
 

 

 4 رقم اإلصدار 16/3 رقم املادة  66 رقم املرفق

 االسعافيةعالج الحاالت  عنوان املرفق

 

  املؤسسات الصحية الخاصةلدى  االسعافية الحاالتعالج 

 

 إليه دون إحالة من مستشفى حكومي: آلية تعميد مستشفى خاص بعالج حالة إسعافية وصلت

 

سواء قدمت الحالة اإلسعافية إلى املستشفى يلتزم املستشفى الخاص باستقبال الحالة وتقديم العالج اإلسعافي لها  .1

على أن تلتزم كافة  السعودي،الخاص من تلقاء نفسها أو بصحبة أحد أفراد املجتمع أو عبر مسعفي هيئة الهالل األحمر 

صحية الخاصة املعدة للعالج باستقبال جميع الحاالت اإلسعافية التي تصل إليها وتقديم العالج اإلسعافي لها املؤسسات ال

 .تقديم العالج( )قبلودون مطالبة مالية مسبقة  العمل،لحين استقرار الحالة بغض النظر عن الجنسية أو جهة 

حسب املوقع  مؤهل الستقبال الحالة مستشفى أقربينقل مسعفي هيئة الهالل األحمر السعودي الحاالت االسعافية الي  .2

الجغرافي، وينتهي دور هيئة الهالل األحمر عند هذا الحد، فإن كان أقرب مستشفى هو مستشفى خاص يقوم األخير بتقييم 

 أعاله. 1الفقرة  هو موضح في حسب ماوتقديم العالج الالزم الحالة 

التي عينتها وزارة  (TPAساعة من استقبال الحالة الحرجة بإبالغ شركة إدارة املطالبات  24يقوم املستشفى الخاص خالل  .3

لذلك لنقلها إلى أحد  ةاملخصص اآلليةالصحة إلدارة هذا النوع من الحاالت والتعامالت مع القطاع الخاص( من خالل 

على التأكد من أهلية املريض للعالج بناء وذلك بعد  –حسب الحالة  –حمل نفقات العالج املستشفيات الحكومية أو لت

 .افيةر الديموغالطبية و معايير األهلية 

 

افية  معايير أهلية العالج الطبية والديموغر

الديموغرافية معايير األهلية  املوافقات للحاالت اإلسعافية والطارئة لدي جميع مستشفيات القطاع الخاص وفقتعطى 

 :والطبية التالية

 املواطنون املستحقون للرعاية الصحية املجانية .1

 املستحقون من القبائل النازحة .2

 ات األخرى من غير السعوديين:ئالف .3

 املتعاقدين مع الدولة والتشغيل الذاتي املقيمين على كفالة الدولة ومن هم على عاتقهم -أ

السفرجي،  ، املربية، السائق الحارس، الخادم، الطباخ،نزليةالعمالة املالذين هم على كفالة فردية مثل ) -ب

 (ومن في حكمهم املزارع،

 طالب املنح الدراسية في الجامعات السعودية وزوجاتهم واوالدهم املرافقين لهم -ج

 املفعول. سارية تأشيراتهمبشرط أن تكون ( الحجاج واملعتمرين. ضيوف الرحمن ) -د



 

 ية القادمين بتأشيرة زيارةعوائل الوافدين من الجنسية السور  -ه

 ابناء وبنات وازواج املواطنات وزوجات وامهات واباء املواطنين. -و

 السيدات الالتي يحملن بطاقات تعريف من األحوال املدنية بوزارة الداخلية ومكتوب عليها تعامل -ز

 كالسعوديات من حيث الدراسة والعمل.

 باململكة أو الزائرين لها.دول مجلس التعاون الخليج العربي املقيمون واطنوا م -ح

 مجهولي الهوية ومن ليس لديهم إقامة )على أن ارفاق ما يثبت بإبالغ الجوازات عنهم( -ط

4.  
ً
 طبيا

ً
 كانولو ال يعتبر مؤهال  اململكة العربية السعوديةساري املفعول في األشخاص الذين يحملون تأمينا

 يستوفي الشروط املذكورة أعاله

 العالجية لديهم تأمين في القطاع الخاص، توافق الشركة على استكمال تغطيتهمبالنسبة للسعوديين الذين  .5

 نفقة وزارة الصحة في املستشفيات الخاصة في حال: على

على ما يثبت  إدارة املطالباتشرط استحصال شركة التأمين لوثيقة  األعلى الحد االئتمانيتم استنفاذ  .أ

 املؤمن لديهاستهالك املريض للحد االئتماني من شركة التأمين 

 في حال كانت الخدمة الطبية من استثناءات وثيقة التأمين  .ب

 

 ابالغ شركة إدارة املطالبات عن حالة طارئةإجراءات   

وابالغ شركة  بتعليمات وزارة الصحة بتقديم العناية الطبية العاجلة للحاالت الطارئة تلتزم املؤسسة الصحية الخاصة

 ) بوابة اإللكترونيةالساعة للحصول على املوافقة من خالل  24املتعاقد معها خالل  إدارة املطالبات

 www.purchasingprogram.com.sa)، يجب أن تؤثر أو تؤخر هذه اإلجراءات من تقديم الخدمة الطبية ملرض ى  ال كما

 الحاالت الطارئة.

 

 :الحاجة لنقل مريض دعن 

فأنه يجب عليه التنسيق مع  املناسبة،عند وصول الحالة ملستشفى خاص وهي بحاجة الي تنويم ولكن ال تتوفر لديه الخدمة 

 شركة إدارة املطالبات لنقل الحالة ملستشفى خاص آخر مالم تكن في نطاق الحاالت الحرجة بإتباع التالي:

 .يبدأ األعداد لنقل الحالة من خالل أرسال طلب النقل مشفوعا باملبررات الطبية التي تستدعي النقل 

 تحديد املستشفيات املستهدفة بناء على املوقع تقوم شركة إدارة املطالبات بدراسة الحالة، ل

 واإلمكانيات.

  يتم إشعار املستشفيات املستهدفة بالوسائل اإللكترونية 

  بعد قبول الحالة من أحد املستشفيات املستهدفة، يتم إشعار املستشفى الخاص الذي لدية الحالة

 لنقلها اليه. 

 

http://www.purchasingprogram.com.sa/


 

 آلية متابعة حالة منومة لدى مستشفى خاص:

املستشفى ملتابعة الحاالت املحددة مسبقا ملتابعة تطور العالج ورفع تقاريره وتوصياته  زيارةيبدأ أطباء متابعة الحالة في 

بناء على زيارته للمريض ومناقشة الحالة مع الطبيب املعالج لشركة إدارة املطالبات والتي بدورها تعرضها على اللجنة 

 .لتي هي تختص باتخاذ قرار االستمرار في العالج وتمديده أو انهاءهدارة شراء الخدمة واإاملشتركة مع 

 

 اآلليات التنفيذية ملطالبة املؤسسات الصحية الخاصة بمستحقات عالج حالة إسعافيه: 

يجب على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص تقديم مطالباتهم املالية بشكل شهري وبصورة منفصلة حسب التقويم 

 و التالي:امليالدي على النح

  يجب تقديم جميع املطالبات الخاصة بالخدمات املقدمة خالل الشهر السابق في ملف واحد الي شركة

 .إدارة املطالبات املتعاقد معها من قبل وزارة الصحة

  274877-1439التي تم تعميميها برقم يجب تقديم املطالبات كما وردت في اآللية لشراء الخدمة الطبية 

 م2017-10-30وتاريخ 


