
 

 

: التعريفات:
ً
  أوال

  :هدف سواء كان هي قيام جهة منظمة بدعوة أشخاص لالجتماع في مكان معين وزمان محدد لتحقيق الفعالية

 هذا الهدف تأدية لغرض معين أو إقامة مناسبة وطنية أو رياضية أو غيرها

  :هو نشاط إضافي نشاط تقديم الخدمات الصحية في الفعاليات والتجمعات للمؤسسات الصحية الخاصة

بط يتم منحه للمستشفيات واملجمعات الطبية العامة ومراكز خدمات النقل اإلسعافي فقط وفق شروط وضوا

 محددة بهدف تقديم مجموعة خدمات صحية وإسعافية لألشخاص الحاضرين في الفعالية أو التجمع

  :هي غرفة طبية مؤقتة مجهزة بالكوادر والتجهيزات الطبية الالزمة للتعامل مع الحاالت النقطة الطبية

 اإلسعافية املستقرة، وغير املستقرة قبل نقلها إلى أقرب مستشفى

 ( مسعفين مؤهلين وسيارة إسعاف مجهزة2: هي الفرقة املكونة من عدد )الفرقة اإلسعافية 

 :يمكنها الوصول ( مسعفين راجلين أو بسيارة غولف مجهزة بسرير، 2هي الفرقة املكونة من عدد ) الفرقة الراجلة

 ونقل الحاالت من أي مكان في موقع الفعالية 

  :الصحية للفعاليات، وتحديد الحد األدنى من الكوادر هي األداة التي تستخدم لتقييم املخاطر أداة سالم

 والتجهيزات الطبية الالزمة

 :طبيب استشاري أو نائب أول في طب الطوارئ مسؤول عن التخطيط الطبي املسبق  اإلدارة الطبية/املشرف الفني

والتنسيق مع املستشفيات املستقبلة  تحديد آلية إدارة الحاالت ونقل املرض ىو  لكامل الفعالية واإلشراف واملتابعة،

الطبية  للخدماتوخطط التواصل والتصعيد، ومشاركة التقرير النهائي  بحسب أهلية العالج وتغطية التأمين الطبي،

 البيانات واإلحصاءات(املقدمة في الفعالية )

 :
ً
 الخدمات الطبية املقدمة في الفعاليات:ثانيا

 قبل نقلها إلى أقرب مستشفى الخدمات الطبية اإلسعافية -1

 الخدمات الطبية العاجلة والتي تشمل: الفحص والعالج -2

 النقل اإلسعافي -3

 حمالت التوعية الصحية والوقائية  -4

 4 رقم اإلصدار 15/8 رقم املادة 65 رقم املرفق

 نشاط الفعاليات والتجمعات عنوان املرفق



 

اقع النقطة الطبية:  ثالثا: املواصفات والتجهيزات الفنية ملو

منها سهل الوصول ملوقع تمركز أن تكون بالقرب من مدخل أو مخرج املبنى أو مخرج الطوارئ، وأيضا أن يكون الطريق  -1

 سيارة اإلسعاف

أن تستوعب الغرفة الطبية سريرين باإلضافة للمعدات الطبية واألساسية األخرى )مكتب، كراس ي، ثالجة، أرفف، باب مع  -2

 وجود قفل، وغيره(

 تكييف( –تمديدات كهربائية  –توفير التمديدات األساسية )مغسلة  -3

 توفير دورة مياه -4

 حة تعريفية للنقطة الطبيةأن يكون هناك لو  -5

 توفير مسار للحاالت التنفسية املشتبهة وتكون النقطة الطبية مجهزة للتعامل مع حاالت العدوى والعزل  -6

 جميع الغرف الطبية تضمن خصوصية املرض ى -7

 توفير مكان مناسب الستقبال وانتظار املرض ى -8

 توفير نظام سجالت صحية  -9

 توفير غرفة منفصلة لراحة الفريق الطبي  -10

توفير غرفة مخصصة للنفايات الطبية لجميع النقاط الطبية في موقع الفعالية إذا كانت الفعالية تحوي أكثر من نقطة  -11

 طبية

 توفير غرفة مناسبة لتخزين املعدات الطبية لجميع النقاط الطبية في موقع الفعالية إذا كانت الفعالية تحوي أكثر من -12

 نقطة طبية

: الكوادر الطبية:
ً
 رابعا

 النقطة الطبية:  .1

 ( طبيب نائب كحد أدنى في تخصص طب الطوارئ مصنف ومسجل في الهيئة السعودية 1عدد )

 للتخصصات الصحية 

 ( أخصائي تمريض أو أخصائي خدمات طبية طارئة مصنف ومسجل في الهيئة السعودية 1عدد )

 للتخصصات الصحية 



 

*في حال كانت النقاط أكثر من واحدة فيكتفى بطبيب نائب في طب الطوارئ في نقطة طبية واحدة ويتم 

 على شهادة سارية املفعول إلحدى 
ً
دورات التوفير طبيب عام في بقية النقاط الطبية على أن يكون حاصال

   (ACLS, ATLS, ITLS, PHTLS) الطبية التالية

 الفرقة اإلسعافية: .2

 ( أخص2عدد )ائي خدمات طبية طارئة مصنف ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 الفرقة الراجلة: .3

 ( أخصائي خدمات طبية طارئة مصنف ومسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية2عدد ) 

: متطلبات التقديم على إضافة النشاط: 
ً
 خامسا

 الفعاليةموافقة الجهة الحكومية املرخصة/املصرحة التابع لها هذه  -1

 استمارة توثيق الفعاليات )مرفق(تعبئة  -2

 تحديد تاريخ وأوقات وموقع إقامة الفعالية  -3

 تعبئة نموذج أداة سالم  -4

 يمكن الحصول على نسخة إلكترونية عبر الرابط

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Documents/Salem-Tool-

V2.xlsx 

إرسال نموذج أداة سالم بعد تعبئته إلى مديرية الشؤون الصحية في املنطقة لتحديد املوارد الطبية الالزمة بعد التقييم  -5

 النهائي 

 ظمة بشأن تقديم الخدمات الصحيةإرفاق صورة عقد االتفاق مع الجهة املن -6

 إرفاق قائمة بالكوادر الطبية العاملة في هذه الفعالية مع تراخيص مزاولة املهن لهم -7

 سنوات. 5إرفاق صورة من استمارة سيارة اإلسعاف على أن تكون حديثة وأال يقل طرازها عن  -8

 التعهد بإغالق النشاط مباشرة بعد انتهاء الفعالية -9

 

 :
ً
 املتطلبات الرئيسية لنشاط تقديم الخدمات الصحية في الفعاليات والتجمعاتسادسا



 

توفير نقاط طبية في موقع الفعالية مجهزة بالتجهيزات الطبية الالزمة بحيث تتناسب أعداد هذه النقاط مع حجم  -1

 الفعالية حسب تقييم أداة سالم.

 حسب تقييم أداة سالم. توفير الكوادر الطبية املؤهلة بحيث تتناسب مع حجم الفعالية -2

توفير سيارات إسعاف نوع سيارة اسعاف متقدم مجهزة ومطابقة للمواصفات املعتمدة وتحتوي على جميع  -3

 املستلزمات الطبية.

 توفير مشرف فني للفعالية حسب االتي: -4

 شخص10,000طبيب نائب أول في طب الطوارئ كمشرف فني للفعالية إذا كان عدد الحضور أقل من  .أ

 شخص أو أكثر.10,000استشاري في طب الطوارئ كمشرف فني للفعالية إذا كان عدد حضور طبيب  .ب

*يجوز االستعانة بطبيب استشاري أو طبيب نائب اول في طب الطوارئ عن طريق خدمة الندب حال عدم توفرهم في 

  أعاله. 4املتطلب رقم املؤسسة الصحية وذلك لألشراف على الفعالية بحسب 

: أحكام
ً
 عامة: سابعا

ه 3/11/1423وتاريخ  40يخضع هذا النشاط لنظام املؤسسات الصحية الخاصة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ -1

 والئحته التنفيذية

يجب أن تتقدم املؤسسة الصحية الخاصة بطلب إضافة نشاط لكل فعالية على حدة، كما أن مدة املوافقة على  -2

 النشاط تكون بمدة الفعالية وتنتهي بنهايتها

يتم تحديد عدد النقاط الطبية وعدد الفرق االسعافية والفرق الراجلة والكوادر الطبية بحسب تقييم أداة سالم،  -3

 وعلى املؤسسة الصحية الخاصة االلتزام بتوفير األعداد املحددة

 ال يسمح باستقبال حاالت املتابعة واملواعيد في النقاط الطبية -4

  


