجب ذكر وقت بداية ونهاية كل جلسة.
 )4ومن أجل توفير التوثيق المناسب ،يجب أن يحتوي التوثيق على (وليس حصرًا):
 )1-4مالحظة وتقييم حالة المريض.
 )2-4الخطة العالجية المراد تنفيذها للتزويد بالتدخالت العالجية.
 )3-4أي تدخالت نفسية مع المريض.
 )4-4الملخصات والتوصيات النفسية حتى تتم متابعتها.
 )5يقوم األخصائي النفســي بتحديد موعد لجلســة العالج الفردي حســب جدولــة مواعيد العيادات
الخارجية أو مشاهدة المريض خالل  48ساعة من تاريخ التحويل في األقسام الداخلية.
 )6عمل تقييم نفسي شامل للمريض المحول لألخصائي النفسي ووضع الخطة العالجية بشكل
واضح باألقسام النفسية واقسام عالج االدمان الخاصة بتقييم المريض
 )7تقديم الجلسات للمرضى وتكون فيما يتعلق باألبعاد النفسية لمرضى اإلدمان.
 )8يقوم األخصائي النفسي بالعالج الجمعي للمرضى وفقًا للجداول الزمنية المحددة حسب التنظيم
الداخلي.
 )9يقوم األخصائي النفسي بعمل العالج األسري لتعديل أو تحســين الخالفات األسرية وتوعية أسر
المرضى إلى خطورة المرض وكيفية التعامل معه وذلك للحد من االنتكاسات.
 )10سيقدم األخصائي النفسي للفريق العالجي النتائج والتوصيات ويشاركهم في خطة الخروج.
 )11يتقبل االخصائى النفسى اإلكلينيكى المريض كما هو دون إبداء نقد ،أو تعنيف ،أو انفعال ،أو
انزعاج أو استنكار لما يعبرعنه أو يصدرمنه.
www.moh.gov.saالبرنامج العالجى،مع مصارحة
بمناقشة المريض في طبيعة
االخصائى النفسى
قبل العالج،يقوم
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المريض بحدود إمكانيات العمل اإلكلينيكى الذي مارســه معه من تشخيص،أو إرشاد ،أوعالج دون
مبالغة.
 )13يجب االلتزام التام من جانب االخصائى النفسى بجدول المواعيد الخاصة بالمريض.
إذاكان االخصائى النفسى المشارك فى العالج متدربًا ،أومساعدا تحت إشراف أستاذ ،أو كان المعالج
أستاذًا يعاونه طالب،فيجب إخطارالمريض بهذه الحقائق.
 )14يجب على االخصائى العمل على إنهاء العالقة المهنية أو العالجية مع المريض إذا تبين أنها حققت
أهدافها بالشفاء ،أو أن استمرارها معه لن يفيد المريض ،وفي هذه الحالة على االخصائى أن ينصح
المريض بطلب العالج من جهة أخرى ،ويتحمل المسئولية كاملة في تقديم كافة التسهيالت
للجهة البديلة.
 )15على االخصائى النفسى اإلكلينيكى أن يتعاون بأقصى مايستطيع مع زمالئه من التخصصات
المختلفة في فريق العالج لتحقيق أفضل مايمكن تقديمه من خدمة المريض.
 )16يقتصرتسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العالجى وفي حدوده فقط ،وال يتجاوز ذلك
إلى معلومات التفيد عملية العالج ،وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.
يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لبرنامج العالج النفسي اإلكلينيكى حسب أألصول
المهنية المتعارف عليها وذلك لتطبيق معايير العالج النفسي والذي يتضمن ( العالج الفردي  -العالج
الجماعي) ،ويقوم بإعتماد النماذج المخصصة لذلك على أن تكون الخطوط العريضة لإلجراءات العالجية.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

التدخالت العالجية النفسية
السياسة

 )17يقوم األخصائي النفســي بمقابلــة المريض وأخذ تاريخ للحالة حســب المعاييــر العالمية من
(الشكوى  -الحالة – سبب التحويل – التاريخ األسري ) حسب سياسة التقييم النفسي.
 )18يتم استخدام العالج النفسي (غير الدوائي) حسب احتياج الحالة ووفقا لبرنامج عالجي واضح ومحدد
 )19يقوم األخصائي النفسي بكتابة المالحظات التي تخص الجلسة في ملف المريض ويركز على
اآلثار المهمة للعالج كما هو مطبق في سياسة وإجراءات ملف المريض.
 )20يقوم رئيس الخدمة النفسية بمتابعة أداء األخصائي النفسي في الجلسات الفردية فيما يتعلق
بمستوى األداء المهني والفني والتوثيق ،وإعطاء التوجيهات المناسبة لألخصائي النفسي وفق
مقتضى الحال.
 )21إعداد تقارير شهرية عن نشاطات القسم وإنجازاته والمالحظات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل

االرجاع الحيوي
الهدف

معالجة المرضــى ضمن برنامج إعــادة تأهيل ،والذين يعانون مــن القلق المزمــن ،اضطرابات النوم،
االنفعاالت الحادة والذين حولوا إلى العالج باإلرجاع الحيوي لعالجهم.

السياسة

يجب أن يتوفر بالوحدة أجهزة إرجاع حيوي وملحقاتها ،إضافة إلى كراسي خاصة باالسترخاء وحاسب
آلي وطابعة وجهاز تسجيل وســماعتين إلصدار التعليمات الخاصة بالجلسة .ويتم تسجيل وتوثيق
كل جلسة عالجية
 -1تستخدم وحدة العالج باإلرجاع الحيوي لتدريب المرضى النفسيين والمدمنين الذي يعانون من
اضطرابات القلق بشكل عام على التحكم في بعض موجات المخ الكهربائية وهو ما يسمى
بعكس التغيرات النفسية الفســيولوجية الطارئة على الفرد ،والتي ال يعيها وال يدركها والتي
يمكن إخضاعها للسيطرة اإلرادية ،وذلك بهدف الوصول إلى حالة من االسترخاء النفسي العميق،
والمعروف باســم حالة ألفا  /بييتا ،وتزويد المريض بمعلومات فوريــة صادرة من الجهاز الخاص
بقياس تلك الموجات والتي تشير بدقة إلى حالة االسترخاء أو حالة التوتر التي يكون عليها المريض
 -2يعدالعالج باالرجاع الحيوي  Biofeedbackهو مســاعدة المرضى في اكتســاب مهارات االسترخاء
النفسي ،بدون استخدام العالج بالعقاقير لعالج القلق والتوتر النفسي التي يمكن أن يؤدي إلى
االنتكاسة.
 -3هذا النوع مــن العالج يمكن تقديمه إلى المرضى المشــاركين في برامج وحــدة الرعاية الالحقة،
والمرضى المراجعين للعيادات الخارجية بقسم الصحة النفسية.

االرجاع الحيوي
اإلجراءات

 )1المعايير التالية:
 )1-1المعاناة من القلق النفسي ،االنفعاالت الحادة ،التوتر واضطرابات النوم.
 )2-1المرضى ذو الدافعية العالية بمتابعة العالج واألنشطة اإلكلينيكية األخرى التي يتم تزويدها
بالمستشفي.
 )3-1أال يعانوا أي اضطراب عقلي شديد أو اضطرابات حادة في الشخصية.
 )4-1القابلية لتعلم مهارات الوسائل السيكوفسيولوجية ،مع مستوى جيد من التعليم والثقافة
 )2المرحلة التمهيدية:
 )1-2يجب على المعالج باإلرجاع الحيوي أن يشرح للمريض وباستخدام عبارات بسيطة وواضحة
أســباب وفوائد العالج ،ويقيم حالة المريض ،والوصول إلى اتفاق بشــأن البنــود المبينة في
العقد العالجي.
 )2-2اخذ التاريخ المرضي للمريض النفسي بشكل اكثر تفصيالً
 )3-2تطبيق نموذج تاريخ اإلدمان في حالة كون المريض من قسم عالج االعتماد الكيميائي.
 )4-2عمل جلسة تدريب لتعليم مهارات االسترخاء العضلي الكامل.

الدليل اإلشرافي
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االرجاع الحيوي
اإلجراءات
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 )4 - 2عملية العالج:
أ) يعطي للمريض ما بين  10 - 8جلسات إكلينيكية ،وسوف يقيم المعالج بين وأثناء الجلسات.
وسوف يطبق نموذج ( وصف المشاعر) قبل كل جلسة ،ونموذج (خبرة تدريب للتحكم بموجات
المخ) فور انتهاء الجلســة وفي نهاية كل جلســة ،يرى المعالج المريض الرســومات البيانية
لموجات المخ ويشرح ما تم التوصل إليه.
ب) سوف يعطى كل مريض نموذج (تدريب استرخاء) كواجب منزلي يومي في الجناح وكواجب
منزلي للمرضي الخارجيين.
ت) يجب أن يقيم االخصائي النفسي كل جلسة عالجية من حيت االهداف التي حققتها الجلسة
واالخفاقات تجنبًا لتكراره مستقبالً.
 )3إنتهاء ومتابعة العالج:ســوف يتم إنجــاز العالج عند إنتهاء عدد الجلســات المتفــق عليها .وننصح
المرضى باالتصال مع المعالج باإلرجاع الحيوي عند شعوره بإمكانية استفادته من جلسات الحقة.
وهذه يمكن عقدها أثناء حضوره لوحدة الرعاية الالحقة.

SaudiMOH
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مقياس وكسلر لذكاء الراشدين
الهدف

قياس مســتوى الذكاء للمراهقين والراشــدين بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل
الطبيب المعالج.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياســة وآلية واضحة إلختبار مقياس وكسلر لذكاء الراشدين
وهو عبارة عن مقياس يقيس الذكاء للمراهقين والراشدين من سن  15سنه إلى أكثر من  60سنه
ويتعلق بالقدرات العقلية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1ينقسم المقياس إلى جزئين:
 )1-1الجزاء اللفظي  -ويشمل االختبارات التالية:
 )1-1-1المعلومات العامة.
 )2-1-1الفهم العام.
 )3-1-1إعادة األرقام.
 )4-1-1المتشابهات.
 )5-1-1الحساب.
 )6-1-1المفردات.
 )2-1الجزء العملي – ويشمل االختبارات التالية:
 )1-2-1ترتيب الصور.
 )2-2-1تكميل الصور.
 )3-2-1رسوم المكعبات.
 )4-2-1تجميع األشياء.
 )5-2-1رموز األرقام.
 )2البد أن يكون المفحوص مقابال ًلألخصائي النفسي وجهًا لوجه.
 )3البد أن يكون المفحوص مستوفيًا شروط تطبيق المقياس من حيث( السن  -القدرةعلى الكالم
 القدرة على تحريك اليدين) )4يبدأ األخصائي النفسي بطرح األسئلة على المفحوص على جميع المقاييس سواء بدأ بالمقاييس
اللفظية أوالعملية.
 )5بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بجمع الدرجات التي حصل عليها المفحوص
على كل اختبار في المقياس.
 )6يقوم األخصائي النفسي بتحويل هذه الدرجات التي تم جمعها إلى درجات موزونة
 )7يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بجمع الدرجات اللفظية الموزونة.
 )8يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بجمع الدرجات العملية الموزونة.
 )9يقوم األخصائي النفسي بجمع الدرجة اللفظية مع الدرجة العملية للحصول على الدرجات الكلية.
 )10يقوم األخصائي النفسي باستخراج نسب الذكاء للدرجة الكلية واللفظية والعملية.
 )11يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقريرالنفسي للمقياس وإرفاقه بملف المفحوص
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مقياس وكسلر لذكاء االطفال
الهدف
السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة وآلية واضحة إلختبار مقياس وكسلر لذكاء األطفال وهو
عبارة عن مقياس يقيس الذكاء لألطفال من سن  5سنوات إلى  15سنه ويتعلق بالقدرات العقلية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وحســب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1ينقسم المقياس إلى جزئين:
 )1-1الجزء اللفظي – ويشمل االختبارات التالية:
 )1-1-1المعلومات العامة.
 )2-1-1الفهم العام.
 )3-1-1إعادة األرقام.
 )4-1-1المتشابهات.
 )5-1-1الحساب.
 )6-1-1المفردات.
 )2-1الجزءالعملي – ويشمل االختبارات التالية:
 )1-2-1ترتيب الصور.
 )2-2-1تكميل الصور.
 )3-2-1رسوم المكعبات.
 )4-2-1تجميع األشياء.
 )5-2-1الشفرة.
 )6-2-1المتاهات.
 )2البد أن يكون المفحوص مقابال لألخصائي النفسي وجهًا لوجه.
 )3البد أن يكون المفحوص مستوفيًا شروط تطبيق المقياس من حيث ( السن – القدرة على الكالم
– القدرة على تحريك اليدين).
 )4يبدأ األخصائي النفســي بطرح األســئلة على المفحوص على جميع المقاييس وأبدأ بالمقاييس
اللفظية أو العملية.
 )5بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفســي بجمع الدرجات التــي حصل عليها المفحوص
على كل اختبار في المقياس.
www.moh.gov.saدرجات موزونة.
الدرجات التي تم جمعها إلى
النفسي بتحويل
يقوم األخصائي
)6
هذه 937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
 )7يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بجمع الدرجات اللفظية الموزونة.
 )8يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بجمعالدرجات العملية الموزونة.
 )9يقوم األخصائي النفسي بجمع الدرجة اللفظية مع الدرجة العملية للحصول على الدرجة الكلية.
 )10يقوم األخصائي النفسي باستخراج نسب الذكاء للدرجة الكلية واللفظية والعملية.
 )11يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقرير النفسي للمقياس وإرفاقه بملف المفحوص.
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قياس مستوى الذكاء األطفال بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج
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مقياس النضج االجتماعي
الهدف

قياس للمهارات االجتماعية بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة وآلية واضحة إلختبار النضج االجتماعي وهو عبارة عن
مقياس يقيس المهارات االجتماعية ليتم الحصول على نسبة الذكاء من الناحية االجتماعية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1الحاالت التي يطبق عليها المقياس-:
 )1-1يطبق المقياس على األطفال دون سن المدرسة
 )2-1يطبق المقياس على الحاالت الشديدة التي تعاني من إعاقات شديدة في ( الكالم – األطراف
العليا) وحاالت التوحد.
 )2البد من وجود الوالدين أوأحدهماعند التطبيق.
 )3يتم سؤال األب أواألم عن بنود المقياس وإعطاء إجابة (بنعم) أو (ال)
 )4بعد االنتهاء من التطبيق يتم حساب اإلجابات بنعم.
 )5يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بضرب المجموع في نفس البند الموجود في كل سنة.
 )6يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بجمع حاصل الضرب في كل سنة وتقسيمه على  30لتحويلها
إلى شهور.
 )7يقوم األخصائي النفسي بحســاب العمرالزمني للمفحوص وذلك بطرح تاريخ تطبيق المقياس
من تاريخ الميالد.
 )8يقوم األخصائي النفسي بتقسيم العمر االجتماعي على العمر الزمني ويضرب الناتج في .100
 )9يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقرير النفسي المتعلق بالمقياس وإرفاقه بالملف.

مقياس بينية للذكاء
الهدف
السياسة

اإلجراءات

قياس الذكاء والقدرات بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.
يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة وآلية واضحة إلختبار مقياس بينيه للذكاء ويعتبر أحد
أهم اختبارات الذكاء والقدرات وأحدثها وهو من أهم أدوات األخصائي النفسي االكلينيكى.
تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
لقد تبنى مؤلفو الصورة الرابعة لمقياس ستانفورد بينه نموذجا هرميا يتكون من ثالثة مستويات
للقدرات المعرفية يمثله العامل العام أو عامل االستدالل العام المستوى الثاني يضم العوامل
أوالقدرات التالية:
 .1القدرات المتبلورة.
 .2القدرات السائلة التحليلية.
 .3المستوى الثالث يضم  15اختبار فرعى.
أننا في النهاية سنحصل على  15نسبة ذكاء من خالل تطبيق االختبارات الفرعية الـ  15ثم بعد ذلك
يمكننا أن نحصل على  4نســب ذكاء خاصة بالمجاالت األربعة في المســتوى الثالث ومن خالل
جمع الدرجات للمجاالت األربعة يمكننا استخراج نسبة الذكاء النهائية التي أصبحت تسمى اآلن
( الدرجة المركبة).
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مقياس بينية للذكاء
اإلجراءات

• أسئله أساسية البد من التأكد منها:
 هل هذا االختباريطبق على المفحوص الذي أمامنا أم ال؟
ألن هناك بعض االختبارات التي يكون مستواها المدخلي أعلى من المستوى المدخلي للمفحوص
وفي هذا هالحالة فإن االختبارات عادة التطبق وبصفه عامة يمكن القول:
 أنه إذا كان سن المفحوص يتراوح مابين  2إلى  6سنوات فإننا نطبق عليه االختبارات الثمانية وهي:
 )5التحليل الكمي
 )4تحليل النمط
 )3السخافات
 )2الفهم
 )1المفردات
 )8ذاكرة الجمل
 )7النسخ
 )6ذاكرة الخرز
 إذا كان سن المفحوص  11–7سنة سنطبق اإلثنا عشر إختبار التالية:
 )5التحليل الكمي
 )4تحليل النمط
 )3السخافات
 )2الفهم
 )1المفردات
 )8ذاكرة الجمل
 )7النسخ
 )6ذاكرة الخرز
 )12ذاكرة األشياء.
 )11سالسل األعداد
 )10ذاكرة األرقام
 )9المصفوفات
 إذاكان سن المفحوص  12سنة فما فوق تطبق عليه المقاييس جميعها عدا االختبارت التي يكون
سقفها منخفض بمعنى ( أن يكون المستوى المدخلي للمفحوص أعلى من هذه االختبارات ).
ومن أمثلة االختبارات ذات السقف المنخفض نجد اختبارات السخافات والنسخ.
• ما هي األجزاء التي تتكون منها أجزاء االختبار فمثالً:
( أضع فــي ذهني دائمــا أن اختبارالمفردات يتكون مــن جزئيين (مفردات مصورة مــن  )14مفردات
لفظية ( .) 46 -15
• هل هذا االختبارله فقرات تدريبية أم ال وماهي الفقرات التدريبية التي يجب أن نطبقها؟
ماهي الفقرة التي ستبدأ من عندها تطبيق االختبارالمعين ؟
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المعدالت) إذاكان المستوى المدخلي للمفحوص  Qفأننا سنبدأ من الفقرة .9
• تلخيص تطبيق مقياس الصورة الرابعة من بينه.
• يجلس المفحوص أمــام الفاحص ويكون الفاحص عالقة ودية طيبــة مع المفحوص ويحثه على
بذل الجهد.
• تسجل البيانات األساسية عن العميل مع االهتمام بالسن.
• يسمى االختبارمحدد المسار.
• يبدأ الفاحص بتطبيق االختبارات (يبدأ باختبارالمفردات) وذلك عن طريق معرفة عمرالمفحوص.
مثال:
إذا كان عمر المفحوص  5سنوات فإن الفاحص يبدأ معه من الفقرة  11والمستوى .F
وإذا كان عمر المفحوص  16سنة فأكثر فإننا نبدأ له من المستوى  Mالفقرة .25
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مقياس بينية للذكاء
اإلجراءات

ويجب أن يكون لدى الفاحص حساســية عند التطبيق و يجب عليه التصحيــح الفوري للفقرة إما عن
طريق إعطاء موجب أو سالب مع تقديم طلب استفسار إذا كانت اإلجابة غامضة وغير واضحة ويجب
على الفاحص في كل االختبارات أن يحدد المستوى القاعدي ومستوى السقف وفي كل االختبارات
األخرى يســتخدم األداء على المفردات والعمر الزمني مع تحديد المســار والمستوى المدخلي أي
المستوى الذي يمكن للمفحوص أن يبدأ به ويستعان لهذا الغرض بالجدول المعنون ( تحديد المستوى
المدخلي) وبحيث يتفق مستوى صعوبة كل اختبار مع قدرة المفحوص و قد اختير اختبار المفردات
لهذا الغرض بعد تجارب أثبت االختبارفيها أنه يتفوق على االختبارات األخرى لغرض تحديد المســار ألنه
يميزعلى كل المدى العمري ألنه يتدرج في مستوى الصعوبة بدرجة مناسبة وألن له أعلى االرتباطات
في المتوسط بكل االختبارات األخرى.

مقياس تايلور للقلق
الهدف

قياس مقدار القلق بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.

السياسة

يقوم المستشفى بإعتماد السياســة واالليات المناسبة لمقياس تايلور للقلق وهو عبارة عن 50
سؤال االجابة عليها (بنعم) أو (ال) وهو مقياس يقيس حدة أعراض القلق ،بمعنى هل القلق الذي
يعاني منه المريض (عالي جدا – مرتفع – متوسط – بسيط).

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى.
 )1يقوم األخصائي النفسي بسؤال المريض أو إعطاء المريض المقياس وهو يقوم باإلجابة عليه.
 )2يقوم المفحوص باختيار اإلجابة المناسبة مع حالته الراهنة.
 )3بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بجمع اإلجابات التي بنعم فقط.
 )4بعد جمع اإلجابات التي بنعم يقوم األخصائي النفسي بمطابقتها مع معايير التصحيح لمعرفة
حدة األعراض.
 )5يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بكتابة التقرير النفسي المتعلق بالمقياس وإرفاقه بالملف

مقياس بك لالكتئاب
الهدف
السياسة

قياس درجة االكتئاب بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج
يقوم المستشــفى بإعتماد السياســة واآلليات المناســبة لمقياس (بك) لإلكتئاب وهو عبارة عن
مقياس يقيس االكتئاب وهو يتكون من  21ســؤال في صورة كاملة – كل سؤال يتكون من
أربع فقرات – وهو يقيس حدة أعراض االكتئاب بمعنى هل األعراض ( بسيطة – متوسطة – شديدة
– شديدة جدًا).
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اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1يقوم األخصائي النفسي بسؤال المريض أو إعطاء المريض المقياس وهو يقوم باإلجابة.
 )2يختار المفحوص العبارة المناسبة مع حالته الراهنة.
 )3بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بتصحيح المقياس وذلك بالطريقة التالية:
· عند اإلجابة على فقرة واحد يعطى الدرجة صفر.
· عند اإلجابة على فقرة اثنين يعطى الدرجة واحد.
· عند اإلجابة على فقرة ثالثة يعطى الدرجة اثنين.
عند اإلجابة على فقرة أربعة يعطى الدرجة ثالثة ،وهكذا مع بقية األسئلة.
 )4يقوم األخصائي النفسي بجمع الدرجات التي حصل عليها المفحوص على المقياس ومطابقتها
مع معاييرالتصحيح لمعرفة حدة األعراض.
 )5بعد ذلك يقوم األخصائي النفســي بكتابة التقريرالنفســي المتعلق بالمقياس وإرفاقه بملف
المريض.

مقياس آيزنك ألبعاد الشخصية ()E.P.Q
الهدف
السياسة

قياس أبعاد الشخصية بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج
يقوم المستشفى بإعتماد السياسة واآلليات المناسبة لمقياس آيزنك ألبعاد الشخصية ( )E.P.Qوهو
عبارة عن مقياس يقيس عدة أبعاد في الشخصية هي ( البعد االنبساطي – البعدالعصابي – البعد
الذهاني – البعد العدواني – الكذب) .ويتألف من  101سؤال اإلجابات عليها مغلقة ( بنعم) أو (ال).

اإلجراءات
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تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1يقوم األخصائي النفسي بسؤال المريض أوإعطاء المريض المقياس وهو يقوم باإلجابة عليه.
 )2يختارالمفحوص االجابة المناسبة مع حالته الراهنة سواء ( بنعم ) أو ( ال ).
www.moh.gov.sa
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 )3بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بتصحيح المقياس وذلك اعتمادا ًعلى مفاتيح
التصحيح الخاصة بكل بعد من األبعاد
 )4بعد االنتهاء من التصحيح واستخراج النتائج الخاصة بكل بعد يقوم األخصائي النفسي بمطابقتها
مع معاييرالتصحيح من حيث هل الدرجة التي حصل عليها المفحوص هي في الحدود الطبيعية
أو أقل أو مرتفعة عن الحدود الطبيعية.
 )5يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقريرالنفسي الخاص بالمقياس مبينًا فيه االرتفاع واالنخفاض
عن الحدود الطبيعية و إرفاق التقريربملف المريض.
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مقياس الشخصية المتعدد األوجه M.M.P.I
الهدف

قياس للشخصية متعددة األوجه بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.

السياسة

يقوم المستشفى بإعتماد السياسة واآلليات المناسبة لمقياس الشخصية المتعدد األوجه M.M.P.I
وهو عبارة عن  566سؤال اإلجابة عليها مغلقة ( بنعم) أو (ال ) ويقيس المقياس عدة جوانب في
الشخصية وهو ينقسم إلى قسمين :مقاييس الصدق والمقاييس اإلكلينيكية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1مقاييس الصدق وتشمل:
 )1-1مقياس ( ل ) الكذب.
 )2-1مقياس ( ف ) التواتر.
 )3-1مقياس ( ك ) التصحيح.
 )4-1مقياس ( ؟ ) االستفهام  -عدم االجابة.
 )2المقاييس اإلكلينيكية وتشمل:
 )1-2مقياس توهم المرض.
 )2-2مقياس االكتئاب.
 )3-2مقياس الهستيريا.
 )4-2مقياس االنحراف السيكوباتي.
. )5-2مقياس الذكورة واألنوثة.
 )6-2مقياس البارانويا.
 )7-2مقياس الفصام.
 )8-2مقياس السيكاثينيا.
 )9-2مقياس الهوس الخفيف.
 )10-2مقياس االنطواء االجتماعي.
 )3يقوم األخصائي النفسي بسؤال المفحوص أو إعطاء المفحوص المقياس وهو يقوم باإلجابة عليه.
 )4يختار المفحوص اإلجابة المناسبة مع حالته الراهنة.
 )5بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بتصحيح المقياس وذلك اعتمادًا على مفاتيح
التصحيح الخاصة بكل مقياس.
 )6يقوم األخصائي النفسي بتفريغ الدرجات على الرسم السيكولوجي.
 )7معرفة االرتفاع واالنخفاض في المقاييس عن الحدود الطبيعية على الرسم السيكولوجي.
 )8يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بكتابة التقرير النفسي الخاص بالمقياس وإرفاقه بملف المريض.
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مقياس الحالة العقلية المختصر
الهدف

قياس الحالة العقلية بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.

السياسة

يجب على المستشفى أن يقوم بإعتماد السياسة واآلليات المناسبة لمقياس الحالة العقلية المختصر
وهو عبارة عن مقياس يتكون من  30فقرة – يقيس الحالة العقلية لدى المفحوص من حيث اإلدراك
بالمكان والزمان واألشخاص.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى.
الحاالت التي يطبق عليها المقياس:حاالت كبار السن – الذين لديهم تدهور عقلي.
 )1يقوم األخصائي النفسي بسؤال المريض عن بنود المقياس ويقوم بتسجيل االجابة.
 )2جمع الدرجات التي حصل عليها المفحوص في المقياس.
 )3مطابقة الدرجة على معاييرالتصحيح لمعرفة مقدارالتدهور.
 )4يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقريرالخاص بالمقياس وإرفاقه بالملف.

مقياس بندر جشطلت
الهدف

قياس العضوية والوظيفة بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد السياسة واآلليات المناسبة لمقياس بندر جشطلت وهوعبارةعن
مقياس يقيس الحالة العضوية والوظيفية للمريض ويتألف من (  ) 6بطاقات يتم عرضها على المفحوص
ويقوم بنقلها وتسمى مرحلة النسخ ثم بعد ذلك يقوم برسمها من ذاكرته وتسمى مرحلة االسترجاع

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات كل مستشفى وحسب أنظمة الجودة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1يقوم األخصائي النفسي بوضع و رقه وقلم رصاص أمام المفحوص.
 )2يقوم األخصائي النفسي بعرض البطاقات على المفحوص بدأ من البطاقة رقم واحد إلى البطاقة
رقم ستة.
البطاقات في ورقة النسخ.
MOHPortalهذه المرحلة
SaudiMOHالمفحوص في
 )3يقوم
www.moh.gov.sa
بنسخ 937
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 )4يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بإعطاء المفحوص ورقة االسترجاع للرسم من الذاكرة.
 )5يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك باستخراج النتائج.
 )6مطابقة الدرجة التي حصل عليها المفحوص على معاييرالتصحيح الخاصة بالمقياس
 )7معرفة هل الخلل وظيفي أوعضوي.
 )8يقوم األخصائي النفسي بكتابة التقريرالخاص بالمقياس وإرفاقه بالملف.
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مقياس توصيل الدوائر
الهدف

قياس العضوية والوظيفة بهدف تحقيق البرنامج العالجي الموضوع من قبل الطبيب المعالج

السياسة

يجب على المستشفى أن يقوم بإعتماد السياســة واآلليات المناسبة لمقياس توصيل الدوائر وهو
مقياس يتكون من دوائر مكتوب داخلها حروف وأعداد يقيس الحالة من الناحية العضوية والوظيفية

اإلجراءات

تصاغ اإلجراءات وفق إمكانيات كل منشــأة وحسب أنظمة الجودة الشاملة المتبعة ،على أن تتضمن
اإلجراءات التالية كحد أدنى:
 )1يقوم األخصائي النفسي بعرض ورقة االختبارعلى المفحوص وإعطاءه قلم رصاص
 )2يقوم المفحوص بتوصيل الدوائربعضها ببعض بحسب التسلسل الرقمي من (  )1إلى (  ) 25أو
بحسب التسلســل الحرفي – الرقمي .بحيث الرقم واحد يتم توصيله بحرف األلف ورقم ( )2يتم
توصيلة بحرف (ب) وهكذا.
 )3يقوم األخصائي النفسي بحساب الزمن المقدر لعملية التوصيل بين األرقام والحروف
 )4بعد االنتهاء من التطبيق يقوم األخصائي النفسي بتصحيح المقياس.
 )5يقوم األخصائي النفسي بعد ذلك بمطابقة الدرجة التي حصل عليها المفحوص بمعاييرالتصحيح.
 )6معرفة الخلل هل هو وظيفي أوعضوي
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خدمات التمريض
ميثاق األخالق التمريضية
الهدف

 )1لتزويد اإلرشادات الالزمة للتمريض أثناء ممارستهم لعملهم.
 )2للمحافظة على أخالقيات مهنة التمريض.

التعاريف

أخالقيات مهنة التمريض هي عبارة عن القوانين الغير مكتوبة والتي تحكم الســلوكيات األخالقية
وهو السلوك الذي يجب أن يتحلى به كل منسوبي إدارة التمريض .ومن المفترض ان يلتزم الممرض
بمبادئ أخالقيات مهنة التمريض.

السياسة

 )1من المفترض أن يلتزم جميع منسوبي التمريض بمبادئ وأخالقيات مهنة التمريض.
 )2يجب على منســوبي التمريض إتباع إرشــادات أخالقيــات مهنة التمريض بشــكل محترم تجاه
المرضى وزمالئه واآلخرين.
 )1-2عرف عن نفسك عند ذهابك إلى غرفة المريض ألول مرة .كن مستعد لتالحظ وتقيم المريض
بشكل عام والبيئة المحيطة.
 )1-2المحافظة على الحياة تقلل من المعاناة وتحسن الصحة ،لذلك ليس للممرض الحق إلطالق
اإلحكام المسبقة ،جزء من مسؤولية الممرض أن يكون مستعدا بشكل كاف للمساعدة في
حماية المريض مــن اإلصابات أو من المــوت ,اإلهمال أو عدم القدرة على انجــاز المهام الموكلة
يعتبر غير أخالقي ومماثال للقيام باإلعمال بشكل خاطئ.
 )2-2جودة الرعاية التمريضية المقدمة للمريض يجب أن ال تتأثربشخصية أو عرق أو الحالة االجتماعية
أو ديانة المريض أوأي عوامل خارجية أخرى.الرعاية المقدمة للمريض يجب أن تكون على نفس
القدر من الجودة بغض النظر عن أي اعتبارات شــخصية عن المريــض أو الممرض .يجب على
الممرض أن يحترم اعتقادات وتقاليد المريض.
 )3-2تبني معاير أخالقية عالية في حياتك المهنية.
 )4-2ابق مطلعا على الجديد في الممارسات التمريضية وذلك لتكون مستعدا بشكل كاف لتقديم
أفضل رعاية تمريضية ممكنة للمريض ,هذا يشــمل حضور االجتماعات التثقيفية للخدمات
المقدمة والمحافظة علىعالقات مهنية فعالة في الممارســات المهنية داخل المستشفى
937التمريض العلمية.
على مجالت
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 )5-2يجب على الممرض أن يمتنع عن مناقشة حالة المريض مع الطبيب أو الممرضين في أي
مكان عام بالمستشفى خارجه ،ويجب على الممرض أن يمتنع عن مناقشة حاالت المرضى
اآلخرين أو الموظفين على مسمع من مريض آخر.
 )6-2المحافظة على كافة الوثائق التي تحتــوي المعلومات على حالة المريض وجميع الوثائق
والمعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل نماذج المتابعة والتي من الممكن أن يتم
السؤال عنها من قبل المحكمة.
 )7-2يجب أن ال يقوم الممرض بإفشــاء المعلومات ذات طابع الســرية بأي حال مــن األحوال إال إذا
استدعت حالة المريض ورغبته بذلك .كإجابة على قول المريض “ سوف أخبرك شيئا إذا وعدتني
أن ال تخبر أحدا “ في هذه الحالة على الممرض إبقاء األمر سري فقط إذا كان األمر ليس خطرا على
الصحة الجسدية والعقلية للمريض .تقريبا في جميع الحاالت المريض سوف يفشي المعلومات
التي آتي من اجلها إلى المستشفى وذلك لكي يناقشها مع الفريق العالجي ويكون الممرض
قد وضع نفســه في موقف محرج إذا أعطى وعدا بعدم إخبار أي شــخص عن المعلومات التي
سوف يقدمها له المريض ومن ثم أعطى المريض معلومات خطيرة .بشكل عام من الحكمة
أن ال ينخرط الممرض أبدا في مواضيع التي تحمل طابع الثرثرة حول المرضى اآلخرين والموظفين.
 )8-2كن شخصا مسئوال في المجتمع من خالل دعم وتطبيق جميع قوانين وتنظيمات المجتمع.
 )9-2احترم رغبات المريض ،وال تخبر المريض أبدا انه ليس لديك الوقت لتقديم خدمات ما له.
 )10-2قم بصنع القرارات حول الرعاية التمريضية ،لكن ال تقم بتفويض أي من المهام إلى أشخاص
غير مؤهلين النجاز هذه المهام عنك ,وعلى الممرض أن يتقبل انه بشــكل دائم تحت المراقبة
من قبل رئيسه والمشرفين ويجب على الممرض دائما ممارسة الرعاية ضمن حدود التمريض.
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ميثاق األخالق التمريضية
السياسة

 )11-2يجب على الممرض أن يتبع أوامر الطبيب ويجب مناقشة واالستفسار عن أي أمر غير واضح
أو مشكوك به.
 )12-2ارفع تقرير عن أي معلومات ذات صلة بحالة المريض بأسرع وقت ممكن بعد تلقيها وبالتالي
يتلقى المريض أفضل رعاية ممكنة.
 )13-2اعرف حدودك وال تتردد في طلب المســاعدة عندما تحتاج إليهــا .إذا كنت ال تعرف كيف تقوم
بالشيء وتبحث عنه (تعلم أن تسأل).
 )14-2ال تشارك أبدا بأي أنشطة غير أخالقية أو غير قانونية.
 )15-2ال تقم بوصف األدوية أو العالجات أبدا أو تأخذ أدوية ذات خطورة عالية.
 )16-2قم بتنفيذ األوامر العالجية بأعلى مهارات ســريريه ممكنة ويجــب أن تلتزم بجميع القوانين
والتنظيمات الخاصة بالمستشفى.
 )17-2من المهم األخذ بعين االعتبار أهمية وسالمة المريض.
 )18-2اخــدم المستشــفى بإخالص وقــدم المالحظات المناســبة والدعــم الكافي لتحقيــق أهداف
المستشفى.
 )19-2ال تقبل الهدايا من المريض وال تستعير أي شي من المريض.
 )20-2عدم التدخين في جميع أرجاء المستشفى.
 )21-2رئيس الجناح /رئيــس المناوبة أو من يمثلهم يجب أن يرافق شــخصيا الطبيــب أو الزوار في
جوالتهم .ساعد الطبيب في توضيح األوامر العالجية للمريض.
اسأل الطبيب أو الزائر إذا كان يحتاج أي مساعدة خالل جولته في القسم.
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تقديم الرعاية التمريضية
الهدف

 )1تزويد التمريض باإلرشادات المتعلقة برعاية المريض.
 )2تزويد المرضى بوسائل لمعرفة مستوى جودة الرعاية المقدمة لهم.
 )3إلعطاء الحماية القانونية للممرض الممارس.

التعاريف

وضع الحد األدنى من مستويات الرعاية المقبولة والمقدمة للمرضى والمسئول عن تقديمها هيئة
التمريض.

السياسة

معايير الرعاية التمريضية:
 )1التقييم :
 )1-1سيقيم المريض بواسطة الممرض بطريقة مستمرة وشاملة ودقيقة ومنظمة.
 )2-1يحصل المريض على تقيما أوليا خالل  24ساعة من دخوله.
 )3-1تقيم احتياجات المريض وترتب حســب األولوية بواســطة الممرض مرة واحدة كل مناوبة
على األقل.
 )4-1سوف يتم تقييم تطور حالة المريض من قبل الممرض أسبوعيا أو أكثر حسب حالة المريض
بالتعاون مع فريق العالج المتعدد التخصصات.
 )5-1سوف يتم تقييم المريض من قبل الممرض وقت الخروج.
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 )2الخطة العالجية:
 )1-2توضع خطة عالجية أولية فردية للمريض خالل  24ساعة من الدخول.
 )2-2توضع خطة عالجية للمريض في خالل عشرة أيام من تاريخ الدخول.
 )3-2يتم تقييم ومراجعة الخطة العالجية وتحديثها أسبوعيًا كذلك عند الحاجة
 )3خطة الخروج:
 )1-3توضع خطة الخروج للمريض منذ بداية دخوله.
 )2-3خطة خروج المريض تراقب وتراجع وتحدث أسبوعيًا أو عند الحاجة.
 )3-3تثقيف المريض وعائلته بالمعلومات الضرورية الستكمال آلية الخروج.
 )4التطبيق:
 )1-4إعادة مراجعة وتقديم التثقيف الصحي:
 األنشطة التثقيفية الصحية تدون في نماذج المالحظات التمريضية.
التعليم الصحي المقدم.
معلومات عن نتيجة
عائلته أنهم
يظهر المريض أو

www.moh.gov.sa
اكتسبوا 937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
 )2-4األنشطة اليومية:
 تدون مقدرة المريض على القيام بأنشطة العناية الشخصية.
 بنهاية المرحلة الحادة للمرض ٫سيكون المريض قادرا على تحقيق أعلى المستويات من:
 المحافظة على تناول سوائل وغذائي كاف.
 المحافظة على نظافة جيدة بأقل مساعدة.
 إظهار المقدرة على السيطرة على الذات بشكل مناسب.
 التفاعل االجتماعي بأسلوب مناسب لفترة وجيزة.
 مناقشة ردة الفعل لألحداث التي تحتاج إلى رعاية نفسية.
 المشاركة في تقييم مدى انجاز األهداف الموضوعة خالل الفترة الحادة للمرض.
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تقديم الرعاية التمريضية
السياسة

َ
ون في أعلى مستويات االنجاز على الشكل التالي.
 عند نهاية مرحلة
إعادة التأهيل ،المريض َس َي ُك ُ
 الحصول على فترات نوم كافية. تحمل المسؤولية الكاملة في عنايته الشخصية.ٍ
كاف
 المحافظة على نشاط جسماني التفاعل اجتماعيا بطريقة مناسبة السيطرة على االنفعاالت وإظهار السلوك السوي. تستخدم المصادر /المراجع المالئمة لدعم التأقلم.
ون قادر على التصرف بشكل مناسب في حال
 تسمية الدواء الموصوف ،الجرعة ،و التكرار ،و أن َي ُك ُ
ظهور اآلثار الجانبيةَ ،أو ان يكون لديه من يساعده في ذلك.
 يتناول الدواء الموصوف بدقة ،مع المساعدة إذا لزم األمر .
 التعبير عن األفكار والمشاعر المتعلقة للرعاية الذاتية ،واالهتمام الشخصي والعمل على تحقيق
أهداف شخصية إضافية متعلقة بالحياة اليومية.
 المشاركة في تقييم التقدم لتحقيق األهداف.
 عندما يكون هناك تدهور في حالة المريض يجب المشاركة في وضع الخطط المناسبة الستمرارية
بقاء المريض في المجتمع مع الوضع في اإلعتبار الدعم المتاح المرتبط بالعوامل الثقافية واإلجتماعية
واالقتصادية.
 )3-4التعداد:
 تدون مدى أستجابة المريض للدواء والعالجات الجسدية االخرى.
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الذاتية.
العناية
نشاطات
الجسدي إلى
العالج
معرفة
المريض
 يجسد
َ
ِ

تقديم الرعاية التمريضية
السياسة

 )4-4البيئة العالجية:
ِ
النفسي ،يكون المريض قد تم تعريفه على بيئة القسم
الدخول إلى القسم
 خالل ساعتان بعد
ِ
المحد ِ
ِ
دة للسلوكيات والتصرفات
النشاطات والقوانين والسياسات
بشكل كامل شامال ذلك جدول
ّ
ِ
ُ
الظروف االعتيادية للمريض في عملية التعريف أو التوجيه.
في القسم  ،إال اذا تدخلت
· إذا تم عزل المريض أو تربيطه يبلغ المريض بهذااإلجراء وكذلك الشروط الالزمة لخروجه من العزل
عدى الظروف الغير مالئمة التي قد تحدث.
· يظهر المريض الوعي بتأثير البيئة المحيطة على الصحةويجسد هذه المعرفة في العناية الشخصية.
 )5إعادة التقييم:
 )1-5سيقيم الممرض /الممرضة مدى استجابة المريض للعالج يومًا.
 )2-5سيقيم الممرض /الممرضة المريض/المريضة الحتياجه لرعاية خاصة واالحتياطات الالزمة.
 )3-5يبلغ المريض في الوقت المناسب إذا كان هناك أي تعديل على الخطة العالجية و تراجع الخطة
العالجية بشكل أسبوعي.
يومي.
 )4-5يقيم التمريض مدى االستجابة للدواء بشكل
ً
 )5-5يقيم التمريض احتياجات السالمة للمريض بشكل يومي.
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توثيق الرعاية التمريضية
الهدف
السياسة

توضيح إجراءات توثيق الرعاية التمريضية.
يجب أن يتم تزويد التمريض باإلرشادات المتعلقة برعاية المريض وآليات التوثيق .توثيق الرعاية التمريضية
هو نشاط تمريضي مباشر يضمن:
 )1الدليل على تقديم الرعاية التمريضية ،واستمرارية الرعاية ،وسالمة المريض.
 )2يسجل الممرض البيانات في صحيفة المالحظات التمريضية ،صحيفة العالمات الحيوية ،صحيفة
توازن السوائل.
 )3ملف المريض هي وثيقة قانونية لذا يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها عن المريض والتداخالت
التمريضية كاملة ومقروءة (واضحة الكتابة) ودقيقة ،ومحددة التاريخ والتوقيت وموضوعية.
األنظمـة:
 )1كل ورقة في سجل المريض يجب أن يكتب عليها اسم المريض ورقم ملفه.
 )2كل ما يســجل في الســجل التمريضي يجب أن يكون محددًا بتاريخ وتوقيت (يشمل ذلك اليوم
والشهر والسنة والساعة).
 )3كل ما يسجل في المالحظات التمريضية يجب أن يكون موقعًا من أفراد التمريض باالسم الكامل
والصفة الوظيفية.
 )4ورقة األدوية في سجل المريض يجب إتمام إمالئها من قبل الممرض الذي يعطي الدواء.

توثيق الرعاية التمريضية
السياسة
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األخـطاء:
إذا ارتكب الممرض خطأ في التسجيل فعليه إتباع اإلجراء المعياري التالي:
ِّ
سطر خطا ًواحدًا فوق الخطأ ،وتأكد من أن يبقى ما هو مكتوب واضحًا ومقروءًا.
)1
 )2اكتب كلمة «خطأ» ِّ
ووقع مع كتابة التاريخ والوقت.
 )3يمنع المحي أو الكشط أو استخدام الطالء األبيض (الكوركتور).
فوات التسجيل:
 )1إذا فات الممرض أي تسجيل (توثيق) ،فعليه إتباع اإلجراء التالي:
أن يتم فيه التسجيل.
كان يجب
والتوقيت الذي
SaudiMOHاكتب التاريخ
)1-1
www.moh.gov.sa
937
SaudiMOH
MOHPortal
 )2-1اكتب تحته كلمة «تسجيل متأخر».
 )3-1سجل المعلومات ووقع بعدها.
 )2الكتابة فوق الكتابة غير مقبولة .يجب دائمًا إجراء تســجيل جديــد ،ينطبق ذلك أيضًا على كتابة
اسم المريض في كل صفحة.
 )3يجب أن يكون اسم المريض واضحًا ومقرو ًء.
 )4استخدام قلم أسود أو أزرق أو أخضر عند التسجيل.
 )5حافظ على نوعية التوثيق ،تجنب كتابة أي شيء ليس له عالقة برعاية المريض.
 )6اجعل كل ما تسجله مختصرًا وفي صميم الموضوع.
 )7يجب عدم إساءة استخدام نماذج سجل المريض ،مثالً :كقصاصات أو مسودات ...الخ؛
 )8يجب استخدام كل نموذج للغرض الذي صمم من أجله.
الج َمل أو بين تسجيل وآخر.
 )9عند التسجيل يجب عدم ترك أسطر فارغة بين ُ
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توثيق الرعاية التمريضية
السياسة

 )10يجب أن يتم التسجيل فور الحصول على المعلومات أو إنجاز اإلجراء إلنقاص خطر إغفال تسجيل
بعض المعلومات أو تحريفها ،يجب تسجيل ملخص عن حالة المريض مرة واحدة على األقل في
كل وردية وبقدر ما تتطلب احتياجات رعايته التمريضية.
 )11ال يستخدم من االختصارات إال ما يعرفه ويستخدمه كل أفراد الفريق الصحي.
 )12يمنع على الممرض التوقيع على توثيق الرعاية التمريضية المقدمة من قبل ممرض أخر.
 )13عندما يكون من الضروري وجود توثيق مقابل (توقيع ممرض أخر) فيجب تدقيق وتقييم التوثيق
بانتباه ودقة.
 )14يجب على الممرض بعد مراجعته ألوامر الطبيب التوقيع في نهاية األمر الطبي وذلك بعد وضع
خط مستقيم ُيبين فيه إن األمر قد انتهى .على أن يشمل ذلك (شوهد  /االسم /الصفة الوظيفية/
التاريخ/الوقت/التوقيع) ويكون الممرض الذي قام بالتوقيع مسئوال عن كل تقصير أو نسيان في
تطبيق أو تبليغ من يلزم لتنفيذ األمر الطبي
توثيق الرعاية التمريضية في وحدات تمريضية خاصة:
 )1كل المعلومــات المتعلقة برعايــة المريض وتقييمه والقصة الشــاملة ،والمالحظــات الكاملة،
والمعالجة واإلجــراءات والتداخالت التمريضية ،يتم توثيقها من قبل الممرضين حســب الشــعبة
الخاصة مثل :قسم اإلسعاف ،العناية المشددة.
 )2على أفراد التمريض التأكد من تسجيل كل نشاط تمريضي على النموذج المناسب المستخدم
في هذه الوحدات الخاصة.
 )3على أفراد التمريض التأكد من إتباع كافة األنظمة عند إجراء أي توثيق.

التعامل مع السلوك العدواني للمريض
الهدف
التعاريف

 .1للسيطرة على السلوك العدواني.
 .2للتأكد من سالمة المرضى والممرضين.
التعامل مع الحاالت العدوانية والحاالت المحتمل تحولها إلى عدوانية والتي تتضمن المريض.
السلوك العدواني هو غالبا حدث عرضي يعبر فيه المريض عن مشاعر الغضب والخوف نتيجة لفقدان
األمل في بعض المواقف.
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التعامل مع السلوك العدواني للمريض
السياسة

 )1يقوم رئيس الجناح أو رئيس الفترةبمساعدة مجموعة من التمريض بالسيطرة على الوضع عند
ظهور السلوك العدواني للمرضى.
 )1-1يجب أن ال يقوم الممرض بمحاولة السيطرة على المريض العدواني بمفرده.
 )2-1يجب علي الممرض التزام الهدوء وعدم إتباع أسلوب المواجهة وإبقاء الوضع تحت السيطرة.
 )2يجب اخذ جميع االحتياطات التي من شانها حماية المريض والممرضين خالل الموقف العدواني.
 )3يتم االتصال من قبل رئيس الجناح أو رئيس الفترة باألقســام األخرى طلب للمســاعدة أو طلب
الشفرة الخضراء في حال عدم السيطرة على الحالة
 )4يجب نقل المريض لمكان امن في اقرب وقت ممكن
 )5يجب على الطبيب مناظرة المريض خالل  15دقيقة من الحادثة
 )6إعطاء العالج الموصوف من قبل الطبيب لتهدئة المريض.
 )7يجب تطبيق سياسة العزل في حال إدخال المريض إليها.
 )8كتابة تقرير الحادثة و إرساله إلى إدارة خدمات التمريض
 )9يجب تدوين الوصف الدقيق للحادثة واإلجراءات المتخذة في المالحظات التمريضية في ملف المريض
 )10يتأكد رئيس القســم أو رئيس المناوبة بأنه قــد تم مراجعة وتقييم الحادثــة من قبل الفريق
العالجي بأسرع وقت ممكن.

اإلجراءات

 )1تقييم الوضع لتحديد التدخالت المناسبة التي يجب أن تتخذ
 )1-1حدد أسباب السلوك العدائي.
 )2-1تحديد عدد المرضى المشاركين في الحادثة.
 )3-1البحث عن وجود أسلحة
 )2يجب ترك باب الغرفة مفتوحا لمراقبة المريض بشــكل جيد من قبل التمريض .للتدخل السريع
من قبل التمريض.
 )3إبالغ الطبيب المعالج لتقييم الحالة ووصف العالج المناسب.
 )4مساعدة المريض للسيطرة على سلوكه العدواني.
 )5اترك مساحة بينك وبين المريض ال تقوم بأي حركة مفاجئة
 )6تجنب لمس المريض المتهيج أو الوقوف قريبا منه بشكل كبير.
 )7كن هادئ وال تتخذ موقف المواجهة.
ِ
ِ
ِ
غضبه شــفهيًا التحرك
فرصة للتعبير عن
وأعطه
الهيــاج
واقر بحالة
 )8تحدث واســتمع إلى المريض
َ
ْ
الفجائي ربما يثير المريض وقد ينتج عنه ردة فعل ال تحمد عقباها.
www.moh.gov.sa
والذي قد 937
SaudiMOH
MOHPortal
منه .الهدوء الخارجي والنظام
يؤذي أي شخص يقترب
المريض المتهيج
SaudiMOHبعيدا عن
 )9البقاء
قد يساعد المريض فى ضبط نفسه
 )10التدخل لحل األزمة يكون فاعال إذا كان مصحوبا بنظرة تشتمل على المصلحة العامة للمريض
مع محاولة التغلغل في داخله بينما يلتزم الهدوء
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التعامل مع السلوك العدواني للمريض
اإلجراءات

 )11أبقي المرضى اآلخرين بعيدين عن المشكلة.
 )12يجب إعالن الشفرة البنية من قبل رئيس المناوبة في حال عدم تمكن الممرضين من التحكم
بحالة التهيج الجماعي للسيطرة على حالة الهيجان وعدم امتدادها واتساعها.
 )13أطلب مساعدة الشرطة أو المكافحة الداخلية إذا كان المريض يمتلك سالحًا ويرفض تسليمه
للممرضين ،المريض المسلح خطير جدًا ويجب أن يتم التعامل معه من قبل األشخاص المناسبين.
 )14قم بوضع المريض في غرفة العــزل وفقًا ألوامر الطبيب أو بإتباع السياســات واإلجراءات الخاصة
بعزل المريض ،غرفة العزل لديها جدران مبطنة وهي مناسبة للمريض للتنفيس عن حالة الغضب.
 )15قم بإعطاء العالجات الموصوفة لتقليل نسبة القلق وفرط النشاط لدى المريض.
 )16اعرض المريض على الطبيب لفحصه وتقييم أي إصابات محتملــة ،قد يكون المريض مصابا أو
تمت إصابته عن غير قصد أثناء تهيجه ومحاولة الســيطرة عليه من قبــل التمريض أو عناصر األمن أو
عناصر المكافحة الداخلية.
 )17أكتب تقريرًا عن الحادثة ليتم مراجعته بواسطة الفريق المعالج.
 )18قم بتدوين الحادثة في نموذج المالحظات التمريضية الستمرارية الرعاية التمريضية للمريض.

الرعاية التمريضية للمرضى المصابين باالكتئاب
الهدف

اإلجراءات

 )1لحماية المريض من ارتكاب االنتحار
 )2إلبقاء المريض هادئ.
 )3لرفع احترام الذات لدى المريض.
 )4لتقديم الرعاية الجسدية للمريض
تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويجب اإللتزام باإلجراءات التالية:
 )1يجب إبقاء األشياء الحادة بعيدة عن متناول يد المريض.
 )2يجب عدم إبقاء المريض وحيدا.
 )3يجب تشجيع المريض على التواصل مع اآلخرين.
 )4يجب على التمريض تشجيع المريض للتواجد والمشاركة في أنشطة القسم اليومية.
 )5يجب أن يكون المريض تحت المالحظة طوال الوقت .
 )6يجب مراقبة تغذية المريض بدقة ،يجب إخبار الطبيب إذا رفض المريض تناول الطعام.
 )7يجب تشجيع المريض للقيام بالنظافة الشخصية ،ويقدم التمريض المساعدة عند الحاجة لذلك.
 )8يجب على التمريض مالحظة وتدوين نمط النوم لدى المريض.
 )9يجب قياس وتدوين العال مات الحيوية والوزن بانتظام.
 )10يجب إعطاء األدوية في الوقت المناسب وحسب ما هو موصوف.
 )11الرعاية المقدمة للمريض والمالحظات التمريضية يجب تدوينها في ملف المريض.
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الرعاية التمريضية للمرضى الذين لديهم مشاكل قانونية
الهدف

اإلجراءات

 )1للمحافظة على سرية ملفات المرضى.
 )2لمساعدة الفريق العالجي لتحديد مستوى الحالة العقليةللمريض.
 )3تحديد المرضى الذين لديهم محاوالت انتحارية أو لديهم ميول للعنف.
 )4تامين سالمة المريض و اآلخرين.
 )5لتقديم رعاية تمريضية للمريض دون النظر للمشكلة القانونية.
تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1يجب على التمريض تأمين أو الحفاظ على ملفات المرضى.
 )2يجب مراقبة المريض مراقبة لصيقة خالل بقائه.
 )3يجب على الممرض أن يكون يقظا في مراقبة المريض الذي لديه تخطيط محتمل للعنف.
 )4يجب مشاركة المريض في البرامج التي تم الموافقة عليها من قبل الفريق العالجي.
 )5يجب أن ال يكون هنالك تفرقة عند تقديم الرعاية التمريضية لكل المرضى
 )6يجب على التمريض عدم الحكم المسبق عند التعامل مع المريض.
 )7يجب على التمريض تجنب أي مواجهات مع المريض.
 )8يجب إعطاء فرصة للمريض للتحدث وإبداء رأيه.
 )9يجب إشراكه بالبرامج الدينية.
 )10ال يسمح للمريض بتناول أي مادة أو أدوية إال الموصوفة من الفريق المعالج.
 )11يجب مراقبة غذاء و نظام نوم المريض.
 )12يجب إعطاء األدوية في وقتها المحدد.
 )13يجب أن تكون عالقة المريض و الممرض عالقة عمل خالصة و ليست شخصية.
 )14يجب على الممرض مراقبة عالقة المريض مع المرضى اآلخرين.
كل المالحظات يجب أن تدون بملف المريض

الرعاية التمريضية للمرضى الذين يعانون من مشاكل سلوكية
الهدف
التعاريف
Saudi_Moh
اإلجراءات

 .1لضمان سالمة المريض واآلخرين.
 .2لمساعدة المريض على تعديل سلوكياته.
للمرضى 937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
 www.moh.gov.saفي الســلوك مثل المضاد
الذين يعانون من اضطراب
التــي تقدم
الرعاية التمريضية
هي
للمجتمع.

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1إبقاء جميع المواد الخطرة بعيدة عن متناول يد المريض والتي قد يســتخدمها في إيذاء نفسه
أو اآلخرين.
 )2التمريض يجب أن يكون حازم في تعامله مع المريض الكتساب احترامه.
 )3يجب إبقاء المريض مشغوال من خالل تشجيعه بالمشاركة في أنشطة القسم المختلفة وذلك
لمنع أي سلوك عدواني لديه.
 )4يجب على الممرض جمع المعلومات الخاصة بالحالة المرضية السابقة والحالية و العائلية واالجتماعية
والعوامل الضرورية األخرى للعناية بالمريض سواء كانت من المريض أو ذويه
 )5يجب مالحظة المريــض بكل دقة ،والمالحظات يجب أن تشــمل طريقة النوم والطعام والســوائل
المأخوذة ،المزاج ،السلوك ،وأي شيء أخر .كما يجب تبليغ الطبيب عن أي مالحظات غير طبيعية.
 )6يجب أن يكون التمريض متيقظا عن أي ميول عنيفة لدى المريض
 )7يجب على الممرض طلب المساعدة من بقية التمريض في حال حدوث حالة تهيج المريض أو إعالن
الشفرة البنية وذلك للسيطرة على المريض.
 )8يجب إعطاء األدوية في وقتها.
 )9على الممرض التحلي بالصبر أثناء تعديل سلوكيات المريض.
 )10يجب المحافظة على نظافة المريض الشخصية.
 )11يجب تدوين جميع المالحظات والتدخالت التمريضية التي أجريت للمريض في ملفه.
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الرعاية التمريضية للمرضى المتخلفين عقليًا
الهدف

 )1للمحافظة على سالمة المريض.
 )2لمساعدة المرضى الغير قادرين على القيام بأنشطتهم اليومية.
 )3لمساعدة المريض على العودة إلى المستوى الطبيعي لوظائفه.
 )4للمحافظة على نظافة المريض وحمايته من العدوى.
 )5للتأكد من توفر التغذية المالئمة للمريض.

السياسة

تقديم الرعاية التمريضية من التمريض للمرضى المصابين بتخلف عقلي والتخلف العقلي هو اضطراب
بشكل عام في األشخاص يجعل وظائفهم المعرفية دون المعدل الطبيعي ،ويكون معدل الذكاء
لديهم ( )70أو اقل المرضى المصابين بتخلف عقلي لديهــم أيضا ضعف في القدرة على التأقلم مع
مطالب الحيــاة العامة ونقص في المهارات المعيشــية مقارنة مع األشــخاص في نفس المجموعة
العمرية والثقافية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى على أن يتم تضمين اإلجراءات التالية:
 )1يجب المحافظة على النظافة الشخصية للمريض.
 )2يجب على التمريض تشجيع المريض للقيام بنظافته الشخصية ذاتيا.
 )3يجب على التمريض تقديم المساعدة للمرضى الغير قادرين بالقيام بالنظافة الشخصية
 )4يجب إبقاء المرضى بعيدين عن األشياء واألماكن الخطرة.
 )5يجب على التمريض مراقبة التغذية التي يتناولها المريض ومساعدته على التناول إذا احتاج لذلك.
 )6يجب على التمريض حماية المريض من الطقس البارد.
 )7يجب مراقبة حالة المريض الجسدية.
 )8يجب إعطاء األدوية في الوقت المحدد وحسب ما هو موصوف.
 )9يجب إشراك المريض في األنشطة المناسبة لحالته الصحية.
 )10يجب على التمريض ان يكون قادرا على التعامل بشكل فوري مع التغيرات المفاجئة والسلوك
العنيف الذي قد يحيط بالمريض.
 )11يجب مراقبة المريض باستمرار وتدوين المالحظات والمتغيرات في ملف المريض الطبي (مالحظات
التمريض).
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الرعاية التمريضية لمرضى الفصام
الهدف

اإلجراءات

 )1لتحديد األفكار التي تضبط المريض.
 )2لدعم وتعزيز التأهيل الجيد بين المريض وعائلته.
 )3توفير أالمان والشعور باالنتماء.
 )4مساعدة المريض للعودة إلى المجتمع.
 )5لتأسيس عالقة عمل جيدة بين المريض والطاقم التمريضي.
تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1المحافظة على نظافة المريض.
 )2يجب مراقبة نمط نوم وأكل المريض وإخبار الطبيب في حال أي تغيير.
 )3أي مادة أو موضوع يجب عرضه على المريض بطريقه مبسطه وواضحة.
 )4يجب أن ال يتحمل المريض أكثر مما يطيق من النشاطات.
 )5على طاقم التمريض أن يتجنب تسبب قلق وتهيج المريض.
 )6طاقم التمريض يجب أن يكون حذر مع المريض أالنتحاري والمريض الذي لديه ميول إلى القتل.
 )7يجب أن يقيم المريض عقليا باستمرار.
 )8يجب أن يوفر للمريض نشاطات أبداعية خارج القسم وهذه االنجازات سوف تظهر الحقا بناء على ذلك.
 )9على طاقم التمريض أن يساعد على رفع ثقة المريض بنفسه ونشعرهم بالحرية.
 )10إعطاء أألدوية في وقتها .كما آمر الطبيب.
كل المالحظات يجب أن توثق في ملف المريض ويجب إخبار الطبيب في حال إي تغير في السلوك
الرعاية التمريضية لمرضى الهوس

الهدف

 )1لحماية المريض من إيذاء نفسه واآلخرين.
 )2لتقديم الرعاية المالئمة بدون إحداث نزعة انفعالية شديدة لدى المريض.
 )3توفير بيئة مالئمة لفرط النشاط لدى المريض.

السياسة

الهوس هو حالة عقلية غير سوية تتميز بمزاج عالي قابل لإلثارة اهتمامه بالذات مبالغ فيه ،سرعة في
التفكير ونشاط زائد

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1يجب أن يكون التمريض حازما في تطبيق القوانين في التعامل مع المريض
المريضwww.moh.gov.sa .
SaudiMOHعن 937
MOHPortalالخطيرة بعيدة
SaudiMOHأن تكون المواد
 )2يجب
 )3عند حدوث حالة عنف تشمل المريض يجب السيطرة عليها من قبل مجموعة من الطاقم التمريضي
حسب سياسة التعامل مع الحاالت الحرجة ( الشفرة البنية) تهيج جماعي.
 )4يجب إبقاء المريض بعيدا عن األماكن المزدحمة.
 )5يجب إشراك المريض فياألنشطة العالجية قدر اإلمكان إلشغال وقت فراغه.
 )6يجب مراقبة تغذية المريض الواردة وتدوينها في ملفه
 )7يجب إعطاء األدوية في الوقت المحدد حسب الوصفة الطبية.
يجب على الممرض مالحظة وتدوين اآلثار الجانبية للدواء إبالغ الطبيب بذلك.

Saudi_Moh
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الرعاية التمريضية بالمرضى الذين يعانون من ضالالت اإلضطهاد
الهدف

 )1دعم ومساعدة المريض خالل مرحلة الهالوس.
 )2لضمان سالمة المريض والتمريض والمرضى اآلخرين.
 )3للمحافظة على مالحظة المريض بدون إثارة جنون االضطهاد لديه.
 )4لتوفير بيئة عالجية آمنة.
 )5الحترام أراء المريض.

السياسة

ذهان االضطهاد احد أنــواع الذهان التي يعاني فيها الشــخص من ضالالت االضطهــاد أو العظمة .وهي
اضطراب معرفي والتي من خاللها تكون األعراض االولية ارتياب شديد تجاه لآلخرين ،المريض االضطهادي
يشعر بشك دائم وارتياب تجاه اآلخرين ،ويعتقد أن اآلخرين ضده ويتطلع بشكل ثابت إليجاد أدلة تدعم
شكوكه ،وقد يكون لديه أيضًا هالوس.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1يجب على التمريض المحافظة على خطوط االتصال المهني مع المريض.
 )2يجب إشراك المريض في األنشطة العالجية في القسم ما أمكن ذلك.
 )3يجب إبقاء المريض بعيدا عن األدوات الحادة.
 )4السلوك الغذائي والنوم للمريض يجب مراقبتها بدقة.
 )5يجب على التمريض إظهار االحترام الدائم للمريض ومناداته باسمه الذي يفضله (اسمه الحقيقي
الكنية).
 )6يجب إعطاء األدوية الموصوفة بكل دقة ،والتأكد من أن المريض تناولها ،ومالحظة اآلثار الجانبية للعالج.
عدم مجادلة المريض بضالالته.
الرعاية التمريضية بالمرضى في حالة تسمم من المواد المخدرة

الهدف

 )1تحديد اإلجراء المتبع دائما في التعامل مع المرضى المصابين بتسمم المواد المخدرة.
 )2تقديم رعاية تمريضية تعنى بالمرضى المصابين بتسمم المواد المخدرة.

السياسة

تناول أو تعرض أي شخص ألي مواد مخدرة غير مشروعة أو مواد تنتج تأثيرات سمية تودي إلى تغيرات
في الجهاز العصبي المركزي .الصورة السريرية للمريض المتسمم بالمواد المخدرة تكون على نحو
مميز طبقا للمادة المستخدمة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى واألصول التمريضية على أن تتضمن اإلجراءات التالية:
 )1يجب إجراء تحليل البول لتحقق من وجود المواد المخدرة.
 )2قياس العالمات الحيوية للمرضى المصابين بتسمم المواد المخدرة أو المسكرات كل ساعتين
أو حسب تعليمات الطبيب.
 )3مالحظة المرضى المصابين بتسمم المواد المخدرة مالحظة لصيقة.
 )4يجب وضع المريض في غرفة غير مزدحمة.
 )5يجب على الممرض تجنب إظهار أسلوب المواجهة مع المريض
 )6قد يتطلب العالج تقييد حركة المريض عندما يكون عنيفا
 )7يجب إبالغ الطبيب عن أي مالحظات او تغيرات هامة.
 )8وجوب المحافظة على التدوين.
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الرعاية التمريضية بمرضى األعراض اإلنسحابية
الهدف

 )1لتحديد اإلجراء المتبع للعناية بالمرضى تحت تأثيراألعراض االنسحابية الظاهرة للمخدر
 )2لتقديم رعاية تمريضية مناسبة للمرضى اللذين لديهم أعراض انسحابية
 )3لتقليل أو منع المضاعفات المحتملة.

السياسة

هي الرعاية المقدمة للمريض الذي لديه متالزمة ناتجة عن تعاطي المخدرات أو لديه حالة من اإلجهاد
وعدم الراحة الشديدة نتيجة االنقطاع عن تعاطي المواد المخدرة بعد استخدامها لفترة طويلة

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وحســب األصول التمريضية على أن يتم تضمين
اإلجراءات التالية:
 )1يجب مراقبة جميع المرضى الذين لديهم أعراض انسحابية مراقبة لصيقة.
 )2يتم قياس العالمات الحيوية كل ساعتين معتمدا على شدة األعراض أو حسب تعليمات الطبيب.
 )3يجب وضع المريض في غرفة ذات إضاءة خافته وبعيدا عن مصادر اإلزعاج.
 )4يجب التدوين في نموذج المالحظات التمريضية كل ساعتين على األقل.
 )5يجب تنفيذ جميع الوصفات العالجية حسب تعليمات الطبيب.
 )6يجب إبالغ الطبيب بأي أعراض غير متوقعة قد تظهر على المريض.
 )7يجب توثيق جميع المالحظــات والتدخالت التمريضية المقدمة للمريــض في نموذج المالحظات
التمريضية.
الممارسات التمريضية اآلمنة في اإلسعاف والطوارئ

الهدف
اإلجراءات
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 )1لمنع الحوادث والتأكد من أن المرضى و الفريق الصحي في وضع امن.
 )2لمنع انتشار العدوى من المرضى الحاملين لألمراض المعدية
تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وحسب األصول التمريضية على أن تتضمن اإلجراءات
التالية:
 )1يجب أن تحفظ األدوات الحادة في مكان بعيد عن مناطق مرور المرضى والعاملين.
 )2المرضى اللذين لديهم الحاالت التالية يجب أن ال يتركوا لوحدهم أبدا:
· مرضى الصرع.
· مرضى إصابات الرأس.
· الميول االنتحارية.
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فاقدي الوعي.
·
· المرضى القلقين.
· األطفال اقل من  12سنه.
· المرضى اللذين يعانون من أعراض إنسمامية تحت تأثير المخدرات.
 )3يجب قفل جميع عجالت األسرة والعربات في القسم.
 )4يجب مساعدة جميع المرضى في خفض أو رفع الســرير بما يضمن سالمة المريض في قسم
اإلسعاف والطوارئ.
 )5يجب أن ال يخرج المرضى اللذين يتناولون األدوية المخدرة أو المنومة أو المهدئة إال بصحبة شخص
بالغ أو عندما تختفي تأثيرات األدوية.
 )6المرضى اللذين يتناولــون المضادات الحيوية وألغاما غلوبين والمصــل المضاد للكزاز يجب أن ال
يسمح لهم بالمغادرة إال بعد مرور  20دقيقة من المالحظة.

الدليل اإلشرافي
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الممارسات التمريضية اآلمنة في اإلسعاف والطوارئ
اإلجراءات

 )7يجب غسيل األيدي بشكل تام من قبل جميع فئات الفريق الصحي.
 )8أي حادثة انسكاب لشيء ما بغير قصد يجب آن تنظف بأسرع وقت ممكن .إتباع المعايير واالحتياطات
الوقائية عند التعامل مع الدم وسوائل الجسم واعتبارها ملوثة.
 )9ضمان فهم وإتباع التعليمات واإلرشادات بدقة من قبل كامل الفريق الطبي.
 )10العزل الطبي يجب أن يطبق على المرضى المصابين بإمراض معديه.
 )11يجب تفقد األدوية المخدرة والمهدئة مرتين في المناوبة بواسطة التمريض عند االستالم والتسليم.
 )12يجب أن تحفظ وتسلم مفاتيح دوالب األدوية المخدرة والتي تحت الطلب إلى الممرض المسئول.
يجب أن يكون هناك أشخاص مؤهلين من الصيانة الطبية في جميع األوقات في حالة حدوث خلل
في األجهزة الطبية أو عطل ما.
 )13يجب أن يكون هناك اسطوانة أوكسجين احتياطية متوفرة.
 )14يجب أن يكون هناك جهاز سحب مفرزات متحرك متوفر بشكل دائم في الطوارئ.
 )15يجب أن يكون هناك طاقة اضائية احتياطية في الطوارئ في حالةعطل أو خلل في الطاقة العامة.
 )16يجب أن يكون هناك بطارية احتياطية ومصباح لمنظار الحنجرةمتوفر دائما.
تفتيش المرضى بعد عودتهم من األنشطة لقسم التنويم

الهدف

لمنع دخول أي ممنوعات إلى داخل أقسام التنويم.

السياسة

يجب أن يتم تفتيش المرضى بعد عودتهم من أي نشاط سواء بعد عودتهم من األنشطة الترفيهي
أو األقسام الداخلية أو الزيارات في كل مره يعودون بها لقســم التنويم يتم تفتيشهم للتأكد من
عدم دخول أي مواد ممنوع دخولها.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى حسب األصول التمريضية على أن تتضمن اإلجراءات
التالية:
 )1جميع المرضى المنومين يفتشون قبل دخولهم إلى األجنحة بعد عودتهم مباشرة من األنشطة
الخارجية أو من الزيارة أو من التحويالت الداخلية.
 )2القيام بتفتيش جسماني كامل.
 )3إذا كان هناك شك أن المريض ُاحضر معه مواد ممنوعة في جسمه يطلب مساعدة إلجراء تفتيش
جسماني كامل حسب سياسات التفتيش المعتمدة
 )4أي مواد مشبوهة يتم ضبطها يجب أن ترسل إلى قسم المختبر للتأكد من نوعيتها مرفقة مع
نموذج ضبط مواد محظورة وتحفظ صورة منه في ملف المريض.
 )5يدون تقرير حادثة ألي مواد مشتبه بها قد تم العثور عليها.

الدليل اإلشرافي
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جمع عينات البول لتحليل المخدرات
الهدف

اإلجراءات

Saudi_Moh

 )1إليجاز او تلخيص اإلجراءات المتبعة ألخذ عينة بول لتحليل المخدرات.
 )2لضمان أن عينة البول أخذت بشكل صحيح من المريض.
 )3لتحقيق وإبقاء الخطة العالجية.
تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى وحســب األصول التمريضية على أن يتم تضمين
اإلجراءات التالية:
 )1يجب أن يعبأ نموذج طلب تحليل المخدرات بشكل صحيح من قبل الطبيب المعالج.
 )2عالمة التعريف (ملصقة على العلبة) يجب أن تعبأ كاملة (رقم الملف  -القسم).
 )3يجب التحقق والتأكد من هوية المريض.
 )4إجراء فحص سريع لمكان جمع العينة.
 )5يمنع إدخال المحافظ أو الحقائب أو أي جسم مشابه لمكان جمع العينة.
 )6إبقاء الباب مفتوحا وبشكل كامل.
 )7يجب على الممرض مراقبة المريض طوال عملية إعطاء العينة.
 )8يجب على الممرض المراقبة بشكل مباشر مواجها أو بجانب المريض لتفريغ البول في العلبة.
 )9إذا أصر المريض رافضا أن يبقى الممرض بجانبه أو أمامه ال مانع من إعطاء ظهره للممرض بشرط
أن يكون واقفا ويكون الباب مفتوحا.
 )10كتابة وقت وتاريخ أخذ العينة اسم والتوقيع للممرض في مالحظات التمريض أو بطاقة المتابعة.
 )11ترسل العينة وبشكل عاجل وبحد أقصى خالل  15دقيقة من وقت أخذ العينة.
 )12تحمل العينة والنموذج في الصندوق المخصص للعينات.
يجب دائما المحافظة على سرية وخصوصية المريض.
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الخدمات المجتمعية

*

القبول في برامج الخدمات المجتمعية
الهدف

تحديد معايير لقبــول المرضى المحاليــن لبرامج الخدمــات المجتمعية بغرض تقديــم الخدمة لمن
يستحقها وبحاجة لها.

السياسة

يقوم المستشــفى بوضع سياســة خاصة لتوضيح آلية القبول في برامج الخدمــات المجتمعية وفق
معايير وشروط محددة ويتم وضع اآلليات المناسبة لذلك

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وبما يضمن تقديم الخدمات المناسبة للمستفيدين
منها ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يحال المريض من قبل الفريق العالجي باألقسام الداخلية أو الطبيب النفسي بالعيادات الخارجية
إلى أحد برامج الخدمات المجتمعية باســتخدام النموذج المخصص باإلحالة إلــى برامج الخدمات
المجتمعية.
 )2يتم التأكد عند إحالة المريض من توفر ما يلي:
· أن يكون سكن المريض في المدينة.
· استقرار المريض من أي أعراض حادة.
· عدم وجود عنف أو ميول انتحارية نشطة.
· عدم وجود مشكلة تعاطي مخدرات فاعلة تتسبب بشكل مباشر في عدم استقرار حالة المريض.
عدم وجود اضطراب شخصية معادية للمجتمع.

القبول في برامج الخدمات المجتمعية
اإلجراءات

· موافقة ذوي المريض وتعاونهم.
· في حال وجود أمراض عضوية يجب أن تكون تحت العالج والمتابعة من قبل مراكز الرعاية الصحية
األولية أو المستشفيات العامة.
· أن يكون الغرض من التحويل تقديم خدمة عالجية.
· أن ال يكون لديه تخلف عقلي.
 )3يمكن أن يقوم المريض أو أسرته بطلب االنضمام إلى الخدمة ،مع اشتراط إحضار تحويل إلى برامج
الخدمات المجتمعية من الفريق المعالج في حالة زيارة المريض للعيادات الخارجية خالل السنتين
الماضيتين.
 )4يحق لمدير المستشــفى أو من يفوضه التحويــل ألحد برامج الخدمــات المجتمعية ،ويلزم إخطار
الفريق المعالج في حالة قبول التحويل وضم المريض ألي خدمة.
 )5يجب أن تســتكمل جميع البيانات عن المريض بشــكل واضح مما يســهل على فريــق الخدمات
المجتمعية خدمة المريض بشكل سريع ومالئم إلحتياجته.
 )6يقوم ممرض العيادة باستقبال أي تحويل ويقوم بتسجيل وقت وتاريخ استالم التحويل على النموذج
المخصص ،والتأكد من اكتمال المعلومات المطلوبــة وتطابق الحالة مبدئيًا مع أهداف الخدمة ،ثم
يحيل أوراق التحويل إلى األخصائي االجتماعي والذي يستكمل بدوره البحث االجتماعي حسب النموذج
المخصص لذلك وغيرهــا من المعلومات المهمة التخاذ القرار .كما يتــم عرض الحالة على الطبيب
لتكوين خلفية طبية عن الحالة .يجب أن يتم استكمال جمع المعلومات خالل  48ساعة من استالم
ويوضح السبب.
التحويل ما لم يوجد سبب يحول دون ذلك ُ
يقيم الطبيب المقيم أو الطبيب األخصائي المريض المحال من خالل بيانات نموذج التحويل وملف
ّ )7
المريض والمعلومات المعطاة من أسرة المريض .يتم عرض الحالة في االجتماع األسبوعي (المرور
الرئيسي) حيث يتخذ الفريق القرار بقبول خدمة المريض أو عدمها.

لمزيد من المعلومات عن دليل السياسات واإلجراءات ألقسام الخدمة االجتماعية الطبية يمكن الرجوع إلى الرابط:
*
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/001-30-12-2021.pdf
الدليل اإلشرافي
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القبول في برامج الخدمات المجتمعية
اإلجراءات

 )8في حال عــدم قبول خدمة المريض يتم إفــادة الجهة المحيلة للمريض وإعــادة نموذج اإلحالة مع
توضيح المبررات.
 )9عنــد اتخاذ القرار بقبول المريــض يتم توقيع اتفاقية تقديــم الخدمة (الخدمــة المنزلية أو الرعاية
النهارية) مع المريض أو ولي أمره من قبل فريق خدمات المجتمع وفق االتفاقية المخصصة لذلك
على أن يقوم األخصائي االجتماعي بشرح وتوضيح االتفاقية لولي أمر المريض وإجراءات الخدمة
والدور المطلوب منهم وتســتكمل جميع بيانــات االتفاقية للطرفين (الطــرف المقدم للخدمة
والطرف المستفيد من الخدمة).
 )10عند اتخاذ القرار بقبول خدمة المريض يتم توضيح ذلك فــي ملف المريض الطبي .كما يقوم
الطبيب المقيم أو الطبيب األخصائي بكتابــة الخطة العالجية لمرضى الرعايــة المنزلية ويقوم
عضو الفريق العالجي المتابع للحالة بكتابة الخطة التأهيلية للمرضى الرعاية النهارية والتأهيل
وتوثيق ذلك في الملف الطبي للمريض.

تقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي)
الهدف

تنظيم خدمة المريض المدرج في الرعاية المنزلية بالشكل الذي يقابل احتياجاته وفق إجراءات محددة
يمكن من خاللها متابعة استفادة المريض من الخدمة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي) للمرضى
وفق إجراءات محددة تضمن حصول المريض على الخدمة التي تقابل احتياجاته بشكل منظم ومنتظم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يتم استعراض الحاالت المحولة لبرنامج الخدمة المجتمعية في اجتماع المرور الرئيسي من كل أسبوع
للرجال والنساء ويضم استشاري الطب النفسي والطبيب األخصائي والطبيب المقيم واألخصائيين
النفسيين واالجتماعيين وفريق التمريض ،ويتم في هذا االجتماع إجراء التالي:
يتم عرض جميع الحاالت الجديدة المحالة إلى القسم بشكل مفصل شامالً التقييم الطبي والنفسي
واالجتماعي .ويتولى رئيس التمريض إعداد الجدول الخاص بالحاالت التي سيتم مناقشتها في االجتماع
وستكون مهمة جميع أعضاء الفريق إضافة أي طلب لمناقشة أي حالة.
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تقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي)

*

اإلجراءات

· يتم البت في قبول الحالة الجديدة إما في الرعاية لمدة ثالثة أشهر أو إدراجها في الخدمة الكاملة
مباشــرة أو رفض الحالــة وإرجاعها إلى مصدرهــا في حال عدم توفــر إمكانية لخدمــة الحالة
بالشكل المطلوب.
· وضع خطة متكاملة لكل حالة.
· توزيع المهام ألعضاء الفريق بالعمل مع الحاالت كل في مجال تخصصه.
· تعيين مدير لكل حالة والذي يقوم بتنفيذ الخطة العالجية للمريض والتواصل مع الفريق حول
أي مالحظات أو تغييرات مهمة في حالة المريض.
· كما يتم في هذا االجتماع اســتعراض أحوال الحاالت الجديدة في الثالث الزيارات األولى المنفذة
للمريض.
· كما يتم اتخاذ القرار للحاالت الجديدة بعد ( ) 3أشهر من تاريخ المناقشة األولى حيث يتم اتخاذ
القرار باستمرارها في إحدى أنواع خدمات برامج الخدمات المجتمعية أو بقائها تحت التقييم
أو إعادتها إلى الفرق العالجية.
 )2بعد عرض الحالة في االجتماع الرئيســي مع استشــاري الفريق وقبولهــا ،يقوم طبيب خدمات
المجتمع بتسجيل الخطة العالجية للمريض في الملف ثم شرح الخطة العالجية لفريق التمريض
القائم بتنفيذ الزيارة المنزلية لعمل جدول شــهري بالزيارات توضــح فيه نوع الخدمة ومواعيد
تقديمها.
 )3يقوم مدير الحالة بالتأكد من إدراج المريض في جدول الزيارات المنزلية ويقوم رئيس التمريض
بتنسيق وإعداد الجداول حسب المتبع واعتماده من صاحب الصالحية.

تقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي)
اإلجراءات

 )4يقوم منسق الفريق العالجي بعمل إجراءات تأمين المواصالت لفريق الزيارة المكون من الممرض
والحارس وقد يرافقهم الطبيب أو األخصائي االجتماعي عند الحاجة لذلك.
 )5يقوم األخصائي االجتماعي أو مدير الحالة باالتصال على أســرة المريض هاتفيــً قبل الزيارة بيوم
للتذكير ولتأكيد موعد الزيارة.
 )6يؤمن ممرض الرعاية المنزلية متطلبات خدمة المريض قبل موعد الزيارة بيوم من أدوية وأدوات
التحليل...الخ حسب توجيهات الطبيب والخطة العالجية الموضوعة للمريض.
 )7يقوم الممرض بزيارة المريض في مكان إقامته والقيام باإلجراءات التالية:
· االستماع لشكوى المريض والتعرف على مدى تحسنه على العالج.
· أخذ العالمات الحيوية للمريض.
عد الحبوب ،سؤال األهل.)..،
· التأكد من التزام المريض بأخذ العالج عبر التقنيات المعروفة (مثل ّ
· القيام بتحاليل الدم حسب ما يقرره الطبيب.
· إعطاء العالج المقرر ألسرة المريض
· سؤال المريض عن وجود أي أعراض جانبية للعالج.
· اســتكمال النموذج الخــاص بالتقييم التمريضي للحالــة العقلية وتوثيق جميــع مالحظاته على
المريض والخدمات التي قدمها له في ملفه الطبي.

دليل سياسات الرعاية الصحية المنزلية على الرابط:
*
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/MHHC-Mental-Health-Home-Care.pdf
الدليل اإلشرافي
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تقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي)
اإلجراءات

 )8يسجل ممرض الرعاية المنزلية في الملف الطبي للمريض الخدمة التي قدمت للمريض والمالحظات
على المريض ونوع العالج وطريقته وتناقش مع طبيب الخدمات المجتمعية المستجدات أوال ً بأول
للمتابعة.
 )9يقوم األخصائي االجتماعي بإعداد بحث اجتماعي متكامل لحالة المريض وتقييم االحتياج االجتماعي
وعرض طبيعة التدخل االجتماعي المطلوب وتوثيق ذلك في ملف المريض الطبي.
 )10يقوم فريق الرعاية المنزلية المكون من( :الطبيب األخصائي النفسي والطبيب المقيم واألخصائي
االجتماعي و الممرض) بزيارة المرضى ذوي الحاالت الصعبة ولديهم ظروف قاهرة تحول دون حضورهم
للقسم أو المستشفى بهدف تقييم أوضاعهم بشكل مباشر واتخاذ اإلجراءات المناسبة ألوضاعهم.
 )11تتم متابعة أحوال المرضى بشــكل أســبوعي من خالل اجتماع فريق الرعايــة المنزلية (للرجال
والنساء على حده) ويتم فيه:
· مناقشة الحاالت التي تمت زيارتها خالل األسبوع السابق.
· اقتراح التدخالت المناسبة.
· إحالة الحاالت الخاصة إلى االجتماع الرئيسي لمناقشتها مع الطبيب االستشاري في المرور الرئيسي.
· تسجيل المالحظات الســريرية في ملف المريض الطبي من خالل الطبيب األخصائي  /الطبيب
المقيم.

تقديم خدمات الرعاية المنزلية (الطب المنزلي)
اإلجراءات
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 )12يتــم متابعة الحاالت الحرجــة الطارئة للمرضى المســجلين في الخدمة من قبــل فريق الرعاية
المنزلية المكون من الطبيب األخصائي النفسي والطبيب المقيم واألخصائي النفسي والتمريض
واألخصائي االجتماعي عند الحاجة بتقديم الخدمة المناسبة ثم اتخاذ القرار الذي يعود بالمنفعة
على المريض مثل التنويم عند الضرورة أو أي إجراء مناسب لحالة المريض والتنسيق لذلك من
قبل الطبيب األخصائي مع اإلدارات ذات العالقة بالمستشفى.
 )13يقوم الممرض بالمناقشــة مع الطبيب حول أحوال المريض بعد كل زيارة ،ويتلقى التعليمات
حول التغييرات في الخطة العالجية إن وجدت لتنفيذها.
 )14يقوم فريق الرعاية المنزلية بمقابلة كل مريض ضمن برنامج الرعاية المنزلية كل ستة إلى تسعة
حضورهم يجب زيارتهم من قبل
937المقابالت وأن تعذر
المرضى لهذه
يتم دعوة
SaudiMOHبشكل دوري.
أشهر
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
MOHPortal
الطبيب األخصائي واألخصائي االجتماعي.
 )15عند تعرض أحــد أعضاء الفريق ألي أذى يتــم التعامل مع ذلك على أنه إصابــة عمل ويتم تطبيق
السياسة العامة للوزارة في ذلك.
 )16عند تنويم أي مريض مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية ،يلزم الطبيب المعالج إعادة تحويل
المريض بعد خروجه من المستشفى إذا رأى ضرورة ذلك ،كما يتم عرضه في االجتماع الرئيسي
كحالة جديدة

الدليل اإلشرافي
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تقديم خدمات التأهيل والرعاية النهارية
الهدف

تقديم خدمة تأهيل المريض حسب خطة موضوعة حسب حالة المريض ويمكن متابعتها وإزالة أي
معوقات أمامها في الوقت المناسب وعمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند الحاجة.

السياسة

يقوم المستشفى بإعتماد سياســة خاصة لتقدم خدمة التأهيل والرعاية النهارية وفق خطة محددة
تتناسب مع احتياجات المرضى وإجراءات محددة يمكن تقييمها وقياس جودتها.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفقًا إلمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1بعد مناقشة الحاالت الجديدة في االجتماع الرئيسي توزع الحاالت على أعضاء الفريق ويتم تحديد
أدوار كل منهم من قبل رئيس الفريق.
 )2يقوم مشرف الحالة بإجراء البحث الشــامل حسب النموذج المخصص لتحديد احتياجات المريض
التأهيلية المختلفة من أجل إعداد خطة مقترحة لتأهيل المريض.
 )3يناقش فريق التأهيل والرعاية النهارية في االجتماع الدوري الخطة المقترحة للمريض وفق النموذج
المخصص لذلك ويتم االتفاق على اإلجراءات التعزيزية المطلوبة من كل عضو لدعم نجاح المريض
في البرنامج المحدد له وكذلك تحديد أفضل السبل لالستفادة القصوى من اإلمكانات المتاحة في
المستشفى وبيئة المريض والتي تصب لمصلحة المريض.
 )4يناقش مشرف الحالة المشرف على الحالة في خطة األنشطة الفنية المقترحة للمريض مع فني
التأهيل لتوضيح الجوانب التي ينبغي التركيز عليها مع المريض والتأكيد على جدولة ممارسة
المريض للنشاط الفني.
 )5يشرح مشرف الحالة خطة التأهيل ألسرة المريض ويهيئهم لتوفير البيئة المنزلية المحفزة للمريض.
 )6يشرح مشرف الحالة خطة التأهيل للمريض ويقوم بتهيئته للبدء في تنفيذها.
 )7يعمل منســق الرعاية النهارية على تأمين المواصالت للمريض إذا كانت غير متوفرة لديه ،وذلك
وفق الشــروط المتفق عليها في االتفاقية بين أســرة المريض وفريق التأهيل مع أخذ تعهد على
ولي أمر المريض بااللتزام بإحضاره في المواعيد المحددة.
 )8يقوم منسق الرعاية النهارية قبل بداية برنامج المريض بيوم على األقل بإحاطة أسرة المريض بموعد
وصول سيارة المستشفى إلى منزل المريض إليصاله إلى مركز التأهيل وموعد إعادته للمنزل.
 )9يرافق المريض تمريض الرعاية النهارية أثناء إيصاله إلى المستشفى صباحًا وأثناء عودته ألسرته بعد
الظهر مع توقيع ذوي المريض على اســتالمه وفق النموذج المخصص ,كما يوقع ذوي المريض
على نفس النموذج في حال قيام األسرة بإحضار المريض صباحا إلى قسم التأهيل بالمستشفى
وإعادته مساءا على المنزل.
 )10يستقبل كل من منســق التأهيل والرعاية النهارية (لمرضى الرعاية النهارية) ومنسق التأهيل
(للمرضى المنومين) المرضى في اليوم األول من البرنامج ويتم تعريفهم على القسم والمرافق
المتاحة والتي يحتاج المرضى إلى استخدامها وكذلك تعريفهم بفريق الرعاية النهارية أو التأهيل
الذين سيتعاملون معهم.
 )11يقوم ممرضي الرعاية النهارية بالتأكد من اســتقرار حالة المريض قبل إحضاره من منزله إلى
المستشفى.
 )12يقــوم فني التمريــض بفحص العالمــات الحيوية للمريض فــي بداية كل يوم يحضــر فيه إلى
المستشفى .
 )13يقوم ممرض الرعاية النهارية بالتأكد من إحضار مريض الرعاية النهارية لعالجه معه في كل مرة
يحضر فيها للمستشفى للمراجعة والتأكد من انتظامه عليه .كما يقوم التمريض بإعادة صرف
العالج للمريض وتســليمه لذوي المريض عند إعادته للمنزل نهاية اليوم ويكون التسليم وفق
النموذج المخصص.
 )14يرافق منسق الرعاية النهارية المريض في كل مرة يحضر فيها للقسم إلى المسئول عن مجموعة
النشاط الذي سينضم له.

الدليل اإلشرافي
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تقديم خدمات التأهيل والرعاية النهارية
اإلجراءات
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 )15يطبق فني التأهيل خطة النشاط للمريض وفق توصيات الفريق المعالج.
يعرف فني التأهيل المريض بزمالئه المرضى في النشاط ونوع النشاط الذي سيمارسه وطريقة
ّ )16
العمل والمواد التي سوف يستخدمها والمستوى الذي سيبدأ منه مع اعتبارات قدرات المريض
وخلفيته وتكون مجدولة زمنيًا.
 )17يسجل فني التأهيل مالحظاته على ســلوك وأداء المريض واستجاباته المختلفة في األنشطة
الفنية خالل كل زيارة وفق نموذج يخصص لذلك مع ضرورة االهتمام بأي مالحظات قد تنبئ بعدم
استقرار المريض.
 )18يســجل أخصائي العالج الوظيفي النفســي أو األخصائي النفســي مالحظاته على أداء المريض
واستجاباته المختلفة في كل زيارة أثناء تدريبه على أنشطة رعاية الذات وأنشطة الحياة اليومية
األخرى..الخ ويتم التوثيق في النموذج المخصص لذلك.
 )19ينفــذ األخصائي االجتماعــي األنشــطة االجتماعية المحــددة للمريض وفق الخطة فــي كل زيارة
ويسجل مالحظاته.
 )20ينفذ األخصائي النفسي األنشطة النفسية المحددة للمريض وفق الخطة في كل زيارة ويسجل
مالحظاته .كما يتابع أداء المريض في النشاط الفني ويتابع مالحظات فني النشاط على سلوك
المريض وأدائه ضمن المجموعة ويقوم بتوثيق مالحظاته.
 )21يراقب ممرض التأهيل المريض خالل تواجده بقسم التأهيل وهو يمارس جميع األنشطة ويسجل
مالحظاته على المريــض ويتخذ اإلجراء الالزم نحــو المريض عند مالحظة أي بــوادر لمظاهر عدم
استقرار أو عنف أو إيذاء للنفس أو اآلخرين
 )22يتابع منســق التأهيل حضور المرضى للقســم ويستفســر عن أســباب عدم حضور أي مريض
ويســجل تقريرًا شــهريًا عن أنشــطة البرنامج للمرضى الغير منومين ويناقش ذلك مع رئيس
القسم وفريق التأهيل إليجاد الحلول المناسبة.
ً
 )23يقوم كل عضو من أعضاء فريق التأهيل بتسجيل وتوثيق مالحظاته على أداء المريض كال في
مجال تخصصه في كل زيارة يحضر فيها المريض للقسم.
 )24يجتمع فريق التأهيل بشكل دوري أسبوعي (اجتماع لقسمي الرجال والنساء ٌ
كل على حدة).
ويتم في هذا االجتماع:
· متابعة الخطط التأهيلية المقدمة لمرضى الرعاية النهارية والتأهيل.
· تحديد التطورات اإليجابية والسلبية في العملية التأهيلية.
www.moh.gov.sa
الحاالت 937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
الرئيسي.
الخاصة إلى االجتماع
المناسبة ،وإحالة
إجراء التدخالت
·
· كتابة ملخص عن المريض في ملفه بواسطة الطبيب النفسي األخصائي أو المقيم.
 )25يقيم الفريق مدى اســتفادة المريض في البرنامج التأهيلي من خالل التقييم الدوري ألدائه في
البرنامج ومقارنة نتائج التقييم بنتائج التقييم األولي قبل تطبيق البرنامج التأهيلي ويقوم األخصائي
النفسي بإعداد تقرير دوري كل  6-4أشهر عن تقدم المريض وفق نموذج يخصص لذلك.

في نهاية البرنامج التأهيلي يسجل مشرف الحالة تقرير شامل عن المريض مبني على المالحظات
المسجلة عن أداء المريض لألنشطة بالقســم والمالحظات التي تطلب دوريًا من أسرة المريض عن
تقييمهم ألوضاع المريض،وكذلــك التأهيل المهني والوظيفي إضافة إلى تقييم المريض لنفســه
للوصول إلى التوصية بإنهاء تأهيل أو تمديد برنامج التأهيل لحاجة المريض لذلك أو التوصية بالتخطيط
لوضع مستقبلي متقدم للمريض

الدليل اإلشرافي
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المشاركة باألنشطة الداخلية
الهدف

تأهيل المرضى المرضى المنومين من خالل مشاركتهم باألنشطة الداخلية بالمستشفى.

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لمشاركة المرضى المنومين باألنشطة الداخلية بالمستشفى
ووضع اآلليات المناسبة للتطبيق.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يقوم الفريق المعالج بإحالة المرضى الذين يرون إمكانية استفادتهم من برنامج التأهيل والرعاية
النهارية وفق نموذج اإلحالة المخصص لذلك.
 )2يقوم منسق التأهيل للمرضى المنومين بإعداد جدول حضور المرضى اليومي لألنشطة التأهيلية،
وتبليغ رؤساء األقسام الداخلية بمواعيد حضور المرضى ويتابع حضورهم حسب المواعيد المحددة
مع اإللتزام بالعزل الكامل بين مرضى اإلدمان والمرضى النفسيين.
 )3يقوم تمريض الرعاية النهارية بكتابة المالحظات لكل مريض حســب طلــب الفريق المعالج في
نموذج المالحظات التمريضية.
 )4يتابع منســق التأهيل للمرضى المنومين حضور المرضى للقسم ويتابع أسباب ومبررات عدم
حضور أي مريض للقسم وفق نموذج يخصص لذلك.

المشاركة باألنشطة الداخلية
اإلجراءات

 )5يقوم منسق التأهيل للمرضى المنومين بتسجيل مالحظاته أسبوعيا على مدى حضور ومشاركة
المرضى المنومين في أنشطة وبرامج القسم وفق نموذج يخصص لذلك
 )6يتم التواصل بين الفريق المعالج ومنسق تأهيل المرضى المنومين (األخصائي النفسي) لتحديد
الغرض الرئيسي من حضور المريض لقسم الرعاية النهارية وكيفية االستفادة من الخدمة.
 )7يقوم رؤساء التمريض في األقسام الداخلية بتكليف ممرضين لمرافقة المرضى أثناء توجههم
لقسم التأهيل والبقاء معهم.
 )8يتم التدقيق على إحصاء المرضى وتحديد من منهم تحت الرقابة والمالحظة من قبل ممرضي
أقسام التنويم المرافقين وفق نموذج يخصص لذلك.
 )9يقوم ممرض التأهيل بإحصاء المرضى وتحديد من لديهم قابلية للهروب.
 )10التحدث مع المرضى وإبالغهم بالتعليمات والقيود من قبل رئيس التمريض في قسم التأهيل
مع تزويدهم بالتعليمات الالزم إتباعها في القسم.

تنويم مريض مسجل في برامج الخدمات المجتمعية
الهدف

ضمان حصول المريض على الخدمات العالجية المناسبة الحتياجاته في الظروف المختلفة وفي الوقت
المناسب وبالشكل المالئم.

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتنويم المرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية
عند حاجتهم للتنويم ويتم وضع اآلليات المناسبة لذلك.
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اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1إذا اســتدعت حالة أي مريض مســجل في أحد برامج الخدمات المجتمعية ســواء كان في برنامج
الرعاية المنزلية أو النهارية إلى التنويم فيتم تحديد ذلك من خالل طبيب الفريق ووضع الخطة وإجراء
كل الترتيبات لذلك من قبل فريق الخدمات المجتمعية (فريق المنزلية أو النهارية) واإلشراف على
المريض حال بقائه في غرفة الطوارئ .وعندما يتم تنويمه في األقسام الداخلية تتم متابعته عن
طريق الفرق العالجية في األقسام التنويمية حسب النظام المتبع لديهم.
 )2في حال اتضح حاجة مريض الرعاية النهارية للتنويم خالل تواجده في القسم يتم تقييم حالته من
قبل طبيب القسم ثم عند تأكيد الحاجة للتنويم تتم إحالته للطوارئ ويقوم تمريض الخدمات
المجتمعية بنقله وتسليمه لقسم الطوارئ.
 )3يقوم األخصائي االجتماعي باالتصال بذوي المريض إلحاطتهم بوضع المريض والطلب منهم سرعة
الحضور الستكمال إجراءات التنويم المطلوبة.

الزيارة الطارئة للمرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية
الهدف

تنظيم خدمات الزيارات الطارئة لضمان تحقيق حصول المريض وأســرته على الخدمة المناسبة في
الوقت والزمان المناسب للوقاية من تفاقم المشكلة وتطورها.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة للزيارة الطارئة للمرضى النفسيين ووضع آليات
مناسبة تضمن بأنه في حال احتياج المريض النفســي إلى تدخل طارئ وهو بمنزله لصعوبة إحضاره
للمستشفى من قبل أسرته بسبب عوامل غير إعتياديه يقوم فريق الزيارات الطارئة بالخدمات المجتمعية
بزيارة المريض وفق ضوابط محددة تضمن تقديم الخدمة المناسبة للمريض.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى على أن يتم مراعاة النقاط التالية:
 )1يتم تقديم الخدمة للمرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية.
 )2يتكون الفريق من (طبيب نفسي  /أخصائي اجتماعي  /ممرض  /حارس أمن)
 )3يجب اخذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمة المريض والفريق العالجي وأسرة المريض.
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الهدف

التأكد من تحقيق برامج الخدمات المجتمعية ألهدافها بالنسبة للمريض وأسرته واتخاذ ما يمكن من
قرارات لصالحهم أو لتطوير الخدمة بشكل عام.

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتقييم أداء فريق الخدمات المجتمعية من حيث الخدمات
المقدمة للمستفيدين منها على أن يتم وضع اآلليات بشكل دوري ويتناسب مع الخدمات.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى ووفق المنهجيات المناسبة للتقييم والقياس.

المشاركة باألنشطة الداخلية
الهدف

توضيح إجراءات مشاركة المرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية سوا ًء في برامج التأهيل
والرعاية النهارية أو برامج الرعاية المنزلية في األنشطة الخارجية للمستشفى.

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لمشاركة المرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية
سوا ًء كان مسجالً في برنامج التأهيل والرعاية النهارية أو في برنامج الزيارات المنزلية (الطب المنزلي)
أو في أألنشطة الخارجية التي يقوم بتنظيمها المستشفى لجهات ومواقع خارج المستشفى
وذلك لتحقيق أهداف عالجية.

الدليل اإلشرافي
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اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يتم إعداد برنامج محدد كل ( )6أشهر لألنشطة الخارجية التي سيقوم بها المرضى أو يشاركون
فيها من قبل المشرف على برنامج التأهيل والرعاية النهارية وتتم مراجعته من قبل استشاري
فريق الخدمات المجتمعية.
 )2يقوم أعضاء فريق التأهيل والرعاية النهارية خالل االجتماع الدوري األســبوعي بتحديد النشــاط الذي
سينفذ من البرنامج المعد مسبقا وتحديد فئة المرضى المستهدفه للنشاط وعددهم وأعضاء الفريق
المرافقين للمرضى ومهامهم.
 )3يقوم األخصائي االجتماعي بإحاطة أسرة المريض بالنشاط وتوضيح أهميته للمريض وأخذ رأيهم
بخصوص النشــاط وموافقتهم خطيًا على مشــاركته وإحاطتهم بموعد الذهاب والعودة وفق
نموذج يخصص لذلك
 )4يقوم األخصائي االجتماعي بالتنسيق مع الجهة التي سيتم زيارتها حسب الموعد المتفق عليه.
 )5يقوم األخصائي االجتماعي بالتنسيق لتأمين المواصالت الالزمة للنشاط.
 )6يقوم التمريض بمالحظة ومتابعة المرضى خالل النشاط.
 )7يقوم األخصائي النفسي باالجتماع بالمرضى في قسم التأهيل والخدمات المجتمعية قبل الذهاب
للنشاط المحدد لتوضيح األهداف التفصيلية للنشاط وإجراءاته واألدوار المتوقعة منهم كما يقوم
باستطالع رأيهم في النشــاط عند العودة واالنتهاء منه ومناقشتهم في أدائهم للنشاط بغرض
تطوير أدائهم في المرات القادمة .ويسجل ذلك في ملف المريض اإللكتروني.
 )8يقوم األخصائي االجتماعي باستطالع رأي أســرة المريض في مدى استفادته من المشاركة في
النشاط وإدراج ذلك في ملف المريض اإللكتروني.
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تقديم المساعدات للمرضى المسجلين في برامج الخدمات المجتمعية
الهدف

تنظيم مســاعدات المرضى المادية وغير المادية بحيث تصل لمن يحتاج إليها في الوقت المناسب
وبما يحقق األهداف العالجية للمريض وأسرته.

السياسة

يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتقديم المساعدات المادية والغير مادية للمرضى المسجلين
في برامج الخدمات المجتمعية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن وصول المساعدات لمستحقيها
وبما يحقق أهداف عالجية

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يقــوم األخصائي االجتماعي بدراســة الظروف أالقتصاديه للمريض وأســرته وتســجيل مبرر يوضح
الحاجة للمساعدة المادية
 )2يناقش كل من األخصائي االجتماعي والنفسي مع الفريق حاجة المريض للمساعدة وأثرها على
المريض وأسرته وال يتم إبالغ المريض حتى تتم الموافقة على صرف المكافأة.
 )3يسجل األخصائي االجتماعي نموذج المساعدات المادية المتبع في الخدمة االجتماعية بالمستشفى
إذا كانت المساعدة التي ستقدم للمريض مادية.
 )4يرسل رئيس القسم النموذج لقسم الخدمة االجتماعية الستكمال إجراءات حصول المريض على
المساعدة المادية.
 )5يقوم األخصائي بالمتابعة مع الخدمة االجتماعية وإذا تمت الموافقة على صرف المســاعدة يقوم
بإبالغ المريض أو أسرته للحضور الستالمها.
 )6المساعدات األخرى مثل دفع قيمة الدورات التدريبية وأجهزة الكمبيوتر  /مكائن الخياطة /الكتب/
النظارات  /أدوات الهوايات واإلنتاج المختلفة  /راديو /مســجل أجهزة رياضية المالبس مواد وأدوات
العناية الذاتية ..وغيرها..تقدم للمريض بما يخدم تقدم المريض في الخطة العالجية ويتم االتفاق
على نوعية المســاعدة ومواصفاتها ومواعيدها وطريقــة تقديمها للمريض مــع فريق التأهيل
والخدمات المجتمعية خالل االجتماع األسبوعي.
 )7تؤمن بعض المساعدات الغير نقدية للمرضى كمكافآت وفق برنامج تعديل السلوك لكل مريض
ويحدد األخصائي النفسي الظروف المناسبة لتقديم المساعدة كمكافأة للمريض ويرصد أثرها
في تحسن المريض.
 )8وتسلم المســاعدة للمريض وفق نموذج يخصص لذلك وتحاط أسرة المريض بذلك قبل التأمين
وبعد التسليم.
 )9المساعدات التي تقدم كمكفآت للمرضى تؤمن قيمتها من المخصص المالي لبرنامج التأهيل
( )6أشهر.
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 )10يقوم رئيس القسم بالبحث المستمر عن فرص تدريب مهني مختلفة مناسبة للمرضى من
خالل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
 )11يقوم األخصائي االجتماعي بمتابعة مدى استفادة المريض وأسرته من المساعدة التي قدمت لهم.
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سالمة المرضى والعاملين في قسم التأهيل المهني واألنشطة
الهدف

المحافظة على سالمة المرضى والعاملين في قسم التأهيل المهني واألنشطة

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياســة خاصة لضمان سالمة المرضى والمراجعين في قسم
التأهيل المهني واألنشطة تضمن توفير بيئة آمنه للجميع.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يقوم رئيس القسم بإجراء فحص السالمة لكافة مناطق العالج دوريًا بالتنسيق مع قسم السالمة.
 )2يقوم فني األنشطة الفنية والحرفية باالحتفاظ بسجل دائم عن المواد واألدوات التي تستخدم في
األنشطة ويقوم بحفظ المواد واألدوات الخطرة بشكل سليم وآمن للمرضى والعاملين والتأكد
من صالحية المواد واألدوات بشكل دوري مستمر ويجب على رئيس القسم متابعة ذلك بإستمرار.
 )3يقوم رئيس القسم بإبالغ الجهة المعنية بالمستشفى عن المواد واألدوات الخطرة التالفة ومتابعة
ذلك حتى يتم استبعادها من القسم بشكل عاجل.
 )4يقوم رئيس القسم بالتأكد من عدم وجود ما يهدد سالمة المرضى والعاملين بالقسم بإستبعاد
أي مصادر للخطر بشكل دائم ومستمر.
 )5يقوم رئيس القســم بتســجيل تقرير عن األضرار والحوادث الخطرة الناتجة من إستخدام المواد
واألدوات والرفع بها إلى رئيسه المباشر.
 )6على الفنيين التأكد من أن تخزيــن المواد ذات الرائحة واألدوات المســتخدمة في األعمال اليدوية
واألنشطة بعيدة عن نظام التهوية.
 )7على الفنيين العمل على توفير بيئة مناســبة من إضاءة كافية وتهوية مناسبة للمرضى أثناء
ممارسة األنشطة والتأكد من توفر وفعالية وسائل السالمة بالقسم.
 )8يجب أن يلتزم جميع المرضى والعاملين بالقسم باالمتناع عن التدخين في القسم.
 )9يقوم رئيس القسم بالتأكد من أن المرضى يتم تدريبهم بشكل جيد من قبل الفنيين وبشكل
ال يعرضهم للخطر والتأكد من متابعة أداء المرضى من قبل الفنيين أثناء تعاملهم مع المعدات
واألجهزة.

الدليل اإلشرافي
للخدمات النفسية وعالج االدمان

131

التعامل مع أعمال المرضى الفنية
الهدف

التأكد من المحافظه على أعمال ومشاريع المرضى الفنية بشكل سليم يحميها من التلف واستكمال
أعمال المرضى الغير منتهية تقليال للهدر المادي وتحديد أوجه االستفادة من أعمال المرضى بالنسبة
للمريض وللمستشفى.

السياسة

يجب أن يتم اعتماد سياسة خاصة للتعامل مع أعمال المرضى الفنية سوا ًء المنتهيه أو غير المنتهية
ووضع اآلليات المناسبة للتعامل معها بحيث أن األعمال المنتهية والغير منتهية بقسم التأهيل تعتبر
ملكًا إلدارة المستشفى ويحق لقسم التأهيل االستفادة من ريعها عندما تعرض للبيع مع مشاركة
المريض في جزء من هذا الريع.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يتم تسجيل العمل المنتهي في قائمة اإلعمال المنتهية ويأخذ تصنيفا ووصفا له مع صوره للمنتج
إذا أمكن ويتم تســجيل بيانات المنتج في بطاقة صغيره تكون عن اســم العمل ونوعه واسم
المريض الذي أنتجه والمشرف الفني وقيمة العمل وتثبت بالمنتج.
 )2ال يســمح للمريض بأخذ العمل المنتهي معه إلى قســم التنويم أو المنزل ويتم إحاطته بذلك
منذ بداية العمل عن طريق فني التأهيل .إال إذا كان ذلك من التدخالت العالجية فقط ويكون ذلك
بعد تسجيل بيانات المنتج في قائمة األعمال المنتهية ويسجل اسم المريض الذي أنتج والعمل
الذي استلمه.
 )3يتم حفظ المنتج بشكل الئق في مكان مناسب ويمكن أن يحفظ بطريقه تسمح للمنتج بالظهور
أمام المرضى اآلخرين والزائرين حتى يعزز من دافعية المريض والمرضى اآلخرين للعمل.
 )4يسمح للمرضى بأخذ أعمالهم الغير منتهية الستكمالها في المنزل عند خروجهم ثم إعادتها إذا
كان العمل ال يشكل خطرًا على المريض أو اآلخرين.
 )5يسمح للمرضى أخذ أعمالهم الغير منتهية لقسم التنويم إذا كان العمل ال يشكل خطرًا على
المريض أو اآلخرين على أن يشرح لهم بأن استكمال العمل سوف يكون تحت إشراف التمريض
في القسم ويعاد العمل بعد االنتهاء منه.
 )6يسمح للمرضى الجدد باستكمال اإلعمال الغير منتهية للمرضى اآلخرين إذا رغبوا بذلك بعد التأكد
من عدم إمكانية استكمالها من نفس المريض الذي بدأ بها.
 )7يسجل العمل الفني الذي شارك فيه أكثر من مريض باسم جميع المرضى مع المشرف على العمل
 )8تســجيل قائمة شــهريه بإنتاج المرضى توضح بها مواصفــات كل منتج واســم المريض والفني
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والمشرف على عمل المريض
 )9يقوم فني التأهيل بالشرح والتوضيح للمريض قبل البدء بالعمل الفني بأن األعمال التي سيقوم
بإنجازها ستكون ملكًا للمستشفى ويحق له الحصول على نسبة  %40في حال بيعها.
 )10يجــب أن ال يتم عرض األعمــال الفنية للبيع إلى بعد أن يتم تســعيرها من قبــل فني التأهيل
المشرف على العمل وتشكل لجنة من قسم التأهيل من الفنيين لتحديد أسعار اإلعمال وتعرض
المنتجات العتمادها من اإلدارة المالية بالمستشفى.
 )11تعرض أعمال المرضى في المعرض السنوي وغيرها من المعارض المحلية خارج قسم التأهيل
والخدمــات المجتمعية للبيــع ويعود  %40مــن البيع للمريــض  %60لصالح التأهيــل والخدمات
المجتمعية.
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 )12يجــب أن يتم توضيــح اإلجراءات النظاميــة التي تضمن حــق المريض في الحصول على النســبة
المحددة من قيمة المنتج.
 )13يمكــن توجيه كامل قيمة العائد المالي من مشــروع المريض للمريــض فقط في حال أثبتت
الدراسة االجتماعية حاجة المريض وأسرته لذالك العائد أو كان ذلك نوعا من التدخالت العالجية.
 )14يترك كامل العائد من مشروع المريض لصالح قســم التأهيل والخدمات المجتمعية في حال
عدم رغبة المريض في الحصول على أي عائد من إنتاجه.
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خروج المرضى من برامج الخدمات المجتمعية
الهدف

توضيح إجراءات خروج المرضى من برامج الخدمات المجتمعية

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لخروج المرضى من برامج الخدمات المجتمعية
ســوا ًء كانت برنامج التأهيل والرعاية النهاريــة أو برنامج الرعاية المنزلية (الطــب المنزلي) ويتم وضع
اآلليات المناسبة للتطبيق

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يقرر فريق الخدمات المجتمعية خروج المريض أو اإليقاف المؤقت للخدمة المقدمة له سوا ًء كانت
في برنامج التأهيل والرعاية النهارية أو برنامج الرعاية المنزلية (الطب المنزلي) وذلك للحاالت التالية:
 )1-1عند وجود تغير ســلبي في الحالة العقلية للمريض تســتدعي تنويمه أو حاجته إلى خدمة
طبية أخرى كأن يدخل في حالة حرجة أو يتعرض النتكاسة أو غير ذلك.
 )2-1أي تغير في الحالة االجتماعية يستدعي االستغناء عن الخدمة من قبل المريض
 )3-1عدم تعاون ذوي المريض أو انتقالهم لخارج منطقة المستشفى.
 )4-1تنويم المريض في األقســام الداخلية تنهى الخدمة وعند الرغبة في استئنافها يعاد طلب
إدراج المريض في الخدمة مجددا من قبل الفريق المعالج.
 )5-1عدم تجاوب المريض مع األنشطة أو الفشل في تحقيق أهداف البرنامج ألتأهيلي للمريض بعد
انتهاء المدة المحددة لحالته ،وإحالته لبرنامج آخر.
 )6-1تحقق أهداف الخدمة للمريض أو انتهاء البرنامج حسب المدة المقترحة من قبل الفريق وإحالته
لبرنامج آخر.
 )7-1إذا كان وجود المريض يشكل خطرًا سوا ًء على نفسه أو على اآلخرين.
 )2يتم اتخاذ قرار خروج المريض من الخدمة أو إيقافها مؤقتا في االجتماع الرئيسي للفريق.
 )3في حال إنهاء الخدمة للمريض يتم إبالغ األهل بالقرار وتوجيههــم نحو الخدمة المطلوبة ،ويتم
التأكد من فهم األسرة لذلك والتحقق من حصولهم عليها.
 )4يسجل فريق الخدمات المجتمعية أسباب إنهاء الخدمة مع ملخص عن تطور الحالة أثناء الخدمة
وفق نموذج يخصص لذلك
 )5يتم وضع نســخة من تقريرالخروج في ملف المريض ،وترســل نســخة أخرى للجهــة التي أحالت
المريض للبرنامج.
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إرشاد التعافي
النظام العام إلرشاد التعافي
السياسة
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إن فلسفة العالج قائمة على االعتقاد بأن اإلدمان مرض متعدد المراحل ومن الممكن مساعدة هؤالء الذين
يعانون من هذا المرض بالتوقف عن تعاطي أي من المواد المغيرة للمزاج وتحسين أسلوب الحياة لهم.
التعافي عبارة عن عملية تطويرية وذلك يعني أن التعافي عملية نمو ونضج ،وهذا التطور يبدأ من االمتناع
عن تعاطي أي مادة مغيرة للمزاج من خالل:
· تعلم كيفية التوقف عن تعاطي المخدرات.
· االتزان ويعني تعلم كيفية التعامل مع ظروف الحياة بدون مخدر.
· الحياة السوية من خالل االستمرار في االمتناع عن التعاطي.
· الحياة المنتجة وتعني تعلم كيفية بناء نمط حياة جديدة فعالة في المجتمع.
عملية تحتاج إلى مدة وخبرة من الشخص المتعافي نفسه ،والعالج ماهو إال بداية لجهود مستمرة مدى
الحياة من أجل المحافظة على التوقف واالستمرار في النمو والتطور الذاتي.
يقوم مرشدي التعافي بتقديم الخدمات اإلرشادية للمرضى ومساعدتهم على التعرف على مشكالتهم،
وعندما يبــدأ المريض بالتعرف على وجود مشــكلة لديه جــراء تعاطيه المواد المغيــرة للمزاج تبدأ
مساعدة المريض بالتعرف على المرض ومضاعفاته.
الخدمات الجوهريةاإلثنتي عشر التي يقدمها المرشد:
 )1التحديد:
حيث يتم في هذه المرحلة التأكد من أن المريض بحاجة إلى برنامج يساعده على التوقف عن التعاطي.
 )2أخذ المعلومات األولية:
هي عملية تكميلية حيث يتم فيها التعرف على المريض واســتيفاء المعلومات وتدوينهافي الملف
الطبي باإلضافة إلى عمل التقييم األولي.
 )3التعريف بالبرنامج:
حيث يتم في هذه المقابلة تعريف المريض ببعض األمور منها مايلي:
· طبيعة وأهداف البرنامج.
· التعريف بإجراءات المستشفى وأنظمة البرنامج واالنتهاكات التي تسبب اإلستبعاد من البرنامج.
· حقوق المريض والسرية.
 )4التقييم:
يتوصل إليها لوضع الخطة العالجية.
937والمشاكل التي
الضعف والقوة
على نقاط
المرشد بالتعرف
حيث يقوم
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 )5عمل الخطة العالجية:
هي العملية التي تنتج عن تعرف المرشد والمريض على نقاط الضعف والقوة والمشاكل التي تحتاج إلى
العالج ,واالتفاق على كل من األهداف قصيرة المدى وطويلة المدى وتحديد الوسائل المتاحة للعالج.
 )6اإلرشاد الفردي:
وهو عملية تعاونية تهدف إلى تيسير انخراط المريض وتقدمه في تحقيق األهداف العالجية التي تم تحديدها
بمشاركة المريض والمرشد من خالل االستثمار األمثل للقيم واألخالق والمثل السامية التي جاء بها ديننا
الحنيف ومن الفهم واإلدراك واالستخدام المناسب لنماذج اإلرشاد المختلفة في مرض اإلدمان وتطبيقها
على المريض.
 )7إدارة الحالة:
هي القيام بالتنسيق بين احتياجات المريض والواجبات التي يتحتم عليه تنفيذها ومشاركة المريض
بالتفاصيل الضرورية.
 )8التدخالت الالزمة أثناء األزمات:
هي االستجابة الفورية الحتياجات المريض خالل األزمات االنفعالية الحادة أو االنتكاس.
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النظام العام إلرشاد التعافي
اإلجراءات

 )9تثقيف وتوعية المريض:
حيث يتم تقديم المعلومات المتعلقة باإلدمان لكل من األشخاص والمجموعات وكذلك إخبارهم بالمصادر
والخدمات المتاحة التي توفر لهم المعلومات والمساعدة.
 )10اإلحالة:
التعرف على احتياجات المريض التي اليســتطيع المرشــد أو المستشــفى تقديمها له ومساعدته على
معرفة المصادر التي تقدم له الخدمة التي يمكنه االستفادة منها.
 )11التقارير وتوثيق المعلومات:
تدوين التقييم والخطط العالجية وكتابة التقارير الخاصة بتطور الحالة وملخص الخروج وجميع المعلومات
المتعلقة بالمريض.
 )12االستشارة مع المهنيين اآلخرين بخصوص الخدمات العالجية للمريض:
وذلك من خالل تفهم دور التخصصات المختلفة في المجمع والمرتبطة بالعالج من تعاطي المواد المغيرة
للمزاج وكيفية اإلحالة إليها بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض.

عقد المجموعات العالجية
الهدف

تبصير المريض بصورة دقيقة عن عملية االعتماد على المواد المغيرة للمزاج وتأثيراتها من خالل استخدام
استراتيجيات مناسبة في اإلرشاد الجمعي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لعقد المجموعات العالجية من قبل مرشدي التعافي
وفق المنهجيات المتعارف عليها.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى على أن يتم مراعاة النقاط التالية:
 )1يقوم المرشد بالحضور قبل وقت المجموعة ب  15دقيقه.
 )2يقوم تمريض القسم بإبالغ جميع المرضي المعنيين وجمعهم في الغرفة الخاصة بعقد الجلسات
العالجية.
 )3يقوم المرشد بالتأكيد على هيئة التمريض بالقسم باالهتمام بالخصوصية وعدم اإلزعاج أثناء وقت
عقد الجلسة العالجية.
 )4يقوم المرشد بتســجيل أســماء الحاضرين من المرضى في قائمة األســماء ومالحظة السلوكيات
الغير مقبولة والتي تؤثر على استفادة باقي المجموعة ومشاركة الفريق العالجي للتعامل معها.
 )5الحد األقصى للجلسة العالجية ال يتجاوز  45دقيقة.
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الجلسات اإلرشادية الفردية
الهدف

زيادة استبصار المرضى بمفهوم مرض اإلدمان وكيفية الوقاية من االنتكاسة وتوضيح العالمات المنذرة
منها والعمل مع المريض على حل المشكالت التي تم رصدها في المقابلة األولية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للجلسات اإلرشادية الفردية والتي يقوم بها قسم
إرشاد التعافي بالمستشفى.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى على أن يتم مراعاة النقاط التالية:
 )1يتم وضع الجدول واآللية المناسبة لمقابلة الحاالت.
 )2يقوم المرشد بإجراء الجلسة ،وتقييم المريض حول:
· تحديد نوعية المشكلة.
· نوعية المخدر.
· مدة التعاطي.
· المشاكل الخارجية من الناحية السلوكية والعاطفية.
· تحديد رغبة المريض لتلقي العالج داخل المستشفى.
· التعرف على نقاط الضعف والقوه.
 )3يقوم المرشد بوضع الخطة المناسبة لحالة المريض وتحديد سلوكيات ومشاعر المريض السلبية
وااليجابية مع تحديد األهداف قصيرة المدى وطويلة المدى ,ويوثق ذلك في الملف الطبي.
 )4يقوم المرشد بإبالغ الفريق العالجي عن المالحظات أثناء االجتماع الدوري للفريق.

الجلسات اإلرشادية الجماعية
الهدف

تبصير المريض بصورة دقيقة عن عملية االعتماد على المواد المغيرة للمزاج وتأثيراتها من خالل استخدام
استراتيجيات مناسبة في اإلرشاد الجمعي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للجلسات اإلرشادية الجماعية والتي يقوم بها قسم
إرشاد التعافي بالمستشفى.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المستشفى على أن يتم مراعاة النقاط التالية:
 )1يقوم المعالج المســئول بتحويل المرضى (المنوميــن أو مرضى العيــادات الخارجية) لالنضمام
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للبرنامج العالجي الجمعي في القسم.
 )2يقوم المرشد بتناول المواضيع المحددة مسبقًا لكل قسم وأثناء انعقاد المجموعة يقوم بإدارة
الحواربين األفراد بتوجيه دفة النقاش في ســياق الموضوع بهدف مساعدة المرضى إلى التوصل
واالتفاق على نقاط يتم اكتشافها من خالل الجلسة.
 )3يقوم المرشد عند عقد كل جلسة بإجراء مراجعة المواضيع التي سبق طرحها وتلخيص النقاط
األساسية وجميع ما تم تناوله من أفكار ومفاهيم وتلخيصها في نقاط واضحة ومفهومة كما
يفتح المجال لألسئلة في الموضوع وتتم اإلجابة عليها من خالل المجموعة بمساعدة المرشد.
 )4يقوم المرشد بتدوين المالحظات على النموذج الخاص لتقديمه وعرضه علي الفريق العالجي.
 )5المواضيع التي تطرح في البرامج العالجية ألقســام التنويم والعيادات الخارجية تشمل وال تقتصر
على التالي:
 اإلدمان مرض ويمكن عالجه. تبصير المريض بمشكلته األساسيةوهي اإلدمان. االنتكاسة والوقاية منها. مراحل عملية التعافي وكيفية نموها واستمرارها. برنامج اإلثنى عشر خطوة. -تهيئة وتجهيز المرضى للخروج واالنتقال إلى البرامج الخارجية المتاحة.
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برنامج الدعم الذاتي
الهدف

دعم المتعافين بعضهم لبعض من خالل خبراتهم ومعاناتهم مــع مرض االدمان والعزم على تجنب
المخدرات.

اإلجراءات

برنامج الدعم الذاتي للمتعافين جزءًا مهمًا من وســائل عالج مرض االدمان وهو أحد البرامج لمراحل
التأهيل حيث يلتحق المتعافي بالبرنامج ويبدأ في تكملة تطبيق الخطوات اإلثنا عشــر من خالل
اجتماعات المجموعات والموجه المتابع لحالته وااللتزام بتقاليد البرنامج.
شروط االلتحاق بالبرنامج:
 )1العضو الذي يرغب في االنضمام للبرنامج البد أن يتوفر فيه شرط وهو الرغبة في تجنب استخدام
أية مواد مخدرة أو عقاقير منشطة أو مهبطة.
 )2يجب أن يعلم المريض إن فترة التنويم غير كافية للعالج لعدة أسباب ومن أهم هذه األسباب:
• وجود المريض في هذه الفترة في بيئة محمية ومغلقة ال يوجد بها مواد التعاطي وال الظروف أو
األسباب الدافعة للتعاطي وان حقيقة التوقف عن التعاطي في هذه الفترة قد تكون بسبب العزلة
والحرمان من بيئة التعاطي وعدم القدرة على الحصول على مواد التعاطي
• إن جميع ما تلقــاه من معلومات وتدخالت ومســانده عالجية ال تتجاوز اإلطــار النظري ويحتاج إلى
تطبيقه على أرض الواقع ودعم ومسانده عالجية من نوع آخر
•عملية االنتقال من حيــاة التعاطي واإلدمان إلى حيــاة التعافي تتطلب تغيير شــامل وجذري في
الســلوك والمفاهيم وأنماط الحياة القديمة فليس من الســهل واليسير على المريض تحقيق
هذه النقلة من غير مساعدة ونقلة تدريجية وتحتاج إلى مهارات وأساليب ووسائل يجب أن يتزود
ويتدرب عليها المتعافي من قبل من هم أكثر خبره في هذا الشأن لكي يتمكن المتعافي من
مواجهة المجتمع والحياة الجديدة بطرق مناسبة للوضع الحالي والمستقبلي.
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برنامج الدعم الذاتي
اإلجراءات

يقوم المرشد بإعداد وتنسيق جدول لالجتماعات بإشراف من قبل رئيس القسم يلتحق فيها المتعافين،
وتشمل على أنواع مختلفة من االجتماعات:
 )1االجتماعات المفتوحة:
ويسمح في هذه االجتماعات ألي شخص أن يحضرها سواء كان من أعضاء المجموعة أو من أفراد األسرة
أو األصدقاء بشرط أن ال يكون متعاطيًا.
 )2االجتماعات المغلقة:
هي التي يحضرها المتعافون فقط وذلك للتعبير عن المشــاعر بكل حرية و تحقيق أقصى استفادة
من الخبرات السابقة في التعافي ،وتتضمن هذه االجتماعات ما يلي:
 )3اجتماعات الدراسة:
ويتم في هذا االجتماع دراســة مرحلة من مراحل التعافي أو خطوه من اإلثنتي عشــر أو احد تقاليد
البرنامج وأخذ التعليقات عليها ،لفهمها والسعي لتطبيقها.
 )4اجتماعات المناقشة:
وفيه يطرح أحد أعضاء المجموعة مشكلة معينة (لها عالقة باإلدمان والتعافي) ويتم النقاش حولها.
 )5اجتماعات نقل الرسالة:
حيث يتبرع احد أعضــاء المجموعة بالتحدث عن خبرته وآماله من خالل قصته مع االدمان والمشــكالت
التي عرضت له أسباب التعاطي ،ويمكن أن يشارك بعض األعضاء في وقت قصير ممن لديهم خبرات
متشابهه.
 )6اجتماعات تعليمية:
وتشمل القراءة من أي كتب التعافي المعتمد الخاص بالبرنامج ويتحدث عن كيفية الدعم في التوقف
عن التعاطي والحماية من االنتكاســة ،والمواصلة في التعافي والســيطرة على النفس والبعد عن
ما يثير المشاعر التي تؤدي لالنتكاسة وكيفية معالجتها ،من ثم مناقشتها مع أعضاء المجموعة.

Saudi_Moh

 )7اجتماعات األعضاء الجدد:
وهم الذين خرجوا من المستشفى حديثًا أو تم تحويلهم لاللتحاق بالبرنامج حيث يتم شرح البرنامج
لهم وتوجيههم لالنضمام إلى عضويته ويتم في االجتماع مناقشة الخطوات الثالثة األولى ،كما يتحدث
األعضاء عن شعورهم في بداية انضمامهم إلى برنامج الدعم الذاتي.
 )8رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة:
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www.moh.gov.saبالنسبة للعمرة تكون في
 937المدينة المنورة ،وأما
رمضان كزيارة
تكون قبل
األنشطة غالبًا ما
وهذه
شهر رمضان المبارك.
 )9تنسيق حمالت الحج:
ألعضاء مجموعة الدعم الذاتي وذلك بالتنســيق مــع إدارة المكافحة ومخيمات قــوى األمن الداخلي
والمتبرعين.
 )10االحتفاالت الدورية:
تقوم مجموعة بعمل اجتماعات دورية يتم فيها تكريم المتوقفين من فترات متفاوتة (ثالثة أشهر،
ستة أشهر ،سنة ،سنتين فما فوق).
 )11االحتفاالت السنوية:
ويقام هذا الحفل في نهاية كل عام هجري يضم هذا االحتفال انضمام أعداد كبيرة من المتعافين و
أعداد من المعالجين وعددًا من المشاركين من وزارتي الصحة والداخلية وبعض اسر المرضى .ويتم
إعداد جدول متكامل من فقرات منوعة ويقوم بإعداد هذا البرنامج مجموعة من المتعافين بمساعدة
مرشدي التعافي.
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اإلرشاد الديني
الجلسات الدينية الفردية
الهدف

توعية وإرشاد المرضى المدمنين في أمور الدين وتقديم االستشارات الشرعية.

السياسة

يتم اعتماد سياسة خاصة لإلرشاد الديني للفردي لتحقيق أهداف عالجية من خالل تقوية الوازع الديني
وتثقيف المرضى في األمور الشرعية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يحدد المرشد الديني العالجي وقتًا ثابتًا لجلسات اإلرشاد الديني العالجي الفردية.
 )2يستقبل المرشد الديني إحاالت أعضاء الفرق العالجية أو طلبات ذوي المرضى أو تلك الحاالت التي
يرى المرشــد أنها بحاجة لجلسات إرشــاد ديني عالجي فردية بعد مناقشــتها في اجتماع الفريق
العالجي للقسم.
 )3يقوم المرشد الديني بتقييم حالة المريض من الناحية الدينية ثم يتدخل بتقديم ما يراه مناسبًا
للمريض.
 )4يكتب المرشد الديني العالجي توصياته العالجية.
 )5يقوم المرشد الديني العالجي بتسجيل تقرير الجلسة وتوصياته العالجية في النموذج الخاص بذلك.
 )6يوضع أصل النموذج في ملف المريض.
 )7يقوم المرشد الديني بتسليم ملف المريض إلي تمريض القسم بعد انتهاء إجراءات التسجيل فيه.

الجلسات الدينية الجماعية
الهدف

توعية وإرشاد المرضى المدمنين في أمور الدين,وعالج اإلدمان باإليمان والقرآن ,وتقديم االستشارات
الشرعية.

السياسة

يتم اعتماد سياسة خاصة لإلرشــاد الديني الجماعي والفردي لتحقيق أهداف عالجية من خالل تقوية
الوازع الديني وتثقيف المرضى في األمور الشرعية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1يتم تحديد مواعيد المحاضرات والدروس الدينية المخصصة لكل قســم حســب جداول األنشطة
العالجية المعتمدة.
 )2يتم وضع خطة ثابتة لكل قسم يشتمل على أهم المواضيع التي يجب أن تلقى في المحاضرات
والدروس على أن تعتمد برامج الخطة من قبل اللجنة العلمية بقسم اإلرشاد الديني.
 )3يقوم ممرض القسم بتجميع المرضى المناسبين وإحضارهم للمكان المخصص.
 )4يحضر المرشد الديني العالجي للمكان المخصص وفي الوقت المحدد لعقد الجلسة ،وبعد االنتهاء
يفتح المجال للمداخالت واألسئلة.
يقوم تمريض القسم بتسجيل الجلسة في جدول تنفيذ البرامج واألنشطة اليومي.
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حقوق وعالقات المرضى
تعريف الموظفين بحقوق ومسئوليات المرضى
الهدف

تعريف الموظفين بحقوق ومسئوليات المرضى لتقديم الخدمات للمرضى والمستفيدين من خدمات
المستشفى بما يتوافق مع حقوقهم ومسئولياتهم.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتعريف الموظفين بحقوق ومسئوليات المرضى
ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تعريف جميع العاملين بالمستشفى على حقوق ومسئوليات
المرضى من خالل الدورات التدريبية وورش العمل والمنشورات...الخ .

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وبما يضمن تعريف جميع العاملين بالمستشفى
بحقوق ومسئوليات المرضى والتزامهم بها.

تعريف المرضى وذويهم بحقوقهم ومسئولياتهم
الهدف

تعريف المرضى وذويهم بحقوقهم ومسئولياتهم لتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة
والتزامهم بمسئولياتهم.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتعريف المرضى وذويهم بحقوقهم ومسئولياتهم
لضمان حصولهم على حقوقهم والتزامهم بمسئولياتهم ويجب أن يتم وضع اآلليات المناسبة التي
تضمن تعريفهم بها.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى وبما يضمن تعريف جميع المرضى وذويهم بحقوقهم
ومسئولياتهم.
التعامل مع شكاوى واقتراحات المرضى وذويهم

الهدف
السياسة
Saudi_Moh

اإلجراءات

توضيح آلية التعامل مع الشكاوى واالقتراحات والمالحظات بكافة أنواعها وتسجيلها.
 www.moh.gov.saواقتراحات المرضى وذويهم
خاصة للتعامل مع شكاوى
المستشفى باعتماد
يجب أن
سياسة 937
SaudiMOH
SaudiMOHيقومMOHPortal
أو مــن أي مصدر فيما يخــص التعامل مع المرضــى وذويهم ووضــع اآلليات المناســبة التي تضمن
ســهولة وصول الشــكاوى والمقترحات لعالقات وحقوق المرضى والتعامل معها بجدية وبشــكل
يرضي المستفيد من الخدمة.
تتم صياغتها وفق إمكانيات المستشــفى على أن تكون متوافقة مع أنظمــة وزارة الصحة وأن ال
تتنافى مع وثيقة حقوق ومسئوليات المرضى ويجب مراعاة العناصر التالية:
 )1تمكين المرضى والمراجعين من تقديم الشــكاوى واإلقتراحات في جميع األوقات دون أن يتم
التأثير على الخدمة المقدمة له مع مراعاة السرية في الشكوى المقدمة.
 )2يتم تصميم نموذج خاص لتسجيل الشكاوى ويكون متاح لجميع المرضى والمراجعين.
 )3عند وجود شــكوى للمريــض أو المراجع يقوم بإســتكمال النموذج المخصــص لذلك ووضعه
بصناديق الشكاوى أو التسليم المباشر إلدارة حقوق وعالقات المرضى.
 )4تقوم إدارة حقوق وعالقات المرضى بمناقشة الشكوى مع مقدمها وتسهيل أي صعوبات واجهته
أثناء تلقي الخدمة.
 )5إذا تم حل المشكلة يتم حفظ الشــكوى في ســجالت حقوق وعالقات المرضى ألهداف الدراسة
والتحسين المستمر للخدمات ،وفي حالة لم يتم حل المشــكلة يتم مناقشتها مع الطرف اآلخر
(المشتكى عليه) ومحاولة حل المشكلة إلرضاء المشتكي.
 )6إذا لم يتم حل المشكلة يتم مناقشتها مع رئيس القسم  /مدير اإلدارة ذات العالقة وإن لم يتم
حل المشكلة يتم رفع الشكوى لمدير المستشفى.
 )7إذا لم يتم حل المشكلة يتم تحويلها إلى الجهة المرجعية للمستشفى ،ويتم توثيق ذلك في
سجالت حقوق وعالقات المرضى.
 )8يجب مراعاة تنفيذ اإلجراءات الخاصة لحل مشاكل المرضى والمراجعين بالشكل المرضي لهم
وبأسرع وقت ممكن لذلك.
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التعامل مع شكاوى واقتراحات المرضى وذويهم

اﻟﺤﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت
اﻟﻘﺴﻢ
ﺻﻮرة

اﻟﺠﻮدة

وﺻﻮل اﻟﺸﻜﻮى
ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺮﺿﻰ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻜﻮى

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ
ﻧﻌﻢ

ﺗﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ودﻳ¡ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻻ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﺧﺮ

ﻧﻌﻢ

ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻻ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ أو ادارة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻧﻌﻢ

ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻻ
رﻓﻊ اﻟﺸﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻧﻌﻢ

ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻻ

ﺻﻮرة

إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﻧﻌﻢ

ﻗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺗﻢ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﻻ

إﺑﻼغ
اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ
ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺸﻜﻮى

إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻜﻮى
إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺸﺌﻮن
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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الجوالت الميدانية واإلشرافية
الهدف

توضيح آلية الجوالت الميدانية و اإلشــرافية وطرق القيام بها لضمان حصول المرضى وذويهم على
حقوقهم بالشكل المناسب.

السياسة

يجب على المستشــفى أن يقوم باعتماد سياســة خاص للجوالت الميدانية واإلشرافية للتأكد من
حصول المرضى على حقوقهم وأن الخدمــات المقدمة لهم مناســبة الحتياجاتهم وذلك من خالل
القيام بزيارات ميدانية بصفة دورية لكافة أقسام المستشفى ألخذ أراء وانطباعات المرضى المنومين
والمراجعين والمرافقين والزوار عن الخدمة الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن تلك الخدمات
والقيام بجوالت إشرافية للتأكد من تطبيق الجوالت الميدانية بالشكل الصحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع إمكانيات المستشفى ووفق ضوابط وأنظمة وزارة الصحة وبما
ال يتنافى مع وثيقة حقوق ومسئوليات المرضى.

قياس مستوى رضا المرضى وذويهم
الهدف

توضيح طرق قياس مستوى رضا المرضى وذويهم لمعرفة جوانب القصور وتصحيحها

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لقياس مستوى رضا المرضى وذويهم من خالل
توزيع االستبيانات الخاصة للقياس على جميع المرضى المنومين والمراجعين والمرافقين والزوار
ليتم تعبئتها وبعد ذلك جمعها وتحليلها ووضع اإلجراءات التصحيحية التي تحقق تحسين مستوى
األداء بما يرفع مستوى الرضا.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات بما يتوافق مع إمكانيات المستشفى وبما يتوافق مع أنظمة وأدوات القياس.

Saudi_Moh

SaudiMOH
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اإلسعاف والطوارئ
تنظيم العمل باإلسعاف والطوارئ
الهدف

توضيح نظام العمل باإلسعاف والطوارئ والمستفيدين من الخدمات.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح أنظمة العمل باإلسعاف والطوارئ من خالل
توضيح آلية توزيع الحاالت على األطباء والحاالت المستفيدة من الخدمات العالجية باإلسعاف والطوارئ
وأنظمة التحويل ألقسام التنويم أو العيادات الخارجية أو المنشآت الصحية الخارجية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

نظام فرز الحاالتحسب األولوية
الهدف

توضيح إجراءات فرز الحاالت حسب األولية .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة توضح نظام الفرز للحاالت حسب األولية بالمستشفى
ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة ويمكن االسترشاد
بنظام التقييم والفرز اإلسترالي كما يلي:
 )1عند حضور المريض إلى قسم اإلسعاف والطوارئ يتم مباشرة الحالة فورًا من قبل ممرض الفرز
في عيادة التقييــم األولي (الفرز) وتؤخــذ جميع العالمات الحيوية كما يتم طلب الكشــف عن
المواد المحظورة عند الحاجة.
 )2يتم فرز الحاالت حسب المقياس االسترالي للفرز بواسطة ممرض الفرز إلى:
 )1-2حاال ً :يتم مناظرتها من قبل طبيب اإلسعاف فورًا.
 )2-2إسعافية :يتم مناظرتها خالل ( )10دقائق.
 )3-2عاجلة :يتم مناظرتها خالل ( )30دقيقه.
 )4-2شبه عاجلة :يتم مناظرتها خالل ( )60دقيقة.
 )5-2غير عاجلة :يتم مناظرتها خالل ( )120دقيقة.
 )3يتم تصدير نموذج المتابعة اإلسعافية الخاص بالحالة ثم يوضع في صندوق الفرز المطابق لتصنيفها.
 )4يتم تحويل مرضى اإلدمان المستقرين إلى العيادات الخارجية (إدمان) حسب اآللية المعمول بها
توجه الحاالت النفسية الجديدة غير اإلسعافية إلى العيادات الخارجية (نفسية) حسب اإلمكانية.
بينما ّ
 )5يتم عرض الحاالت تباعًا على أطباء اإلسعاف لمناظرتها حسب أولوية الفرز.
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استقبال الحاالت الطارئة باإلسعاف والطوارئ
الهدف

توضيح إجراءات إستقبال الحاالت بقسم اإلسعاف والطوارئ

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات استقبال الحاالت بقسم اإلسعاف
والطوارئ ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة

التنويم تحت المالحظة بقسم اإلسعاف والطوارئ
الهدف

توضيح إجراءات التنويم تحت المالحظة بقسم اإلسعاف والطوارئ .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات التنويم تحت المالحظة بقسم
اإلسعاف والطوارئ ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

توزيع الحاالت على أطباء اإلسعاف والطوارئ
الهدف

توضيح إجراءات توزيع الحاالت على أطباء اإلسعاف والطوارئ .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات توزيع الحاالت على أطباء اإلسعاف
والطوارئ ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة .

تحويل مريض لقسم العيادات الخارجية

SaudiMOH

Saudi_Moh
الهدف

توضيح إجراءات تحويل المرضى لقسم العيادات الخارجية .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات تحويل المرضى من قسم اإلسعاف
والطوارئ إلى قسم العيادات الخارجية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة .
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تحويل مريض إلى أقسام التنويم داخل المستشفى
الهدف

توضيح إجراءات تحويل المرضى إلى أقسام التنويم .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجــراءات تحويل مريض من اإلســعاف
والطوارئ إلى أقسام التنويم ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

متابعة جاهزية قسم اإلسعاف والطوارئ
الهدف

توضيح إجراءات المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع تجهيزات قسم اإلسعاف والطوارئ.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات المتابعة المســتمرة لجميع
أجهزة وتجهيزات اإلسعاف والطوارئ بما يضمن جاهزيتها وكفائتها في كل وقت ووضع اآلليات
المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.
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العيادات الخارجية

*

تنظيم العمل بالعيادات الخارجية
الهدف

توضيح نظام العمل بالعيادات الخارجية والمستفيدين من الخدمات.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح أنظمة العمل بالعيــادات الخارجية من خالل
توضيح مواعيد العمل وآلية توزيع الحاالت على األطباء والحاالت المستفيدة من الخدمات بالعيادات الخارجية

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

حجز المواعيد بالعيادات الخارجية
الهدف

توضيح إجراءات حجز المواعيد بالعيادات الخارجية .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات حجز المواعيد بالعيادات الخارجية ووضع
اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

استقبال الحاالت الجديدة بالعيادات الخارجية
الهدف
السياسة

توضيح إجراءات إستقبال الحاالت الجديدة بالعيادات الخارجية .
يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات اســتقبال الحاالت الجديدة بالعيادات
الخارجية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات
وزارة الصحة.
ووفقًا ألنظمة وضوابط
إمكانيات
اإلجراءات وفق
 Saudi_Mohتتم صياغة
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المستشفى 937
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استقبال حاالت المتابعة بالعيادات الخارجية
الهدف

توضيح إجراءات إستقبال حاالت المتابعة بالعيادات الخارجية .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات إســتقبال حــاالت المتابعة بالعيادات
الخارجية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

لالطالع على تنظيم عمل العيادات النفسية بالمستشفيات العامة الرجاء زيارة الرابط:
*
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Documents/Psychiatric-Clinics-in-Public-Hospitals.pdf
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توزيع الحاالت على أطباء العيادات
الهدف

توضيح إجراءات توزيع الحاالت على أطباء العيادات .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجــراءات توزيع الحاالت علــى أطباء العيادات
الخارجية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

التحويل من طبيب  /معالج إلى آخر
الهدف

توضيح إجراءات طلب المريض لتحويل من طبيب أو معالج إلى آخر .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات التحويل من طبيب /معالج إلى آخر
بنا ًء على طلبه إن كان مســتبصرًا أو من ولي أمره إن لم يكن مســتبصرًا ووضع اآلليات المناسبة التي
تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

استقبال المرضى المتأخرين عن مواعيدهم
الهدف

توضيح إجراءات استقبال المرضى المتأخرين عن مواعيدهم.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياســة خاصــة لتوضيح إجراءات اســتقبال المرضــى المتأخرين عن
مواعيدهم في العيادات الخارجية ووضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

تحويل مريض من العيادات النفسية لعيادات عالج اإلدمان
الهدف

توضيح إجراءات تحويل مريض من العيادات النفسية لعيادات عالج اإلدمان .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات تحويل مريض من العيادات النفسية
لعيادات عالج اإلدمان في المستشــفى أو تحويله لمستشفى عالج اإلدمان بالمنطقة اإلدارية ووضع اآلليات
المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.

الدليل اإلشرافي
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تحويل مريض من عيادات عالج اإلدمان لعيادات الصحة النفسية
الهدف

توضيح إجراءات تحويل مريض من عيادات عالج اإلدمان لعيادات الصحة النفسية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات تحويل مريض من عيادات عالج اإلدمان
لعيادات الصحة النفسية في المستشفى أو تحويله لمستشفى الصحة النفسية بالمنطقة اإلدارية ووضع
اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وضوابط وزارة الصحة.
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التوعية الصحية
اإلرشاد والتوجيه األسري للمشاكل الناتجة عن األمراض النفسية
الهدف

 )1المساهمه في حل المشاكل األسرية الناتجة عن األمراض النفسية.
 )2مساعدة األسرة في كيفية التعامل مع المريض النفسي.
 )3المساهمة في توفير األمان األسري.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لإلرشاد والتوجيه األسري للمشاكل الناتجة عن األمراض
النفسية ووضع اآلليات المناسبة لتطبيق السياسة بما يساهم في توفير األمان األسري والتواصل مع ذوي
المرضى بهذا الخصوص.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى بما يضمن سهولة وفعالية العملية اإلرشادية لألسرة.

اإلرشاد والتوجيه األسري للمشاكل الناتجة عن اإلدمان
الهدف

 )1المساهمه في حل المشاكل األسرية الناتجة عن اإلدمان.
 )2مساعدة األسرة في كيفية التعامل مع مريض اإلدمان.
 )3المساهمة في توفير األمان األسري .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى بإعتماد سياسة خاصة لإلرشاد والتوجيه األســري للمشاكل الناتجة عن اإلدمان
ووضع اآلليات المناسبة لتطبيق السياسة بما يساهم في توفير األمان األسري.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى بما يضمن سهولة وفعالية العملية اإلرشادية لألسرة.

اإلرشاد والتوجيه األسري للمشاكل اإلجتماعية
الهدف

 )1المساهمه في حل المشاكل االجتماعية.
 )2المساهمة في توفير األمان األسري.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى باعتماد سياسة خاصة لإلرشــاد والتوجيه األسري للمشــاكل االجتماعية ووضع
اآلليات المناسبة لتطبيق السياسة بما يساهم في توفير األمان األسري.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى بما يضمن سهولة وفعالية العملية اإلرشادية لألسرة.
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تنظيم المحاضرات والزيارات التوعوية
الهدف

 )1توعية المجتمع بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها.
 )2توعية المجتمع بكيفية التعامل مع األمراض النفسية والوقاية منها.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة لتنظيم المحاضرات والزيارات التوعوية سوا ًء التوعية بأضرار
المخدرات أو األمراض النفسية وكيفية التعامل معها والوقاية منها ووضع اآلليات المناسبة لتطبيق السياسة
بما يساهم في تعزيز القيم االجتماعية اإليجابية والوقاية من األمراض النفسية ومشاكل التعاطي.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى بما يضمن فعالية المحاضــرات والزيارات التوعوية للفئات
المناسبة بالمجتمع.

إعداد وتوزيع المنشورات التوعويه
الهدف

 )1توعية المجتمع بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها.
 )2توعية المجتمع بكيفية التعامل مع األمراض النفسية والوقاية منها.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى بإعتماد سياسة خاصة إلعداد وتوزيع المنشــورات التوعوية سوا ًء التوعية بأضرار
المخدرات أو األمراض النفسية وكيفية التعامل معها والوقاية منها ووضع اآلليات المناسبة لتطبيق السياسة
بما يساهم في تعزيز القيم االجتماعية اإليجابية والوقاية من األمراض النفسية ومشاكل التعاطي .

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى بما فعالية المنشورات التوعوية للفئات المناسبة بالمجتمع.
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السجالت الطبية
دخول وخروج المرضى
الهدف

توضيح اإلجراءات المتبعة بالسجالت الطبية عند دخول وخروج المرضى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات السجالت الطبية عند دخول أو خروج المرضى
بما يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

الترميز المعتمد لألمراض
الهدف

تشفير كل التشخيصات النهائية حسب التصنيف الدولي لألمراض وذلك طبقا للتشخيصات واإلحصائيات
الخاصة بمجلد األمراض النفسية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للترميز المعتمد لألمراض وفقًا لنظام الترميز للتصنيف
الدولي (.)ICD10

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

تنظيم وفهرسة السجالت الطبية
الهدف

توضيح إجراءات تنظيم وفهرسة السجالت الطبية بشكل مالئم.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى باعتماد سياسة خاصة لتنظيم وفهرسة الســجالت الطبية بما يتوافق مع
أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

حفظ واستخراج السجل الطبي
الهدف

توضيح اإلجراءات المتبعة لحفظ واستخراج السجل الطبي .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات حفظ واستخراج السجل الطبي بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
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تسليم واستالم السجالت الطبية لألقسام المعنية
الهدف

ضبط إجراءات تسليم واستالم السجالت الطبية بين األقسام.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات تسليم واستالم السجالت الطبية بين األقسام
المعنية بما يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

التوثيق في السجل الطبي
الهدف

االلتزام بالتوثيق في السجل الطبي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات التوثيق في السجل الطبي بما يتوافق مع
أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

استكمال النواقص
الهدف

توضيح إجراءات استكمال النواقص بالسجل الطبي

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات استكمال النواقص بالسجل الطبي بما
يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
MOHPortal
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التعامل مع الملفات الراكدة

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات السجالت التعامل مع الملفات الراكدة بما
يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
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صيانة السجالت الطبية
الهدف

توضيح إجراءات صيانة السجل الطبي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات صيانة السجالت الطبية بما يتوافق مع أنظمة
وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

سجل قيد الوفيات
الهدف

توضيح إجراءات سجل قيد الوفيات.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لسجل قيد الوفيات بما يتوافق مع أنظمة وزارة الصحة
وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

سرية التعامل مع السجل الطبي
الهدف

المحافظة على سرية معلومات المرضى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات سرية التعامل مع السجل الطبي بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية وبما يضمن المحافظة على سرية معلومات المرضى
وخصوصيتهم.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

تحليل السجل الطبي عن الخروج
الهدف

توضيح إجراءات تحليل السجل الطبي لمرضى الخروج.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات تحليل السجل الطبي عند الخروج بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
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إجراءات اإلمالء والنسخ
الهدف

توضيح إجراءات اإلمالء والنسخ بالسجالت الطبية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة إلجراءات اإلمالء والنسخ بالسجالت الطبية بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

إجراءات حفظ وثائق سجالت الوفيات
الهدف

توضيح اإلجراءات المتبعة بالسجالت الطبية لحفظ وثائق سجالت الوفيات بطريقه آمنه .

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات حفظ وثائق ســجالت الوفيات بما يتوافق مع
أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية

استخراج سجل طبي لجهات خارجية
الهدف

توضيح اإلجراءات المتبعة بالسجالت الطبية عند استخراج ســجل لجهة خارجية يحق لها نظامًا اإلطالع على
معلومات السجل الطبي.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياســة خاصة إلجراءات استخراج ســجل طبي لجهة خارجية يخولها
النظام بالحصول على معلومات من واقع الســجل الطبــي كالمحاكم و بما يتوافق مــع أنظمة وزارة
الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات
Saudi_Moh

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
SaudiMOH
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األرشفة اإللكترونية
الهدف

توضيح إجراءات أرشفة السجالت الطبية إلكترونيًا .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة إلجراءات أرشفة السجالت الطبية إلكترونيًا بما يتوافق
مع أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفق أنظمة وزارة الصحة وأنظمة السجالت الطبية.
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سالمة المرضى
التعرف على المريض قبل البدء بأي إجراء عالجي
الهدف

التأكد من أن اإلجراء العالجي الصحيح يقدم للمريض الصحيح.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتعرف على المريض قبل البدء بأي إجراء عالجي من
خالل طريقتين على األقل بحيث ال يكون رقم الغرفة أحدهما ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تقديم
اإلجراء الصحيح للمريض الصحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشــفى ووفقــً ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة ســامة المرضى
ويمكن اإلسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1قبل البدء بأي إجراء عالجي للمريض يجب أن يقوم الممرض المسئول بالتعرف على المريض والتأكد
من أنه المريض الصحيح بطريقتين مختلفتين.
 )2يقوم الممرض بالتأكد من أن اإلجراء العالجي الصحيح سيتم تنفيذه للمريض الصحيح من خالل التأكد
من قبل عدد ( )2ممرض من ممرضي القسم وتوثيق ذلك.
 )3يقوم الممرض المســئول بعد توثيق تأكيد عدد ( )2ممرض من ممرضي القســم بإستخدام جهاز
البصمة للتأكد من أن اإلجراء العالجي المتخذ سيتم للمريض الصحيح.
 )4بعد التأكد من أن اإلجراء العالجي الصحيح سيتم تنفيذه للمريض الصحيح بطريقتين مختلفتين بعد
توثيق ذلك يتم تنفيذ اإلجراء العالجي حسب األصول المتعارف عليها.

التعامل مع األخطاء الطبية
الهدف

توضيح إجراءات التعامل مع األخطاء الطبية.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتعامل مع األخطاء الطبية ووضع اإلجراءات المناسبة
التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

ضبط استخدام األدوية عالية الخطورة
الهدف

توضيح إجراءات وضوابط استخدام األدوية عالية الخطورة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لضبط استخدام األدوية عالية الخطورة ووضع اإلجراءات
المناسبة والتي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.
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االختصارات والرموز المستخدمة بالمستشفى
الهدف

توضيح االختصارات والرموز المستخدمة بالمستشفى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لتوضيح االختصارات والرموز المستخدمة بالمستشفى
ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

التعامل مع تقارير الحوادث الجسيمة
الهدف

توضيح إجراءات التعامل مع تقارير الحوادث الجسيمة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتعامل مع تقارير الحوادث الجسيمة ووضع اإلجراءات
المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

التعامل مع تقارير الحوادث الخاصة بسالمة المرضى
الهدف

توضيح إجراءات التعامل مع تقارير الحوادث الخاصة بسالمة المرضى .

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتعامل مع تقارير الحوادث الخاصة بسالمة المرضى
ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

التعامل مع حوادث السقوط
الهدف
Saudi_Moh

حوادث السقوط.
إجراءات التعامل مع
توضيح
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
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السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتعامل مع حوادث السقوط ووضع اإلجراءات المناسبة
التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.
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جوالت سالمة المرضى الميدانية واإلشرافية
الهدف

التأكد من تطبيق إجراءات السالمة في مختلف أقسام المستشفى.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لجوالت سالمة المرضى الميدانية واإلشرافية للتأكد من
تطبيق إجراءات السالمة في مختلف أقسام المستشفى ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق
السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

التأكد من فعالية التعامل مع الحاالت الحرجة
الهدف

التأكد من أن التعامل مع الحاالت الحرجة يتم بالشكل الصحيح ووفق السياسات المعتمدة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتأكد من فعالية سياسات التعامل مع الحاالت الحرجة
من خالل تطبيق التجارب الوهمية والتأكد من أن الفرق المتخصصة تقوم بأدوارها بشكل صحيح ووضع
اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

مراجعة سياسات وإجراءات األقسام
الهدف

التأكد من فعاليتها من حيث اشتراطات السالمة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة لمراجعة سياسات وإجراءات األقسام فيما يخص التأكد
من فعاليتها من حيث اشتراطات السالمة ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل
صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

المؤشرات اإلحصائية لسالمة المرضى
الهدف

االستفادة من نتائج المؤشرات في تحسين مستوى األداء.

السياسة

يجب أن يقوم المستشــفى باعتماد سياســة خاصة لوضع وجمع وتحليل المؤشــرات اإلحصائية لسالمة
المرضى ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بشكل صحيح.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.

التأكد من فعالية خطة السالمة والطوارئ
الهدف

التأكد من فاعلية خطة السالمة والطوارئ وفق السياسات المعتمدة.

السياسة

يجب أن يقوم المستشفى باعتماد سياسة خاصة للتأكد من فعالية خطة السالمة والطوارئ من خالل
تطبيق التجارب الوهمية والتأكد من فاعليتها ووضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المستشفى ووفقًا ألنظمة وزارة الصحة وأنظمة سالمة المرضى.
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دار اإلخاء
أهلية القبول في دار اإلخاء
الهدف

تحديد وتوضيح أهلية ومعايير قبول المرضى النفسيين بدار اإلخاء.

السياسة

يقوم دار اإلخاء بتقديم خدماته للمرضى النفسيين المستقرة حالتهم الصحية و النفسية الغير قادرين
على االعتماد على أنفسهم و الذين ال يستطيعون العيش بمفردهم و ال يوجد أسر يمكن لها احتضانهم
واالعتناء بهم ويجب أن يتم وضع سياسة خاصة لتوضيح آلية وأهلية القبول وفق معايير وشروط محددة
ويتم وضع اآلليات المناسبة لذلك.
أهلية القبول بالدار وهي كما يلي:
· أن يكون المريض سعودي الجنسية.
· أن ال يقل عمره عن  25سنة وال يزيد عن  65سنة.
· أن يكون من سكان المنطقة.
· أن تكون حالة المريض الصحية والنفسية مستقرة وغير خطرة وليس لديه أي ميول انتحارية أو
عدوانية.
· أن يكون غير قادر على االعتماد على نفسه بسبب مرضه النفسي.
· عدم وجود من يقوم برعايته من أسرته بعد استنفاد السبل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم
 24/1110/506الصادر في تاريخ 1420/10/17هــ والمبني على موافقة صاحب السمو الملكي ولي
العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم /921/م وتاريخ 1420/9/17هـ.
أن يكون المريض قد انهى برنامجه العالجي والتأهيلي المناسب لحالته.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفــق إمكانيات الدار وبما يضمن تقديم الخدمات المناســبة للمســتفيدين منها
ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1عندما يكون هناك مريض نفسي وحالته الصحية والنفسية مستقرة وغير قادر على اإلعتماد على
نفسه وال يستطيع العيش بمفرده وال توجد عائلة تحتضنه وتعتني به فإنه يتم تحويل المريض من
المجمع  /المستشفى المشرف على الدار بنموذج تحويل يعتمد ويخصص لذلك على أن يتم إرفاق
ما يلي:
 www.moh.gov.saواألمراض المزمنة “الضغط
األمراض الســارية والمعدية
من
المريض
ســامة
يؤكد
طبي
تقرير
)1-1
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والسكر” مع إرفاق نتائج الفحوصات المخبرية الحديثة.
 )1-2تقرير طبي نفســي من الطبيب األخصائي المعالج يوضح مدى إســتقرار المريض ،التشــخيص،
الميول االنتحارية ،السلوك العدواني ،الخطة العالجية ،األدوية المستخدمة.
 )1-3تقرير إجتماعي شــامل يوضح ( معلومات كاملة عن األسرة ،عالقة األســرة بالمريض والعكس،
الدخل الشهري لألسرة ،مدى تعاون األسرة مع الفريق العالجي ،الخطة العالجية ومن يقوم برعايته).
 )1-4يتم إرسال جميع هذه التقارير مع طلب التحويل معتمد من قبل المدير الطبي إلى مدير دار
اإلخاء.
 )2تقوم لجنة القبول بالدار بدراسة وتقييم الحالة لتحديد ما إذا كانت مالئمة لطبيعة الدار من عدمه.
 )2-1في حال قبول المريض بالدار يتم استكمال إجراءات دخوله وتجهيز المكان المناسب له ووضع
البرنامج المناسب لحالته .
 )2-2في حالة عدم قبول الحالة يتم إعادة التحويل متضمنًا أسباب عدم القبول للمجمع /المستشفى
المحول للحالة.
 )3تتم متابعة جميع نزالء الدار بشــكل مســتمر وفي حال تدهور حالة أحد النزالء وعــدم القدرة على
السيطرة عليه من قبل الفريق المعالج بالدار يتم التنسيق مع المدير الطبي بالمجمع  /المستشفى
المشرف على الدار لتقديم الخدمات العالجية الالزمة له مع حجز السرير الخاص به شاغرًا حتى عودته
للدار بعد إستقرار الحالة ،أو إستبداله بمريض آخر إذا تطلبت حالة المريض البقاء بالمجمع /المستشفى.
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المحافظة على أمن وسالمة نزالء الدار
الهدف

ضمان توفير بيئة آمنه لنزالء الدار

السياسة

يجب أن تلتزم الدار بتوفير بيئة آمنه لنزالء الدار وحمايتهم من أي مخاطر قد تسبب لهم اإليذاء مع وضع
اإلجراءات التي تضمن تحقيق اآلمن والسالمة لنزالء الدار.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات الدار وبما يتوافق مع أنظمة الجودة والسالمة بخصوص توفير البيئة
اآلمنة لنزالء الدار ويجب أن تتضمن اإلجراءات النقاط التالية:
 )1صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان سالمة المباني والتجهيزات والصيانة الدورية لها.
 )2صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان جاهزية التجهيزات الخاصة لمكافحة الحرائق مع وضع الخطط المناسبة
للوقاية منها واإلخالء وقت الحدث وتدريب العاملين على التعامل معها بشكل مستمر.
 )3صياغة اإلجراءات الخاصــة بضمان جاهزية التعامل مع أي حاالت طارئة أو إســعافية لنــزالء الدار وتدريب
العاملين بالدار على التعامل معها.
 )4صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان منع دخول أي مواد قد تسبب الضرر أو األذى لنزالء أو العاملين.
 )5صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان جاهزية التعامل مع أي حاالت تهيج فردي أو جماعي وكيفية التعامل
معها.
 )6صياغة ا|إلجراءات التي تضمن سالمة النزالء وحمايتهم من إيذاء أنفسهم أو إيذاء اآلخرين.
 )7صياغة اإلجراءات التي تضمن منع محاوالت هروب النزالء من الدار.

حفظ آمانات نزالء الدار
الهدف

حفظ أمانات النزالء والمحافظة عليها.

السياسة

يجب على الدار أن تقوم باعتماد سياســة خاصة لحفظ أمانات النزالء ووضع اآلليات المناســبة للمحافظة
عليها وتسليمها لهم على أن يتم ذلك وفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات الدار وبما يضمن المحافظة على آمانات النزالء وتسليمها لهم على
أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1أن يتم التأكد من أمانات النزيل قبل إستالمها من قبل مسئول األمانات بالدار.
 )2أن يتم استكمال النماذج الالزمة إلستالم وتسليم األمانات والتأكد من سالمتها قبل اإلستالم والتسليم
وتوثيق أي مالحظات موجوده على األمانات قبل استالمها.
 )3أن يتم حفظ اآلمانات بمكان مناسب وآمن.
 )4أن يتم وضع إجراءات تضمن تسليم النزيل ألماناته بشكل سهل وميسر.
 )5أن يتم وضع اإلجــراءات التي تضمن حصول النزيل على حقوقه في حال فقــدان أو تضرر أماناته وهي
في عهدة الدار.
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الزيارات الداخلية لنزالء الدار
الهدف

ضبط وتنظيم إجراءات الزيارات الداخلية لنزالء الدار ومساعدة النزيل على ممارسته الحياه الطبيعية ما
أمكن.

السياسة

جميع نزالء الدار لهم الحق بإستقبال الزوار ما لم يحدد غير ذلك من قبل الفريق المعالج ،ويجب أن يتم
تهيئة المكان المناسب للزيارات ووضع اإلجراءات والضوابط التي تضمن خصوصية الزيارة دون التأثير على
مصلحة النزيل.

اإلجراءات

تتم صياغة إجراءات الزيارة حسب إمكانيات الدار بما يتوافق مع أنظمة الجودة وبما يخدم مصلحة النزالء
وزوارهم حسب اإلمكانيات المتاحة مع توفير بيئة آمنه على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات كما
يلي:
 )1توضيح أوقات الزيارة المسموح بها للزوار وإعالن ذلك.
 )2الزوار يجب أن يحملوا بطاقة تعريفية مميزة يتم استالمها من قبل القسم المعني بذلك.
 )3تعريف الزوار بقائمة الممنوعات والتأكد من عدم وجودها.
 )4جميع الزيارات يتم مراقبتها من قبل أفراد األمن والتمريض بما ال ينتهك خصوصية النزيل والزوار.
 )5توضيح آلية إجراءات الزيارة خارج األوقات الرسمية.
 )6ال يسمح للزوار بإعطاء النزيل أي مواد.
 )7يجب تفتيش النزالء بعد عودتهم من الزيارة.
 )8أي حادثة تحصل خالل أوقات الزيارة يجب تدوينها في ملف النزيل وفي تقرير الحوادث
 )9يجب على إدارة الدار توفير المكان المناسب للزيارة تتوفر فيه الخدمات األساسية.
 )10يحق للطبيب المعالج وضــع تحفظات خاصة للزيــارة لما يخدم مصلحة النزيــل وتكون التحفظات
حسب ما يراه الطبيب مناسب لحالة النزيل ســوا ًء منع الزيارة عن النزيل أو من أشخاص معينين أو
توصيات خاصة يطلب من الزوار تنفيذها وذلك بعد المفاهمة واالتفاق مع أســرة النزيل وتوثيق ذلك
في الملف الطبي للنزيل.

اإلجازة العالجية لنزالء الدار
الهدف
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السياسة

 )1مساعدة النزيل على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية مع وجود مرجع عالجي يرجع
إليه النزيل.
www.moh.gov.sa
937
SaudiMOH
MOHPortal
االجتماعية الضرورية.
والمحافظة على المهارات
عالقاته األسرية
 SaudiMOHعلى تحسين
 )2مساعدته
اإلجازة العالجية هي إجازه مخطط لها من قبل الفريق العالجي تمنح للنزيل لمساعدته على تحسين عالقاته
األســرية والمحافظة على المهارات اإلجتماعيةالضرورية ،وينبغي على األخصائي االجتماعي االتصال على
األسرة للتنسيق معها الستقبال النزيل أو مصاحبته من الدار.
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اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات الدار ووفق األنظمــة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1عندما يقرر الفريق العالجي تشجيع النزيل بإجازة عالجية ســواء بطلب النزيل أو أسرته أو رؤية عالجية
من الفريق العالجي ،فان هذه اإلجازة ينبغي الموافقة عليها من الطبيب المشرف على الحالة لمدة
ال تزيد عن خمسة أيام.
 )2يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة العالجية للنزيل.
 )3يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة العالجية.
 )4يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة العالجية والتي تتضمن:
 )1-4فهم النزيل ألهداف اإلجازة العالجية.
 )2-4موعد الحضور من اإلجازة واإلجــراءات المترتبة على تأخر عودة النزيل ألكثر من  24ســاعة باعتبار
النزيل خرج من الدار خروج نهائي وذلك بموافقة ولي أمر النزيل والتزامه بالتعهدات والتعليمات
الخاصة بذلك.
 )3-4فحص النزيل قبل الخروج لإلجازة العالجية.
 )4-4تسليم النزيل األمانات الخاصة به.
 )5توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف النزيل.
 )6يجب أن يتم فحص النزيل بعد عودته من اإلجازة العالجية وتوثيق أي تغييرات تطرأ على النزيل بعد اإلجازة.
 )7تفتيش النزيل قبل الدخول للقسم.
 )8الحصول على تقرير من اسرة النزيل عن حالته خالل فترة اإلجازة العالجية.

اإلتصاالت األسرية لنزالء الدار
الهدف

 )1مساعدة النزيل على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية.
 )2مساعدته على تحسين عالقاته األسرية والمحافظة على المهارات االجتماعية الضرورية.

السياسة

يجب أن تقوم الدار على إعتماد سياسة خاصة لإلتصاالت األسرية لنزالء الدار وهي وسيلة تواصل ينسق لها
األخصائي اإلجتماعي بالدار بين النزالء مع ذويهم عن طريق الهاتف وذلك لتحقيق التواصل األسري بين النزالء
وأسرهم مما يدعمهم نفسيًا واجتماعيًا ويعزز الروابط األسرية واإلجتماعية لدى النزيل.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيــات الدار ووفق األنظمــة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1مسئولية التنسيق للتواصل بين النزيل وأسرته يجب أن تتم من خالل األخصائي اإلجتماعي.
 )2يقوم األخصائــي اإلجتماعي بحث األســر على التواصل المســتمر مع النــزالء لتعزيز الروابط األســرية
واإلجتماعية لدى النزيل.
 )3يتم إجراء اإلتصال بتنسيق مسبق يقوم به اإلخصائي اإلجتماعي بين النزيل وأسرته.
 )4توفير مكان مناسب إلجراء اآلتصال يضمن خصوصية تواصل النزيل.
 )5توثيق اإلتصال وأي تغيرات تطرأ على النزيل بعد اآلتصال.
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برامج وأنشطة الدار
الهدف

 )1مساعدة النزيل على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية.
 )2تأهيل النزيل من خالل البرامج واألنشطة التأهيلية والترفيهيه.

السياسة

يجب أن تقوم الدار بإعتماد سياسة خاصة للبرامج واألنشطة التأهيلية والترفيهيه لتأهيل وترفيه النزالء ووضع
اآلليات والضوابط التي تضمن تطبيق البرامج واألنشطة في بيئة آمنه تضمن سالمة النزالء والعاملين بالدار.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات الدار ووفق األنظمــة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1اختيار مجموعة من النزالء للمشاركة في البرنامج المقام عن طريق األخصائي االجتماعي.
 )2تحديد نوع النشاط والمكان المناسب مع الفريق المنفذ مثل [رحلة برية ــ استراحة ــ نشاط داخل
الدار -نشاط بالمجمع  /المستشفى المشرف على الدار]
 )3وضع البرامج واألنشــطة المناســبة للنزالء من خالل التنســيق بين رئيس وحدة البرامج واألنشطة مع
الفريق العالجي بالدار مع تحديد أهداف النشاط والنتائج المتوقعه من تنفيذه.
 )4تحديد مهام ومسئوليات جميع القائمين على البرامج واألنشطة وتوفير التجهيزات والمستلزمات
الالزمة لتنفيذ النشاط.
 )5التأكد من توفر البيئة األمنه لتنفيذ النشاط.
 )6توثيق نتائج النشاط والنزالء المستفيدين منه وحفظه بملف يخصص لذلك.

الفحوص الطبية الروتينية لنزالء الدار
الهدف
السياسة

المحافظة على سالمة نزالء الدار الصحية.
يجب أن تقوم إدارة الدار بإعتماد سياسة خاصة إلجراء الفحوصات الطبية الروتينية لجميع نزالء الدار بشكل
دوري ومنتظم لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من سالمتهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب نتائج الفحوصات
مع وضع اآلليات التي تضمن تطبيق السياسة بشكل مستمر.

اإلجراءات
تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات الدار ووفــق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
www.moh.gov.sa
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 )1أن يتم إجراء الفحص الطبي الروتيني لجميع النزالء بشكل دوري ومنتظم بحيث يجب أن يتم فحص
كل نزيل مره باألسبوع كحد أدنى وتوثيق ذلك.
 )2إجراء فحص يومي لنزالء الــدار الذين يعانون من األمراض المزمنة مثل الضغط والســكر ومتابعتها
بشكل مستمر وتوثيق ذلك.
 )3التنسيق والمتابعة لمواعيد النزالء بالمستفيات وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة لوصولهم لمواعيدهم
بالوقت المناسب ،ومتابعة التزامهم باألدوية المصروفه لهم وتوثيق ذلك.
 )4وضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن سرعة وصول النزالء للمستشفيات بالحاالت الطارئة.
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الخدمات العالجية بالدار
الهدف

تقديم الخدمات العالجية المناسبة لنزالء الدار

السياسة

يجب أن تقــوم إدارة الدار بإعتماد سياســة خاصة للخدمات العالجيــة لنزالء الدار والتي يتــم تقديمها من
خالل فريق عالجي متخصص يتكون من (الطب النفسي ،الخدمة النفسية ،الخدمة اإلجتماعية ،الخدمات
التمريضية) مع وضع اآلليات المناسبة التي تضمن تطبيق السياسة بالشكل الذي يخدم نزالء الدار.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات الــدار ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على توضيح آلية تقديم الخدمات العالجية ومهام الفريق العالجي كالً حســب تخصصة مع
اإللتزام بالتوثيق.

خروج النزالء من الدار
الهدف

توضيح إجراءات خروج نزيل من الدار.

السياسة

يجب أن تقوم إدارة الدار بإعتماد سياسة خاصة لتوضيح إجراءات خروج نزيل من الدار مع وضع الضوابط واآلليات
النظامية الخاصة بتطبيق السياسة بشكل مناسب.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات الدار ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشتمل اإلجراءات
على العناصر التالية:
 )1توضيح إجراءات خروج النزيل عند قدرته على اإلعتماد على نفسه.
 )2توضيح إجراءات خروج النزيل عندما يتم طلب ذلك ولي أمر المريض.
توضيح إجراءات خروج النزيل عندما يتم خروجه لمنشأة صحية آخرى.
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منزل منتصف الطريق
أهلية القبول في منزل منتصف الطريق
الهدف

تحديد وتوضيح أهلية ومعايير قبول ناقهي عالج اإلدمان بمنزل منتصف الطريق.

السياسة

يقوم منزل منتصف الطريــق بتقديم خدماته لناقهــي عالج اإلدمان الذيــن أكملوا البرامــج العالجية بأحد
المستتشفيات المتخصصة لعالج اإلدمان ولديهم الدافعية الذاتية ويجب أن يتم وضع سياسة خاصة لتوضيح
آلية وأهلية القبول وفق معايير وشروط محددة ويتم وضع اآلليات المناسبة للتنفيذ.
أهلية القبول بمنزل منتصف الطريق وهي كما يلي:
· أن يكون من المتعافين من اإلدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
· أن يكون أكمل البرنامج العالجي والتأهيلي في أحد المستشفيات الطبية المتخصصة.
· أن تكون لديه الدافعية الذاتية للعالج بدون ضغوط مباشرة أو غير مباشرة.
· أن ال يكون مطلوبًا ألي جهة قانونية.
· أن يكون سعودي الجنسية.
· أن ال يقل عمره عن  20عامًا وال يزيد عن  65سنة.
· أن يكون من سكان المنطقة.
· أن تكون حالة المريض الصحية والنفسية مستقرة وغير خطرة وليس لديه أي ميول انتحارية أو عدوانية.
· ان يكون المريض قد انهى برنامجه العالجي والتأهيلي المناسب لحالته.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المنزل وبما يضمن تقديم الخدمات المناسبة للمستفيدين منها
ويمكن االسترشاد باإلجراءات التالية:
 )1عندما يجتاز مريض اإلدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية البرنامج العالجي والتأهيلي في
المجمع  /المستشفى المشرف على المنزل ولديه الدافعية الذاتية للعالج وبعد االنتهاء من مرحلة
إزالة السميات وإستقرار حالته يتم ترشيحه من قبل الفريق العالجي المشرف على الحاله إلستكمال
البرنامج التأهيلــي بالمنزل وفق نموذج تحويل يعتمد ويخصص لذلك علــى أن يحتوي التقرير على
البيانات والمعلومات التالية:
 )1-1تقرير طبي يؤكد ســامة المريــض من األمراض الســارية والمعدية مع إرفــاق نتائج الفحوصات
المخبرية الحديثة.
www.moh.gov.sa
937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
 )1-2تقرير طبي نفســي من الطبيب المعالــج يؤكدإســتقرارالحالة والدافعية الذاتيــة للعالج ،األدوية
المستخدمة.
 )1-3تقرير إجتماعي شــامل يوضح (معلومات كاملة عن الحالة وعن األســرة ،عالقة األسرة بالمريض
والعكس ،الدخل الشهري لألسرة ،مدى تعاون األسرة مع الفريق العالجي ،الخطة العالجية).
 )1-4يتم إرسال جميع هذه التقارير مع طلب التحويل معتمد من قبل المدير الطبي إلى مدير منزل
منتصف الطريق.
 )2تقوم لجنة القبول بالمنزل بدراسة وتقييم الحالة لتحديد ما إذا كانت مالئمة لطبيعة المنزل من عدمه.
 )3في حال قبول المريض بالمنزل يتم اســتكمال إجــراءات دخوله وتجهيز المكان المناســب له ووضع
البرنامج المناسب لحالته ويجب أن يلتزم النزيل بما يلي:
 )3-1إحترام أنظمة العمل بالمنزل واإللتزام بها.
 )3-2التعاون مع الفريق العالجي واإللتزام بحضور األنشطة والبرامج العالجية.
 )3-3أن يكون حسن السلوك مع زمالئه النزالء وجميع القائمين على المنزل.
 )3-4المحافظة على أداء الصالة في أوقاتها.
 )3-5األلتزام بعدم دخول أي مواد ممنوعة ،وعدم استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نهائيًا.
 )3-6الموافقة على التفتيش الدوري والمفاجئ لجميع المتعلقات الشخصية ،واإللتزام بعدم إغالق
ابواب الغرف.
 )3-7إعطاء عينة التحليل عند الطلب.
 )3-8عدم استقبال الزيارات داخل المنزل ويســتثنى من ذلك األقارب من الدرجة األولى ووفق النظام
المتبع بالمنزل.
 )3-9اإللتزام بنظافة وترتيب المكان.
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أهلية القبول في منزل منتصف الطريق
اإلجراءات

 )3-10اإللتزام بإرتداء الزي المالئم والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة.
 )3-11المحافظة على جميع األجهزة والتجهيزات بالمنزل.
 )3-12عدم دخول أي أدوات أو مستلزمات إال بإذن مسبق من المسئول بالمنزل.
 )3-13عدم استخدام الجواالت في أوقات البرامج واألنشطة ويتم حفظها بصناديق األمانات المخصصة
لها بالمنزل.
 )3-14اإللتزام بمواعيد الدخول والخروج والنوم وعدم المبيت خارج المنزل إال بموافقة مســبقه من
المسئول بالمنزل.
 )3-15عدم التدخين إال في األماكن المخصصة لذلك بالمنزل.
 )3-16أن يتحمل النزيل كافة اإلجراءات القانونية المترتبة على أي مخالفة يقوم بها.
 )3-17يحق إلدارة المنزل إصدار أي عقوبة مناسبة ألي مخالفة يقوم بها النزيل أو إنهاء برنامجه العالجي
بالمنزل.
 )3-18يحــق إلدارة المنزل التواصل مع الجهات األمنية في حال وجود نزيل يشــكل خطر على نفســه
وعلى األخرين ويرفض التعاون مع الفريق العالجي.
 )4تتم متابعة النزيل بشكل مســتمر ووفق البرامج واألنشــطة العالجية المقررة له وفي حالة مخالفة
النزيل ألنظمة المنزل أو عندما يكون وجود النزيل يؤثرًا سلبًا على نفسه أو على النزالء اآلخرين يحق
إلدارة المنزل إنهاء برنامجه العالجي وإستبعاده.
 )5في حالة عدم قبول الحالة يتم إعادة التحويل متضمنًا أســباب عدم القبول للمجمع /المستشــفى
المحول للحالة.

المحافظة على سالمة وأمن النزالء
الهدف

ضمان توفير بيئة آمنه لنزالء المنزل

السياسة

يجب أن يلتزم المنزل بتوفير بيئة آمنه لنزالء المنزل وحمايتهم من أي مخاطر قد تسبب لهم اإليذاء مع
وضع اإلجراءات التي تضمن تحقيق اآلمن والسالمة لنزالء المنزل.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيــات المنزل وبما يتوافق مع أنظمة الجودة والســامة بخصوص توفير
البيئة اآلمنة لنزالء المنزل ويجب أن تتضمن اإلجراءات النقاط التالية:
 )1صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان سالمة المباني والتجهيزات والصيانة الدورية لها.
 )2صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان جاهزية التجهيزات الخاصة لمكافحة الحرائق مع وضع الخطط المناسبة
للوقاية منها واإلخالء وقت الحدث وتدريب العاملين على التعامل معها بشكل مستمر.
 )3صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان جاهزيــة التعامل مع أي حاالت طارئة أو إســعافية لنزالء الدار وتدريب
العاملين بالمنزل على التعامل معها.
 )4صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان منع دخول أي مواد قد تسبب الضرر أو األذى لنزالء أو العاملين.
 )5صياغة اإلجراءات الخاصة بضمان جاهزية التعامل مع أي حاالت تهيج فردي أو جماعي وكيفية التعامل
معها.
 )6صياغة ا|إلجراءات التي تضمن سالمة النزالء وحمايتهم من إيذاء أنفسهم أو إيذاء اآلخرين.
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برامج وأنشطة المنزل
الهدف
السياسة

 )1مساعدة النزيل على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية.
 )2تأهيل النزيل من خالل البرامج واألنشطة العالجية التأهيلية والترفيهيه.
يجب أن يقوم المنزل بإعتماد سياسة خاصة للبرامج واألنشطة العالجية التأهيلية والترفيهيه ووضع اآلليات
والضوابط التي تضمن تطبيق البرامج واألنشطة في بيئة عالجية آمنه تضمن سالمة النزالء والعاملين
بالمنزل ويتم تقسيم البرامج بالمنزل على أن تكون مدة اإلقامة بالمنزل تتراوح من  18شهرًا إلى
 24شهر حسب قرار الفريق المعالج بنا ًء على حالة النزيل ويتم تقسيمها على مراحل كما يلي:
المرحلة األولى من ( 3أشهر إلى  6أشهر):
ويكون النزيل خالل هذه الفترة مرتبطًا ارتباطًا كامالً في جميع البرامج واألنشطة القائمة وكذلك مجموعات
الدعم الذاتي ،إضافة إلى حضور اجتماعيــن داخل المنزل لتقييم وضع النــزالء والتأكد من عدم وجود أي
عوائق أو خالفات بينهم ،ويتم وضع جداول للمناوبه في ترتيب ونظافة الغرف وفي هذه المرحلة ال يسمح
للنزيل بالمبيت خارج المنزل وال يسمح له بالخروج أثناء أيام األسبوع ،ويصرح له بالخروج في إجازة أخر األسبوع
ويجب تحديد موعد محدد للخروج وللدخول ويتم اختيار مشرفًا على المجموعة من النزالء يتم أختياره
وتحديده من الفريق العالجي.
المرحلة الثانية من ( 6أشهر إلى  12شهر):
تبدء بعد تحسن حالة النزيل واكماله للمرحلة األولى وفيها ينتقل إلى مرحلة متقدمة في مشوار التعافي
من حيث تقليل عدد األنشطة للبدء في تحضيره لإلنخراط التدريجي مع المجتمع الخارجي وتكوين عالقات
جديدة ،كما يتم منحه يومين في األسبوع يلتزم فيها بالخروج من المنزل للبحث عن فرص عمل ويتم
خالل هذه المرحلة مساعدته في إيجاد عمل مناسب أو إعادته لعمله السابق.
المرحلة الثالثة من ( 12شهر إلى  24شهر ):
وتبدء المرحلة الثالثة بعد انتهاء النزيل من المرحلتين األولى والثانية أو بعد حصوله على فرصه وظيفية
ويبدء في هذه المرحلة بتكوين وتثبيت عالقاته المجتمعية والوظيفية حتى تكون له قاعدة متينه
يســتطيع من خاللها العودة ليكون عنصرًا فاعالً بالمجتمع ويتم خالل هذه المرحلة مراعاة الظروف
الشخصية لكل نزيل حســب قرار الفريق المعالج ويتم خالل هذه المرحلة مراجعة النزيل مرة واحدة
أسبوعيًا أو كما يقرر الفريق المعالج لمتابعة حالته إضافة إلى التزامه بحضور جماعات الدعم الذاتي
ويتم تحديد أوقات ومواعيد الدخول والخروج للنزيل.
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تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المنزل ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1تحديد وجدولة البرامج واألنشطة المناسبة لكل مرحلة وتحديد النزالء المستهدفين للمشاركة في
البرنامج المقام عن طريق الفريق المعالج وتوثيق ذلك.
 )2تحديد نوع النشاط والمكان المناســب مع الفريق المنفذ مثل [ رحالت العمرة أو الحج  -رحلة برية -
استراحة  -نشاط داخل الدار  -نشاط بالمجمع  /المستشفى المشرف على المنزل ] مع توثيق ذلك.
 )3وضع البرامج واألنشطة المناسبة لنزالء المناسبين من خالل التنسيق بين رئيس وحدة البرامج واألنشطة
مع الفريق العالجي بالمنزل مع تحديد أهداف النشاط والنتائج المتوقعه من تنفيذه وتوثيق ذلك.
 )4تحديد مهام ومسئوليات جميع القائمين على البرامج واألنشطة وتوفير التجهيزات والمستلزمات
الالزمة لتنفيذ النشاط.
 )5التأكد من توفر البيئة األمنه لتنفيذ النشاط.
 )6توثيق نتائج النشاط والنزالء المستفيدين منه وتوثيق ذلك.
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التعامل مع حاالت اإلنتكاسة
الهدف

الحد من حاالت اإلنتكاسة

السياسة

يجب أن يقوم المنزل بإعتماد سياسة خاصة للتعامل مع حاالت اإلنتكاسة لنزالء المنزل وتكثيف الجهود
نحو تحقيق الهدف األساسي من إنشاء المنزل والذي يتركز على الحد من اإلنتكاسة ووضع البرامج
العالجية واألنشــطة التأهيلية والترفيهية التي تســاهم في تحقيــق هذا الهدف ويجــب وضع اآلليات
واإلجراءات المتبعة في حالة وجود حالة انتكاسة ألحد نزالء المنزل وكيفية التعامل معها.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المنزل ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك.

الفحوص الطبية الروتينية لنزالء المنزل
الهدف

المحافظة على سالمة نزالء الدار الصحية.

السياسة

يجب أن تقوم إدارة المنزل بإعتماد سياسة خاصة إلجراء الفحوصات الطبية الروتينية لجميع نزالء المنزل
بشكل دوري ومنتظم لمتابعة حالتهم الصحية والتأكد من سالمتهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب
نتائج الفحوصات مع وضع اآلليات التي تضمن تطبيق السياسة بشكل مستمر .

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات الدار ووفق األنظمــة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشــتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1أن يتم إجراء الفحص الطبي الروتيني لجميع النزالء بشكل دوري ومنتظم بحيث يجب أن يتم فحص
كل نزيل مره باألسبوع كحد أدنى وتوثيق ذلك.
 )2إجراء فحص يومي لنزالء المنزل الذين يعانون من األمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ومتابعتها
بشكل مستمر وتوثيق ذلك.
 )3التنسيق والمتابعة لمواعيد النزالء بالمستشفيات وانهاء جميع اإلجراءات الالزمة لوصولهم لمواعيدهم
بالوقت المناسب ،ومتابعة التزامهم باألدوية المصروفه لهم وتوثيق ذلك.
 )4وضع اإلجراءات المناسبة التي تضمن سرعة وصول النزالء للمستشفيات بالحاالت الطارئة.
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حفظ أمانات نزالء المنزل
الهدف

حفظ أمانات النزالء والمحافظة عليها.

السياسة

يجب على المنزل أن يقوم باعتماد سياسة خاصة لحفظ أمانات النزالء ووضع اآلليات المناسبة للمحافظة
عليها وتسليمها لهم على أن يتم ذلك وفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات وفق إمكانيات المنزل وبما يضمن المحافظة على آمانات النزالء وتســليمها لهم
على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات ما يلي:
 )1أن يتم التأكد من أمانات النزيل قبل إستالمها من قبل مسئول األمانات بالمنزل.
 )2أن يتم استكمال النماذج الالزمة إلستالم وتسليم األمانات والتأكد من سالمتها قبل اإلستالم والتسليم
وتوثيق أي مالحظات موجوده على األمانات قبل استالمها.
 )3أن يتم حفظ اآلمانات بمكان مناسب وآمن.
 )4أن يتم وضع إجراءات تضمن تسليم النزيل أماناته بشكل سهل وميسر.
 )5أن يتم وضع إجراءات تضمن حصول النزيل على حقوقه في حال فقدان أو تضرر أماناته وهي في عهدة
المنزل.

الزيارات الداخلية لنزالء المنزل
الهدف

ضبط وتنظيم إجراءات الزيارات الداخلية لنزالء المنزل ومســاعدة النزيل على ممارســته الحياه الطبيعية
ما أمكن.

السياسة

جميع نزالء المنزل لهم الحق بإستقبال الزوار من الدرجة األولى فقط ويحق للمنزل منع الزيارة عن النزيل إذا
أقتضت مصلحة النزيل ذلك وفق رؤية الفريق المعالج ،ويجب أن يتم تهيئة المكان المناسب للزيارات ووضع
اإلجراءات والضوابط التي تضمن خصوصية الزيارة دون التأثير على مصلحة النزيل.

اإلجراءات

تتم صياغة إجراءات الزيارة حسب إمكانيات المنزل بما يتوافق مع أنظمة الجودة وبما يخدم مصلحة النزالء
وزوارهم حسب اإلمكانيات المتاحة مع توفير بيئة آمنه على أن يكون الحد األدنى من اإلجراءات كما يلي:
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 )2الزوار يجب أن يحملوا بطاقة تعريفية مميزة يتم استالمها من قبل القسم المعني بذلك.
 )3تعريف الزوار بقائمة الممنوعات والتأكد من عدم وجودها.
 )4جميع الزيارات يتم مراقبتها من قبل أفراد األمن والتمريض بما ال ينتهك خصوصية النزيل والزوار.
 )5توضيح آلية إجراءات الزيارة خارج األوقات الرسمية .
 )6ال يسمح للزوار بإعطاء النزيل أي مواد.
 )7يجب تفتيش النزالء بعد عودتهم من الزيارة.
 )8أي حادثة تحصل خالل أوقات الزيارة يجب تدوينها في ملف النزيل وفي تقرير الحوادث
 )9يجب على إدارة المنزل توفير المكان المناسب للزيارة تتوفر فيه الخدمات األساسية.
 )10يحق للطبيب المعالج وضع تحفظات خاصة للزيارة لما يخدم مصلحة النزيل وتكون التحفظات حسب
ما يراه الطبيب مناسب لحالة النزيل سوا ًء منع الزيارة عن النزيل أو من أشخاص معينين أو توصيات
خاصة يطلب من الزوار تنفيذها وذلك بعد المفاهمة واالتفاق مع أسرة النزيل وتوثيق ذلك في الملف
الطبي للنزيل.
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اإلجازة العالجية لنزالء المنزل
الهدف

 )1مساعدة النزيل على ممارســة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية مع وجود مرجع عالجي يرجع
إليه النزيل.
 )2مساعدته على تحسين عالقاته األسرية والمحافظة على المهارات االجتماعية الضرورية.

السياسة

اإلجازة العالجية هي إجازه مخطط لها من قبل الفريق العالجي تمنح للنزيل لمساعدته على تحسين عالقاته
األســرية والمحافظة على المهارات اإلجتماعية الضرورية من خالل بقاءه مع أسرته لمدة يتم تحديدها من
الفريق المعالج ،وينبغي على األخصائي االجتماعي االتصال على األسرة للتنسيق معها الستقبال النزيل أو
مصاحبته من المنزل.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات المنزل ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1عندما يقرر الفريق العالجي تشــجيع النزيل بإجازة عالجية ســواء بطلب النزيل أو أسرته أو رؤية عالجية
من الفريق العالجي ،فان هذه اإلجازة ينبغي الموافقة عليها من الطبيب المشرف على الحالة لمدة ال
تزيد عن عشرة أيام.
 )2يجب أن يتم شرح أسباب وأهداف اإلجازة العالجية للنزيل.
 )3يجب أن يتم تحديد موعد العودة من اإلجازة العالجية.
 )4يجب استكمال النماذج المخصصة لإلجازة العالجية والتي تتضمن:
 )1-4فهم النزيل ألهداف اإلجازة العالجية.
 )2-4موعد الحضور من اإلجازة واإلجــراءات المترتبة على تأخر عودة النزيل ألكثر من  24ســاعة باعتبار
النزيل خرج من المنزل خروج نهائي وذلك بموافقة ولي أمر النزيل والتزامه بالتعهدات والتعليمات
الخاصة بذلك.
 )3-4فحص النزيل قبل الخروج لإلجازة العالجية.
 )4-4تسليم النزيل األمانات الخاصة به.
 )5توثيق جميع اإلجراءات والنماذج اإلدارية والقانونية والطبية بملف النزيل.
 )6يجب أن يتم فحص النزيل بعد عودته من اإلجازة العالجية وتوثيق أي تغييرات تطرأ على النزيل بعد اإلجازة.
 )7تفتيش النزيل قبل الدخول للقسم.
 )8الحصول على تقرير من اسرة النزيل عن حالته خالل فترة اإلجازة العالجية.
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اإلتصاالت األسرية لنزالء المنزل
الهدف

 )1مساعدة النزيل على ممارسة تعافيه والتأقلم مع المثيرات الخارجية.
 )2مساعدته على تحسين عالقاته األسريةوالمحافظة على المهارات االجتماعية الضرورية.

السياسة

يجب أن يقوم المنزل على إعتماد سياسة خاصة لإلتصاالت األسرية لنزالء المنزل وهي وسيلة تواصل ينسق
لها األخصائي اإلجتماعي بالمنزل بين النزالء مع ذويهم عن طريق الهاتف وذلك لتحقيق التواصل األسري
بين النزالء وأسرهم مما يدعمهم نفسيًا واجتماعيًا ويعزز الروابط األسرية واإلجتماعية لدى النزيل

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حسب إمكانيات المنزل ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1مسئولية التنسيق للتواصل بين النزيل وأسرته يجب أن تتم من خالل األخصائي اإلجتماعي.
 )2يقــوم األخصائي اإلجتماعي بحث األســر على التواصل المســتمر مع النــزالء لتعزيز الروابط األســرية
واإلجتماعية لدى النزيل.
 )3يتم إجراء اإلتصال بتنسيق مسبق يقوم به اإلخصائي اإلجتماعي بين النزيل وأسرته.
 )4توفير مكان مناسب إلجراء اآلتصال يضمن خصوصية تواصل النزيل.
 )5توثيق اإلتصال وأي تغيرات تطرأ على النزيل بعد اآلتصال.

إنهاء البرنامج العالجي لنزيل
الهدف

توضيح إجراءات خروج نزيل من المنزل.

السياسة

يجب أن تقوم إدارة المنزل بإعتماد سياســة خاصة لتوضيح إجراءات إنهاء البرنامج العالجي لنزيل وخروجه
من المنزل مع وضع الضوابط واآلليات النظامية الخاصة بتطبيق السياسة بشكل مناسب.

اإلجراءات

تتم صياغة اإلجراءات حســب إمكانيات المنزل ووفق األنظمة والضوابط المنظمة لذلك على أن تشتمل
اإلجراءات على العناصر التالية:
 )1توضيح إجراءات خروج النزيل عند إنتهاء فترة البرنامج العالجي .
www.moh.gov.sa
SaudiMOH
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طلب ذلك
النزيل عندما يتم
إجراءات خروج
 )2توضيح
 )3توضيح إجراءات خروج النزيل عندما يتم خروجه لمنشأة صحية آخرى.
 )4توضيح إجراءات خروج النزيل عند مخالفته ألنظمة العمل بالمنزل أو عندما يكون وجوده بالمنزل مؤثرًا
سلبيًا على نفسه أو على اآلخرين.
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مواصفات أجنحة لتنويم المرضى النفسيين
في المستفيات العامة والتخصصية:
 أن يكون القسم في الدور األرضي (وإن كان في دور علوي فتراعى جوانب السالمة األخرى المتعلقةبالدرج والشبابيك).
 أن يكون للجناح كاونتر استقبال مع مراعاة ضوابط األمن والسالمة للمنومين. أن تكون محطة التمريض في مكان يسمح بمراقبة المرضى مزودة بشاشات مالحظة. وجود صالة/غرفة واسعة لجلوس المرضى وممارسة بعض األنشطة العالجية داخل الجناح. -تخصيص غرفة لمرور الفريق المعالج.

المواصفات المطلوب مراعاتها عند إنشاء قسم جديد ويمكن تطبيقها
على األقسام المستهدفة حاليًا متى ما مكن ذلك:
المساحة تتناسب مع عدد األسرة بأحد الخيارات التالية:

المساحة

 .1غرفة فردية بمساحة تقريبية ( 9متر مربع).
 .2غرفة أربعة أسرة فأكثر بمساحة ال تقل عن ( )20متر مربع أو أكثر بواقع ()5
متر مربع  /سرير.
 .3مراعاة األثاث الذي يتم وضعه في الغرفة ان يكون لالحتياجات األساسية فقط.

األبواب

 .1أبواب خشــبية بعرض يســمح بدخول ســرير طبــي ،ذات مزالــج دوارة ودون
مقابــض داخلية تســمح بإيصادها من الداخــل وبمفتاح ومقبــض خارجي ال
يمكن عقد او تعليق شيء بها.
 .2يفتح للخارج ليسهل الحركة عند اإلخالء وحتى ال يستطيع النزالء إغالق ومنع
الفريق من دخول الغرفة.
 .3يحتوي على نافذة رؤية يسمح برؤية الغرفة مصنوعة من اللكسان الشفاف
الغير قابل للكســر وبســماكة عالية أو الزجاج غير قابل للكسر أو نوعية
أخرى آمنه.

النوافذ

 .1تكون من الزجاج اآلمن الغير قابل للكسر أو الخلع.
 .2تركيب شبك حماية خارجي بشكل جمالي.
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دورات المياه

 .1إمكانية فتح األبواب من الخارج.
 .2عدم وضع سواتر من القماش او البالستيك للمروش.
 .3يفضل عدم وضع شطاف وان تستعمل كراســي ذات فتحات مياه تنظيف
داخلية لالغتسال وان تكون مرشات المياه مثبتة جداريا دون أنابيب خارجية.
 .4إخفاء جميع اعمال السباكة داخل الجدران.
 .5ان تستعمل مغاسل ملساء دون حواف حادة ومقاومة للكسر.
 .6في حالة وجود مرايا أن تكون المرايا الصقة وغير قابلة للكسر.

األفياش
الكهربائي

يجب أن تكون الغرفة خالية من مخارج الكهربــاء (األفياش) وفي حال وجودها
يجب أن تكون بمعايير مطابقة لألمن والسالمة.

اإلضاءة

 .1استخدام إضاءة جيدة ومريحة.
 .2أن تكون اإلضاءة مركبة على السقف مباشرة وعليها شبك وعدم استخدام
األسقف المستعارة.
 .3عدم اســتخدام أي كيابل أو تمديدات خارجية ويجب أن تكون مدفونة في
الجدران أو السقف.

أنظمة
الحريق

حسب المعايير والمواصفات المعتمدة للمنشآت الصحية.

المراقبة

تركيب كاميرات وفق السياسات الخاصة بمراقبة المرضى.
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التكييف

 .1أن يكون التكييف مركزي.
 .2أن تكــون فتحــات التكييف والهواء جانبيــة حتى ال نضطر لتركيب أســقف
مستعارة.
 .3عند وضع المنظم (الثيرموســتات ) داخل الغرفة يركــب بعيدًا عن متناول
النزالء ويوضع له حماية مناسبة من العبث .

األرضيات

 .1يفضل أرضيات الفنيل لمرونتها ولتقليل أضرار السقوط عند حدوثه.
 .2مقاوم للبكتيريا وسهل التنظيف.

الجدران

 .1عدم وجود أركان حادة وحال وجودها يتم تركيب حامي زوايا.
 .2الدهانات بألوان مريحة للنفس مثل (األزرق الفاتح جدًا) و (األخضر الفاتح جدًا)
 .3أن تكون قدر اإلمكان مقاومة للبكتيريا.
 .4أن تكون قدر اإلمكان مقاومة للخدش.
 .5أن تكون سهلة التنظيف.
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القوى العاملة المطلوبة لتشغيل األجنحة:

العدد لكل  25سرير

التخصص

1

استشاري طب نفسي

2

أخصائي طب نفسي

3

طبيب مقيم نفسية

2

أخصائي نفسي غير طبيب

2

أخصائي اجتماعي

18

تمريض

الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت ( ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
النماذج الملحقة (نماذج الملف الطبي)
الٌوْذج

م
الٌوبذج اإلدارٗت (غري طبٖ)

1

اطتُاس ٠تظذَ ٌٝشٜ

2

إطت ّ٬أَاْات َشٜ

3

دخٚ ٍٛخشٚز َشٜ

4

ًَخف اـشٚز

5

ٛرز سكٛم املشٜ

6

اقشاس ٚتـشٜض َشٜ

7

تعٗذ دخَ ٍٛشٜ

8

اطتُاس ٠تؿتٝؽ َشٜ

9

خشٚز كذ ايٓـض ايطإ

ايٓؿظٞ
بايذخ ٍٛيًع٬ز باملظتؼؿ٢

 11قا ١ُ٥ا٫ػٝا ٤املُٓٛع دخٛهلا يًُظتؼؿ٢
 11اقشاس اطتخذاّ ايع٬ز بايـذَات ايهٗشبا١ٝ٥
 12تعٗذ ٚي ٞأَش املشٜ

باؿلٛس  /إطت ّ٬املشٜ

بعذ قشاس خشٚد٘ طبٝاً

الٌوبذج الطب٘ت

initial assessment 13

14
15

ٛرز ا٫طعاف

PSYCHIATRIC NEW PATIENT/IN-PSTIENT SHEET
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إٌّارج اٌٍّحمت ( ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
الٌوْذج

م
الٌوبذج الطب٘ت

16

ٛرز اطتؼاس ٠طب١ٝ

٬َ 17سع ١ايتطٛس املشكٞ

18
19

ٛرز treatment goal plan
ٛرز طًب تكشٜش ٚؽطٝط َخ

21

ٛرز طًب تكشٜش ٚؽطٝط ايكًب

21

ٛرز طًب اسايَ ١شٜ

22

ٛرز PHYSICIAN'S ORDERS

24

ٛرز Universal Laboratory Requisition

23

ٛرز Laboratory request

25

ٛرز اطتُاس ٠ا٭ٚاَش ايع٬د١ٝ

26

ٛرز اطتُاس ٠ايعَ٬ات اؿ١ٜٛٝ

27

ٛرز اطتُاس٬َ ٠سعَ ّْٛ ١شٜ

28

ٛرز َ٬سع ١ايتطٛس املشك ( ٞمشٜل) ٞ

29

ٛرز ايتك ِٝٝايتُشٜل ٞبايطٛاس٨

31

ٛرز اـط ١ايتُشٜل١ٝ

31

ٛرز طذٌ اْؼط ١املشٜ

32

ٛرز بٝإ َتابع ١ساي ١قٝذ َشٜ
الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت ( ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
الٌوْذج

م
الٌوبذج الطب٘ت

33

ٛرز َ٬سع ١٦ٖٝ ١ايتُشٜ

34

ٛرز ايتتبع ا٫دتُاع ٞيًشاي١

35

ٛرز دساط ١ساي١

36

ٛرز ايتك ِٝٝايٓؿظٞ

37

ٛرز تطٛس اؿاي ١ايٓؿظ١ٝ

 38ؼ ٌٜٛإىل ٚسذ ٠ايشعا ١ٜاملظتُش٠

39

ٛرز تكٚ ِٝٝسذ ٠ايشعا ١ٜاملظتُش٠

 41ايتك ِٝٝايتُشٜل ٞملشك ٢خذَ ١اجملتُع
 41طًب اسايَ ١شٜ

يكظِ ايتمٖٚ ٌٝايع٬ز بايعٌُ

42

ٛرز ؼٌٜٛ

43

ٛرز تعًُٝات ايطبٝب
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

أ 01 -

الصفحبث

0-0

اطتُاس ٠تظذَ ٌٝشٜ
دخول رقم :

رقم ادللف :
االسم األول

اسم األب

اسم اجلد

اسم العائلة

........................

........................

........................

........................

جهة حتويل

........................................

اجلنس

......................................

اتريخ ادليالد

رقم اذلوية

.......................................

مصدرىا

.........................................

اترخيها

اجلنسية

.......................................

احلالة االجتماعية

ادلهنة

......................................................

العنوان

...............................

مكان العمل

الداينة

...........................

/

/

..........................

.........................................................................

.............................................................................. .................................................. ........................

......................................................................................... .............................................. ........................

جوال

ت/م

أقرب شخص  ...........................................................صلة

جوال

ت/م

اتريخ فتح ادللف

القرابة .............................................................................

/

/
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

أ 01 -

الصفحبث

0-0

اطتُاس ٠تظذَ ٌٝشٜ

رقم ادللف الطيب MRN:................................................................................................................................................:
اإلسم األول FIRST NAME:........................................................................................................................................ :
إسم األب MIDDLE NAME:....................................................................................................................................... :
إسم اجلدG'FATHER NAME:....................................................................................... .............................................. :
اسم العائلة LAST NAME:.......................................................................................................................................... :

دخول رقم Admission No. :.................................................................................................................................... :
ملخص الخروج
Dis. summary

الطبيب المعالج
Treating Dr.
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التشخيص
Diagnosis

تاريخ الخروج
Date of Dis.

تاريخ الدخول
Date of Adm

تسلسل
NO

/

/

/

/

1

/

/

/

/

2

/

/

/

/

3

/

/

/

/

4

/

/

/

/

5

/

/

/

/

6

/

/

/

/

7

/

/

/

/

8

/

/

/

/

9

/

/

/

/

11

/

/

/

/

11

/

/

/

/

12
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الٌوْذج

0-0

رقن الٌوْذج

ٜز َشٚخشٚ ٍٛدخ

03 - أ

File No:
Name :………………………………..…………….. Age:

Year

Sex:  M

Month

F

Nationality:…………………..……… D.O.B:……………….………… ID. NO:………………...………………… Unit:...................................
نموذج الدخول والخروج
ADMISSION AND DISCHAGE FROM
Place of Birth:.........................................:مكان الميالد
Marital Status:...................................:الحالة اإلجتماعية
Occupation: ..................................................: المهنة
Religion:......................................................: الديانة
Address & Tel. No:............................................................................................................ : العنوان ورقم الهاتف
SIBLING NAME :................................................................................................................... :إسم أقرب شخص
Address & Tel. No:........................................................................................................... : العنوان ورقم الهاتف
آخر
اإلسعاف الداخلي
العيادات الخارجية
مستشفى آخر
Source Of



 : محول من
Referral:
Other
ER
O.P
Other Hospital
INTERNAL TRANSITION
التحويل الداخلي
Date of Adm:........................................ : تاريخ الدخول
Unit:...................: الوحدة
Unit:...................: الوحدة
Time of Adm: ....................................... : وقت الدخول
Date....................: التاريخ
Date....................: التاريخ
 مستقرة

PATENT CASE ABON ADMISSION :

 حرجة

حالة المريض عند الدخول

Preliminary Diagnosis:

:التشخيص المبدبي

Final Diagnosis :

: التشخيص النهابي

Other Diagnosis :

: تشخيصات أخرى
أخرى
Other
تاريخ الخروج

Date of Disharge
Conditionon on
Disharge

نصفي



Anaesthesia:

أخرى



وفاة



موضعي





Regional
Local
Time of Disharge وقت الخروج
حسب طلبه



تحويل



كلي



General
Duration of
Hospitaization
تحسن
شفاء





:التخدير
مدة التنويم
الحالة عند
الخروج

Other
Death
AMA
Ref.
Improved
Cured
Attend. Physician:.............................................. :  الطبيب المعالجUnit Head……………………………………………..: ربيس الوحدة
Sig.:......................................................................... :  التوقيعSig: ........................................................... :التوقيع
 الوالدة والوفٌات والحوادث: فً ظهر النموذج ٌجب تدوٌن البٌانات فً حاالت
Overleaf , must complete information in case of : Delivery , Death & Accident
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رقن الٌوْذج

الٌوْذج

أ 03 -

الصفحبث

0-0

دخٚ ٍٛخشٚز َشٜ
معلومات عن الوالدة
BIRTH INFORMATION

طبٌعٌة Natural 

والدة بالفنتوز Ventose 

تحوٌل بالمقعدة Breech 

بالقٌصرٌة C.S 

أخرى تذكر Othrer 

............................................................................................................................................................................
مولود حً Live Birth 
وزن المولود بالجرام

أنثى Female 

ذكر Male 

مدة الحمل باألسبوع

Birth w.t gm

توائم Twin 

مولود مٌت Still Birth 
Gestational P. weeks

أسباب الوفاة
CAUSE OF DEATH
السبب املباشر Direct Cause: ....................................................................................................................................... :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
السبب الغري بباشر ( أ ) Indirect Cause (A):............................................. .............................. ....................................... :
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
السبب الغري بباشر ب Indirect Cause (B):..................................................... . .......................................................... :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
فً حالة الحوادث
IN CASE OF ACCIDENT
نوع اإلصابة Type of Injury:......................................................................................................................................... :
التاريخ  Date: ..................................:بكان احلادث Location of accident:........................... ........................................... :
رئيس الوحدة Unit Head: ..................................................:

الطبيب املعاجل Attending Physician:.......................................:

التوقيع Sig:................................................................ :

التوقيع Sig:...................................................................... :
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الٌوْذج

رقن الٌوْذج

Discharge Summary زًَٚخف اـش

04 - أ

NAME:……………………………………...……
AGE:
SEX: M  F 
HOSP.NO:
ATTENDING PHYSICIAN: :…. ……………………………………………………………....…………………… WARD No.
D.O.A.:
D.O.D.:
1. HOSTORY & CIRCUMSTANCES LEADING TO ADMISSION : (with Prelminary Diagnosis)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. PHYSICAL , LABORTORY & X-RAY FINDINGS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. FINAL DIAGNOSIS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. CONDITION ON DISCHARGE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. DISCHARGE MEDICATIONS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. FOLLOW UP PLANS:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHYSICIAN'S NAME:………………………………………….. SIGNATUR:……………………...................DATE:………………..…….
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رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٛرز سكٛم ااململشٜ

أ 05 -
ك

كماينيكاملس ه ىكار

الصفحبث

0-0

ايٓؿظٞ

انيكحبايقكامليم كا ء سحكي حكك ركملحك:ك ك

ك

املظتؼؿ.٢

)1

تًك ٞايشعا ١ٜاملتهاًَٚ ١ايع٬ز احملذد ؿايت٘ ايـش ١ٝايٓؿظ ١ٝاملتاس١

)2

إٔ ٜتِ إب٬غ٘ مبـادس بذ ١ًٜيًشعا ١ٜإرا ة ٜهٔ املظتؼؿ ٢قادسٶا عً ٢تكذ ِٜايشعا ١ٜاملطًٛب.١

)3

إٔ ٜتِ إسايت٘ إىل كتـني آخش ٜٔبايشعا ١ٜايـش ١ٝداخٌ املظتؼؿ ٢بٗذف ايتكٚ ِٝٝايع٬ز عٓذ ايلشٚس.٠
ا٫طتُشاس َع املعاجل اؿاي.ٞ

)4

إٔ ٜطًب ؼَ ٌٜٛظٛ٦ي ١ٝسعاٜت٘ إىل َعاجل آخش ،إرا ة ٜشغب

)5

إٔ ٜطًب سأٜٶا ثاْٝٶا َٔ َعاجل آخش باملظتؼؿ. ٢

)6

اؿـ ٍٛعً ٢خذَات ايشعا ١ٜاي٬سك ١أ ٚخذَات ايتمٖ ٌٝاملتاس ١باملظتؼؿٚ ٢املٓاطب ١ؿايت٘.

)7

إٔ ٜتِ تضٜٚذ ٙمبعًَٛات عٔ نٝؿ ١ٝاؿـ ٍٛعً ٢ايشعاٚ ١ٜايع٬ز َٔ اـذَات ايتخــ ١ٝاملتاس١

)8

إٔ ٜتِ َعاؾٚ ١تك ِٝٝا٭ة بؼهٌ َٓاطب.

)9

إٔ ته ٕٛلٝع طذ٬ت٘ ٚبٝاْات٘ ٚناؾ ١ا٫تـا٫ت اـاؿ ١ب٘ َ ،عًَٛات رات طش ١ٜتاَٜ ٫ٚ ،١تِ ايهؼـ عٓٗا إ٫

املظتؼؿ.٢

سايٚ ١دٛد إرٕ نتاب َٔ ٞاؾٗات ا٭َٓٚ ١ٝايكلا ١ٝ٥أ َٔ ٚقبٌ ايؿشٜل ايع٬د ٞاملٗتِ بشعاٜت٘ ٭غشاض ع٬د.١ٝ
)10

إٔ ٜشؾ

قادث ١أَ ٚكابً ١أ ٟػخف غرل َشتبط سزلٝٶا باملظتؼؿ ، ٢أ ٚغرل َشتبط بشعاٜت٘ ٚع٬د٘ باطتجٓا ٤اؾٗات

ا٭َٓٚ ١ٝايكلا. ١ٝ٥
َهإ وؿغ اــٛؿ ١ٝاملشٚ ١ٝ٥ايظُع.١ٝ

)11

إٔ ٜتِ ؾشـ٘ ٚايتشذخ َع٘

)12

إٔ ٜشاؾك٘ عل َٔ ٛايطاقِ ايطإ َٔ ْؿع دٓظ٘ أ ٚأسذ أؾشاد عاً٥ت٘  ٚ ،بع

اؿا٫تٚ ،بظبب طبٝع ١ايؿشف أٚ

ايع٬ز طٛف ٜه ٕٛاملشاؾل أسذ أؾشاد ايطاقِ ايطإ.
)13

إٔ ٜ ٫تِ إػشاى أ ٟؾشد يٝظت ي٘ ع٬ق ١بشعا ١ٜاملشٜ

ٚع٬د٘

ايؿشف ٚايع٬ز دٚ ٕٚدٛد إرٕ َٔ املشٜ

أَٔ ٚ

ايٛؿ ٞايكاْ ْٞٛعً.٘ٝ
)14

يًُشٜ

اؿل عذب بع

املعًَٛات ايظش ١ٜعٔ بع

أعلا ٤ايؿشٜل املعاجل ٚ ,طًب عذّ تٛثٝكٗا

ًَؿ٘ ايطإ ,

ٚريو باملٓاقؼَ ١ع املعاؾني ايزٜ ٜٔشغب ا٭طشاس هلِ مبا ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع ا٭ْعُٚ ١املـاحل ايٛطٓ.١ٝ
)15
)16

اؿؿاظ عً ٢طذل عٛس ٠املشٜ
يًُشٜ

غرل َا تكتل ٘ٝكشٚس ٠ايع٬ز.

اؿل با٫سذلاّ طٛاٍ ايٛقتَ ،ع اٱقشاس عؿغ نشاَت٘ َٚعتكذات٘ ايذٚ ١ٜٝٓايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝسـٛي٘

عً ٢ايشعا ١ٜايـش ١ٝاملٓاطب ١بـٛس٥٫ ٠كٚ ١قذلَ١
)17

يًُشٜ

اؿل

نٌ ا٭ٚقات ٚؼت نٌ ايعشٚف مبا ٜلُٔ سؿغ نشاَت٘.

إٔ ٜتعشف عً ٢لٝع ا٭زلاٚ ٤امل٬ٖ٪ت ايعًُ ١ٝ٭علا ٤ايؿشٜل املعاجل املباػش ٜٔؿايت٘ ٚؽـف

نٌ ؾشد َِٓٗ.
)18

إٔ ٜ ٫تعشض املشٜ

يكٛٝد نُٝٝا ١ٝ٥أ ٚدظذَ ١ٜا ة ٜهٔ َٔ ايلشٚس ٟاؽار ٖز ٙاٱدشا٤ات ؿُاٜت٘ أ ٚؿُا١ٜ

اٯخش َٔ ٜٔاٱؿابٚ ١يؿذل ٠صَٓ ١ٝقذدٚ ٠ؾكاً يًكٛاعذ املٓعُ ١يزيو ٚايـادس َٔ ٠اٱداس ٠ايعاَ ١يًـش ١ايٓؿظ١ٝ
ٚا٫دتُاع.١ٝ
)19

إٔ ٜ ٫تِ عضٍ املشٜ

عٔ املشك ٢اٯخشَ ٜٔا ة ٜهٔ َٔ ايلشٚس ٟعضي٘ ٭غشاض ٚقا ١ٝ٥أ ٚع٬د ١ٝأ ٚأَٓ ١ٝعً ٢إٔ

ٜتِ عضي٘ يؿذل ٠قذدٚ ٠ؾكاً يًكٛاعذ املٓعُ ١يزيو ايـادس َٔ ٠اٱداس ٠ايعاَ ١يًـش ١ايٓؿظٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
)20

يًُشٜلات ايٓظا ٤اؿل

)21

تٛؾرل امل٬بع املٓاطبٚ ١ا٭دٚات ايؼخـ ١ٝايلشٚس ١ٜيًُش. ٜ
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ايٓؿظٞ

ك

)22

تٛؾرل أَانٔ اْتعاس يًٓظاٚ ٤ايشداٍ َٓاطبَٓٚ ١ؿـً.١
اؽار ناؾ ١اٱدشا٤ات ايلشٚس ١ٜؿُاٜت٘ َٔ ايتعشض يٲٜزا ٤ا ٚايتششؾ

)23

يًُشٜ

اؿل

إٔ ٜك ّٛاملظتؼؿ٢

)24

يًُشٜ

اؿل

سؿغ أَٓ٘ ٚطَ٬ت٘ عٓذ ْكً٘ َٔ ٚإىل ٚداخٌ َشاؾل املظتؼؿ ٢أ ٚخاسد٘ يًشا٫ت اين ٜؼشف عً٢

ْكًٗا املظتؼؿ. ٢
)25

يًُشٜ

اؿل

اؿـ ٍٛعً ٢ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝـ ايـش ٞاملٓاطب ؿايت٘.

)26

يًُشٜ

اؿل

اؿـ ٍٛعً ٢لٝع املعًَٛات املتعًك ١عايت٘ ٚٚكع٘ ايـش ٞبؼهٌ ٚا ٚٚاكض ٚبًػَ ١ؿٗ١َٛ

)27

يًُشٜ

اؿل

َعشؾ ١سكٛق٘ َٚظٛ٦يٝات٘ ٚتعشٜؿ٘ بٗا بؼهٌ ٚاكض َٚؿٗ) ّٛػؿٗٝاً  /نتابٝاً)

)28

ول يًُشٜ

َعشؾ٪َ ١طظات اجملتُع املشتبط ١باملظتؼؿٚ ٢اين تٛؾش خذَاتٗا يًُشك ٢ايٓؿظٝني
طًب َذلدِ إرا ة ٜؿِٗ ايًػ ١اين ٜتشذخ بٗا ايؼخف املظ ٍٛ٦عٔ سعاٜت٘.

)29

يًُشٜ

اؿل

)30

يًُشٜ

اؿل

ايع٬ز إرا نإ َظتبـشاً ٚإٕ ة ٜهٔ َظتبـشاً ٜٓتكٌ اؿل يًٛؿ ٞايكاْ ْٞٛعً ٢إٔ ٜتِ

سؾ

تٛكٝض ا٭كشاس ايٓاػ ١عٔ ٖزا ايكشاس َٔ ايطبٝب املعاجل ٜٚظتجين َٔ ريو سا٫ت ايطٛاس ٨أ ٚاؿٛادخ أ ٚاؿا٫ت
ايزٖاْٚ ٘ٝاؿا٫ت اين قذ تؼهٌ خطٛس ٠عً ٢سٝات٘ أ ٚسٝا ٠اٯخش ٜٔاين تظتذع ٞتذخ ً٬طبٝاً بـؿ ١ؾٛسٚ ١ٜمبا
ٜتٛاؾل َع ا٭ْعُ.١
)31

ول يًُشٜ

املؼاسن١

سؾ

ايبشٛخ اٱنًٝٓٝهٚ ١ٝول ي٘ إٔ ٜذلادع عٔ قشاس املٛاؾك ١باملؼاسن١

أ ٟعح

إنًٝٓٝه ٞطبل إٔ قاّ باملٛاؾك ١عً.٘ٝ
)32

ول يًُشٜ

اطتكباٍ ايضٚاس َٔ أؾشاد أطشت٘ أ ٚغرلِٖ َٔ املشخف هلِ بايضٜاس ٠أثٓا ٤طاعات ايضٜاس ٠املظُ ٛبٗا)

املهإ املخـف يًضٜاسٚ ( ٠ميهٔ إٔ ؼذد أ ٚمٓع ايضٜاسٚ ٠ؾكاً يًُتطًبات ايع٬د.١ٝ
اطتكباٍ ايضٚاس أ ٚطًب عذّ ايظُا بضٜاس ٠ػخـٝات َع.١ٓٝ

)33

ول يًُشٜ

سؾ

)34

ول يًُشٜ

َعشؾ ١اطباب َٓع ايضٜاس ٠أ ٚا٫تـا٫ت ايٛاسد َٔ ٠ايعاٚ ١ً٥ا٭ؿذقا.٤

)35

تًك ٢اـطابات ٚايبطاقات ٚاملهاملات اهلاتؿ َٔ ،١ٝايعاٚ ١ً٥ا٭ؿذقاَ ٤ا ة ٜتعاسض ريو َع املتطًبات ايع٬د.١ٝ

)36

هب إٔ ٜتِ إب٬ؽ املشٜ

ٚر ٜ٘ٚظُٝع أْعُ ١املظتؼؿ ٢املتعًك ١بظًٛن٘ نُش. ٜ

)37

ول يًُشٜ

اؿـ ٍٛعًْ ٢ظخٚ َٔ ١ثٝك ١سكٛم املشكٚ ٢رَٚ ِٜٗٚظٛ٦يٝاتِٗ عٓذ ايذخ ٍٛيًُظتؼؿ.٢

)38

ول يًُشٜ

اؿـ َٔ ٍٛاملظتؼؿ ٢عً ٢اـطابات ٚاٱػعاسات  ,أَا بايٓظب ١يًتكاسٜش ايطبٜ ١ٝتِ ايعٌُ ٚؾكاً يًٛا٥ض

املٓعُ ١يزيو ٚاملعتُذ َٔ ٠اٱداس ٠ايعاَ ١يًـش ١ايٓؿظٚ ١ٝا٫دتُاع. ١ٝ
)39

مهني املشٜ

َٔ سؾع ايؼه ٣ٛملختًـ املظتٜٛات

املظتؼؿٚ ٢إب٬غ٘ بٓتا٥ر ريو َع إيتضاّ املظتؼؿ ٢بعذّ تمثرل

ايؼه ٣ٛعً ٢اـذَات املكذَ ١يًُش. ٜ

طالالصك....
يعلىك ماكجيىكا يق عكار للمكيااإلإلط
ااململيم ك/كي حكأ يهك/ك ياف كااململيم ك:ك ك
ك

ك

اوسمك..........................................كا يق عك:ك.......................كا رعمخك:ك .....................ك
(م مكقدم كالايقكوس كاملل دك كاإلماع كا لر دك لوذدكا ء س دكياوج رع دكار لرينك عكاإلماع كا لر دك لالقر كيوايقكامليضى)ك ك
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
الٌوْذج

رقن الٌوْذج

إقشاس ٚتـشٜض َشٜ

أ 06 -

بايذخ ٍٛيًع٬ز بااململظتؼؿ٢

الصفحبث

0-0

أنا ......................................................................................................................... /
رقم حفيظة  ................................. :صادرة من  .......................... :بتاريخ .......................:
وعنواني .................................................................................................................. :
رقم الهاتف  /منزل  ........................................... :عمل ................................................. :
إنني أطلب التنويم في مستشفى  ...................من أجل العالج وأنني على استعداد بااللتزام بما يلي :
)0
)0
)3
)0
)0
)0
)0
)0
)0
)01
)00
)00
)03

أتعهد بإحترام أنظمة وقوانين المجمع  /المستشفى .
اتعهد باإللتزام بجميع المسبوليات المناطة به والتي تم إطالعي عليها .
أتعهد بإحترام الفريق العالجي وجميع منسوبي المجمع  /المستشفى .
أتعهد بإحترام وحسن التعامل مع المرضى اآلخرين .
أتعهد بقبول البرنامج العالجي المقرر في المستشفى والخطة العالجية المحددة لي .
أتعهد بعدم إدخال أل مواد ممنوع دخولها حسب القابمة المحددة من المجمع  /المستشفى.
أتعهككد بالموافقككة علككى عككدم السككماح لككي بإرسككال أو اسككتقبال مكالمككات هاتفيككة إال مككن خككالل األخصككابي
اإلجتماعي وحسب ما يتم تحديده بالخطة العالجية.
أتعهككد بالموافقككة علككى أن قككرار تحككويلي مككن قسككم إلككى آخككر داخككل المستشككفى سككيكون مككن قبككل الفريككق
العالجي المسبول عن رعايتي.
أتعهد بإعطاء عينة تحليل في أل وقت يطلب مني ذل .
أتعهد بالسماح للمسبولين بتفتيشي في أل وقت طوال فترة تنويمي بالمجمع  /المستشفى .
أتعهد باحترام وأداء الشعابر الدينية اإلسالمية .
أتعهد بؤن أشار بفاعلية في المتابعة ببرنامج الرعاية الالحقة حسب مكا هكو مقكرر لكي مكن قبكل الفريكق
المعككالج وأن للمستشككفى الحككق فككي إخراجككي مككن القسككم إذا لككم يحضككر ولككي أمككرل خككالل الفتككرة المحككددة
لخروجي وبعد إشعاره رسميا ع بذل من قبل عالقات المرضى.
أوافق على أن يقوم الفريق العالجي باالتصال بؤسرتي هاتفيا ع أو مقابلتها متى تطلب عالجي ذل .

تم التوقيع من قبل المريض ................................................ :التوقيع  .......................... :التاريخ .................. :
اسم ولي أمر المريض .............................................................. :عنوانه ............................................... :
رقم الهاتف  /المنزل  ................................................... :العمل ...............................................................
الطبيب المشرف على الدخول  ............................................. :التوقيع  ..................... :التاريخ ...................... :
الممرض المشرف على الدخول  ........................................... :التوقيع  ..................... :التاريخ ...................... :
مدير عالقات المرضى  ..................................................... :التوقيع  ..................... :التاريخ ...................... :
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

3-0

رقن الٌوْذج

ٜؽ َشٝ تؿت٠إطتُاس

08 - أ

ألماكً ااململياسبة
المة يف ااأل
ألماكً وضع الععال
ألدوات وااأل
مً فضلك افخص مجيع ااأل
Please Check All Listed, Mark Them off Accordingly And Document This in the
Patient's File

File No.:................................................ رقم ادللف

Patient Name:.......................................:اسم ادلريض

*Hair...................................................... : الشعر

*Body....................................................... : اجلسم

*Toes........................................................:القدم

*Mouth.:.......................................................: الفم

*Nose......................................................:األنف

*Underwear:.....................................:ادلالبس الداخلية

* Check these (Any dressing, bandages or plasters)?

أفحص ىذا (أي أربطة أو غيارات أو مشمع الصق)؟

.....................................................................................................................................................................
*Check Well (Any compensatory medical devices)?

أفحص جيدا (أجهزة تعويضيو مساعده) ؟

.......................................................................................................................................................
* Is it necessary to do anal
search?

Yes  نعم

( If yes, medical officer on duty must be present)

No  ال

ىل الفحص الشرجي ضروري ؟
) ( يف حالة نعم جيب إخطار الطبيب لعمل الفحص

: البس
ااململال

Clothing :
Check all pockets, seams, Lining, etc:

:  إخل... فحص مجيع اجليوب والثنااي

*Hats

:Folds and Brim.............................................................................................. أغطية الرأس

*Thobes

:Pockets:............................................linings/Seams............................................ الثوب

*Underwear

:Pockets:.............................................Lining/Seams................................... مالبس داخلية

*T-Shirt

:Pockets:............................................Lining/Seams..........................................القميص

*Shorts

:Pockets:............................................Lining/Seams.........................................السراويل

*Pants

:Pockets:............................................Lining/Seams.......................................البنطلوانت
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

3-0

ٜؽ َشٝ تؿت٠إطتُاس

File No.:................................... : رقم الملف

*Sweatshirts

:Pockets
:Pockets
:Pockets
:Pockets

*Sweatpants

:Pockets

*Shirts
*Jackets
*Pull-over/Sweater

*Socks

..........................
......................
........................
........................
........................

:Turned inside out & shaken
إلى الخارج ونفضها

*Sandals/
:Under heal
Shoes
داخل الكعب
*Suitcase/Bags
:Pockets
Compartment False Floors
المخابا

Personal Items :

....................

Seams

...............................

قميص برقبة
جاكيت
بلوفير/سويتر
الرداء الشتول
البنطلون
الشتول
الشرابات

.................................

................................
صندل/حذاء
In heal
الثنايا
..................................
....................................... الحقابب
Seams
........................................
..................................
Catches/Latches
األقفال والمقابض

: المعدات الشخصية

ساعة يد
Watch
:Tampered
إذا كان نعم جيب التحفظ عليها إلجراء الفحص عليها
If yes to any, confiscate for further examination.

*Tape
األشرطة

...................................
...................................
...................................
..................................
..................................

Lining/Seams
Lining/Seams
Lining/Seams
Lining/Seams
Lining/Seams

Dose appliance appear to have been tampered with?

الزجاجات

08 - أ

Patient Name:................................................ : إسم المرٌض

* Radio/Tape Player
 راديو/ مسجل

*Bottles

رقن الٌوْذج

فحص البطارية وموقعها وشكلها وهل تغير غير عادل
Check battery compartment and batteries
ال

No………….. نعمYes …………….

ال

No………….. نعمYes …………….

…………………………………………….. ىل ادلكتوب يف نفس ادلوجود ؟:Tampered
…………………………….……………………….. صناديق األشرطة ؟:Tampered

*آلةShaving Gear:
احلالقة

…………………………………………………………………………………...
* أانبيب معجونTubes (e.g Toothpaste):
ىل ادلكتوب نفس ادلوجود
……………..……….……True to Label?…….……….……..……...
األسنان
*Handkerchiefs:
……..……………….……………………… األغذية.………………………* Food Stuffs :
ادلناديل
*Cigarettes:
…………………………………………………………………………..………………………
السجاير
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الصفحبث

الٌوْذج

3-3

رقن الٌوْذج

ٜؽ َشٝ تؿت٠إطتُاس

08 - أ

Patient Name: ................................................... : إسم المرٌض
File No.: ....................................... : رقم الملف
اآلالت الموسيقية
ملحقاتها
* Musical Intruments:
Tampered with ?
ال
No………….. نعمYes …………….
) إفحص المجالت والكتب ( والكتب الدينية
Checked …………………………………………………………………………………
*Books and Magazines (including Religions):
If you have any suspicions, DO NOT believe what the patient says and investigate further . When you sign below you
accept responsibility.

SIGNED:.............................................
SEARCHER:
CO-SEARCHER
N. B : Any patient admitted with suspect plaster (POP) must be subject to X-ray
مالحظات
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
الصفحبث

رقن الٌوْذج

الٌوْذج

أ 10 -

هلا يًُظتؼؿ٢
قا ١ُ٥ا٭ػٝا ٤ااململُٓٛع دخٛٛهل

0-0

م

العناصر

Items

No.

0

عًب ايهدلٜت بمْٛاعٗا

Matches

0

0

٫ٚعات ايتذخني بمْٛاعٗا

Lighters

0

3

اَٛاغ اؿ٬ق ١بمْٛاعٗا.

Razor Blades

3

0

أ ٟأدٚات ساد ٠نايظهانني ٚاملكـات ٚغرلٖا

Sharp Objects as Knives, scissors etc.

0

0

ايكٛاسٜش ايضداد١ٝ

Glass Bottles

0

0

أػشط ١ايتظذٌٝ

Cassette Tapes

0

0

ايػشا ٤بمْٛاعٗا.

All kinds of Glues

0

0

دبابٝع رات سأغ َذبب. ١

Sharp point Pins

0

0

عًب ايػاص

Gas Cans

0

01

ٚقٛد اي٫ٛعات

Lighter Fuel

01

00

ايهٛيْٝٛا ( ايعطٛس ) .

)Perfumes (Cologne

00

00

اؿباٍ .

Ropes

00

03

َشآ ٠صداد ١ٝأَ ٚعذْ١ٝ

Glass or Metal Mirror

03

00

لٝع املمن٫ٛت ٚاملؼشٚبات .

All kind of Food & Beverages

00

00

أ ٟدٚا َٔ ٤اـاسز إ ٫مبٛاؾك ١ايطبٝب املٓاٚب .

00

املظذ٬ت ٚايشادٖٜٛات ايهبرل. ٠

Any Medication without doctor's
Permission
Powerful Receivers & Recorders

00
00

00

املشاِٖ ٚايهشميات بمْٛاعٗا .

All Knid of Creams

00

00

امل٬بع اـاسدَ ١ٝجٌ اؾانتات ٚايبايط.ٛ

Jackets & Overcoats

00

00

ايعًب ٚا٭دٗض ٠ايهبرل ٚايـٓادٜل املعذْ١ٝ

Containers, larg Equipment & Metal and
Plastic Boxes.

00

01

ايتٛؿ٬ٝت ايهٗشباٚ ١ٝ٥ا٭ط٬ى.

Wires & Cable Connections

01

00

لٝع أدٗض ٠ا٫تـا٫ت ( تًٝؿ ، ٕٛبٝذش  ،دٛاٍ )

00

زلاعات ا٭رٕ .

All Communication Equipment
(Telephone, Pager, Mobile Phones).
Headphones.

00
00

03

ايبطاسٜات اؿذِ ايهبرل .

Large Batteries.

03

00

ايظذا٥ش.

Cigarettes

00

ٚايب٬طهتٝو.
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188
للخدمات النفسية وعالج االدمان

467

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
الصفحبث

رقن الٌوْذج

الٌوْذج

أ 11 -

إقشاس بااململٛاؾك ١عً ٢ايع٬ز بايـذَات ايهٗشبا١ٝ٥

0-0

أقر ر ر ر رر .أىر ر ر ر ررا . .............................................................ر ر ر ر ررلة ال..ابر ر ر ر ررة ............................................
ب امل.يض  ........................................................امليرمو باملتشفر ب برامللل الررم .قره  .........................برأىين
ممافق علب عالج امل.يض املذكم .باسرشدااو اللترات الرَ.باةيرة والرم فرنا عرراع مرا .عراو علنراص برأٌ األ

راة

املتئمل قا أوضح ل املفاكا واملضاع ات الم قا يجه علب عراع املدا .او اسشدااو ٍذا اليمع مً العرالج و ألرا
املتشف ب أي عَا أو ضناىات فينا يشعلق باليشيجة أو الف اع .

اطِ ٚي ٞأَش املشٜ

ػاٖذ

ػاٖذ

....................................................

....................................................

....................................................

سقِ ايبطاق.................................... ١

اٱطِ ...........................................

اٱطِ .......................................................:

ايتٛقٝع ........................................:

ايتٛقٝع ........................................:

ايتٛقٝع ....................................................:

 اإلطالع علب الينمذج والشأكا مً اسشي اةُ الف.وط ومتئملية قته الشداي. . -يف حالررة عرراو ووررمد ولر أمرر .للنرر.يض يلررقو عنررا قضرر .مررً قبررا ال .يررق املعررا

ممقعراص مررً كررب

ال مبا واع يف الالةخة .
األطباع وم اقاص مً قبا ماي .املتشف ب عن ص
ٍ( -ذا اإلق.ا .خيمل ال .يق املعا

عراع امل.يض العالج املرلمب ل رتة زميية قادة )
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

Initial Assessment

رقن الٌوْذج

01 - ط

Name:
Date : / /
Time of exam :
File No:
Age:
Sex :  M  F Nationality :
Marital Status :
Occupation :
Level of Education:
Chief Complaint (patient):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Complaint (information):
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
History of present illness:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Past psychiatric history :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
No. Of previous admissions : .............................................. Date & Place of Last admission : ............................................
............................................... ............................................... ............................................... .............................................
Family History :
 - ve  + ve
.............................................................................................................................................................................................
Current Medication History :
Medication
Strength Frequncy Duration Route Last dose
Indication Side effects
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الصفحبث

الٌوْذج

0-0

Initial Assessment

رقن الٌوْذج

01 - ط

Social history & premorbid personality :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Mental state Examination :
Appearance & Behavior : .................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Speech : ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Mood :................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Thinking:.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Perception :.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Cognitive Function:............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Insight & Judgment : ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Physical Examination : ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Vital signs :
Pulse: .................................. Temp : ................................... B.P. ..................................R.R : ..........................
Diagnosis / differential diagnosis :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Criteria of diagnosis :
1) .....................................................................................
4) ..................................................................................
2) .....................................................................................
5) ..................................................................................
3) .....................................................................................
6) ..................................................................................
Management plan :
 OPD :
 psychiatry :
 addiction:
 Admission to :
 observation room ER:
 ICU:
 Other:
 Admission to inpatient wards:
 psychiatry :
 Addiction :
Justification of admission :
1) ....................................................................................
3) ..................................................................................
2) ....................................................................................
4) ..................................................................................
Requested investigations & result :
1) .......................................................................................
3) ..................................................................................
2) .......................................................................................
4) ..................................................................................
Medication :
1) .......................................................................................
3) ..................................................................................
2) .......................................................................................
4)..................................................................................
Date :
191
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stamp & signature : ..........................................................

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

رقن الٌوْذج

رز اٱطعافٛ

02 - ط

File No.:
E.D. serial No.
Name :…………………………………………………………………………………………………….………… DOB:
Age:
years
month
Sex :  M
F
Nationality :……………………………………………….……Disaster Card No.:
Telephone No.: ……………………………………
Source :  Home  Ref. From :………………..…. Other: ……………..………Medical Legal :  Yes  No
Arrived in:
Date / /
 Ambulance  Wheel Chair  Stretcher  Walk-In  Other
Time of Arrive:
CLINICAL INFORMATION :
Time of Exam:
LNMP.:

Physical Examination:
Temp.

Pulse

B.P.

Resp. respiration rate

Diagnosis :

Plan
Investigations & Treatment
Emergency Physician Name :

Time of Referral:

Consultation Notes:
Time of Exam.:
Decision :
R.O.D. Name :
Dept.:
/
/
Time:
Sign.:
Mode of Disposal :
 Admitted to : ………………………  Referred to :…………………………  Other (Specify)…………………

Sick Leave:  Time of Disposal
Emergency Physician Name :
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Nurse Name :
Sign.:

Sign.:
Date:

/

/

الدليل اإلشرافي
192
للخدمات النفسية وعالج االدمان

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

PSYCHIATRIC NEW PATIENT/IN-PATIENT SHEET

History section.
Name :
Consultant:

03 - ط

File No.
Sex:
Date:

M 

/

F 
/

Age:

Reliability:
Complaint (s); present history :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Past history :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Past medical history :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Family history:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

PSYCHIATRIC NEW PATIENT/IN-PSTIENT SHEET

رقن الٌوْذج

03 - ط

PERSONAL HISTORY : (Development, School, Work & Marriag):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Premorbid personality :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Mental state examination :
General Appearance, Behavior:
Talk :
Mood:
Thought
Perception:
Cognetive functions :
Orientation:
Attention and concentration :
Memory :
General knowledge:

474
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-3

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

PSYCHIATRIC NEW PATIENT/IN-PATIENT SHEET

03 - ط

Insight & judement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Differential diagnosis :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Management plan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Investigations:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Treatment:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Signature:
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Date:

/

/

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

PSYCHIATRIC NEW PATIENT/IN-PATIENT SHEET

رقن الٌوْذج

03 - ط

Physical Examination section:
General description :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Pulse :
B.P:

Resp :
Height:

Temp:
Weight:

Systemic examnation:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Head:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Chest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Abdomen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
C.N.S.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Extremities:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝ طب٠اطتؼاس

04 - ط

File No.:
Name :………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Sex :  M

Age :

F

Occupation:……………………………………………………………………………………….. Nationality :………………..……………………………….…
Consultant In-Charge : ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………….…
Dept.: ………………………………………………………………….……………………………Unit:……………………………….....……………………………..
To Dr. : ………………………………………………….. Designation & Speciality: ………………………………………………………………….…..
Date of Admission : ………………………………  Urgent
 Not Urgent
OBJECT OF CONSULTATION & CLINICAL NOTES (Including Investigations & Finding )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Provisional Diagnosis / Problem : ………………………………………………………………………..……………………………………………………
Physician : ……………………………….……………………………………Singature: ….……………………………Date :…..………………….……..
CONSULTANT'S REPORT FINDING:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
RECOMMENDATIONs :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Name of Consultant: ………………………………… Singature: ….………………………Date :…..….………..
Time :………………………
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

ٞس ااململشكٛسعات ايتط٬َ

05 - ط



File No.:
Name :……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..



Age :
Yrs./Month
Sex :  M
F
Occupation:…………………………………………………….……………………….. Nationality :…………………………….…………………………….…
Consultant In-Charge : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
Dept.: ……………………………………………………………………………..………………Unit:………...……………………………………………………..…

Date

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

478

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Progress notes
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
……………………………………………………………………..………………………………………..…………
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

رقن الٌوْذج

Treatment goal plan

06 - ط

File No.:
Name :………………………………………………………………………………………………………………..
Age : ………………...................................……..……. I.D. No.: ……………………………..
Unit:………......................................................................……………………………..…
Date

199

Problems

الدليل اإلشرافي

Present treatment
goals
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Treatment
approaches

Expected achieval
date

Actual
achieval date

signture

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

ط ااململخٝش ؽطٜتكشٚ طًب

07 - ط

File No.: 
Name :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Age :  Yrs./Month
Sex :  M
F
Occupation:……………………………………………………………………………………….. Nationality :……………………………………………….……
Consultant In-Charge : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Dept.: ………………………………………………………..……………………………………………Unit:………………….……...……………………………..…
CLINICAL
(Particularly specify last, seizure type, frequency and whether controlled or not, Family History,
SUMMARY :
head injury, etc )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
MEDICATION: (resent and past) ……………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…….
RESULTS OF OTHER RELEVANT INVESTIGATIONS:…………………………………………………………..…………………………………..…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
REASONS FOR REQUESTING TEST: ………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 1. ROUTINE  2. URGENT  3. PORTABLE
Appt. Time : ……………………………… Date : ………………………………
JUSTIFICATION (for 2 & 3) : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
Requesting Physician : ………………………………..…………………………… Signature : ………….……………… Date : …………………….
REPORT
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Requested by :

481

Signature:

Date:
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

ط قًبٝش ؽطٜطًب تكش

08 - ط

File No.: 
Name :………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Age :  Yrs./Month
Sex :  M
F
Occupation:………………………………………………………………….……………………….. Nationality :……………………………………………….
Consultant In-Charge : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……
Dept.: ………………………………………………………………..…………………………………Unit:………..........................…………………………..…
Type of Request:  Routine  Urgent
Relevant Clinical Information:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Provisional Diagnosis / Problem :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Pulse Rate :……………………………………………Temp: …….………………………. B.P.: ..………………………………………………...………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…
Medications :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…
Special Requirements ( Specify):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Requested by : ………………………………… Signature : ………………………………… Date: ……………...…
201

الدليل اإلشرافي

للخدمات النفسية وعالج االدمان
481

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ط 09 -
نوع الحالة Case Status
رقم السجل الصحي بالجهة المحيلة :
إسم المريض :Patient Name
السن : Age
الجنس :Sex
رقم الهوية :ID Card NO.
المهنة :Occupation
هاتف العمل :Office Tel NO.
الجوال :Mobile No.
رقم الفاكس :Fax
كيفية الموافقة على استقبال المريض

الصفحبث

3-0

طًب إسايَ ١شٜ
 عادل

 عاجل

 طوارئ

الجنسية :Nationality

 بواسطة الهاتف

 بواسطة الفاكس

 بواسطة تحويل رسمي

شكوى المريض Chief Complaint
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
التاريخ المرضي History
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
الفحص السريرل Clinical Examination
Tempe
R.R
B.P
Pulse
درجة الحرارة
معدل التنفس
ضغط الدم
النبض
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
الدليل اإلشرافي
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482

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

ط 09 -

الٌوْذج

طًب إسايَ ١شٜ

الصفحبث

3-0

الممرض المسبول ...................................................................................................................................................... :
نتابج الفحوصات والتحاليل ( )Investigation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
العالج المعطى( )Treatment Given
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
التشخيص ()Diagnosis
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
التخصص المطلوب اإلحالة إليه )........................................................................................ : ) Referred to (Required Dept
سبب اإلحالة :Reasons for Referred
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
اإلجراء المطلوب :Action Needed
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

ط 09 -

الٌوْذج

طًب إسايَ ١شٜ

الصفحبث

3-3

إسم وتوقيع الطبيب المعالج Name & Signature of Physician:…..……………………………………………………………………………………...…….
رقم الهاتف  ................................................................................... :Tel No.التحويلة ............................................ :Ext
رقم الفاكس  ...................................................................:Fax NO.مدير المستشفى .............................................................
الرد من قبل الجهة المحال إليها المريض :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
إسم وتوقيع الطبيب .................................................................................................................................................... :
 للمالحظة في الطوارئ
 خروج بعد أخذ العالج المناسب
 تنويم
اإلجراءات المتخذة:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
مالحظة ( ٌرجى إعادة النموذج مع الممرض المرافق للمرٌض ) .

الدليل اإلشرافي
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484

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

PHYSICIAN'S ORDERS

رقن الٌوْذج

10 - ط

Name :…………………………………………………………………….....……………………… ward : …………………………………… Hospital No.:
Date & Time
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

DRUG ALLERGIES
Orders and signature
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................

Signature
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Name :…………………………………………………………………….....……………………… ward : …………………………………… Hospital No.:
Date & Time
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

DRUG ALLERGIES
Orders and signature
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................

Signature
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

Name :…………………………………………………………………….....……………………… ward : …………………………………… Hospital No.:
Date & Time
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
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DRUG ALLERGIES
Orders and signature
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
.......................... .......................... .......................... ..........................
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Signature
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

BICHEMISTRY
 FBS
 RBS
 PPS
 Glucose T.T.
 Urea
 Creatinine
 Uric acid
 T. Bilirubin
 Bilirubin D/IND
 SGOT
 SGPT
 Alk. Phosph
 G.G.T.
 T. Protein
 A/G ratio
 Amylase
 T. Lipids
 Cholesterol
 Triglycerides
 HDL
 LDL
 HBDH
 Acidphoshatase
 Protein Electrophoresis
 Sodium
 Potassium
 Calcium
 Albumin
 Phosphorus
 S. Iron
 TIBC
 Lithium

URINE
 Complete Urine analysis
 Calcium
 Before & After P.M.
 Pregnancy

Physician's sign.:

486
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رقن الٌوْذج

Laboratory request
HAEMATOLOGY
 CBC
 ESR
 HB
 WBC
 WBC/Diff
 Platelets
 Retics. Count
 ABO RH
 Bl. Film for Mal
 B.T & C.T
 P.T
 P.TT
 Sickle test
 G-6-PDH
 Coomh's D/Ind

 HB Electrophoresis
HORMONES
 T3
 T4
 TSH
 FT3
 Testosterone
 Prolactin
 FSH
 LH
 Progesterone
 B-HCG (Quant)
 B-HCG (Quantit)
 Cortisol
MICROBIOLOGY
 C & S for
 Direct Smear
 Skin scrape (KOH)
 Z.N. for AFB

11 - ط
SEROLOGY
 VDRL/RPR
 TPHA
 Widal
 Brucella
 Mono test
 R.F
 CRP
 ASOT
 ANA
 Toxopfasma IgG
 Tocplasma IgM
 Robella IgG
 Robella IgM
 CMV IgG
 CMV IgM
 HBs Ag
 HBs Ab
 HBe Ag
 HBe Ab
 HBc Ab
 HBe Ab IgM
 HAV IgM
 Anti-HCV
 Bilharzias Abs
 Gonorrhea Ab
 Chlamydia Abs
 HIV 1+2 Abs

SPECIAL TEST
 Semen
 Semen Fructose
 Prostate Specific Ag
PARASITOLOGY
 Stool analysis
 Occult Blood
 Rota Virus in Stool

Date:

/

/

الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

 Routine
 Stat:
Time collected :

Universal Laboratory Requisition
 Emergency

Lab No.:

Time received:
By technician :

Sex:
M F
Unit: ……………………….…………………………...
Date:
/
/
Physician: ……………………………………………..

Serum Screen for
Abusable Drugs
 Ethel alcohol
 Benzodiazepine

Serology
 CRP
 RA
 ASOT
 Widal
 Brucella
 VDRL (APR)
 HABSAG
 ANT-HCV
 HIV
 Other

Clinical Diagnosis:

Chemistry
 FBS (glucose)
 PPBS (glucose)
 RBS (glucose)
 UREA
 Creatinine
 Uric acid
 NA/K
 Total protein
 Albumin
 SGOT
 SGPT
 Alkaline phosphates
 Bilirubin
 GGT
 Calcium
 Phosphorus
 CK
 CKMB
 LDH
 HBDH
 Cholesterol
 Triglycerides
 HDL
 LDL
 Iron
 TIBC
 Other

Physician's sign.:
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12 - ط

Name:……………………………………………………
MRN: …………………………….……………………...
Age: ……..………………..…….………………………

Collected by:

Urine Screen For
Abusable Drugs
 Cannabinoids
 Barbiturates
 Amphetamines
 Opiates
 Cocaine
 Benzodiazepines

رقن الٌوْذج

Hematology
 CBC
 ESR
 HGB & HCT
 Sickling test
 Prothrombin time
 Partial thromboplastin time
 Bleeding time
 Clotting time
 Blood film for malaria
 Blood group & RH
 Other

Clinical microscopy
 Urine analysis
 Stool analysis
 Semen analysis
 Pregnancy test

Miscellaneous

Microbiology
 GRAM stain
 AFB
 KOH for Fungus
 Culture & Sensitivity










Type of samble
 Blood
 Urine
 Stool
 Throat Swab
 Sputum
 Other

Date:

/

/

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝد٬اَش ايعٚ ا٭٠اطتُاس

01 - ت

File No.: .............................................................................................................................................. : رقم الملف
Patient Name:................................................................................................................................. : إسم المرٌض
Date of Birth: ...................................................................................................................................: تارٌخ المٌالد
Nationality .................................................................. : الجنسٌة
Sex:  أنثى F  ذكرM : الجنس
Ward : )
( : الجناح
Bed No. : )
( : رقم السرٌر
Consultant:
Date :

/

/

Once only & PRE- medications (Stat. Doses)
Date
Time
Drug

AS Required Medications (P.R.N.)
Drug
Dosage
Date

Route
Dr.s Sig.
Drug

Dosage
Date

Route
Dr.s Sig.
Drug

Dosage
Date

Route
Dr.s Sig.
Drug

Dosage
Date

488

Route
Dr.s Sig.

Know Drug Allergies :
NOTE: To discontinue a regular or a PRN Drug, Close appropriate
section by a Red oblique line and your Name.
Dosage

Route

Doctor's SIG.

Nurse's SIG.

Date

Time
Nurse's Name
Nurse's Sig.

Date
Time
Nurse's Name
Nurse's Sig.
Date
Time
Nurse's Name
Nurse's Sig.
Date
Time
Nurse's Name
Nurse's Sig.

الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

Regular medications:
Date

Date / Time

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

209
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الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝد٬اَش ايعٚ ا٭٠اطتُاس

01 - ت

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-3

Regular Medications:
Date

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝد٬اَش ايعٚ ا٭٠اطتُاس

01 - ت

Date / Time

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

Date

Medications
Dosage
Route
Frequency
Dr ' Signature

491
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝد٬اَش ايعٚ ا٭٠اطتُاس

01 - ت

I.V. FLUIDS
Date

Time

Type\
concentration

Rate\
frequency

Additives\
dose

Dr's SIG.

Discontinued
Date
Time

Nurse's SIG.
Administerd
D/C

DISCHARG MEDICATIONS
Date

211

Medication
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Dose
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Route

Frequency

Duration

Signature

Remarks

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي

١َٜٛٝات اؿ٬ ايع٠اطتُاس

02 - ت

01
1
00
00
1
03
01
01

011
30
01
30

01

01
30
01
30

01
30

01
01

31

001
01

001
00

001
00

(Resp-Black)
(Puls-Red)
(Temp-Buld)

Blood
Pressure
Weight
Diet
Bowel Movement = (BM)
Enema = (E)
Cath (C) Urint = Viod (V0
Activity
24 hr output/input

Special Treatment
and Procedures

Remarks
X-Ray
Lumbar Puncture
Thoracocentesis
Praracentesis
Sutures
Drains
IV Cut down
Others:
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00

0

PM
0

00

0

AM
0

0

00

PM
0

00

AM
0

00

0

0

0

0

0

00

0

AM
0

0

00

PM
0

0

00

0

0

00

0

00

0

AM

00
1
00

0

resp
B.P
Temp

cods
B.P-Green))

PM

Unit:

Day Of Hospitalization
Allergies
PM
AM
PM

Date
AM

Dept.:

)

0

File No.:(
Consultant In-Charge :
Sex :  M
F

00

Name :
Nationality :
Age :  Yrs./Month

رقن الٌوْذج

0

0-0

الٌوْذج

00

الصفحبث

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

رقن الٌوْذج

ّٜ ااململشْٛ ١سع٬َ ٠اطتُاس

Patient Name : ......................................... : اسم المريض
الوقت

التاريخ

Time

Date

21 : 00

/

/

22: 00

/

/

23:00

/

/

00:00

/

/

01:00

/

/

02:00

/

/

03:00

/

/

04:00

/

/

05:00

/

/

06:00

/

/

07:00

/

/

08:00

/

/

03 - ت
File No. ................... : رقم الملف

احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة

NOTE: Record sleeping time with place of sleep everyday

: مالحظات

...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

KEYS

...................................................................................................................................................................................................................................................................

انئم

غري انئم

 بعيد عن السرير/ مستيقظ

 على السرير/ مستيقظ

S = Sleeping

A = Not Sleepingِ

AOB= A wake / Out of bed

AIB=A wake / In bed

NOTE: Observe for Day/evening sleep and record. Obs
drinks w/caffeine ).
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caffeine intake (i.e # of cups of tea, coffee, soft

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

) ٜ (مشٞس ااململشكٛ ايتط١سع٬َ

04 - ت



File No.:
Name :…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..



Age :
Yrs./Month
Sex :  M
F
Occupation:…………………………………………………..………………………………….. Nationality :……………………………………………….……
Consultant In-Charge : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Dept.: …………………………………………….……………………………………………………Unit:……………………………...……………………………..…

Date

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

494

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nurses Progress notes

Signature
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ت 04 -

َ٬سع ١ايتطٛس ااململشك( ٞمش) ٜ

Signature

Nurse Progress notes

الصفحبث

0-0

Time

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Date

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

الدليل اإلشرافي

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

Department القسم

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

٨اسٛ بايطٞلِٜ ايتُشٝٝايتك

05 - ت

Physician Name اسم الطبيب

Age: ............... : العمر

File No.

Sex : M  ذكر

 Police  Self  Family  Other:

Brought by:
Admission:

 Readmission  New admission

Type of
Admission:

 Elective

رقم امللف

F   أنثى: اجلنس

اسم املريض

Nationality:

:اجلنسية

: أخرى  العائلة  نفسو

 شرطة

: أحضر بواسطة

 دخول جديد  إعادة الدخول

 Emergency  Other:

Time:
Date of
Admission:
Reason for admission : (chief complain)

Patient Name

: الدخول

:  أخرى  طارئ  اختياري

: نوع الدخول
: الوقت

/

/

/

/

: اتريخ الدخول
: سبب الدخول الشكوى اجلديدة

..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................................
: العالج املعطى يف الطوارئ

Treatment at (given at ER.):

: احملاليل الوريدية

I.V. Infusion :

: الفحوصات

Investigation :

:أخرى

Other :
Known medical illness:

: أبراض ابطنية

Medications/brought :

:  أحضرت بعو/ األدوية املستخدبة
……………………………………………………………………: ًسابقا

Surgical history: ……………………………………………………………………
medical  غرفة العزل طيب
Isolation room

Patient
in:

احلرارة

Temp.

Pregnant :
Contagious
Disease(s)
Rment/Injuries:
Skin Condition
(Describe):
Vision :
Heading:
Mobility:
Patient at a
risk of fall :
Nutrition :
Bowel motion :
Bladder
function :

Observation room  غرفة املالحظة

Pulse (site)
No  ال

treatment room  غرفة العالج

: املريض يف

الفحص الجسدلPhysical examination
النبض

B.P.

Yes  نعم

ضغط الدم
: حابل

التهاب الكبدHepatitis 

Type: (
Yes , If yes specity:

weight

الوزن

height

الطول

Known allergies:

:وجود حساسية

HIV  اإليدز

)

...................................... Other  أخرى
:  يف حالة نعم حدد,  نعم ال

No 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

األبراض املعدية

: إصاابت جسدية/ إعاقات
حالة اجللد وصف

أجهزة بستخدبةDevices 

خللImpaired 

طبيعيNormal 

:النظر

أجهزة بستخدبةDevices 

خللImpaired 

طبيعيNormal 

:السمع

حباجة للمساعدةNeed assesstance 

خللImpaired 

طبيعيNormal 

القدرة على احلركة

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
طبيعيNormal 
إبساكConstipation 

إسهالDiarrhea 

:املريض عرضة للسقوط

غذاء خاصSpecial diet 

:التغذية

طبيعيNormal 

:اإلخراج

خللImpaired 

طبيعيNormal 

Specify problem: ……………………………………………

: ………………………………………………… حدد املشكلة.……:

V/S should be taken before reviewing patient by ER resident

496

Padded room  غرفة العزل

عمليات جراحية

:وظيفة املثانة

جيب أن تؤخذ العالبات احليوية قبل براجعة املريض بن قبل طبيب الطوارئ
الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

٨اسٛ بايطٞلِٜ ايتُشٝٝايتك

05 - ت

Mental Status فحص الحالة العقلٌة
Appearance
( grooming/hygiene):

Appropriate  بناسب

Unusual  غري عادي
:  أخرى حدد

 Other (Specify):
غري براتحRestless 
Relax  بسرتخي

غري بستقرPacing 

Motor activity:

Disheveled  غري برتب

:  الرتتيب/  النظافة: املظهر

lethargic  خابل

:النشاط احلركي
:  أخرى حدد

 Other (Specify):

عاديNormal 

Speech Rate :

Slow  بطئ

Pressured  بضغوط

:سرعة الكالم
:  أخرى حدد

 Other (Specify):
Speech Content:

بناسبAppropriate 

Poverty of Content  فقر يف احملتوى

Circumstantial  شرح بفصل

: حمتوى الكالم

Incoherent  غري برتابط

:  أخرى حدد

 Other (Specify):

 بقاومResistant 
Defensive  دفاعي
Aggressive  عدواين
:التعابل الشخصي
Interpersonal: بتعاونCooperative 
 عاديNormal 
ببتهجEuphoric 
Irritable  بتوتر
Angry  غضبان
Anxious  قلق
: بزاج
Mood:
حمدودRestricted 

Affect :

Thought
Processes:
Thought
Content:

جابد/ بتبلدBlunted 

 تطايرFlight of Ideas 
األفكار

Flat  بتسطح

Appropriate  بناسب

 األفكار املرجعيةIdeas of Reference 
 أفكار انتحاريةSuicidal 

Labile  بتقلب

Inappropriate  غري بناسب

Blocking  توقف

Loss of Associations  عدم ترابط

Paranoia  زوراين

Delusion  الضاللة

 أفكار القتلHomicidal Ideas 

العظمةGrandiosity 

(Ask patient specifically if-s/he feels like hurting self or others )
 الزبنTime 
املكانPlace 

hallucination
Attention:
Judgment
& Insight

Visual  بصرية

 مسعيةAuditory 

:حمتوايت التفكري

Short-term
 خللImpaired 
memory
Long-term
 خللImpaired 
memory
Unwilling/Unable to   عدم القدرة على اإلجابة/ عدم الرغبة
answer

الدليل اإلشرافي
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إسأل املريض ابلتحديد اذا كان يشعر برغبة إبيذاء نفسيو واآلخرين
األشخاصpeople 

 مل تالحظNone noted 
الذاكرة قصرية املدى

 سليمةIntact 

الذاكرة طويلة املدى

 خللImpaired 

: إدراك
:ىلوسة

 سليمةIntact 

Nursing Reassessment ٞلِٜ ايتُشٝٝ ايتك٠إعاد

217

:عملية التفكري

 أخرى حدد

 Other (Specify):

orientation

:الوجدان

 سليمةIntact 

: االنتباه
احلكم
: واالستبصار

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ت 06 -

اـط ١ايتُشٜل١ٝ

اإلسم Patient's Name:.....................................................................:
التوقيع
Sign.

تاريخ حل المشكلة
Solved Date

الدليل اإلشرافي
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تدخالت تمريضية
Nursing Intervention

الصفحبث

0-0

رقم ادللف File No.: ........................................ :
المشكلة
Problem

التاريخ
Date

498

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

١ٝلٜ ايتُش١اـط

06 - ت

Orientation Notes ي ية.الحظات ع
ممال
Recreation room  غرفة الترفيه
Smoking Policy  سياسة التدخين

Date:

TV room  غرفة التليفزيون
Visiting time  أوقات الزيارة

Mosque Carpet  سجادة صالة
Dressing Policy  سياسة المالبس

Smoking Area  منطقة التدخين
Wash room  غرفة الغسيل

Meal Services Times  توقيت تقديم وجبة الطعام
Cafeteria Services  خدمات البوفيه
Nurse Station  محطة التمريض
Prayer Area  منطقة صالة
Phone Policy  سياسة المكالمة الهاتفية
/ / :  التاريخTime: : الوقت
Sign.:
:  التوقيعNurse's Name:
: إسم الممرض

Referral

Date: /

/

: التاريخ

Time:

: الوقت

Location:

In  داخل

Out  خارج

: الموقع

تحوٌل من وإلى أقسام المستشفى

: المكان

Place:

Stretcher  بالنقالة
Ambulatory  مشي
Bed   بالسريرwheel Chair   بالكرسي المتحر: طريقة التحويل
Nurse's Name: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. : إسم الممرض المرافق
Reason for Referral : …………..…………………………………………………….……………………...………………………………………………………... : سبب التحويل
Special Instruction (Send or Received) : ......................................................................................... :)تعليمات خاصة (أرسلت أو استقبلت
...............................................................................................................................................................................................
medication Accompanied: ........................................................................................................... ............................. : العالج يرفق
..............................................................................................................................................................................................
Nurse's Name & Position:...........................................................................................................................................:إسم الممرض

Mode of referral by :

Transfer
Date:

/

/

: التاريخ

Time:

: الوقت

Location:

In  داخل

Out  خارج

: الموقع

تحوٌل بٌن أقسام المستشفى

: المكان

Place:

Stretcher  بالنقالة
Ambulatory  مشي
Bed   بالسريرwheel Chair   بالكرسي المتحر: طريقة التحويل
Nurse's Name: ……………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………….. : إسم الممرض المرافق
Reason for Referral : ………………………………………………………..………………………...……………..………………………………………………... : سبب التحويل
...................................... ....................................................................................................... ................................................
Special Instruction (Send or Received) : ......................................................................................... :)تعليمات خاصة (أرسلت أو استقبلت
................................................................................................................................................................................................
Medication Accompanied: ........................................................................................................................................ : العالج يرفق
...............................................................................................................................................................................................
Nurse's Name & Position:...........................................................................................................................................:إسم الممرض

Mode of referral by :

إجراءات الخروج

Discharge Process

General Condition...............................: الحالة العامة
Special Instructions/Teaching:................................... :  التعليم/ التعليمات الخاصة
Take home medication :..............................................................................................................................: أستلم األدوية عند الخروج
تثقيف
Patient
Medication Action   مفعول الدواءMedication side effect  اآلثار الجانبية للدواء
Follow up  متابعة
:المريض
Educated:
Diet  الغذاء
Clearified  تم توضيحه
Understood  مفهوم
Relative  أحد األقارب
.............................
Mode of transportation:

Discharge:

Accompanied by  مرافق من قبل
Other hospital  مستشفى آخر
...........................................
Stretcher  نقالة
Wheelchair  كرسي متحر
Walking  مشي

Home   المنزل:خروج

Other  أخرى

طريقة
:النقل

وفـاةDeath

Date :
/
/
:التاريخ
Time : ............... : الوقت
Announced by : ...................................................... .....: اإلعالن من قبل
Underlying Cause : ................................................................................................................................................................ .......... : سبب الوفاة
....................................................................................................................................................................................................................
Immediate Intervention :
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. : التدخل الفورل
: سلمت الجثة إلى
Body Handed over to:
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................: اسم الممرض
Nurse Name:
Position Title:…………………………………………………… : الوظيفة
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

ت 07 -

الصفحبث

الٌوْذج

0-0

طذٌ ْؼاط ااململشٜ

إسم المرٌض
Patient Name

رقم الملف
File No.

ايDay : .................................................... : ّٛٝ

تارٌخ ا لتنوٌم
Date of admission

ايتاسٜخ :
** ا٫طتٝكاظ

Wake up

** ايـ٠٬

Prayer

** ايتعإٚ

Cooperation

** ا٫يتضاّ بكٛاعذ ايتذخني

Smoking Compliance

ايٓؼاط ايذٜين

Religious Group

اؾًظ ١ايٓؿظ١ٝ

Psychiatric Session

اؾًظ ١ا٫دتُاع١ٝ
اسػاد ايتعا
دًظ ١ايتُشٜ

Sociological Session
counseling
Nursing Session

ايٓؼاط ايشٜاكٞ

Physical Rehab

ايٓؼاط ايذلؾٞٗٝ

Recreational Activity

ايع٬ز بايعٌُ
فُٛع ايعَ٬ات
تٛقٝع ااململُشض :

/

/

Date :

Occupational Therapy
Total
Nurse's sign.:

عدد مرات الدخول :

Number of admission:
مفتاح العالمات

حضور بمشاركة
حضور

** ( مقبول )

عدم حضور ** ( غير مقبول )

0

Satisfactory

0

Unsatisfactory

1

Very Unsatisfactory

** التقييم مبقبول او غري قبول فقط  1أو . 0
الدليل اإلشرافي
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511

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ت 08 -

الصفحبث

0-0

َتابع ١ساي ١قٝذ َشٜ

اليوم .................................................................................................. :

التاريخ :

/

/

التبرير الطبي لقيد المريض ( ضع دابرة حول السبب ) :
 oمنع إيذاءه لنفسه .
 oمنعه من إيذاء الغير .
 oوجود تهديد وبوادر عنف .
 oلمنع سقوط المريض .
 oإجراء طبي حسب تقييم الفريق المعالج .
 oأخرى ( حدد ) :
.................................................................................................................................................
الوسابل األقل حدة والتي تم استخدامها مع المريض من قبل ( ضع دابرة ) :
 oاإلقالل من المإثرات البيبية المحيطة .
 oنقل المريض إلى غرفة أخرى .
 oإبعاد المواد الغير مرغوب بها من غرفة المريض .
 oنشاطات أخرى لتشتيت اإلنتباه .
 oمساعدة المريض على التعبير عن مايشغل ذهنه .
 oإجراء جلسة منفردة مع المريض .
 oأخرى ( حدد ) :
..................................................................................................................... ..............................
اسباب القيد والتي تم توضيحها لـ :
 oالمريض .
 oأحد افراد األسرة .
 oأخرى ( حدد ) :
...................................................................................................................................................
نوع القيد المستخدم ( ضع دابرة )

Leather
Right Hand
Left Hand
Right Leg
Left Leg
All patients in leather
restraints are maintained
on q 15 minute
observation

شرح تسلسل واقعة القيد (ضع دابرة) :
 oألول مرة .
 oإعادة تقييم .

o
o
o
o
o
o

o Cloth
Mitts
o Right
Hand
o Lift
Hand

Soft Limb
Right Hand
Left Hand
Right Leg
Left Leg

o
o
o
o
o

o Physical Hold
(crisis
Prevention
intervention
) Approved
o Soft Chest
Posey
o Lap Buddy
o Bed Roll

الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

ٜذ َشٝ ق١ ساي١َتابع
ROM q
2HRS

Time

Initials

ROM q
2HRS
C S M

Restraint Relief q 2HRS While
Awake

Signature

Initials

General Key
Done



BR q
2HRS

Food

1

Pink

N/A

Not Applicable
Offered and
Accepted

2

Pale

3

Cyanotic

Hygiene
Comments
AM/PM

Initials

Lnitials

Signature

CSM Key
Sensation

Color

Offered and Refused

512

08 - ت

Signature

+

رقن الٌوْذج

1

Good Sensation

1

2

Diminished/Number/or
Tingling

2

Movement
Able to move
affected limb
Unable to move
affected limb

الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

ٜ ايتُش١٦ٖٝ سعات٬َ

رقن الٌوْذج

09 – ت

File No.: 
Name :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Age :  Yrs./Month
Sex :  M
F
Nationality :……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……
Doctor's Name : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……
Ward: ………………………………………………………………………………………………………………………Unit:………...……………………………..…
Date
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

223

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Time
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ز 01 -

الصفحبث

0-0

ايتتبع اٱدتُاع ٞيًُشٜ
التتبع االجتماعً
Follow Up

اسم األخصائً
Social Worker

التوقٌع
Signature

التارٌخ
Date

إسم األخصائي ...................................................................................:

إسم رئيس القسم ...............................................................:

التوقي ــع ....................................................................................:

التوقيـ ــع .........................................................................:

التاري ــخ ....................................................................................:

التاريـ ــخ .........................................................................:

الدليل اإلشرافي
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514

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ز 02 -

دساط ١ساي ١إدتُاع١ٝ

التسلسل (

الصفحبث

0-0

)

* جهة التحويل  ...................................................................................................:الطبيب المعالج ................................:
 أسرية
* سبب التحويل :
 أخرى (حدد)................................................. :
 طبية
 نفسية
 اقتصادية

المعلومات األولية :
اإلسم:
..........................................................
رقم السجل المدني /اإلقامة

رقم الملف الطبي (

المهنة ............... :

)

العمر ( :

)

جهة العمل ....................................... :

الجنسية ............................ :
/
تاريخها / :
الدخل الشهرل ....................... :

عنوان السكن ........................................................................................... :
إسم ولي األمر ........................................... :
رقم السجل المدني /اإلقامة
الحالة االجتماعية   :متزوج
المستوى التعليمي   :أمي
 بيت شعر
نوع السكن :
 مل
وصف السكن :

الجنس   :ذكر  أنثى
مصدرها ................ :
هاتف العمل .............. :

هاتف المنزل ......................................... :

صلة القرابة .................................. :

مهنته .................................. :

الدخل الشهرل ............ :
هاتف المنزل ................... :
)
عدد الزوجات ( :
 أرمل
 مطلق
 أعزب
 دراسات عليا
 جامعي
 ثانول
 متوسط
ابتدابي
 يقرأ ويكتب
 فيال
 شقة
 مسلط
 شعبي
 بيت طين
)
قيمة اإليجار السنول (
 إيجار

التشخيص الطبي :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
تلخيص المشكلة كما يراها المريض :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
التاريخ المرضي :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
التكوين األسرل
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)

م
0

رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ز 02 -

دساط ١ساي ١إدتُاع١ٝ
القرابة

اإلسم

العمر

الحالة الزوجٌة

الصفحبث

الحالة الصحٌة

0-0

المهنة والحالة التعلٌمٌة

الدخل الشهري

0
3
0
0
0

* تقييم األخصابي االجتماعي للحالة األسرية :
 درجة تكيف المريض مع أسرته : مستوى الدعم والترابط األسرل : -درجة التفاعل االجتماعي مع البيبة المحيطة به

 جيد
 جيد
 جيد

 عالي
 عالي
 عالي

 متوسط
 متوسط
 متوسط

 ضعيف
 ضعيف
 ضعيف

تقييم األخصابي االجتماعي للحالة وسبب البح من الناحية االجتماعية :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
تقييم األخصابي االجتماعي للحالة النفسية :
هل هنا تاريخ لتعاطي المخدرات   :نعم  ال ( إذا كانت اإلجابة بنعم حدد نوع المواد المستخدمة ) :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
* السمات السلوكية التي تإثر على الحالة :
 إنكار وعدم تعاون  عنف وعدوانية  انسحاب وانطواء  اندفاعية  أخرى (حدد)................................................................ :
هل هنا حاجة لتدخل الطبيب النفسي   :نعم

* الحالة االقتصادية :

 ال

يحتاج إلى مساعدة اقتصادية

هل سبق أن تلقيت العالج بؤل من المستشفيات من قبل  نعم

 نعم

 ال

 ال (إذا كانت اإلجابة بنعم متى كان ذل وأين ؟ )

.......................................................................................................................................
* ملخص الحالة االجتماعية :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
* تقييم االخصابي االجتماعي والخطة العالجية :
.................................................................................................................................... -0
.................................................................................................................................... -0
.................................................................................................................................... -3
.................................................................................................................................... -0
الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٕ 01 -

ايتك ِٝٝايٓؿظٞ

الصفحبث

0-0

إســــــم المريض:

Patient Name:

رقــــــــم المـلـــــف:

File No.:

العمــــــــــــــــــــــــر:

Age :

الجنـــــس :

Sex:

المستوى التعليمي:

Education:

الوظيفة :

Occupation:

مصدر التحوٌل

أوال  :مشكلة المرٌض :
شكوى المريض الحالية :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
التاريخ المرضي ( الحالي ) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
التدخالت العالجية السابقة واالستجابة لها :
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
التاريخ المرضي السابق :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
مستوى الدافعية للعالج :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٕ 01 -

ايتك ِٝٝايٓؿظٞ

الصفحبث

0-0

ثانٌا  :التارٌخ الشخصً :
 -0مرحلة الطفولة :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 -0مرحلة المراهقة :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 -3مرحلة الرشد
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ..........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 -0التاريخ الجنسي :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 السن عند البلوغ :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 مشكالت جنسية في السابق :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 مشكالت جنسية حالية :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
 -0التاريخ الجنابي :
.............................................................................................................................................................................
 -0وصف الشخصية :
.............................................................................................................................................................................
 -0العادات واألنشطة :
.............................................................................................................................................................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٕ 01 -

ايتك ِٝٝايٓؿظٞ

الصفحبث

0-3

ألس.ية :
القات ااأل
ثالجصا  :الععال
أ اط ايتؿاع٬ت ا٭طش............................................................................................................................................................. : ١ٜ
.................................................................................................................................................................................................................................................................

ايتاسٜخ ا٭طش ٟيٮَشاض ايٓؿظ: ١ٝ

......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

.ابعصا  :ال خص الع.ل :
املعٗش ايعاّ ................................................................................................................................................................................................................................... :
ايظًةةةةةةةةةٛى ..................................................................................................................................................................................................................................... :
اؿشنةةة....................................................................................................................................................................................................................................... : ١

ايهةةةةةة......................................................................................................................................................... ..............................: ّ٬
ايٛدةةةةذإ .............................................................................................. ........................................................................................ :
اٱدساى :

.............................................................................................................................................................................................................................................

اْ٫تباٚ ٙايذلنٝض :
ايزانةةةةةةةةةةةةةةةةةش: ٠

.........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

ا٫طتذٚ ٍ٫اؿهِ ................................................................................................................................................................................................................... :

ا٫طتبـاس :

......................................................................................................................................................................................................................................

ايتؿهٝةةةةةةش :

.....................................................................................................................................................................................................................................

امتصا ىشاةج ا

شبا.ات الي تية :

ا٫ختباسات ايظابك: ١

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ا٫ختباسات اؿاي: ١ٝ

........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٕ 01 -

ايتك ِٝٝايٓؿظٞ

الصفحبث

0-0

حلالة :
سادسَا  :ملدص ااحل
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

سابعصا  :الشم.يات :
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

الحظات :
ممال
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

ااأل
أل

اة الي ت

إلسه  ...................................................... :الشمقيع  : .........................الشا.يخ / :
ااإل
الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ٕ 02 -

َ٬سع ١تطٛس اؿاي ١ايٓؿظ١ٝ

التارٌخ
DATE

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

الصفحبث

0-0

المالحظات
NOTES
............................................................................................................................................................................

االسم والتوقٌع
Name & Sign.
....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................

............................................................................................................................................................................

....................................
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ّ 01-

ىل ٚسذ ٠ايشعا ١ٜااململظتُش٠
ؼ ٌٜٛإإىل

رقم الملف :

الدخول :

File No.:

اإلسم :

:Name

تاريخ الدخول:

الصفحبث

Adm. Date:

السن
تاريخ الخروج :

0-0

Adm. No.:
D.O.B. (Age):
Dischg. Date:

ادللخص Summary
أطباب ايتش: ٌٜٛ

Reason of Referral:

ايعٛا٥ل املتٛقع١

Potential Barriers to
continue Treatment:

٫طتُشاس ١ٜاملشٜ
ايدلْاَر :
ايتٛؿٝات ايع٬د:١ٝ

Recommendations

:

Patient Comments:

َ٬سعات املشٜ

عل ٛايؿشٜل املعاجل:

الدليل اإلشرافي
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Treatment member
Comments:

512

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

٠ ااململظتُش١ٜ ايشعا٠سذٚ ِٝٝتك

02- ّ

: رقم الملف

File No.:

الدخول

Adm. No. :

Assessment Date:
:Name

: اإلسم

:  الوقتPrepared by:
: ادلعاجل
Discharge Date

Time:
Treating physician :

: اتريخ التقييم

Substance Use

: معد التقييم
: اتريخ اخلروج

تعاطي ادلواد
مظاهر اإلنكار
Denial Manifestations

Motivation for Treatment

الدافعية للعالج

Treatment Status احلالة العالجية
حالة الخروج

Discharge status

Duration of inpatient
stay

هل تم االمسا بالمريض يتعاطى أثناء العالج
Was patient caught using during treatment

Prior outpatient
services

Family Particiption ١ً٥ ايعا١َؼاسن

Substance Abuse ٌاد َٔ قبٛ اطتخذاّ امل٤ٛط
األم

Father

األب

Stepmotherِ

زوجة األب

Stepfather

زوج األم

Foster parents

الوالدين ابلتبين

Other guardian

ويل أمر آخر

Sister

األخت

Brother

Mother

األم

Father

األب

Stepmotherِ
Stepfather

زوجة األب
زوج األم

Sister

األخت

Brother
Other household
member

األخ
أشخاص آخرين ابدلنزل

األخ

Assessment Closing ِٝٝإقؿاٍ ايتك
Patient answers, reflest understanding

ٜ تؿِٗ املش

CONSENT SHEET SIGNED ِٝٝ ايتك٢ًع عٝقٛ ايت

233

خدمات سابقة بالعيادات الخارجية
إنتقال عند الخروج إلى

Discharge referrals/Residential
Discharge referrals/Adjunct

Mother

مدة البقاء بالمستشفى

الدليل اإلشرافي
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Referrals for Other Family Members ٠ٌ أسذ أؾشاد ا٭طشٜٛؼ
Chemical dependency ٕ يٲدَاٞد٬ بشْاَر ع
assessment/treatment
Psychiatric/Psychological referral  طإٚ أٌٞ ْؿظٜٛ ؼ

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ّ 03-

جملتُع
ايتك ِٝٝايتُشٜل ٞملشك ٢خذَ ١ااجمل

االسم Name: .............................................:
اليوم :

Day:

التاريخ :

العمر :
/

Age:
/

الصفحبث

رقم الملف :

Date:

File No.:

3-0

رقم ملف القسم :

Ward File No.:

وقت المغادرة والوصول:

Array & Depart Time:

التشخيص الطبي :

Diagnosis:

العالمات الحيوية

P.B:

Weight:

تقٌٌم الحالة العقلٌة
ضع


ادلظهر ( العناية والنظافة )

Take


بالئم لوضع املريض

P.:

Temp:

Resp:

)(Appearance Grooming/Hygiene
Appropriate for situation

غري برتب
غري عادي حدد ..........................................................
النشاط احلركي

Disheveled
Unusual Specify.................................................
ضع


Take


Motor activity

سبايت

Lethargic

بسرتخي

Relaxed

بتضجر

Restless

يتهدد
أخرى حدد .......................................................... :
طريقة الكالم

Threatening
Other Specify.................................................
ضع


Take


Speech

عادي

Normal

بطئ

Slow

ثقيل

Pressured

احملتوى

ضع


Take


بالئمة لوضعو الصحي

Speech Content
Is Appropriate to station

فقر يف احملتوى

Poverty of content

ظريف التفصيل اململ يف احلديث

Circumstantial

بشوش غري برتابط
أخرى حدد ..........................................................
العالقة مع اآلخرين
متعاون
يعارض  /يقاوم

Incoherent
Other Specify.................................................
ضع


Take


Personal relations
Cooperative
Opposition / Resistant

دفاعي

Defensive

متطفل

Intrusive
Other Specify.................................................

أخرى حدد ..........................................................

الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ّ 03-

جملتُع
ايتك ِٝٝايتُشٜل ٞملشك ٢خذَ ١ااجمل
ادلزاج ( يظهر على الشكل )

ضع


Take


الصفحبث

3-0

)Mood (Appears to be

طبيعي

Normal

فرحة عاربة

Euphoric

ضيق استجابة انفعالية للمؤثر

Irritable

بكتئب

Depressed

غاضب

Angry

قلق

Anxious

الشعور

Feeling

بتحرر

Broad

بقيد

Restricted

بتبلد الذىن

Blunted

سطحي

Flat

بتقلب

Labile

غري بالئم
طريقة التفكري ( تقييم أثناء حديث ادلريض )

ضع


Take


Inappropriate
Thought processes (assess thought when the is
)pt. speeking.

طبيعية

Normal

انغالق التفكري توقف بفاجئ ملسار التفكري وال يعود لنفس النقطة اليت توقف
عندىا

Blocking

غري برتابطة

Loose association

العظمة

Grandiosity

افكار بتطايرة

Flight of idea

افكار برتاجعة

Idea of reference

ضالالت االضطهاد

Paranoid

ضالالت

Delusional

افكار انتحارية

Suicidal idea

أفكار لقتل الغري اسأل املريض ابلتحديد اذا كان لديو رغبة يف ايذاء نفسو او
اآلخرين
اهلالوس

ضع


Take


غري حمددة

Homicidal idea (ask patient specifically s/he feel
) like hurting self or others
Hallucinations
None noted

مسعية

Auditory

بصرية

Visual
Other Specify......................................................

أخرى حدد ..........................................................
ادلعرفة  /الذاكرة قصرية ادلدى

ضع


Take


Cognition / Short – term memory

جيدة

Intact

ضعيفة

Impaired
الدليل اإلشرافي

235

للخدمات النفسية وعالج االدمان
515

إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

ّ 03-

جملتُع
ايتك ِٝٝايتُشٜل ٞملشك ٢خذَ ١ااجمل
الذاكرة بعيدة ادلدى

ضع


Take


الصفحبث

3-3

Long – term memory

جيدة

Intact

ضعيفة

Impaired
القرار

ضع


Take


Judgment
Problem solving such as (what would you do if
you were home and you couldn't remember if
you took your morning medicine or not?) OR (….
If you remembered that you left the stove turned
)on

القدرة على حل املشاكل على سبيل املثال  :باذا تفعل اذا كنت يف املنزل وال
تتذكر إن كنت تناولت جرعة يف الصباح بن الدواء أم ال ؟

جيدة

Intact

ضعيفة

Impaired

بعاند  /غري قادر على اإلجابة

Unwilling/ unable to answer
التفكري اجملرد

تفسري األبثال  :على سبيل املثال  :باذا نقصد عندبا نقول املثل التايل  :اللي بيتو
بن زجاج ال يرجم الناس ابحلجارة  ,او بن جد وجد وبن زرع حصد

ضع


Take


Abstract thinking
(Interpretation of proverbs, such as, " what does
it mean when they say ' people who live in glass
houses should not throw stones?' OR ' the early
'?bird gets worm

خالصة املعىن

Abstract

بتفق بع املثل

Concert

بعاند  /غري قادر على اإلجابة

Unwilling/ unable to answer

…………… …Name : …………………………………………….……………………..…………Sign.:……………..

الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

إسايَ ١شٜ

ّ 04-
 ايعٝادات اـاسد١ٝ
 M1

 M2

0-0

يكظِ ايتمٖٚ ٌٝايع٬ز بايعٌُ
جهة اإلحالة

 M3

 M4

 اـذَ ١ايٓؿظ١ٝ
 M5

البٌانات األولٌة

اٱطِ :
ايعُش :

الصفحبث

 اـذَ ١ا٫دتُاع١ٝ

 M6

 F2

 F1

سقِ املًـ ايطإ :
املٗٓ: ١

اؿاي ١ا٫دتُاع: ١ٝ

ايعٓٛإ .................................................................................................................................................................................................................................................. :
..................................................................................................................................................................................................................................................................
اهلاتـ .................................................................................................................. :اؾٛاٍ .................................................................................................................. :
ػخف ميهٓٓا ا٫تـاٍ ب٘ عٓذ ايلشٚس.......................................................................................................................................................................................... : ٠
ؿً ١ايكشابٖ ........................................................................................................... : ١اتـ ................................................................................................................. :

بيانات طبية نفسية

ايتؼخٝف ............................................................................................................................................................................................................................................. :
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................
عذد َشات ايذخ.............................................................................. : ٍٛ

تاسٜخ ايذخ: ٍٛ

/

/

ٖ14ة

اهلذف َٔ ايتش................................................................................................................................................................................................................................ : ٌٜٛ
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ايع٬ز ايذٚا ٞ٥اؿاي...........................................................................................................................................................................................................................: ٞ
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
أِٖ املؼه٬ت يذ ٣املشٜ

................................................................................................................................................................................................................. :

..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ايطبٝب املعاجل  ................................................................................................ :ايتٛقٝع  ..................................................ايتاسٜخ

/

/

الدليل اإلشرافي
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إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي)
رقن الٌوْذج

الٌوْذج

إسايَ ١شٜ

ّ 04-

الصفحبث

0-0

يكظِ ايتمٖٚ ٌٝايع٬ز بايعٌُ

بيانات طبية عامة
ٌٖ ٜٛدذ يذ ٣املشٜ

أ َٔ ٟاؿا٫ت ايتاي: ١ٝ


 Heart
 Severe side Effects
 Hyper/Hypotension
Diabet
Disease
es
..................................................Other (Specify).......................................................................................................... Infestation Diseases (Specify):
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

طبٝب ايباطٓ .............................................................................................. . : ١ٝايتٛقٝع  .............................................................ايتاسٜخ

/

/

ٖ14ة

بٝاْات طٝهٛيٛد...............................................................................................................................................................................................................................: ١ٝ
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ا٭خـا ٞ٥ايٓؿظ ..................................................................... : ٞايتٛقٝع  ......................................ايتاسٜخ

/

ٖ14ة

/

بٝاْات إدتُاع....................................................................................................................................................................................................................................: ٠١ٝ
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ا٭خـا ٞ٥اٱدتُاع ................................................................. : ٞايتٛقٝع  .......................................ايتاسٜخ
إفادة قسم التؤهيل والعالج بالعمل حول قبول المريض :
بشْاَر ايتمٖٚ ٌٝايع٬ز بايعٌُ .
 مت قب ٍٛاملشٜ
ْ عتزس يهِ عٔ قب ٍٛاملشٜ

/

ٖ14ة

/

ايدلْاَر ايز ٟأػشمت إي ٘ٝيٮطباب ايتاي: ١ٝ

..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

سٝ٥ع قظِ ايتمٖٚ ٌٝايع٬ز بايعٌُ  .................................................. :ايتٛقٝع  ..................................ايتاسٜخ

/

ٌشترط لقبول المرٌض بقسم التأهٌل والعالج بالعمل ماٌلً :
عدم وجود تخلف عقلي أو عته أو سبب عضول لمرض العصبي النفسي وفي حالة وجود صرع يكون تحت السيطرة الطبية .
استقرار المريض من أل أعراض حادة .
)0
عدم وجود عنف أو ميول انتحارية نشطة .
)0
عدم وجود مشكلة تعاطي مخدرات .
)3
في حالة وجود أمراض عضوية يجب أن تكون تحت العالج والمتابعة من قبل مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات العامة .
)0
عدم وجود إضطراب شخصية معادية للمجتمع .
)0
موافقة ذول المريض وتعاونهم .
)0
ع
أن يكون المريض مقيما في نفس المدينة الكابن بها المستشفى .
)7
الدليل اإلشرافي
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)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

الٌوْذج

0-0

ٌٜٛرز ؼٛ

رقن الٌوْذج

01- ع
: الرقم الصحي

File No.:

Name :………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………:اإلسم

Age:
years
month
Sex :  M
F
Nationality :……………………………………………………………………………….………………………………………………………………...…… : الجنسية
Consultant In-charge :.................................................................................................................. : االستشارل المسبول

منمذج حتميا

Referral Form

To do : ……………………………………………………….………………………….. Dept.: …………………………………………………………………………..
Designation: ……………………………………………………………………………Hospital / PHC : ………………………….……………………………..…
From DR.: …………………………………………….………………………………… Dept. : ………………………………….………………………………...…..
Designation: ……………………………………………………………………………Hospital / PHC : ………………………….…………………………..……
Clinical History :
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
Physical Examination :
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
Investigations :
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
Problems/diagnosis :
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
Treatment / procedures done so far :
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….……………………………
Patients condition :
 Stable
 Critical
 Conscious
 unconscious
Reason For Referral :
 Consultation
 admission
Treatment
 Further Investigation
 Other ( specify ) :………………………………………..………………………...

Transportation
:

 Air
 Other ………………………………...
 Nurse
 Other ……………………………...
 X-ray
 Other ……………………………...
Hospital's stamp
Dr.'s Name : …….……………………… Sig.: …….……………………. Date :
/ /
PHC 's Stamp
Date & Time Received : …………………………………………………………………………………………………
Received By: ………………………… …………… Designation : ……………..… Sign.: ……………………...……
Escort :
Documents. Sent :
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 Helicopter
 Doctor
 Lab. Result

)إٌّارج اٌٍّحمت (ّٔارج اٌٍّف اٌطبي
الصفحبث

0-0

الٌوْذج

رقن الٌوْذج

بُٝات ايطبًٝتع

02- ع

Health Care No:
Name: ……...………...……………………………………………………………………………………………………….……...…….……...………...………...…
Age:
Yrs./Month
Sex:  M  F
Nationality: ……...…………….....………...………...........................................................................................................………...…
Consultant In-Charge: ……...………...…………………………………………………………………………………………………………..………...……...
Dept.: ……...………...……………………………………………….……...………..... Unit:………………………….………..……………………..…...………

Date
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Time

Doctors orders

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………….…………………………………………

Doctors sign.
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….
……………..……….

Nurses sign.
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….
……………..……………….

Please Write Date & Time – Sign Each Entry ……………………………………………………... Page No.:
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نموذج سياسات الخروج
رقم النموذج
1

الصفحات

النموذج

1-1

نموذج إقرار وإلتزام ذوي المريض عند التنويم

اسم المريض/
المريضة

العمر

الجنس

رقم الهوية/االقامة

اسم قريب المريض/
المريضة

نوع القرابة

اسم قريب آخر

رقم الهوية/االقامة

 من الدرجة األولى  من الدرجة الثانية رقم الجوال

رقم تواصل شخص آخر

عنوان المنزل

عنوان العمل

اإلقـــــــــــــــــرارات

)1أتعهد بااللتزام بجميع أنظمة وقوانين المستشفى /المجمع.
)2أتعهد بااللتزام بتحمل المسئوليات المترتبة ألي أضرار يتسبب بها.
)3أقر بالموافقة على قبول البرنامج العالجي والمدة المقررة للعالج بالمجمع  /المستشفى.
)4أقر باإلفصاح عن أي معلومات أو بيانات يتم طلبها من قبل الفريق العالجي.
)5أقــر بأننــي أفــوض المجمــع /المستشــفى باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة نحــو العــاج وبالطريقــة المناســبة للحالــة
بمــا فيــه ذلــك الجلســات العالجيــة الكهربائيــة والتدخــات الطارئــة الباطنيــة أو الجراحيــة إذا تطلــب األمــر ضــرورة
ذلــك لتحســن الحالــة أو منــع انتكاســتها داخــل أو خــارج المجمــع  /المستشــفى كمــا أننــي علــى علــم بأهميــة
الــدور المجتمعــي واألســري العالجــي للحالــة بعــد الخــروج مــن المجمــع  /المستشــفى ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
تهيئــة البيئــة الخارجيــة المناســبة للحالــة وذلــك لمواصلــة العــاج بمــا يســهم فــي التحســن والتشــافي.
)6أتعهــد بااللتــزام بعــد انتهــاء البرنامــج العالجــي والتقريــر الطبــي بخروجــه مــن قبــل الفريــق المعالــج بأخــذ المريض
فــي حــال كان غيــر قــادرا علــى الخــروج بنفســه وعنــد طلــب الحضــور الســتالم أدويتــه وأخــذه مــن قبــل المجمــع/
المستشفى.
)7أقــر بأننــي أفــوض المجمــع /المستشــفى بإخــراج المريــض عنــد عــدم حضــوري وال يتحمــل المجمــع/
المستشــفى تبعــات مــا قــد يترتــب عــن ذلــك تجــاه حالــة المريــض بعــد خروجــه وفــي حــال عــدم التزامــي بذلــك.
)8كــدور هــام وشــراكة ذات أهميــة عاليــة أقــر بــدوري فــي أهميــة اســتمرارية المريــض علــى الخطــة العالجيــة
المقــررة لــه مــن قبــل الفريــق المعالــج وعلــى مســؤولية متابعتــه بعــد خروجــه وتبعــات مــا قــد يترتــب عــن ذلــك
مــن حــال االنقطــاع عــن األدويــة أو المتابعــة المنتظمــة بعــد الخــروج مــن المجمــع /المستشــفى.
)9أتعهــد بــأن جميــع بياناتــي صحيحــه وأننــي التــزم بتزويــد الفريــق المعالــج بــأي معلومــات يحتاجونهــا عــن حالــه
المريــض.

االسم

التوقيع

التاريخ

اسم الموظف

التوقيع

التاريخ

الدليل اإلشرافي
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رقم النموذج

الصفحات

النموذج
نموذج تعهد ولي أمر المريض بالحضور ألخذ
المريض من المنشأة بعد قرار خروجه طبيًا

2
اسم المريض/
المريضة

الجنس

العمر

1-1
رقم الهوية/االقامة

نعــم أنــا ولــي أمــر المريــض الموضــح أســمه أعــاه أتعهــد بالحضــور إلــى المجمــع /المستشــفى عنــد الطلــب  ،وذلــك
مــن خــال اتصــال األخصائــي اإلجتماعــي فــي أي وقــت بغــرض مقابلــة الطبيــب المعالــج أو فــي حالــة تقــرر خــروج
المريــض مــن قبــل الفريــق المعالــج لعــدم وجــود دواعــي طبيــة تســتدعي تنويمــه فــي الوقــت الراهــن ،وفــي حالــة
عــدم حضــوري يحــق إلدارة المجمــع  /المستشــفى إخــراج المريــض بموجــب نظــام الرعايــة الصحيــة النفســية وال
تتحمــل المنشــأة أي مســئوليات قانونيــة قــد تترتــب عــن خروجــه.

ولي أمر المريض
االسم

الجنسية

نوع القرابة

رقم الهوية/االقامة

 من الدرجة األولى  من الدرجة الثانية العنوان الوطني
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3

نموذج العقد العالجي

1-1

إقرار وتعهد خاص بالمريض

)1أوافق على قبول البرنامج العالجي والمدة المقررة للعالج والتي تحدد من قبل الفريق المعالج.
)2أوافــق الفريــق المعالــج علــى إجــراء مــا يــراه مناســبًا لحالتــي ســواء العــاج الطبــي أو النفســي أو االجتماعــي
والتــزم بتطبيــق البرنامــج العالجــي.
)3أتعهــد بالتــزام وأداء الشــعائر الدينيــة وأتعهــد باحتــرام األنظمــة والقواعــد المتبعــة وأتعهــد باحتــرام أفــراد الفريــق
المعالــج وزمالئــي المرضى.
)4أتعهد بتعويض أي تلف يحدث في الممتلكات بسب تهاوني أو تعمد مني.
)5أتعهــد بعــدم إدخــال أي نــوع مــن المخــدرات أو األدويــة أو الممنوعــات األخــرى وان اســمح للمســئولين بتفتيشــي
وتفتيــش ممتلكاتــي عندمــا طلــب ذلــك.
)6أتعهد بإعطاء عينات تحليلية عندما يطلب مني ذلك.
)7أتعهــد بااللتــزام بسياســة االتصــال والزيــارات المتبعــة بالمجمع/المستشــفى مــع علمــي بــأن الزيــارة تكــون
مقصــورة علــى األقــارب مــن الدرجــة األولــى فقــط.
)8أتعهــد بالســماح للفريــق المعالــج باالتصــال بأهلــي أذا رأى ضــرورة ذلــك وأتعهــد بااللتــزام بسياســة مكافحــة
التدخيــن المتبعــة بالمنشــأة.
)9فــي حالــة طلبــي الخــروج ضــد النصــح الطبــي وكان قــرار الدخــول الزامــي وكان ذلــك قبــل انتهــاء عالجــي فــإن
ذلــك يكــون عــن طريــق ولــي أمــري ولضــرورات هامــة وفــي حــال عــدم وجــود عوامــل خطــورة وشــيكة تجــاه
نفســي أو االخريــن.
	)10أتعهــد بحــق المجمع/المستشــفى بإخراجــي دون حضــور أحــد مــن ذوي عنــد انتهــاء البرنامج العالجــي المخصص
لحالتــي ويكــون بنــاء علــى الــرأي الطبــي للفريــق المعالج.
	)11للمجمــع /للمستشــفى الحــق بتزويــد الجهــات القضائيــة والتحقيــق مــن خــارج المجمــع عنــد طلبهــم تقريــر
طبــي شــامل ومفصــل عــن حالتــي الصحيــة دون موافقــة منــي.
	)12أتعهــد بالمواظبــة والمحافظــة علــى العــاج المصــروف عنــد الخــروج ومتابعــة مواعيــد العيــادات الخارجيــة
والبرامــج التأهيليــة المقــررة.
	)13أفــوض المنشــأة باختيــار الطريقــة المناســبة للعــاج بمــا فيهــا الجلســات العالجيــة الكهربائيــة والتدخــات
الطبيــة الباطنــة أو الجراحيــة الطارئــة والتحويــل إلــى مستشــفيات أخــرى حــال كان ذلــك ذا ضــرورة طبيــة عاليــة
وطارئــة.
	)14ألتــزم بضــرورة االســتمرار علــى العــاج وعــدم إســاءة اســتخدامه وأن علــي المتابعــة بانتظــام علــى الخطــة
العالجيــة بعــد الخــروج واالندمــاج فــي البيئــة المناســبة لذلــك.
	)15أتعهد بان أقوم باستالم كافة األمانات المالية والعينية من المنشأة عند تقرر خروجي .
	)16اقــر بحــق المنشــأة التصــرف بأماناتــي الماليــة والعينيــة حســب النظــام المعمــول بــه فــي حــال تخلفــي عــن
اســتالمها لمــدة  6أشــهر وال احمــل المنشــأة أي مســئولية تترتــب علــى ذلــك.
	)17أقــر بعلمــي وموافقتــي علــى وجــود نظــام المراقبــة الداخليــة اإللكترونــي داخــل أجنحــة التنويــم للحفــاظ
علــى ســامة المرضــى وحمايتهــم مــن اإلســاءة أو األذى أثنــاء فتــرة تنويمهــم.
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إقرار وتعهد خاص بولي أمر المريض  /مرافق المريض
)1اقــر باطالعــي وموافقتــي علــى جميــع مــا ورد أعــاه واقــر بــان جميــع البيانــات التــي قمــت بإعطائهــا للمنشــأة
عــن المريــض وعنــي هــي بيانــات صحيحــة وتحــت مســئوليتي.
)2أتعهــد علــي نفســي بــان أتعــاون مــع المنشــأة وان أقــوم باســتالم المريــض عنــد أشــعاري باســتقرار الحالــة
وتقريــر الخــروج مــن قبــل الفريــق المعالــج.
)3اقــر بحــق المنشـــاة فــي اخــراج المريــض مــن المنشــأة علــى مســئوليتي فــي حــال عــدم حضــوري الســتالم
المريــض يحــق للمنشــأة إخراجــه دون تبعــات قانونيــة.
)4أتعهــد بــان أقــوم باســتالم كافــة األمانــات الماليــة والعينيــة مــن المجمــع عنــد تقــرر اخــرج المريــض خــال أيــام
األســبوع مــن ( األحــد إلــى الخميــس ).
)5اقــر بحــق االمنشــأة بالتصــرف بأمانــات المريــض الماليــة والعينيــة حســب النظــام المعمــول بــه حــال تخلفــي
عــن اســتالمها لمــدة  6أشــهر دون أدنــى مســؤولية تترتــب عــن ذلــك.

اسم المريض/
المريضة

العمر

الجنس

رقم الهوية/االقامة

اسم قريب المريض/
المريضة

نوع القرابة

رقم الجوال

رقم الهوية/االقامة
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التاريخ

اسم قريب  /ولي أمر المريض

التوقيع

التاريخ
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رقم النموذج
4

النموذج

الصفحات

نموذج إقرار المنشأة بإطالع وتعريف المريض على
حقوقه ومسئولياته

1-1

1.اطالع المريض وذويه على كامل حقوقه قبل وإثناء التنويم.
2.التأكيد حصوله على الخدمة العالجية التأهيلية المتكاملة بأعلى درجات الجودة.
3.ان يحظــى علــى الرعايــة بــكل احتــرام وتقديــر ومســاواة بغــض النظــر عــن جنســه او جنســيته اودينــه وأن يتــم تــو فيــر
الجــو المناســب ألداء فرائضــه وعباداتــه.
4.االلمام والمعرفة باألنظمة والسياسات المتبعة في التعامل مع حالته.
5.الحصول على كافة المعلومات الالزمة و المتعلقة بحالته أثناء وبعد تقديم الخدمة .
6.انــه يحــق لــه معرفــة الخطــة العالجيــة المعــدة لــه ومناقشــتها ومعرفــة البدائــل والمضاعفــات مــع الطبيــب المعالــج
وأســماء كل عضــو فــي الفريــق المعالــج ٫كمــا لــه الحــق فــي مغرفــة الخطــة العالجيــة الجديــدة فــي حــال تغييــر الخطــة
العالجيــة  ٫ويســتثنى مــن ذلــك المرضــى فاقــدي االســتبصار وينــوب عنهــم فــي ذلــك ولــي األمــر او مــن ينــوب عنــه
فــي التوقيــع.
	)18يجــب أن تقــدم الخدمــة للمريــض بطريقــة تضمــن خصوصيــة وســرية المعلومــات المتعلقــة بالمريــض باســتثناء
الصفــة القضائيــة لبعــض الحــاالت.
7.رفــض المشــاركة فــي بحــث تدريبــي وعنــد إشــراكه فــي أي نشــاط مماثــل لــه الحــق فــي معرفــة كل شــيء عــن هــذا
النشــاط قبــل اتخــاذ قــرا ر الموافقــة بالمشــاركة فيــه او رفضــه.
8.اطــاع احــد أقاربــه مــن الدرجــة األولــى ( الوالديــن اإلخــوة  -والزوجــة األبنــاء ) عــن طبيعــة حالتــه وكيفيــة التعامــل اســريًا
معــه وإعــداد برامــج.
9.تثقيف أسرة المريض لتوضيح طبيعة الحالة وكيفية التعامل معها عند الزيارة.
	10.رفض مقابلة أي شخص ال عالقة له بتقديم الرعاية الصحية للمريض بما في ذلك الزيارات.
	11.الحفــاظ علــى ســتر عورتــه فــي غيــر مــا تقضيــه ضــرورة العــاج وكذلــك الحفــاظ علــى ســامته وتوفيــر البيئة المناســبة
لذلك.
	12.تقديــم شــكوى شــفيه او خطيــة او تقديــم مقترحــات بمــا ال يتعــارض مــع جــودة الخدمــة المقدمــة لــه وسياســة
المجمع/المستشــفى.
	13.الحصول على المعلومة بلغة مبسطه يفهمها ويستوعبها.
	14.الحصول على تقرير عن حالته الصحية بالطرق النظامية المتبعة في المجمع /المستشفى.
	15.االقــارب المريــض مــن الدرجــة االولــى ( الوالديــن  -االخــوة  -الزوجــة  -االبنــاء ) الحــق فــي معرفــة الخطــة العالجيــة المعــدة لــه
مــن قبــل الفريــق المعالــج فــي حــال تدهــور قدراتــه العقليــة ومناقشــتها ومعرفــة البدائــل والمضاعفــات والمخاطــر مــع
الطبيــب المعالــج وأســماء كل عضــو فــي الفريــق المعالــج.
	16.الحصــول علــى أي الخدمــات المجتمعيــة بالمجمــع الرعايــة الالحقــة الرعايــة النهاريــة منــزل منتصــف الطريــق ) فــي حــال
أوصــى الفريــق المعالــج بذلك.
	17.يجــب علــى المرضــى أو ذويهــم إعطــاء المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة عــن االمــراض رض الســابقة لهــم والتنويــم
الســابق لهــم والمعالجــات التــي تلقوهــا واي موضوعــات اخــرى تتعلــق بصحتهــم وإلجابــة علــى أي أســئلة تتعلــق بهــذا
الصــدد.
	18.اطالعــه وذويــه بأنــه يجــب علــى المرضــى وذويهــم وزائريهــم احتــرام وإتبــاع كل القواعــد والتنظيمــات والمتبعــة
بالمجمــع /المستشــفى.
	19.اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى وذويهم احترام جميع العاملين بالمجمع /المستشفى.
	20.اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى وذويهم مراعاة حقوق وشعور المرضى اآلخرين وزوارهم.
	21.اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى عدم التعدي على الممتلكات واالدوات الخاصة بالمرضى االخرين.
	22.اطالعــه وذويــه بأنــه يجــب علــى المرضــى المحافظــة علــى كل المواعيــد وفــي عــدم تمكنهــم مــن الحضــور للموعــد
عليهــم االتصــال لإلخبــار بذلــك.
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	23.اطالعــه وذويــه بأنــه يجــب علــى المرضــى وذويهــم احتــرام التعليمــات واالوامــر الطبيــة والعالجيــة الموجهــة لهــم مــن
قبــل الفريــق العالجــي وتقــع عليهــم مســئولية االستفســار عــن التعليمــات المعطــى لهــم اذا لــم تكــن مفهومه.
	24.اطالعــه وذويــه بأنــه يجــب علــى المرضــى وذويهــم فــي تدنــي جــودة الخدمــة المقدمــة للمريــض او عــدم وجــود
معاملــة حســنة مــن الفريــق العالجــي االخبــار بذلــك.
	25.اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى أو ذويهم مسئولية االخبار في حال وجود اعراض جديدة او أي حالة اخرى.

إقر بأنني اطلعت على ما ورد في الحقوق والقائمة أعاله وألتزم بها .
اسم المريض/المريضة

رقم الملف

رقم الهوية

اسم قريب/ولي أمر المريض

التوقيع بالعلم التاريخ

اسم الموظف (ممثل المنشاة)

التوقيع بإطالعه بالحقوق التاريخ
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رقم النموذج

النموذج

الصفحات

5

نموذج استالم االمانات

1-1

اسم المريض/المريضة

القسم

رقم الهوية
م

الجنسية

رقم الملف
تاريخ الميالد

االمانات النقدية

ولي أمر المريض
العدد

م

\

االمانات العينية

هــ

\

العدد

مالحظات:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
جرى االستالم لالمانات العينية و/أو النقدية المذكورة أعاله
اسم المريض(وليه)

رقم الجوال

التوقيع

التاريخ

اسم الموظف

المهمة الوظيفية

التوقيع

التاريخ
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رقم النموذج

النموذج

6
اسم المريض/المريضة
تاريخ الدخول

الصفحات
1-1
رقم الهوية/االقامة

نموذج إقرار خروج ضد النصح الطبي
الجنسية

رقم الملف
الجناح /القسم

العمر

الجنس

ولي أمر المريض
نوع القرابة

االسم

رقم الهوية/االقامة

الجنسية

 من الدرجة األولى  من الدرجة الثانية أتقدم بطلبي هذا وذلك بغرض:
 الخروج ضد النصح الطبي.
 إخراج المريض/ة بياناته/ا أعاله ضد النضح الطبي
علمــا بأنــه تــم إفادتــي مــن قبــل الفريــق المعالــج بأنــه فــي الوقــت الراهــن حالــة المــرض النفســي ال تســمح
بالخــروج وأن البقــاء فــي المستشــفى حاليــا يعــد أفضــل الطــرق العالجيــة حتــى اســتقرار الحالــة ،كمــا أن
الخــروج فــي الوقــت الحالــي قــد يشــكل احتماليــة تدهــور حالتــه الصحيــة النفســية أو قــد يمثــل خطــورة
عليــه مــن نفســه وعلــى اآلخريــن ،وبنــا ًء علــى مــا تــم إيضاحــه ســابقًا فإننــي أكــون مســئوال عمــا قــد يبــدر
مــن المريــض المذكــور تجــاه نفســه أو الغيــر وال أحمــل المنشــأة أو الفريــق المعالــج أي مســئوليات قــد
تترتــب عــن ذلــك.
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صلة القرابة

التوقيع

تم اطالعه على دواعي الخطة العالجية وما تتطلبه حالة المريض وجرى التوقيع على ذلك ،،،
اسم الممرض
المسؤول

التوقيع

التاريخ

اسم الطبيب
المسؤول

التوقيع

التاريخ
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رقم النموذج

النموذج

7
اسم المريض/
المريضة

الصفحات
1-1

نموذج نقل وإيصال المريض النفسي إلى ذويه
القسم

رقم الهوية
تاريخ الدخول

\

\

الجنس

رقم الملف
تاريخ الميالد
تاريخ الخروج

هـــ

\
\

هــ
هــ

\
\

العنوان الوطني
رقم المبنى

اسم الشارع

الحي

اسم الطبيب المعالج

رقم الوحدة

التاريخ

الرمز البريدي-
االضافي

ارقام
جواالت
تواصل

التوقيع

عند إخراج المريض وايصاله الى ذويه
(تاريخ -وقت) خروج (فريق إيصال) من المنشأة
التاريخ
م

تاريخ ووقت وصول (فريق إيصال) الى مقر ذوي
المريض

الوقت
هل استلم المريض (/ذويه) ما يلي:

1

ملخص الخروج

2

امانات المريض

3

االدوية المصروفة

4

موعد متابعة في العيادات الخارجية أو الرعاية المنزلية

التاريخ

الوقت
نعم

ال

مالحظات
فريق ايصال

أعضاء
فريق
ايصال

جرى اكمال الالزم من قبل أعضاء فريق إيصال والتوقيع باتمام المهمة ؛
التوقيع
االسم
1
2
3
4
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مرفقات الالئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية
الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ
 3/11/1423هـ المتعلقة بالصحة النفسية وعالج اإلدمان
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رقم المرفق
عنوان المرفق

8/11

19
رقم المادة
مستشفيات متخصصة لعالج المدمنين وتأهيلهم

رقم اإلصدار

4

عالج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة
يجوز للقطاع الصحي الخاص عالج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات التالية:
1.مستشفيات متخصصة لعالج المدمنين وتأهيلهم
2.مراكز عالج المدمنين وتأهيلهم مرفق (رقم )33
3.مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين مرفق (رقم )34
4.أقسام داخل المستشفيات العامة أو المتخصصة.
5.عيادات متخصصة لعالج المدمنين.

مستشفيات متخصصة لعالج المدمنين وتأهيلهم
أوالً :الضوابط والمواصفات العامة:
1.يجب مراعاة جوانب السالمة للمرضى وللعاملين بالمؤسسة وفق اشتراطات ومعايير السالمة
المحلية في المؤسسة.
2.يجب توفير برنامج حاسب آلي في المؤسسة للقيام بما يلي:
.أإدخال بيانات المريض العامة.
.بتسجيل المواعيد واالستعالم.
.جاستخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع المرضى.
.دأن ترفع إحصاءات شهرية للشؤون الصحية مصدرة الترخيص وفق متطلبات اإلدارة العامة
للصحة النفسية والخدمة االجتماعية.
3.وضع الئحة حقوق وواجبات المرضى ومرافقيهم ،مع ضرورة عرضها على المريض وأسرته.
4.وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة.
5.االلتزام بالعمل من خالل برنامج عالجي متكامل وواضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل اإلدارة
العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية بوزارة الصحة .ومنها ما يلي:
.أتقديم خدمات الكشف والتشخيص لحاالت مرض االدمان.
.بتقديم خدمات العالج الطبي على أن تكون بشكل شمولي وبفريق مؤهل ومتعدد
التخصصات وفقًا ألحدث المعايير العالجية.
.جعالج االدمان يكون وفقًا ألحدث المعايير العالجية ،ومراحل عالج اإلدمان تشمل:
●مرحلة إزالة السمية (العالج االساسي).
●مرحلة العالج األساسي (التأهيل المبكر).
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●مرحلة التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).
●مرحلة الرعاية الالحقة.
.دمعالجة األمراض والمشاكل النفسية والسلوكية المصاحبة لإلدمان إن وجدت.
.هالمساهمة في معالجة المشكالت األسرية واالجتماعية المصاحبة لإلدمان إن وجدت.
.وتدريب المتعافين على البرامج المناسبة للمساعدة في االبتعاد عن االدمان ومنع حدوث
االنتكاسة.
.زإعادة تأهيل مريض اإلدمان نفسيًا واجتماعيًا ،ومساعدته على االنخراط في مجاالت الحياة
اليومية.
.حإشراك األسرة في البرنامج العالجي.
6.االلتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا
الصدد ،وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني
آمن.
7.يراعى عند اصدار التقارير الطبية ما جاء في المادة ( )21من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 59/وتاريخ 1426/11/4هـ.
8.يحق للمؤسسة تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
9.أن تقوم المنشأة بالرفع إلى إدارة الصحة النفسية واالجتماعية بمديرية الشؤون الصحية
بالمنطقة بإحصائية سنوية بعدد الحاالت المراجعة لها مصنفة بحسب طبيعة الحالة ونوع المادة
المتعاطات.
ثانيًا :الضوابط والمواصفات الخاصة لترخيص المستشفى والعاملين فيه:
Saudi_Moh

SaudiMOH

MOHPortal

SaudiMOH

937

1.االلتزام باالشتراطات الهندسية الخاصة بالمستشفيات.

www.moh.gov.sa

2.توفير التجهيزات الرئيسية الواردة في المادة الحادية عشر من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
3.أن يكون الموقع مناسبًا من ناحية توفير الخدمات العامة والمواصالت وسهولة الوصول إليه.
4.يجب أال يقل صافي مساحة غرفة المبيت عن  12متر مربع للغرفة المفردة ،وأال يقل صافي
المساحة عن  8متر مربع لكل سرير في الغرفة المزدوجة ،مع توفر دورة مياه واحدة لكل نزيلين.
5.يجب االلتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات ،والتي منها ما يلي:
.أاستخدام زجاج غير قابل للكسر أو الخلع في نوافذ المؤسسة وحواجز الكاونترات مصممة
بحيث ال يمكن فتحها إال باستخدام أداة خاصة حتى ال يستخدمها النزيل في ايذاء نفسه أو
اآلخرين.
.بإخفاء جميع اعمال السباكة داخل الجدران بحيث ال يكون هناك أي تمديد واضح ألي أنابيب
يمكن للمريض استعمالها في إيذاء نفسه أو االخرين.
.جأن تستعمل مغاسل ملساء دون حواف حادة ومقاومة للكسر وال يسهل خلعها أو خلع
أجزائها بدورات المياه.
.دال توضع أدوات حادة أو ثقيلة ممكن أن تتسبب في الحاق االذى بالمريض أو باآلخرين.
الدليل اإلشرافي
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.هأن يتم وضع األثاث بغرف العيادات والكشف والمكاتب والمختبرات بشكل ال يعيق مسار
الموظف أو التدخل من فريق خارجي في حال احتاج األمر إلى ذلك.
.واخفاء جميع األسالك داخل الجدران ،وعند الحاجة الستخدام اسالك للحواسب أو الهواتف فيجب
أن تكون قصيرة ومخفية قدر االمكان.
.زعمل مخارج للطوارئ تتناسب مع وضع مرضى االدمان بحيث ال يستطيع النزيل أو المراجع
استخدامها دون أشراف من المؤسسة.
.حعمل وحدة خاصة لعالج المرضى الذين يعانون من أعراض ذهانيه أو مزاجية بسبب التعاطي
مجهزة باإلضافة لما ذكر أعاله بما يلي:
1.يتم استخدام أبــواب ذات مزالج دوارة ودون مقابض داخلية تسمح بإيصادها وبمفتاح
ومقبض خارجي ال يمكن عقد أو تعليق شيء بها.
2.يتم استخدام براغي يصعب خلعها ويستخدم لها مفكات خاصة.
3.أن يتم استخدام بارات توازن بالستيكية ذات حواف ملساء في الممرات.
4.ال تستخدم الخراطيم بدورات المياه سواء لالغتسال أو االستحمام بل تستعمل كراسي
ذات فتحات مياه تنظيف داخلية لالغتسال ،وأن تكون مرشات المياه مثبتة جداريًا دون
أنابيب خارجية.
5.ال تحوي كراسي دورات المياه على خزان مياه ظاهر.
6.عدم وضع مصابيح اإلنارة بمتناول النزيل أو المراجع وتعلق في السقف بشكل ال يسمح
للنزيل أو المراجع بتعليق شيء بها.
7.أن تكون صاالت الطعام مجهزة بطاوالت وكراسي مثبتة وأدوات طعام تمنع استخدامها
في االيذاء.
6.توفير قسم للطوارئ مجهز بأسرة وأجهزة للتعامل مع حاالت انقاذ الحياة ،واإلسعافات األولية
والحاالت النفسية الحادة ،واألعراض االنسحابية ،والتسمم.
7.أقسام للتنويم وتشمل التالي:
●قسم إلزالة السموم (العالج االساسي).
●قسم العالج األساسي (التأهيل المبكر).
●قسم التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).
 8.توفير قسم للرعاية الالحقة.
9.العيادات الخارجية.
10.أقسام للمراهقين لكامل المراحل العالجية في حالة استقبال المراجعين دون سن الثامنة
عشرة.
	11.أقسام عالج وتنويم نسوي يتوالها طاقم طبي وفريق عمل نسائي ومن ضمنهم فريق أمن
نسائي في حال استقبال نساء.
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	12.أجنحة تنويم منفصلة لكل مرحلة من مراحل البرنامج العالجي حسب ما تفتضيه الحالة على أن
يكون االسلوب العالجي المتبع في المؤسسة مبني على األسس والبراهين الطبية المعتمدة
لدى اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية.
	13.توفير صيدلية مطابقة للمواصفات المتبعة بالمستشفيات ومجهزة بجميع األدوية الالزمة.
	14.مختبر متكامل لعمل كافة الفحوصات المخبرية المطلوبة والالزمة مثل (اختبارات الكشف عن
المخدرات والمؤثرات العقلية في الجسم ،واختبار فحص المناعة واألمراض العضوية المرتبطة
بمرض االدمان ،واختبار الحمل واألمراض الوبائية)،
15.المختبرات النفسية المجهزة لعمل االختبارات والقياسات والتدخالت النفسية المطلوبة.
16.قسم خاصة باألشعة بحسب المواصفات المتعارف عليها بالمستشفيات.
17.وحدة عناية متوسطة مجهزة بحسب المواصفات المتبعة بالمستشفيات.
	18.أن يتوفر في المؤسسة األماكن والوسائل الالزمة لعالج اإلدمان أو المساعدة فيه ،مثل ورش للعالج
المهني (كمرسم وورشة فنية مناسبة للجنسيين ذكورا وإناثا) ،ومركز للترفيه النفسي،
وصاالت رياضية وترفيهية وثقافية مجهزة بطريقة أمنة تمنع األذى للمرضى.
	19.تخصيص غرف مجهزة للعالج النفسي والسلوكي (غير الدوائي).
20.تخصيص غرف للعزل النفسي بأجنحة التنويم ،ويجب أن تكون هذه الغرف خالية من األثاث
واألدوات ومكيفة وجيدة اإلضاءة ومراقبة بكاميرات داخلية مناسبة ،ومبطنة الجدران بشكل
مناسب يوفر حماية للمريض من ايذاء نفسه.
	21.تخصيص غرف مناسبة للعزل الطبي ومراقبة العدوى ،مجهزة بحسب المواصفات المتعارف
عليها لغرف العزل الطبي بالمستشفيات.
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	22.يفضل

	23.حراسات أمنية مدربة تدريبًا متخصصًا.
	24.توفير حوض سباحة يشرف عليه شخص مؤهل لإلنقاذ ،ومسطحات خضراء تمنح النزيل شعورًا
بالراحة واالسترخاء( .اختياري)
25.توفير نظامين منفصلين للمراقبة بالكاميرات كما يلي:
.أالنظام األول يكون خاص بالمداخل والمخارج وأسوار المبنى ومداخل ومخارج أجنحة التنويم
والمناطق والممرات العامة للمؤسسة .ويتحمل قسم األمن مسؤولية االشراف والمراقبة
على هذا النظام.
.بالنظام الثاني يكون مسئوال ً عن مراقبة مناطق التنويم والنشاطات الداخلية باألجنحة ،مع
عدم انتهاك خصوصية المرضى داخل غرف التنويم إال إذا اقتضت الحاجة .ويتحمل الطاقم
التمريضي للجناح مسؤولية االشراف والمراقبة على هذا النظام.
26.اشتراطات خاصة بالفريق المعالج ونظم العالج:
.أأن يكون المدير الطبي طبيب متخصص في الطب النفسي.
.بيلتــزم بتعييــن عــدد من الكوادر في أجنحة التنويم على النحو التالي:
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1.جناح إزالة السموم:
توفير استشاري طب نفسي لكل ثالثين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل خمسة
عشر سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرًا ،وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ًا ،وممرض لكل خمسة أسرة.
2.جناح التأهيل المبكر:
توفير استشاري طب نفسي لكل عشرين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل عشرين
سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرًا .وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
اجتماعي لكل عشرة أسرة ،وممرض لكل عشرة أسرة ،ومرشد تعافي ومرشد ديني
لكل عشرين سريرًا.
3.جناح التشخيص المزدوج:
توفير استشاري طب نفسي لكل ثالثين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل خمسة
عشر سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرا .وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ًا ،وممرض لكل خمسة أسرة ،وممرض لكل مريض
في حال الحاجة للمراقبة اللصيقة.
.جأن يشتمل البرنامج العالجي على النقاط العامة ويضاف عليها التأهيل العملي والثقافي
والديني وأن يشتمل على النشاطات الترفيهية والرياضية.
.دأن يرأس الفريق المعالج طبيب استشاري في الطب النفسي متخصصًا في عالج االدمان.
.هأن يتكون الفريق العالجي بالمؤسسة من مختصين في التخصصات التالية:
1.الطب النفسي وعالج االدمان.
2.علم النفس السريري.
3.الخدمة االجتماعية.
4.التمريض.
5.توفير مختص بالعالج بالعمل.
6.توفير مختص بالتدريب الرياضي.
7.توفير مختص باإلرشاد الديني.
8.توفير مختص كمرشد تعافي.
و -توفير طبيب نائب باطنة على مدار  24ساعة.
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ثالثًا :في حال كون الطلب هو لقسم خاص بعالج اإلدمان داخل مستشفى عام أو في
مستشفى متخصص في الطب النفسي ،فيجب التقيد بما يلي:
االلتزام بما ورد في ثانيًا والخاصة بالضوابط والمواصفات ما عدا الفقرات (26 ،24 ، 18 ،15 ،8 ،7 ،3 ،2 ،1

(أ ،ج ،د ،هـ))
رابعًا :في حال كون الطلب هو ترخيص عيادة لعالج االدمان سواء كانت عيادة مستقلة أو
عيادة في مستشفى أو مجمع طبي فيجب التقيد بما يلي:
1.أن يعمل في العيادة طبيب مختص في الطب النفسي بدرجة نائب كحد أدنى ويحمل مؤهالً في
عالج االدمان أو خبرة ال تقل عن ثالث سنوات.
2.أن يتوفر في العيادة أخصائي نفسي سريري أول وأخصائي اجتماعي (خاص بالمستشفى
والمجمع الطبي)
3.توفر كادر تمريض مؤهل.
4.االرتباط بمختبر محدد ألداء اختبارات فحص الدم والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية ،على
أن يتم توقيع اتفاقية على سرية المعلومات.
5.توفير المختبرات النفسية المجهزة لعمل االختبارات والتدخالت النفسية المطلوبة.
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مراكز عالج المدمنين وتأهيلهم
أوالً :الضوابط والمواصفات العامة:
1.يجب مراعاة جوانب السالمة للمرضى وللعاملين بالمؤسسة وفق اشتراطات ومعايير السالمة
المحلية في المؤسسة.
2.يجب توفير برنامج حاسب آلي في المؤسسة للقيام بما يلي.:
.أإدخال بيانات المريض العامة.
.بتسجيل المواعيد واالستعالم.
.جاستخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع المرضى.
.دأن ترفع إحصاءات شهرية للشؤون الصحية مصدرة الترخيص وفق متطلبات اإلدارة العامة
للصحة النفسية والخدمة االجتماعية.
3.وضع الئحة حقوق وواجبات المرضى ومرافقيهم ،مع ضرورة عرضها على المريض وأسرته.
4.وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة.
5.االلتزام بالعمل من خالل برنامج عالجي متكامل وواضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل اإلدارة
العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية بوزارة الصحة .ومنها ما يلي:
.أتقديم خدمات الكشف والتشخيص لحاالت مرض االدمان.
.بتقديم خدمات العالج الطبي على أن تكون بشكل شمولي وبفريق مؤهل ومتعدد
التخصصات وفقًا ألحدث المعايير العالجية.
.جعالج االدمان يكون وفقًا ألحدث المعايير العالجية ،ومراحل عالج اإلدمان تشمل:
●مرحلة إزالة السمية (العالج االساسي).
●مرحلة العالج األساسي (التأهيل المبكر).
●مرحلة التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).
●مرحلة الرعاية الالحقة.
.دمعالجة األمراض والمشاكل النفسية والسلوكية المصاحبة لإلدمان إن وجدت.
.هالمساهمة في معالجة المشكالت األسرية واالجتماعية المصاحبة لإلدمان إن وجدت.
.وتدريب المتعافين على البرامج المناسبة للمساعدة في االبتعاد عن االدمان ومنع حدوث
االنتكاسة.
.زإعادة تأهيل مريض اإلدمان نفسيًا واجتماعيًا ،ومساعدته على االنخراط في مجاالت الحياة
اليومية.
.حإشراك األسرة في البرنامج العالجي.
الدليل اإلشرافي
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6.االلتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا
الصدد ،وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني
آمن.
7.يراعى عند اصدار التقارير الطبية ما جاء في المادة ( )21من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 59/وتاريخ 1426/11/4هـ.
8.يحق للمؤسسة تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
9.أن تقوم المنشأة بالرفع إلى إدارة الصحة النفسية واالجتماعية بمديرية الشؤون الصحية
بالمنطقة بإحصائية سنوية بعدد الحاالت المراجعة لها مصنفة بحسب طبيعة الحالة ونوع المادة
المتعاطات.
ثانيًا :الضوابط والمواصفات الخاصة لترخيص المركز والعاملين فيه:
1.أن يكون الموقع مناسبًا من ناحية توفير الخدمات العامة والمواصالت وسهولة الوصول إليه.
2.يجب أال يقل صافي مساحة غرفة المبيت عن  12متر مربع للغرفة المفردة ،وأال يقل صافي
المساحة عن  8متر مربع لكل سرير في الغرفة المزدوجة ،مع توفر دورة مياه واحدة لكل نزيلين.
3.يجب االلتزام بالشروط الخاصة بالمباني والتجهيزات ،والتي منها ما يلي:
.أاستخدام زجاج غير قابل للكسر أو الخلع في نوافذ المؤسسة وحواجز الكاونترات مصممة
بحيث ال يمكن فتحها إال باستخدام أداة خاصة حتى ال يستخدمها النزيل في ايذاء نفسه أو
اآلخرين.
.بإخفاء جميع اعمال السباكة داخل الجدران بحيث ال يكون هناك أي تمديد واضح ألي أنابيب
يمكن للمريض استعمالها في إيذاء نفسه أو االخرين.
حادة 937
SaudiMOH
MOHPortal
SaudiMOH
Saudi_Moh
 www.moh.gov.saيسهل خلعها أو خلع
ومقاومة للكسر وال
دون حواف
مغاسل ملساء
تستعمل
.جأن
أجزائها بدورات المياه.

.دال توضع أدوات حادة أو ثقيلة ممكن أن تتسبب في الحاق االذى بالمريض أو باآلخرين.
.هأن يتم وضع األثاث بغرف العيادات والكشف والمكاتب والمختبرات بشكل ال يعيق مسار
الموظف أو التدخل من فريق خارجي في حال احتاج األمر إلى ذلك.
.واخفاء جميع األسالك داخل الجدران ،وعند الحاجة الستخدام اسالك للحواسب أو الهواتف فيجب
أن تكون قصيرة ومخفية قدر االمكان.
.زعمل مخارج للطوارئ تتناسب مع وضع مرضى االدمان بحيث ال يستطيع النزيل أو المراجع
استخدامها دون أشراف من المؤسسة.
.حعمل وحدة خاصة لعالج المرضى الذين يعانون من أعراض ذهانيه أو مزاجية بسبب التعاطي
مجهزة باإلضافة لما ذكر أعاله بما يلي:
1.يتم استخدام أبــواب ذات مزالج دوارة ودون مقابض داخلية تسمح بإيصادها وبمفتاح
ومقبض خارجي ال يمكن عقد أو تعليق شيء بها.
2.يتم استخدام براغي يصعب خلعها ويستخدم لها مفكات خاصة.
الدليل اإلشرافي
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3.أن يتم استخدام بارات توازن بالستيكية ذات حواف ملساء في الممرات.
4.ال تستخدم الخراطيم بدورات المياه سواء لالغتسال أو االستحمام بل تستعمل كراسي
ذات فتحات مياه تنظيف داخلية لالغتسال ،وأن تكون مرشات المياه مثبتة جداريًا دون
أنابيب خارجية.
5.ال تحوي كراسي دورات المياه على خزان مياه ظاهر.
6.عدم وضع مصابيح اإلنارة بمتناول النزيل أو المراجع وتعلق في السقف بشكل ال يسمح
للنزيل أو المراجع بتعليق شيء بها.
7.أن تكون صاالت الطعام مجهزة بطاوالت وكراسي مثبتة وأدوات طعام تمنع استخدامها
في االيذاء.
4.توفير قسم للطوارئ مجهز بأسرة وأجهزة للتعامل مع حاالت انقاذ الحياة ،واإلسعافات األولية
والحاالت النفسية الحادة ،واألعراض االنسحابية ،والتسمم.
5.أقسام للتنويم وتشمل التالي:
●قسم إلزالة السموم (العالج االساسي).
●قسم العالج األساسي (التأهيل المبكر).
●قسم التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).
6.توفير قسم للرعاية الالحقة.
7.العيادات الخارجية.
8.أقسام للمراهقين لكامل المراحل العالجية في حالة استقبال المراجعين دون سن الثامنة
عشرة.
9.أقسام عالج وتنويم نسوي يتوالها طاقم طبي وفريق عمل نسائي ومن ضمنهم فريق أمن
نسائي في حال استقبال نساء.
10.أجنحة تنويم منفصلة لكل مرحلة من مراحل البرنامج العالجي حسب ما تفتضيه الحالة على أن
يكون االسلوب العالجي المتبع في المؤسسة مبني على األسس والبراهين الطبية المعتمدة
لدى اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية.
	11.توفير صيدلية مطابقة للمواصفات المتبعة بالمستشفيات ومجهزة بجميع األدوية الالزمة.
	12.مختبر متكامل لعمل كافة الفحوصات المخبرية المطلوبة والالزمة مثل (اختبارات الكشف عن
المخدرات والمؤثرات العقلية في الجسم ،واختبار فحص المناعة واألمراض العضوية المرتبطة
بمرض االدمــان ،واختبار الحمل واألمــراض الوبائية) ،ويمكن للمركز أن يقوم بعقد شراكة أو
اتفاقية مع جهات خارجية لتقوم بتقديم خدمات المختبر وذلك وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.
	13.المختبرات النفسية المجهزة لعمل االختبارات والقياسات والتدخالت النفسية المطلوبة.
	14.قسم خاصة باألشعة بحسب المواصفات المتعارف عليها بالمستشفيات ويمكن للمركز أن
يقوم بعقد شراكة أو اتفاقية مع جهات خارجية لتقوم بتقديم خدمات االشعة وذلك وفق اإلجراءات
المنظمة لذلك.
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15.وحدة عناية متوسطة مجهزة بحسب المواصفات المتبعة بالمستشفيات.
16.أن يتوفر في المركز األماكن والوسائل الالزمة لعالج اإلدمان أو المساعدة فيه ،مثل ورش للعالج
المهني (كمرسم وورشة فنية مناسبة للجنسيين ذكورا وإناثا) ،ومركز للترفيه النفسي،
وصاالت رياضية وترفيهية وثقافية مجهزة بطريقة أمنة تمنع األذى للمرضى.
17.تخصيص غرف مجهزة للعالج النفسي والسلوكي (غير الدوائي).
	18.تخصيص غرف للعزل النفسي بأجنحة التنويم ،ويجب أن تكون هذه الغرف خالية من األثاث
واألدوات ومكيفة وجيدة اإلضاءة ومراقبة بكاميرات داخلية مناسبة ،ومبطنة الجدران بشكل
مناسب يوفر حماية للمريض من ايذاء نفسه.
	19.تخصيص غرف مناسبة للعزل الطبي ومراقبة العدوى ،مجهزة بحسب المواصفات المتعارف
عليها لغرف العزل الطبي بالمستشفيات.
20.يفضل استخدام أسرة تنويم مناسبة لمريض االدمان ال تحتوي على دوائر كهربائية.
	21.حراسات أمنية مدربة تدريبًا متخصصًا.
	22.توفير حوض سباحة يشرف عليه شخص مؤهل لإلنقاذ ،ومسطحات خضراء تمنح النزيل شعورًا
بالراحة واالسترخاء( .اختياري)
	23.توفير نظامين منفصلين للمراقبة بالكاميرات كما يلي:
.أالنظام األول يكون خاص بالمداخل والمخارج وأسوار المبنى ومداخل ومخارج أجنحة التنويم
والمناطق والممرات العامة للمؤسسة .ويتحمل قسم األمن مسؤولية االشراف والمراقبة
على هذا النظام.
.بالنظام الثاني يكون مسئوال ً عن مراقبة مناطق التنويم والنشاطات الداخلية باألجنحة ،مع
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عدم
التمريضي للجناح مسؤولية االشراف والمراقبة على هذا النظام.
	24.اشتراطات خاصة بالفريق المعالج ونظم العالج:
.أأن يكون المشرف الفني على المركز طبيب متخصص في الطب النفسي.
.بيلتــزم بتعييــن عــدد من الكوادر في أجنحة التنويم على النحو التالي:
1.جناح إزالة السموم:
توفير استشاري طب نفسي لكل ثالثين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل خمسة
عشر سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرًا ،وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ًا ،وممرض لكل خمسة أسرة.
2.جناح التأهيل المبكر:
توفير استشاري طب نفسي لكل عشرين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل عشرين
سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرًا .وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
الدليل اإلشرافي
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اجتماعي لكل عشرة أسرة ،وممرض لكل عشرة أسرة ،ومرشد تعافي ومرشد ديني
لكل عشرين سريرًا.
3.جناح التشخيص المزدوج:
توفير استشاري طب نفسي لكل ثالثين سريرًا ،ونائب في الطب النفسي لكل خمسة
عشر سريرًا ،وطبيب مقيم لكل خمسة عشر سريرا .وتوفير اخصائي نفسي واخصائي
اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ًا ،وممرض لكل خمسة أسرة ،وممرض لكل مريض
في حال الحاجة للمراقبة اللصيقة.
.جأن يشتمل البرنامج العالجي على النقاط العامة ويضاف عليها التأهيل العملي والثقافي
والديني وأن يشتمل على النشاطات الترفيهية والرياضية.
.دأن يرأس الفريق المعالج طبيب استشاري في الطب النفسي متخصصًا في عالج االدمان.
.هأن يتكون الفريق العالجي بالمركز من مختصين في التخصصات التالية:
1.الطب النفسي وعالج االدمان.
2.علم النفس السريري.
3.الخدمة االجتماعية.
4.التمريض.
5.توفير مختص بالعالج بالعمل.
6.توفير مختص بالتدريب الرياضي.
7.توفير مختص باإلرشاد الديني.
8.توفير مختص كمرشد تعافي.
.وتوفير طبيب نائب باطنة على مدار  24ساعة.
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رقم اإلصدار

رقم المادة
مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين

4

مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين
وهي المراكز التي توفر خدمات تأهيلية وإرشادية لمرضى اإلدمان متعارف عليها طبيًا وفق برامج
محددة بعد مرحلة سحب السموم والعالج.
أوالً :الضوابط العامة:
1.يراعي اختيار المكان المناسب إلنشاء مركز تأهيل المدمنين موقعا ومساحة ،على أن يكون
مجموع المسطحات  20متر مربع لكل نزيل لمراكز التأهيل بدون إيواء و  40متر مربع لكل نزيل
لمراكز التأهيل مع االيواء.
2.يجب مراعاة جوانب السالمة للمرضى وللعاملين بالمؤسسة الصحية وفق اشتراطات ومعايير
السالمة المحلية في المؤسسة.
3.يجب توفير برنامج حاسب آلي في المؤسسة الصحية للقيام بما يلي:
.أأإدخال بيانات المريض العامة.
.بتسجيل المواعيد واالستعالم.
.جاستخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع المرضى.
.دأن ترفع إحصاءات شهرية للشؤون الصحية مصدرة الترخيص وفق متطلبات اإلدارة العامة
للصحة النفسية والخدمة االجتماعية.
4.يجب وضع الئحة حقوق وواجبات المرضى ومرافقيهم ،مع ضرورة عرضها على المريض وأسرته.
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5.يجب وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة.

6.االلتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا
الصدد ،وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني
آمن.
7.عند اصدار التقارير الطبية فيراعى ما جاء في المادة ( )21من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم (م )59/وتاريخ 1426/11/4هـ.
8.يحق للمؤسسة الصحية تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
9.أن تقوم المؤسسة الصحية بالرفع إلى إدارة الصحة النفسية والخدمة االجتماعية بمديرية الشؤون
الصحية بالمنطقة بإحصائية سنوية بعدد الحاالت المراجعة لها مصنفة بحسب طبيعة الحالة ونوع
المادة المتعاطة.
ثانيًا :االشتراطات الخاصة لترخيص مركز تأهيل المدمنين:
1.يجب أن يقدم المريض تقرير طبي يوضح أنه أنهى برنامج إزالــة السموم والبرنامج العالجي
األساسي وأنه بحاجة إلى التأهيل قبل دخول المريض لمركز التأهيل.
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2.أن يتوفر في المؤسسة الصحية األماكن والوسائل الالزمة لتأهيل المدمنين مثل ورش العالج
المهني (كمرسم وورشة فنية مناسبة للجنسيين ذكورا وإناثا) ،ومركز للترفيه النفسي،
وصاالت رياضية وترفيهية وثقافية مجهزة بطريقة آمنة تمنع األذى للمرضى.
3.توفير حوض سباحة يشرف عليه شخص مؤهل لإلنقاذ ،ومسطحات خضراء تمنح النزيل شعورًا
بالراحة واالسترخاء (اختياري).
4.توفير صالة جلوس مناسبة لعدد النزالء.
5.توفير نظامين منفصلين للمراقبة بالكاميرات كما يلي:
.أالنظام األول يكون خاص بالمداخل والمخارج وأسوار المبنى ومداخل ومخارج والممرات
العامة للمؤسسة الصحية ويتحمل قسم األمن مسؤولية االشــراف والمراقبة على هذا
النظام.
.بالنظام الثاني يكون مسئوال ً عن مراقبة مناطق التنويم والنشاطات الداخلية باألجنحة ،مع
عدم انتهاك خصوصية المرضى داخل غرف التنويم إال إذا اقتضت الحاجة .ويتحمل قسم األمن
مسؤولية االشراف والمراقبة على هذا النظام (خاص بمراكز تأهيل المدمنين مع االيواء)
6.توفير الكوادر الطبية التالية لمراكز تأهيل المدمنين:
.أاستشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري أو طبيب نفسي متخصص في عالج
اإلدمان مرخص له بمزاولة المهنة ولدية خبرات سابقة في مجال اإلدمان ال تقل عن ثالث سنوات
ويكون متفرغًا للعمل بالمركز ومشرفًا على الخدمات الفنية والتأهيلية المقدمة بالمركز
.بأخصائي نفسي لكل عشرة نزالء.
.جأخصائي اجتماعي لكل عشرة نزالء.
.دمرشد تعافي لكل عشرين نزيل
.همرشد ديني لكل عشرين نزيل
7.يمكن للكوادر التالية مزاولة العمل بالمركز:
.أطبيب نفسي (استشاري أو نائب).
.باستشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري أو اإلرشادي.
.جأخصائي أو مساعد اخصائي في علم النفس.
.دأخصائي اجتماعي.
.هأخصائي عالج بالعمل.
.وممرض.
.زمرشد تعافي
.حمرشد ديني.
8.وجود خدمات طبية عن طريق االستشارة لالستدعاء عند الحاجة.
9.الخدمات التي يمكن لهذه المراكز تقديمها خدمات تأهيلية في مجال اإلدمــان غير دوائية،
الدليل اإلشرافي
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وتشمل البرامج اآلتية:
.أبرامج الدعم الذاتي بما يتوافق مع عادات وقيم المجتمع.
.بالجلسات النفسية.
.جالعالج الوظيفي.
.دبرامج دينية وترفيهية ورياضية.
10.توفير عيادات مناسبة لجلسات العالج الجماعي.
	11.األسلوب التأهيلي الواجب إتباعه:
.أأن تكون العملية التأهيلية بطريقة شمولية وبمنهج علمي موثق ضمن مجال تأهيل اإلدمان
المتعارف عليه علميا.
.بأن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االجتماعية في العملية العالجية.
.جأال يقوم المركز بالعالج الدوائي للمرضى.
.دللمركز أن يوفر األدوية والتجهيزات الالزمة للتعامل مع الحاالت اإلسعافية.
.هتوفير نظام إحالة موثق إلى مؤسسات عالجية في مجال اإلدمان إلحالة المرضى الذين يتضح
من خالل متابعتهم أنهم بحاجة إلى التدخل الطبي.
.وأن تكون التقارير معتمدة من المشرف الفني بالمركز.
.زتوثيق كافة العمليات التأهيلية التي تزاول في المركز ،وكتابة تقييم مبدئي شامل لكل
مريض يراجع المركز ويحفظ في ملفه مع مراعاة السرية في الحفظ.
.حأخذ موافقة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية للبرنامج العالجي المقدم
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	12.في حال رغبة المركز بتوفير اإليواء للمرضى فيشترط باإلضافة الى ما سبق ما يلي:
.أأن يحدد في طلب الترخيص قيام المركز بتقديم نشاط اإليواء للمرضى (المبيت).
.بأن تكون غرف المبيت مناسبة من حيث التأثيث والتجهيز.
.جيجب أال يقل صافي مساحة غرفة المبيت عن  12متر مربع للغرفة المفردة ،وأال يقل صافي
المساحة عن  8متر مربع لكل سرير في الغرفة المزدوجة ،مع توفير دورة مياه واحدة لكل
نزيلين.
.دتوفير صالة طعام مناسبة لعدد النزالء ومطبخ ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في
التغذية.
.هتوفير غرفة غسيل مالبس ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في النظافة.
.وتوفير مكان لحفظ ادوية المرضى.
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رقم المادة
مراكز العالج والتأهيل النفسي

رقم اإلصدار

4

 .1مراكز العالج واالرشاد النفسي:
أوالً :ضوابط ومواصفات عامة لمراكز العالج واالرشاد النفسي:
يجب أن يتوافر في المركز المعايير والشروط العامة الواردة في المادة الثالثة من نظام المؤسسات
الصحية الخاصة وهي كما يلي:
1.أن يكون الموقع مناسبًا يسهل وصول المرضى اليه.
2.توفير مكان مناسب لحفظ ملفات المرضى بشكل سري.
3.توفير نظام للمعلومات يالئم حجم العمل بالمركز يتضمن ما يلي:
.أالئحة داخلية تشمل إجــراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم
وإنجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة واألوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة.
.بنظام لتسجيل المواعيد واالستعالم.
.جنماذج السجالت الطبية المستخدمة في المراكز.
.دأن يتم حفظ ملفات المرضى لمدة خمس سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتالفها
بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليها عند الحاجة.
ثانيًا :ضوابط ومواصفات خاصة:
1.يجب مراعاة جوانب السالمة للمرضى وللعاملين بالمركز وذلك على النحو التالي:
.أيجب توفر جرس إنذار في كل غرفة مقابلة.
.بيجب أن يكون الزجاج المستخدم في المركز غير قابل للكسر.
.جيجب أن تكون النوافذ محاطة بشبك معدني يمنع خروج المرضى إذا كان المركز في األدوار
العليا.
2.وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات المقدمة بالمركز.
3.يجب ان تتوفر التجهيزات التالية:
توفر وسائل التقييم والتشخيص والعالج النفسي وتشمل االختبارات والمقاييس التشخيصية
(مثل اختبار الذكاء ،مقاييس الشخصية ،مقاييس تشخيص اإلصابة العضوية للدماغ) وكراسي
استرخاء واجهزة التغذية الرجعية الحيوية (. )Biofeed back
ثالثًا :أنواع المراكز:
.أمراكز العالج النفسي السريري:
وهي المراكز التي يعمل بها مختصون في علم النفس السريري وتقدم خدمات التقييم
والتشخيص والعالج النفسي الغير دوائي ،وفقًا لطرق العالج المتعارف عليها عالميًا ضمن مهنة
علم النفس السريري.
الدليل اإلشرافي
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1.الكوادر األساسية المطلوبة لتشغيل المركز:
يشترط كحد أدنى توفر أخصائي علم نفس سريري مرخص له بمزاولة المهنة ويكون متفرغًا
للعمل بالمركز ومشرفًا على كافة الخدمات الفنية المقدمة.
2.الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل بالمركز:
يشمل ذلك استشاري علم النفس السريري ،وأخصائي أول علم النفس السريري ،وأخصائي
علم نفس ،وأخصائي علم نفس مساعد ،طبيب نائب في الطب النفسي ،أخصائي اجتماعي.
3.الخدمات التي يمكن لهذه المراكز تقديمها:
.أخدمات تشخيصية للمرضى الجدد المحالين من قبل طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
.بخدمات عالجية (غير دوائية) وتأهيلية.
4.األسلوب التشخيصي والعالجي الواجب إتباعه:
.أأن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االجتماعية في العملية العالجية.
.بيجب عدم استقبال أي مريض جديد إال بإحالة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
.جأال يقوم المركز بالعالج الدوائي للمرضى اال بعد تعيين طبيب استشاري أو طبيب نائب أول
في الطب النفسي متفرغ تفرغ كامل ويكون تحت اشرافه بشكل مباشر.
.دضرورة توفير سجل يوثق إحالة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل الطب النفسي.
.هأن تكون المقابلة السريرية ( ) Clinical Interviewقائمة على أساس بناء العالقة المهنية بين
المعالج والمريض وجمع المعلومات السريرية وعمل المقاييس النفسية المناسبة لحالة
المريض  ,وذلك لصياغة التشخيص أو التشخيص المقارن ومن ثم يتم وضع الخطة العالجية
وعند تقديم الخدمات لألطفال البد من وجود التدريب الكافي في هذا المجال.
Saudi_Moh

SaudiMOH

MOHPortal

SaudiMOH

937

www.moh.gov.sa

.ويتم التشخيص النفسي من قبل أخصائي علم نفس سريري وبتوقيعه على أن يكون وفقًا
لنظام التشخيص (  )10- ICDمع ضرورة اتباع ما يستجد من إصدارات .
.زيشرف أخصائي علم النفس السريري وبشكل مستمر على كافة العمليات العالجية
المقدمة بالمركز.
.حأن تكون العملية العالجية بطريقة شمولية وبمنهج علمي موثق ضمن مدارس علم النفس
السريري المتعارف عليها.
.طضرورة التوثيق الدقيق لكافة العمليات التشخيصية والعالجية التي تزاول في مراكز العالج
النفسي ،مع ضرورة كتابة تقييم مبدئي شامل لكل مريض يراجع المركز ويحفظ في
ملفه.
.بمراكز اإلرشاد النفسي:
هي المراكز التي يعمل بها مختصون في اإلرشاد النفسي وتقدم خدماتها من خالل التعامل مع
المشكالت النفسية الناتجة عن خلل في التكيف أو العالقات االجتماعية (مثل األسرية ،الزوجية،
والشخصية) والصدمات النفسية (مثل االعتداء على األطفال والعنف األسري) واألعراض النفسية
(مثل أعراض القلق واالكتئاب واضطرابات األكل (القهام) وغيره) وفقًا للطرق المتعارف عليها عالميًا.
الدليل اإلشرافي
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1.الكوادر األساسية المطلوبة لتشغيل المركز:
يشترط كحد أدنى توفر اخصائي علم النفس اإلرشادي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون متفرغًا
للعمل بالمركز ومشرفًا على كافة الخدمات الفنية المقدمة.
2.الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل بالمركز:
يشمل ذلك استشاري علم النفس اإلرشادي ،وأخصائي أول علم النفس اإلرشادي ،وأخصائي
علم النفس ،وأخصائي علم نفس مساعد ،طبيب نائب في الطب النفسي ،أخصائي اجتماعي.
3.الخدمات التي يمكن لهذه المراكز تقديمها:
.أخدمات اإلرشاد النفسي للمرضى الجدد المحالين من قبل الطبيب المرخص له بمزاولة
المهنة.
.بخدمات إرشادية (غير دوائية) وتأهيلية.
4.األسلوب اإلرشادي الواجب إتباعه.
.أأن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االجتماعية في العملية اإلرشادية.
.بيجب عدم استقبال أي مريض جديد إال بحالة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
.جأال يقوم المركز بالعالج الدوائي للمرضى اال بعد تعيين طبيب استشاري أو طبيب نائب أول
في الطب النفسي متفرغ تفرغ كامل ويكون تحت اشرافه بشكل مباشر.
.دضرورة توفر نظام إحالة موثق إلى مؤسسات عالجية في مجال الطب النفسي إلحالة المرضى
الذين يتضح من خالل متابعتهم أنهم بحاجة إلى تدخل الطب النفسي ،على أن تكون اإلحالة
موجهة إلى طبيب استشاري أو نائب في الطب النفسي.
.هأن تكون المقابلة قائمة على أساس بناء العالقة المهنية بين المعالج والمريض وجمع
المعلومات السريرية وعمل المقاييس النفسية المناسبة لحالة المريض ،ومن ثم يتم وضع
الخطة اإلرشادية.
.ويشرف اخصائي علم نفس ارشادي وبشكل مستمر على كافة العمليات اإلرشادية المقدمة
بالمركز.
.زأن تكون العملية اإلرشادية بطريقة شمولية وبمنهج علمي موثق ضمن مدارس علم النفس
اإلرشادي المتعارف عليها.
.حضرورة التوثيق الدقيق لكافة العمليات اإلرشادية التي تزاول في مراكز اإلرشاد النفسي ،مع
ضرورة كتابة تقييم مبدئي شامل لكل مريض يراجع المركز ويحفظ في ملفه.
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 .2مراكز التأهيل النفسي:
هي المراكز التي توفر خدمات وبرامج تأهيلية للمرضى النفسين المستقرين وفق برامج تأهيلية
محددة ومتعارف عليها مهنيا ونظاميا وعلميًا ويكون من خالل التالي:
.أمراكز تأهيل المرضى النفسيين بدون إيواء (رعاية نهارية).
.بمراكز تأهيل المرضى النفسيين شاملة لإليواء والرعاية النهارية.
أوالً :الشروط االساسية:
1.أن يكون الموقع مناسبًا يسهل وصول المرضى إليه.
2.توفير مكان مناسب لحفظ ملفات المرضى بشكل سري.
3.توفير نظام للمعلومات يالئم حجم العمل بالمركز يتضمن ما يلي:
.أالئحة داخلية تشمل إجــراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم
وإنجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة واألوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة.
.بنظام لتسجيل المواعيد واالستعالم.
.جنماذج السجالت الطبية المستخدمة في المراكز.
.دأن يتم حفظ ملفات المرضى لمدة خمس سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتالفها
بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليها عند الحاجة.
4.توفير مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه وأحواض غسيل األيدي طوال الوقت.
5.توفير كافة الشروط الصحية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختالط مع مجاري
الصرف الصحي.
6.أن تكون أرضيات المبنى آمنة غير قابلة لالنزالق ويسهل تنظيفها.
وسرية معلوماتهم.
يضمن خصوصية
لملفات النزالء
ومستقل
مكان مناسب
7.توفير
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8.أن يكون الحد األعلى من االستيعاب ألي نوع من المراكز  100سرير أو نزيل.
9.أن يكون الزجاج غير قابل للكسر أو الخلع في نوافذ المؤسسة ،وحواجز الكاونترات مصممة
بحيث ال يمكن فتحها إال باستخدام أداة خاصة حتى ال يستخدمها النزيل في ايذاء نفسه أو اآلخرين.
10.أن تكون المغاسل بدورات المياه ملساء دون حواف حادة ومقاومة للكسر وال يسهل خلعها أو
خلع أجزاء منها.
	11.ال توضع أدوات حادة أو ثقيلة ممكن أن تتسبب في الحاق االذى بالمريض أو باآلخرين.
	12.أن يتم وضع األثاث بغرف العيادات والكشف والمكاتب بشكل ال يعيق مسار الموظف أو التدخل
من فريق خارجي في حال احتياج األمر إلى ذلك.
	13.اخفاء جميع األسالك داخل الجدران ،وعند الحاجة الستخدام أسالك للحواسب أو الهواتف فيجب أن
تكون قصيرة ومخفية قدر االمكان.
	14.يتم استخدام أبواب ذات مزالج دوارة ودون مقابض داخلية تسمح بإيصادها وبمفتاح ومقبض
خارجي ال يمكن عقد أو تعليق شيء بها.
15.يتم استخدام براغي يصعب خلعها ويستخدم لها مفكات خاصة.
16.أن يتم استخدام بارات توازن بالستيكية ذات حواف ملساء في الممرات.
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17.ال تستخدم الخراطيم بدورات المياه سواء لالغتسال أو االستحمام بل تستعمل كراسي ذات
فتحات مياه تنظيف داخلية لالغتسال ،وأن تكون مرشات المياه مثبته جداريًا دون انابيب خارجية
ما أمكن.
	18.أال تحوي كراسي دورات المياه على خزان مياه ظاهر.
	19.ال توضع مصابيح اإلنارة بمتناول النزيل أو المراجع وأن تعلق في السقف بشكل ال يسمح للنزيل
أو المراجع بتعليق شيء بها.
20.أن تكون صاالت الطعام مجهزة بطاوالت وكراسي مثبتة ،وأدوات طعام تمنع استخدامها في
االيذاء.
	21.يجب مراعاة جوانب السالمة للمرضى وللعاملين بالمؤسسة وفق اشتراطات ومعايير السالمة
المحلية في المؤسسة.
	22.توفير صالة جلوس مناسبة لعدد النزالء يتوفر بها األثاث المناسب والكتب والمجالت والنشرات
التوعوية ووسائل الترفيه المناسبة.
	23.تخصيص غرفة لإلسعافات األولية ولغيار الجروح ،تكون مجهزة بأدوات اإلسعافات األولية.
	24.توفير خدمات النظافة طوال  24ساعة.
ثانيًا :اشتراطات خاصة بالفريق المعالج ونظام العالج:
1.أن يكون المشرف على الخدمات الفنية والتأهيلية المقدمة بالمركز طبيب نفسي (استشاري
أو نائب) أو استشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري ،مرخص له بمزاولة المهنة ولدية
خبرة سابقة في العمل في المستشفيات النفسية ال تقل عن ثالث سنوات ،ويكون متفرغًا
للعمل بالمركز.
2.الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل بالمركز:
.أطبيب نفسي (استشاري  /نائب).
.بطبيب باطنية (استشاري  /نائب /مقيم).
.جاستشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري.
.دأخصائي أو مساعد اخصائي في علم النفس سعودي الجنسية.
.هأخصائي اجتماعي.
.وأخصائي عالج وظيفي.
.زممرض (أخصائي أو فني).
3.الخدمات التي يمكن لهذه المراكز تقديمها هي خدمات تأهيلية نفسية غير دوائية ،وتشمل
البرامج اآلتية:
1.برامج الـتأهيل النفسي بما يتوافق مع عادات وقيم المجتمع.
2.الجلسات النفسية الفردية والجمعية.
3.برامج ترفيهية ورياضية.
4.برامج دينية.
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4.وجود خدمات طبية عن طريق االستشارة لالستدعاء عن الحاجة.
5.يجب وضع الئحة حقوق وواجبات المرضى ومرافقيهم وفق نظام الرعاية الصحة النفسية ،مع ضرورة
عرضها على المريض وأسرته وأخذ الموافقة الخطية
6.يجب وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات المقدمة بالمؤسسة والمعتمدة من وزارة الصحة
7.يجب توفير برنامج الكتروني للمدخالت الطبية واإلدارية في المؤسسة للقيام بما يلي:
.أإدخال بيانات المريض التعريفية والطبية والبرامج المقدمة للمريض.
.بتسجيل المواعيد والية التحويل وخدمات االستعالم والفترة.
.جاستخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع المرضى.
.دوضع مؤشرات أداء للبرامج والمخرجات العالجية للمرضى.
8.االلتزام بالعمل من خالل برنامج عالجي متكامل واضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل اإلدارة العامة
للصحة النفسية والخدمة االجتماعية بوزارة الصحة.
9.االلتزام التام بسرية المريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا
الصدد .وأن يتم حفظ ملفات المرضى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني آمن.
10.عند اصدار التقارير الطبية فيراعى ما جاء في المادة ( )21من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر
بقرار مجلس الــوزراء رقم م 59/وتاريخ 1426/11/4هـ ،وما ورد في نظام الرعاية الصحية والئحته
التنفيذية والدليل اإلشرافي للخدمات النفسية وعالج اإلدمان المعتمدة.
	11.أن تكون التقارير معتمدة من المشرف العام بالمركز.
	12.توثيق كافة العمليات التأهيلية التي تزاول في المركز ،وكتابة تقييم مبدئي شامل لكل مريض
يراجع المركز ويحفظ في ملفه مع مراعاة السرية في الحفظ.
	13.أن يكون المركز مخصصًا الستقبال جنس واحد – رجال أو نساء ،-ويسمح باستقبال الجنسين على
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بذاته
جناح مستقل
لكل جنس
أن يكون
	14.توفير االختبارات والمقاييس النفسية الالزمة المناسبة لطبيعة المرضى النفسيين.
15.أن يتوفر في المؤسسة األماكن والوسائل الالزمة للتأهيل النفسي كالورش الفنية والعالج
بالعمل والعالج الوظيفي والعناية الشخصية على سبيل المثال ال الحصر ،وكذلك الصاالت الرياضية
والترفيهية والثقافية مجهزة بطريقة آمنة تمنع األذى للمرضى.
16.تخصيص غرف مجهزة للعالج النفسي والسلوكي (غير الدوائي).
17.يلزم عند وجود حوض سباحة توفير شخص مؤهل لإلنقاذ ولديه ترخيص بذلك مع مراعاة اشتراطات
مكافحة العدوى.
	18.يفضل توفير مسطحات خضراء تمنح النزيل شعورًا بالراحة واالسترخاء.
	19.حراسات أمنية مدربة تدريبًا كافيًا أو التعاقد مع شركة متخصصة.
20.تطبيق نظام مكافحة العدوى حسب نظام وزارة الصحة.
	21.توفير نظام للمراقبة بالكاميرات يكون خاص بالمداخل والمخارج وأســوار المبنى والممرات
العامة للمؤسسة .ويتحمل قسم األمن مسؤولية االشراف والمراقبة على هذا النظام مع االلتزام
بسياسة خصوصية المرضى.
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ثالثًا :شروط خاصة لمراكز التأهيل النفسيين مع اإليواء:
1.أن يكون مجموع المسطحات  25متر مربع لكل سرير.
2.أن تكون غرف المبيت مناسبة من حيث التأثيث والتجهيز.
3.أن تكون الغرف مدهونة بطالء يسهل تنظيفه وتوفر إضاءة كافية.
4.يجب أال يقل صافي مساحة غرفة المبيت عن  16متر مربع في الغرفة المزدوجة.
5.توفير دورة مياه واحدة بحد أدنى لكل  5نزالء.
6.تخصيص غرفة أو غرف؛ لحفظ مالبس النزالء وأدواتهم الشخصية ،وكذلك غرفة أو خزانة خاصة
لحفظ أمانات النزالء مع وضع اإلجراءات المناسبة لتسليم واستالم األمانات.
7.يفضل استخدام أسرة تنويم مناسبة للمريض النفسي ال تحتوي على دوائر كهربائية.
8.يجب أن يتوفر بالمطبخ كافة الشروط الصحية والفنية إلعداد الطعام وحفظه وتقديمة للمرضى
مع توفير نظام للتغذية يتماشى مع جميع اللوائح واألنظمة الصادرة من وزارة الصحة في مجال
التغذية على أن يكون لدى جميع العاملين بقسم التغذية شهادة صحية تثبت خلوهم من
األمراض المعدية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المركز طبقًا لألصول الفنية والصحية.
9.توفير قسم خاص مزود بكافة األجهزة والتجهيزات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي المالبس
واألغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المركز طبقًا لألصول الفنية والصحية.
10.وجود غرفة للتخلص من النفايات الطبية لها باب من خارج المركز.
	11.توفير أخصائي نفسي لكل عشرين نزيالً.
	12.توفير أخصائي اجتماعي لكل عشرين نزيالً.
	13.توفير أخصائي تمريض لكل ثالثين نزيالً.
	14.توفير فني تمريض لكل عشرة نزالء.
15.توفير طبيب نائب باطنية لكل مائة سرير.
16.توفير طبيب مقيم باطنية على مدار  24ساعة.
17.توفير صيدلية داخلية لحفظ أدوية المرضى.
	18.توفير نظام للمراقبة بالكاميرات يكون مسئوال ً عن مراقبة مناطق التنويم والنشاطات الداخلية
باألجنحة ،مع عدم انتهاك خصوصية المرضى داخل غرف التنويم إال إذا اقتضت الحاجة .ويتحمل
الطاقم التمريضي للجناح مسؤولية االشراف والمراقبة على هذا النظام.
	19.يحق للمؤسسة تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
رابعًا :شروط خاصة لمراكز التأهيل النفسيين بدون إيواء:
1.أن يكون مجموع مسطحات المبنى  20متر مربع لكل نزيل.
2.توفير أخصائي نفسي لكل عشرين نزيالً.
3.توفير أخصائي اجتماعي لكل عشرين نزيالً.
4.توفير فني تمريض لكل عشرة نزالء.
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خامسًا ً :شروط القبول في مراكز التأهيل:
1.أن يكون المريض من الحاالت النفسية المزمنة والمستقرة.
2.أال يكون المريض من حاالت التخلف العقلي واضطرابات التوحد واضطرابات الشخصية.
3.أال يعاني المريض من أي اضطرابات نفسية نشطة أو لديه خطورة وشيكة على نفسه أو اآلخرين
بسبب المرض النفسي الذي لديه والذي قد يستدعي العالج النفسي أعراض نفسية تشكل خطرًا
على نفسه أو على اآلخرين.
4.أن يتمكن المريض من االعتماد على نفسه نسبيا ويتمكن من االستفادة من خدمات المركز
وبرامجه ،وأن تبدي األسرة تعاونًا في التأهيل وتطبيق البرامج التأهيلية التي توضع للمريض من
قبل المركز.
5.أال يكون المريض من الحاالت طريحة الفراش.
6.أال يكون المريض يعاني من الصرع ،أو األمراض المعدية والسارية.

المعايير المهنية واألخالقية لممارسة
مهنة علم النفس السريري واإلرشاد النفسي.
يجب أن يتم اتباع المعايير المهنية واألخالقية لممارسة علم النفس السريري واإلرشاد النفسي في
المراكز.
أ .االلتزام المهني:
1.يلتزم ممارس علم النفس السريري أو علم النفس اإلرشادي بأن تقتصر ممارسته المهنية على
تدرب عليها تدريبيًا كامالً
تخصصه التي سبق أن
النفس في مجال
وتقنيات علم
وعمليات
إجراءات
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وموثقًا بموجب مستندات نظامية من جهات علمية أو مهنية متخصصة معترف بها مع االلتزام
الكامل بما جاء في الوصف الوظيفي للعاملين في مجال علم النفس السريري أو علم النفس
اإلرشادي بكافة فئاتهم الصادرة من وزارة الصحة.
2.يلتزم الممارس بحصر ممارسته المهنية م مرضاه ضمن حدود الترخيص الممنوح له لمزاولة
المهنة بغض النظر عن قدراته المهنية الشخصية أو التدريب العملي الذي سبق أن تلقاه.
3.يلتزم الممارس بتوثيق األعمال السريرية التي يزاولها في ملفات المرضى المعنيين حسب
المعايير المهنية المتعارف عليها علميًا وبموجب اللوائح الداخلية لمكان العمل.
4.يلتزم الممارس باالمتناع التام عن االنتفاع الشخصي من العالقة المهنية التي تنشأ بينه وبين
مرضاه ،سوا ًء كان هذا االنتفاع معنويًا أو ماديًا.
5.يلتزم الممارس باالمتناع التام عن إخضاع المريض إلجراءات أو جلسات أو مقاييس أو فحوصات
مشكوك في صحتها العلمية أو ضرورتها السريرية.
6.يلتزم الممارس بإشعار الطبيب النفسي المسئول عن المريض دون تأخير عن جميع التطورات
الخاصة بحالة المريض.
7.يلتزم الممارس بإيضاح حقوق المريض لكافة المراجعين حسب ما ينص عليه هذه المستند.
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ب .حقوق المريض:
1.البيانات والمعلومات التي يدلي بها المريض أو تتعلق بوضعه السريري تعامل بسرية تامة
وألغراض وضرورات الممارسة المهنية فقط ال غير ،وال يجوز إفشاءها إال بموجب موافقة خطية
من المريض أو من يمثله إذا لم ُيعتد بأهلية المريض ،وال يستثنى من ذلك إال الحاالت المنصوص
عليها نظامًا.
2.العالقة المهنية بين المعالج والمريض تقوم على أساس وحفظ كرامة المريض وحمايته.
3.يحق للمريض الحصول على تقرير لكل ما خضع له من إجراءات ومقاييس وجلسات عالجية ،إضافة
إلى المبررات والشروحات واإلفادات المهنية ذات الصلة ،متى ما طلب ذلك.
4.يحق للمريض الحصول على رأي آخر في تخصص علم النفس السريري أو علم النفس اإلرشادي
بالتنسيق مع الطبيب النفسي المسئول عن حالة المريض ،في أي وقت خالل سريات العالقة
المهنية بين الممارس والمريض على أن يعمل الممارس باتجاه تنفيذ هذا الطلب في حدود
الممارسة المهنية وبفعالية دون االنتقاص بأي من الحقوق األخرى للمريض.
5.إطالع المريض بشكل منتظم ومسبق وواضح على خطوات العملية العالجية واإلرشادية بما
يمكنه من اتخاذ قراراته بالموافقة على استمرارية هذه العمليات من عدمها.
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نسعد بإستقبال مالحظاتكم ومقترحاتكم التي
من شأنها تحسين وتطوير مستوى األداء في مجال
الخدمات النفسية وعالج اإلدمان عبر اإليميل
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