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مراكز الرعاية الطبية املنزلية

الخدمات الطبية املنزلية
التعريفات
هي مؤسسة صحية خاصة تقدم خدمات الرعاية الصحية بشكل واضح ومحددة داخل املنازل وتتطلب بطبيعتها مهارات
خاصة لتقديمها بأمان وفعالية وتشمل هذه الخدمات على سبيل املثال ال الحصر (التشخيص واملتابعة ،تقييم الحاالت
الطبية غير املستقرة للعالج الطبي ،خدمات الرعاية والدعم ،الخدمات التمريضية وغيرها) حسب نوع املركز.
أنواع مراكزالرعاية املنزلية:
 -1مراكز رعاية تمريضية منزلية
أ .نطاق الخدمات:
-

الخدمات التمريضية الروتينية

-

املالحظة والتقييم للحاالت الطبية غير املستقرة

-

الخدمات التي يطلبها الطبيب وتتطلب مهارات خاصة من ممرض.

-

تقديم مستلزمات الدواء ،وإعداد املعدات الطبية الالزمة ،وتقديم الرعاية ذات الصلة التي حددها الطبيب
املعالج.

-

املحافظة على الحالة الحالية للمريض أو تحسينها ،أو تفادي املزيد من التدهور أو منعه.

-

التعليم والتدريب للمريض أو أحد افراد العائلة.

-

الرعاية التمريضية ملرض ى اإلقامة الطويلة والذين ال يتوقع تحسنهم بوقت قصير أو ال يمكن عالج االعراض
املرضية بشرط وجود تقرير طبي داعم يوص ى بتقديم خدمات تمريضية مخصصة.

-

الرعاية التمريضية املتقطعة وذلك للمرض ى الذين من املتوقع تحسنهم بمرور الوقت ،بشرط وجود تقرير
طبي داعم يوص ى بتقديم خدمات تمريضية مخصصة.

ب .الكوادر الطبية املطلوبة:
 يجب توفير عدد 2أخصائي وعدد  2فني تمريض مؤهلين وحاصلين على الدورات الطبية التالية)BLS +ACLS ( :سارية املفعول.
 مالحظة :في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى بأخصائي واحد فقط مقابل عدد  2فني.
 -2مراكز رعاية منزلية عالج طبيعي:
أ .نطاق الخدمات:
 خدمات العالج الطبيعي الروتينية. الخدمات التي يطلبها الطبيب وتتطلب مهارات خاصة من اخصائي العالج الطبيعي. التعليم والتدريب للمريض أو أحد افراد العائلة. العالج الطبيعي ملرض ى اإلقامة الطويلة والذين ال يتوقع تحسنهم بوقت قصير أو ال يمكن عالج االعراض املرضيةبشرط وجود تقرير طبي داعم يوص ى بتقديم خدمات عالج طبيعي مخصصة.
 العالج الطبيعي للمرض ى الذين من املتوقع تحسنهم بمرور الوقت ،بشرط وجود تقرير طبي داعم يوص ى بتقديمخدمات عالج طبيعي مخصصة.
ب .الكوادرالطبية املطلوبة:
 يجب توفير عدد  2اخصائي عالج طبيعيي و2عدد فني عالج طبيعي. مالحظة :في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى بأخصائي واحد فقط مقابل عدد  2فني.

 -3مراكز رعاية منزلية طبية واستشارية.
أ .نطاق الخدمات:
باإلضافة الى الخدمات املقدمة في مراكز الرعاية املنزلية التمريضية والرعاية املنزلية للعالج الطبيعي فانه
يتم تقدم الخدمات التالية:
 التشخيص وصرف االدوية. فحص الخدمات الصحية ومتابعتها. اعداد الخطط العالجية. العالج النفس ي مع مراعاة وجود اخصائيين نفسيين لتقديم الخدمة. خدمات مراقبة املريض عن بعد. خدمات سحب الدم لغرض التشخيص. خدمات عالج الديال الدموي باملنزل (الغسيل الكلوي للحاالت املستقرة) مع مراعاة توفر طبيب نائب تخصصامراض كلى وممرضة تخصص كلى.
 حاالت االمراض التنفسية مع مراعاة توفير اخصائي عالج جهاز التنفس ي. أمراض التغذية مع مراعاة توفير اخصائي تغذية. الرعاية الطبية العاجلة وغير العاجلة. أي خ دمات عالجية إضافية يمكن تقديمها بأمان وفعالية في منزل املريض على أن تخضع هذه الخدمات ملوافقةوزارة الصحة قبل تقديمها.
ب .الكوادرالطبية املطلوبة:
 يجب توفير ما يلي : -1عدد  2طبيب نائب في احدى التخصصات التالية (طب اسرة  -طب باطنة  -طب عناية مركزة – طب طوارئ)
 -2عدد  2اخصائي عالج طبيعيي وعدد  2فني عالج طبيعي.
 -3عدد 2أخصائي وعدد  2فني تمريض مؤهلين وحاصلين على الدورات الطبية التالية )BLS +ACLS ( :سارية
املفعول.
 مراعاة وجود ممارسين مسجلين ومصنفين من هيئة التخصصات الصحية وفق نطاق الخدمة املقدمة: -1خدمات حاالت االمراض التنفسية يجب توفير اخصائي عالج جهاز التنفس ي.
 -2خدمات أمراض التغذية يجب توفير أخصائي تغذية.

 -3خدمات عالج الديال الدموي باملنزل (الغسيل الكلوي للحاالت املستقرة) على أن يتم توفير طبيب نائب
تخصص امراض كلى وممرضة تخصص كلى.
 -4خدمات متابعة الحمل على أن يتم توفير طبيب نائب تخصص نساء ووالدة.
 -5يسمح بعمل الطبيب العام في املركز بعد استكمال الحد األدنى من األطباء أعاله
 مالحظة :في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى بأخصائي واحد فقط مقابل عدد  2فني.

املهام الرئيسية ملراكزالرعاية املنزلية:
يتعين على جميع مقدمي الخدمة واملمارسين الصحيين املرخصين من وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية في
املنزل العمل على ما يلي:
 تقديم خدمات الرعاية الصحية املحددة في هذا املعيارً ،ووفقا للمتطلبات املحددة في هذا املعيار ،مع ضمان
تحقيق أعلى معايير الرعاية واالحترافية مع املريض وأفراد أسرته والقائمين على رعايته
 ضمان إتاحة وصول املرض ى بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية والذين تقرر أنهم مؤهلون لهذه الخدمات ،وفقاًللضوابط املقررة ،وتقديمها باللغات العربية واإلنجليزية على األقل وحسب احتياجات املريض
 ضمان أن فرق العمل لديهم القدرة على توصيل الخطة العالج والرعاية بوضوح مع املرض ى قبل كل زيارة وأثناءهاوبعدها.
 التوافق مع متطلب حماية حقوق املرض ى والحفاظ عليها طوال مدة العالج بنزاهة واحترام ،وتقديم خدماتالرعاية الصحية املحددة في املنزل ً
وفقا لهذا املعيار وعلى أساس االحتياط الطبي ،مع ضمان االحترافية والسريع
أثناء دورة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمريض في املنزل.
 حماية مسائل الخصوصية للمريض والسرية وتأمين املعلومات الطبية الخاصة به والسجالت عند تقدم خدمةرعاية صحية في املنزل .يجب أن تتوافق سرية البيانات والسجالت الصحية وخصوصيتها وأمانها مع متطلبات
سياسة إدارة البيانات ومعايير االحتفاظ باملعلومات الصحية والتخلص منها ومعايير بيانات وزارة الصحة معيار
اإلجراءات
 االمتثال لطلبات وزارة الصحة بشأن فحص السجالت ومراجعتها والتعاون مع املفتشين املخولين من وزارةالصحة.

قواعد الترخيص:
 يجب على جميع موفري الرعاية الصحية التقدم بطلب الترخيص عن طريق منصة صحة مع تحديد نوع املركزاملراد افتتاحه.
 يجب على موفري الرعاية الصحية في املنزل تلبية املتطلبات واالشتراطات الخاصة بالترخيص قبل التقدم بطلبالترخيص
االشتراطات العامة ملراكزالخدمات الطبية املنزلية املستقلة:
 أن يكون عليه لوحة تحمل اسمه ورقم ترخيصه.
 ان يحوي املركز على غرف مفصولة للجنسين للطاقم الطبي.
 غرفة مجهزه للمستلزمات الطبية.
 توفر وسائل االتصال الالزمة.
 قائمة معتمده بأسعار الخدمات املقدمة.
 توفر نظام الكتروني للسجالت الطبية.
 توفر الحقيبة االسعافية ملحق ( )1وذلك للمراكز الرعاية املنزلية التمريضية ومراكز الرعاية املنزلية الطبية
االستشارية.
 توفر سيارة نقل للطاقم الطبي.
 عقد مع مستشفى لتحويل الحاالت أو طلب تقديم االستشارات الطبية.

مستودع التموين الطبي في مراكزالخدمات الطبية املنزلية املستقلة:
 .1يحتوي على جميع املستلزمات الطبية الالزمة وبكميات كافية.
 .2مساحة كافية ال تقل عن  12متر مربع.
 .3التكييف واإلنارة مع توفر مقياس لدرجة الحرارة (ال تزيد درجة الحرارة عن  25درجة مئوية).
 .4غرفة مستقلة تحتوي على اسطوانات االوكسجين وذلك للمراكز الرعاية املنزلية التمريضية ومراكز الرعاية
املنزلية الطبية االستشارية.

أحكام عامة:
 .1يجب على الفريق الطبي وضع خطة العالج والرعاية بوضوح مع املرض ى قبل كل زيارة واالحتفاظ بها في
سجالت املريض.
 .2الحفاظ على خصوصية وحقوق املرض ى.
 .3يجب أن تحظى جميع الخدمات املقدمة باملنزل بموافقة املريض أو الوص ي النائب املانح للموافقة.
 .4ال يسمح باستقبال املرض ى في مراكز خدمات الرعاية املنزلية املستقلة..
 .5تطبق هذه الشروط على املراكز املستقلة ومقدمي الرعاية املنزلية التابعة للمجمعات الطبية واملستشفيات.
 .6يمكن للمؤسسات الصحية التالية (مراكز العالج الطبيعي – مراكز العالج الوظيفي – مراكز التأهيل – مراكز
الغسيل الكلوي – املختبرات  -مراكز االشعة – مراكز التشخيص) تقديم الخدمة في املنزل كال فيما يخصه
بشرط عدم االخالل بالحد األدنى من الكوادر الطبية في املؤسسة الصحية عند القيام بالزيارة.
 .7يقتصر تقديم الخدمة املنزلية على النطاق الجغرافي التابع للمؤسسة الصحية وال يسمح بالقيام بالزيارات
املنزلية خارج املنطقة أو املحافظة التي تتبعها املؤسسة الصحية املقدمة للخدمة.

الحقيبة اإلسعافية ملحق 1
م

الكمية

الصنف

1

جهاز فحص االكسجين في الدم

1

2

جهاز فحص السكر  +أشرطة تحليل

1

3

جهاز قياس ضغط الدم للكبار  +للصغار

2

4

سماعة طبية  +كشاف فحص العين

2

5

مقص جراحي  +مقص بنطلون

1

6

رباط شاش  +شاش مربع  +بالستر

6

7

محلول ملحي  +رينجر  +ديكستروز %

3

8

اداة تنقيط  +سرنجات  10- 5مم

6

9

قسطرة وردية 24 ،22 ،20 ،18 ،16

20

10

قناع ( )N95

5

11

قفازات النكس  +مسحات كحولية

2

