
 

 

 4 رقم اإلصدار 3/1 رقم املادة  2 رقم املرفق

 في العيادة.الطبية والتجهيزات  االثاث عنوان املرفق

 

 

 

 األثاث والتجهيزات الطبية في العيادات بوجه عام

 

 األجهزة واملعدات الطبية م األثاث م

  12أال تقل مساحة العيادة عن  1
ً
 مربعا

ً
 سماعة طبيب 1 مترا

 * جهاز قياس ضغط الدم 2 سرير كشف متحرك من جهة الجزء العلوي  2

 جهاز فحص حرارة * 3 مكتب مع كرس ي للطبيب 3

 ميزان مع مقياس للطول * 4 انتظار للمرافقينكراس ي  2عدد  4

 جهاز تعقيم اوتوكالف *** 5 حوض غسيل  5

 جهاز اعطاء اكسجين و اسطوانة اكسجين**** 6 دوالب او كبينة جدارية  6

 جهاز شفط **** 7 ترولي ادوات متحرك 7

 مجموعة فحص األنف واألذن والعيون  8 كشاف اضائة متحرك أو معلق 8

 حامل محاليل **** 9 مصباح لقراءة األشعة ** 9

 

  عالمات حيوية منفصلة.* يمكن اإلستغناء عنها في حال وجود غرفة فحص 

 .يمكن اإلستغناء عنها في حال كانت األشعة املستخدمة في املنشأة رقمية ** 

 .يمكن اإلكتفاء بوجود غرفة تعقيم مركزية باملنشأة *** 

  مخصصة لتقديم الخدمات العالجية.**** يمكن اإلستغناء عنها في حال وجود غرفة 

 

  

  



 

 اإلثاث في العيادات التخصصية

 الجراحة العامة والعظام واملسالكعيادة  -1

 عيادة الجراحة العامة والعظام واملسالك

 منظار شرجي 2 طاولة خاصة للكشف الجراح 1

 ترولي للضماد والغيار 4 مسبار 3

 (7جفت شرياني عدد ) 6 علب تعقيم 5

 (2مساك أبر عدد ) 8 (2مقص جراحي عدد ) 7

 (2وبدون سن عدد )جفت تشريح بسن ,  10 (2مقص غيار عدد )  9

 (6سالح مشرط ) 12 (6يد مشرط )  11

 جفت مناولة آالت معقمة مع وعاء خاص به 14 ابر جراحية مختلفة مع الخيوط الالزمة 13

 حوض حفظ األدوات املعقمة 16 (2حوض كلوي عدد ) 15

 قساطر بولية مقاسات مختلفة 18 ملعقة كحت جروح 17

 كمينفاتح  20 جفت ماسك لسان 19

 (4جفت غيار جروح عدد ) 22 مجموعة ممر هواء بمقاسات مختلفة 21

 جهاز شفط السوائل 24 جهاز كي 23

 أربطة شاش 26 محاليل مطهرة مختلفة 25

 كفوف جراحية معقمة للعمليات 28 مشمع الصق للجروح 27

 30 طبق للمحاليل املطهرة 29
مخدر موضعي حديث وأقل مضاعفات بنوعين ) 

 وحقن ( –بخاخ 

 32 أبر رفيعة / غليظة  31

أدوية انعاش للصدمات التي قد تحدق من 

 –املخدر املوضعي وال سيما حقن ) كورتيزون 

 انتيهستامين ( –أدرينالين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :يما يل العامةعيادات الجراحة أعاله في  (1) تضاف للقائمة .أ

 طقم ادوات بعلبة تعقيم لغيار الجروح 3عدد  2 طقم ادوات بعلبة تعقيم لخياطة الجروح 3عدد  1

 

 *مالحظة : يمنع اجراء أي عمليات تتطلب تخدير عام أو موضعي, ويكتفى بعمل خياطة الجروح البسيطة .

 

 عيادة العظام :أعاله في  (1) تضاف للقائمة .ب

 مقص لرفع الجبس 2 أدوات الجبس 1

 منشار جبس 4 طاولة لعمل الجبس مع حوض ماء دافئ وبارد 3

 

 

 عيادة املسالك البولية( أعاله 1تضاف للقائمة ) .ت

 مجموعة قساطر بولية للصغار 2 مجموعة مناظير للمحاليل واملثانة  ) اختياري ( 1

 مجموعة موسعات قناة مجرى البول  4 جهاز غسيل مثانة ) اختياري ( 3

 جهاز قياس سرعة تدفق البول ) اختياري ( 6 مجموعة قساطر بولية للكبار 5

 

 عيادة الباطنة والصدر والقلب  -2

 معدات سحب السائل والصديد من البلور  2 جهاز تخطيط القلب 1

 جهاز تصوير القلب الصوتي ) اإليكو (  ) اختياري ( 4 معدات سحب الهواء من البلور  3

 جهاز مراقبة الضغط والتخطيط عن بعد ) اختياري ( 6 جهاز تخطيط القلب بالجري ) اختياري ( 5

 

 الجلدية:عيادة  -3

1 
إضاءة بيضاء ) فلورسنت ( بالقرب من سرير 

 الفحص
 عدسة مكبرة لفحص الجلد 2

 جهاز اشعة فوق البنفسجية 4 (جهاز كي ) دياثرمي 3

 ملعقة كحت حب الشباب 5

 

 



 

 

 والوالدة:عيادة أمراض النساء  -4

 ) اختياري ( جهاز كي 2 طاولة فحص نسائية خاصة + طاولة غيار 1

 ) اختياري ( جهاز األشعة فوق الصوتية 4 ) اختياري (  قياس نبض الجنين فوق الصوتية جهاز 3

 طقم ادوات بعلبة تعقيم ألخذ عينة بطانة الرحم 1عدد  6 ألخذ عينة عنق الرحمطقم ادوات بعلبة تعقيم  1عدد  5

 طقم ادوات بعلبة تعقيم لعمل األشعة بالصبغة 1عدد  7

 

 .موضعي** مالحظة / يمنع إجراء عمليات الكحت والوالدة أو اية عمليات تتطلب تخدير عام أو 

 

  عيادة الطب النفس ي -5

 ضوابط ومواصفات عيادات الطب النفس ي الخاصة:

 : يجب أن يتوافر في العيادات املعايير والشروط العامة الواردة في املادة الثالثة من نظام املؤسساتأوال

 الخاصة وهي كما يلي:الصحية 

 أن يكون املوقع مناسبة يسهل وصول املرض ى إليه. .1

 توفير مكان مناسب لحفظ ملفات املرض ى بشكل سري. .2

 توفير نظام للمعلومات يالئم حجم العمل بالعيادة يتضمن ما يلي: .3

 ومواصفات وإنجازاتهم  الئحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم

 الزي لكل فئة واألوراق واملطبوعات الرسمية للمؤسسة

 نظام التسجيل املواعيد واالستعالم 

 .نماذج السجالت الطبية املستخدمة في العيادة 

 سنوات متضمنة أخر  أن يتم حفظ ملفات املرض ى بشكل سري سواء ورقيا أو الكترونيا ملدة ال تقل عن خمس

 املرضية للرجوع إليها عند الحاجة. مض ي هذه املدة يحتفظ بملخص الحالة زيارة للمريض وعند إتالفها بعد

 ثانيا ضوابط ومواصفات خاصة

 جب مراعاة جوانب السالمة للمرض ى وللعاملين بالعيادة وذلك على النحو التالي:ي .1

 يجب توفر جرس في كل غرفة مقابلة. .أ

 يجب أن يكون الزجاج املستخدم في العيادة غير قابل للكسر. .ب

إمكانية قفل باب  يجب توفر فتحة زجاجية شفافة لباب العيادة )من الزجاج غير قابل للكسر(, مع عدم .ج

 العيادة من الداخل.

 األدوار العليا. يجب أن تكون النوافذ محاطة بشبك معدني يمنع خروج املرض ى إذا كانت العيادة في  .د



 

 يجب إبعاد جميع األدوات الحادة من متناول املريض. .ه

 اد جميع النقاط الكهربائية من أفياش وفواصل أو مفاتيح أو أسالك عن متناول يجب إبع .و

 املريض .ز

 نظام لتنبيه املوظفين للمرض ى الذين يحملون نفس االسم. .ح

 التعريف عن تخصص من يقوم بمقابلة املريض )طبيب/ اخصائي نفس ي أو اجتماعي غير .ط

 (طبيب .ي

 

 :يجب وضع الئحة توضح التالي .2

  الخدمات املقدمة بالعيادةالتسعيرة لجميع. 

 الجديدة للبالغين )املقابلة  الوقت الذي سيقضيه املريض مع الطبيب أو األخصائي النفس ي أو االجتماعي )الحالة

على األقل للمقابلة األولى ومن املمكن أن  دقيقة وبالنسبة للطفل ساعة واحدة 45األولى من نصف ساعة إلى 

 .تطول حسب حاجة املريض أو الطفل

  دقائق10وقت حاالت املتابعة ال تقل املدة عن. 

 سواء الجديد أو  عدد املرض ى لليوم الواحد( حسب سعة العيادة وعدد األطباء واالخصائيين املتواجدين بها

 .املتابعة

 ( الخاص باستقبال املالحظات والشكاوى من املراجعين,937وضع لوحة تحمل الرقم )  وأي متطلبات أخرى

 .للوزارة

  االطالع عليه لتقديم الشكاوى على أن تكون في مكان بارز يستطيع جميع املرض ى واملرافقينآلية. 

 

 في عيادة الطب النفس ي: التجهيزات الالزم توفرها .3

 :يجب توفر وسائل التقييم والتشخيص والعالج النفس ي وتشمل

   باإلخصائي االجتماعي  الخاصةالنماذج الطبية الخاصة بكتابة تفاصيل التاريخ املرض ي النفس ي والنماذج

 والنفس ي ونماذج املتابعة وأي نماذج أخرى 

 الوزارة ماذج للوصفات الخاصة باألدوية النفسية الخاضعة للرقابة طبقا للتعليمات الصادرة منن. 

 الحيوية, أدوات فحص ت ن )سرير فحص, أدوات قياس العالمالتجهيزات الالزمة للكشف على املرض ى النفسييا

الذكاء, مقياس الشخصية, مقياس تشخيص  العصبي, االختبارات واملقاييس النفسية )مثل اختبارالجهاز 

 (.اإلصابة العضوية للدماغ وغيرهم

 

 



 

 تجهيزات إضافية في عيادة الطب النفس ي )اختياري(

1 
مختبر نفس ي للمقاييس السيكولوجية واختبارات الذكاء 

 والقدرات الذاتية
 طبيةمكتب خدمة اجتماعية  2

 عيادة االخصائي النفس ي ومراكز االرشاد والتوجيه 4 جهاز تخطيط املخ + جهاز صدمات كهربائية 3

 6 كرس ي لالسترخاء ذو مسند متحرك 5
اختبارات نفسية ) مقياس الذكاء + مقاييس الشخصية + 

 مقاييس العضوية + مقاييس القدرات (

  8 جيدة التهوية ونظيفة ومناسبة االضاءة 7
ً
 االسقف متوسطة االرتفاع بحيث تكون مريحة نفسيا

 غرفة متسعة أللعاب االطفال تحتوي على العاب غير ضارة 10 الوانها فاتحة مريحة للعين االعصاب 9

   ( Biofeedbackأجهزة تغذية ارتجاعية )  11

 

 

 

 

 عيادة العيون  -6

 2 وحدة عيادة عيون  1
بعضها : ) لغير وسيلة كشف النظر البعيد بحيث يكون 

 لالطفال ( –املتعلمين 

 وسيلة كشف عمى األلوان 4 انجليزي ( –وسيلة كشف النظر القريب ) عربي  3

 وسيلة كشف مجال النظر ) ميدان النظر ( املركب العام 6 وسيلة النظر ثالثي األبعاد 5

 مصباح شقي 8 مصباح يدوي  7

 منظار زاوية الحجرة األمامية 10 اختياري (مقياس لضغط العين ) مسطح ( كهربائي )  9

11 
( لكشف مناطق مختلفة من 3عدسة الصقة بمرايات )

 داخل العين
12 

منظار لقاع العين مباشر يفضل إضافة منظار آخر غير 

 مباشر

 14 منظار شبكية لكشف انكسار الضوء 13
صندوق وطقم عدسات كامل بملحقاته لكشف إنكسار 

 الضوء

 مباعد جفون )مثالديماري( 16 عدسات للكبار والصغارحامل  15

   مالقط أهداب 17

 

 عيادة األنف واألذن والحنجرة .ث

 



 

 2 األثاث والتجهيز الوارد في عيادة الطبيب العام 1
 Nasalأدوات فحص ) موسع لالنف مقاسات مختلفة ) 

speculum ( منظار لالذن مقاسات مختلفة )Ear speculum) 

 4 (Laryngeal Mirrorمراية لفحص الحنجرة )  3

( 1024 – 512 – 256 – 128رددات مختلفة )  -شوكة رنانة 

. 

 

 6 مراية لفحص البلعوم االنفي 5
أدوات دقيقة إلزالة االجسام الغريبة من األنف واألذن 

 لألطفال والبالغين

 

 

 عام.** مالحظة / يمنع إجراء عمليات تتطلب تخدير 

 

 

 

 

 

 األسنان:عيادات  10

 

1 
وحدة أسنان كاملة حديثة مع جهاز الحفر ذي السرعتين ) 

 عالية ( وكرس ي أسنان للمريض وملحق بها أشعة –عادية 
 جهاز  تصليب الحشوات الضوئية 2

 4 أدوات جراحية بما فيها خالعات وروافع أسنان 3
أدوات ومواد تنظيف االسنان ويفضل جهاز كاحت 

 التراسونيك

 اآلالت وأدوات ومواد قياسات لتركيب األسنان 6 أدوات ومواد لحشو األسنان 5

7 

مخدر موضعي من أحدث األنواع وأقلها مضاعفات بأنواعه 

: ) بخ وحقن كاربول ومرهم وبتركيبه تحتوي على قابض 

 اوعية (

 كاميرا لعرض األسنان  ) اختياري ( 8

 10 جهاز اشعة جداري مع حوض تحميض األفالم 9
أدوات تستخدم في تركيب الحاجز املطاطي عند عالج جذور 

 األسنان

 

 عيادات األطفال .ج

 ميزان أطفال ومقياس خاص لألطفال 6 لوحة اختبار النظر خاصة لالطفال 5



 

 جهاز لقياس الضغط خاص لألطفال 8 ثالجة للتطعيمات محكمة اإلغالق مع مراقبة درجة الحرارة 7

 

  



 

 تجهيزات غرفة الضماد

 

 األدوات واألثاث

 ستائر للخصوصية بالنوافذ وحول سرير الضماد 2 سرير ضماد 1

 حوض غسيل به ماء جاري  4 * جهاز تعقيم ) أوتكالف ( 3

 تروللي غيارات 6 إضاءة مركزة متحركة او معلقة 5

 الجروحطقم ادوات بعلبة تعقيم لغيار  3عدد  8 طقم ادوات بعلبة تعقيم لخياطة الجروح 3عدد  7

 حوض كلوي ** 10 سلة نفايات للغيارات امللوثة 9

 املستلزمات الطبية الواجب توفرها ) ذات استخدام واحد (

 ابر جراحية مختلفة املقاسات مع الخيوط الالزمة 12 قفازات بالستيك 11

 حامل أطباق محاليل مطهرة 14 محاليل مطهرة مختلفة 13

 مخدر موضعي 16 شاش طبي 15

 

  *.يمكن اإلكتفاء بوجود غرفة تعقيم مركزية باملنشأة 

 .يمكن اإلستغناء عن الحوض الكلوي في حال توفير األحواض ذات اإلستخدام الواحد ** 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 تجهيزات غرفة الخدمات العالجية

 

 األدوات واألثاث

 الضمادستائر للخصوصية بالنوافذ وحول سرير  2 ) تتعدد بحسب املساحة ( سرير طبي 1

 لكل سرير ترولي خدمة 4 لكل سرير كرس ي مرافق 3

 6 لكل سرير إضاءة مركزة متحركة او معلقة 5
منفذ اكسجين او اسطوانة اكسجين مثبته 

 لكل سرير. بالجدار 

 كبينة أو دوالب لحفظ املستلزمات 8 جهاز شفط متحرك 7

 حيوية  ) اختياري (جهاز مراقبة عالمات  10 ثالجة لحفظ األدوية واملحاليل 9

 املستلزمات الطبية الواجب توفرها ) ذات استخدام واحد (

 حقن وقساطر وريدية 12 قفازات بالستيك 11

 أدوية اسعافية ) مرفق رقم   ( * 14 محاليل تغذية متنوعة 13

 مخدر موضعي 16 ادوية مسكنة لأللم وخافضة للحرارة * 15

 

  مايسمح به في العيادات بحسب التخصص.* يعتمد توفر األدوية على 

  



 

 غرفة اإلسعاف

 جهاز مراقبة قلب مع جهاز صدمات كهربائية للقلب  2 سرير قابل للتحريك وقابل للرفع والتنزيل. 1

3 
بحسب اشتراطات الجمعية السعودية   Crash Cartترولي 

  للقلب
 ثالجة لحفظ األدوية اإلسعافية 4

 جبائر مختلفة املقاسات 6 (2) حاجز أو ستائر برفان عدد 5

 مجموعة ممر هواء بمقاسات مختلفة 8 جهاز سحب اإلفرازات 7

 10 طاولة ضماد + ترولي غيارات 9
جهاز إعطاء االوكسجين طبي بما في ذلك اسطوانة ) 

 اوكسجين والصمامات والكمامات وجهاز التنفس (

 12 ( + منظار حنجرة ) طقم (1الرنج سكوب عدد ) 11
أدوية انعاش للصدمات مثل : كورتيزون , أدرينالين , 

 انتيهيستامين , اتروبين , امينوفلين , فاليوم .... وغيرها

 اضاءة متحركة مركزة 14 امبوباج للكبار + لألطفال 13

 دوالب لألدوات  16 اربطة شاش وأربطة ضاغطة مع أداة قطع الدم في األطراف  15

 


