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مراكز الرعاية الحرجة

 .1املقدمة:
ظهر مفهوم مراكز الرعاية الحرجة املستقلة في أوائل السبعينيات نتيجة للحاجة املاسة إلى وجود رعاية طارئة في املناطق
ً
النائية والتي تعاني من نقص الخدمات .وهي منشآت منفصلة هيكليا عن املستشفى ومرخصة لتقديم الرعاية الطارئة
الحرجة غير املجدولة للمرض ى على مدار  24ساعة في اليوم وطوال أيام األسبوع.
 .2اهداف املرفق:
أ-

تقديم توصيات ومعلومات عملية حول إعداد وتشغيل مراكز الرعاية الحرجة املستقلة.

ب -تحديد تدابير مراقبة الجودة الخاصة بمراكز الرعاية الحرجة املستقلة.
 .3التعريفات:
أ-

مركز الرعاية الحرجة:

ً
ُيشار إليه أيضا باسم قسم الطوارئ القائم بذاته ،وهو مرفق يستقبل املرض ى ويوفر رعاية الطوارئ ولكنه منفصل هيكليا
عن املستشفى.
ب -الفرز:
 عملية فرز املرض ى لتحديد أولويات الرعاية ً
بناء على شدة املرض /اإلصابة.
 الغرض من الفرز هو تحديد املرض ى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية واملرض ي القادرين على النتظار ملدة
للحصول على الرعاية الطبية.
 هناك العديد من أنظمة الفرز التي تم التحقق من صحتها مثل :املقياس الكندي لفرز الحالت َ
املرضية بأقسام
ً
استخداما على الصعيد الوطني.
الطوارئ وهو نظام الفرز األكثر

 .4خدمات املركز:
أ-

تقديم عناية طبية فورية ملرض ي الحالت العرضية غير املجدولة الذين يحتاجون إلى رعاية فورية.

ب -توفير عالج مستقر للمرض ي املصابين بأمراض تهدد الحياة /سالمة األطراف وترتيب النقل إلى مستوى أعلى من
الرعاية ،إذا لزم األمر ،بغض النظر عن قدرة املريض على دفع مصاريف الرعاية والعالج.
ج -تقييم وعالج املرض ى من مخت لف األعمار والذين يعانون من مستويات مختلفة من املرض من البسيطة إلى
الحرجة.
د-

إجراء الفحوصات التشخيصية وتقديم العالج املناسب ومراقبة الستجابة للعالج.

ه -يمكن ابقاء املرض ى ليكونوا تحت املراقبة أو نقلهم للمستشفى ليحصلوا على املزيد من العالج الضروري الذي لم
يتم توفيره من قبل مركز الرعاية الحرجة أو املوافقة على خروجهم من املركز إلى املنزل وإعطائهم تعليمات املتابعة
الدورية حسب القتضاء.
 .5ساعات العمل:
يجب أن تعمل مراكز الرعاية الحرجة وتستقبل املرض ى على مدار  24ساعة وطوال أيام السبوع وكافة أيام السنة.
 .6الحاالت التي يمكن معالجتها في مراكزالرعاية الحرجة:
أ -الحالت التي يمكن معالجتها في مركز الرعاية الحرجة على سبيل املثال ل الحصر ما يلي:
• Chest pain
 ألم في الصدر
 متالزمة الشريان التاجي الحادة
 اإلنعاش القلبي الرئوي وإزالة الرجفان والتنبيب

• Acute coronary syndrome
resuscitation,

Cardiopulmonary

defibrillation, and intubation
 النصمام الرئوي

• Pulmonary embolism

 متالزمة الضائقة التنفسية الحادة إلى املتوسطة

• Moderate to severe respiratory distress

 ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

• Shortness of breath or difficulty breathing

 حالت الصدمات
(باستثناء الصدمات الكبيرة /اإلصابات الخطيرة املتعددة)

• Trauma cases
) (excluding major/polytrauma

•

• Change in mental status such as confusion or

 تغير في الحالة العقلية مثل التشوش الذهني أو الهذيان أو
فقدان الوعي

loss of consciousness

 دوار مفاجئ أو ضعف أو تغير في الرؤية

• Sudden dizziness, weakness, or change in
vision

 القيء أو اإلسهال الشديد أو املستمر

• Severe or persistent vomiting or diarrhea

 ألم في البطن

• Abdominal pain

 تخثر األوردة العميقة
(جلطة الساق أو التجلط الوريدي العميق)

• Deep venous thrombosis

 صداع شديد

• Severe headaches

 الجفاف

• Dehydration

 الحروق

• Burns

 الجروح التي تتطلب خياطة

• Cut wounds requiring suturing

 التواء املفصل أو تمزق الربطة

• Sprains and strains

 السعال ونزلت البرد والتهاب الحلق

• Coughs, colds, and sore throats

 آلم األذن

• Earaches

 الحمى أو األعراض التي تشبه أعراض األنفلونزا

• Fever or flu-like symptoms

 الطفح الجلدي أو التهيجات الجلدية األخرى

• Rash or other skin irritations

 عضات ولدغات الحيوانات والحشرات

• Animal and insect bites

 الكسور

• Fractures

ب -املرض ى الذين يتم نقلهم عن طريق خدمات اإلسعاف واملصابين بحالة حرجة /عاجلة (ذات طبيعة حساسة
للوقت) مثل املصابين باحتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع « »STأو الذبحة الصدرية الناجمة عن
احتشاء عضلة القلب أو أعراض السكتة الدماغية الحادة أو الصدمات الكبيرة /اإلصابات الخطيرة املتعددة
يجب توجيههم إلى أقرب مستشفى تتوفر فيها الرعاية الالزمة ما لم يكن مركز الرعاية الحرجة هو املرفق الوحيد
املتاح( .إذا كان املريض املذكور أعاله قد وصل إلى مركز الرعاية الحرجة بواسطة سيارة اإلسعاف أو كان يسير
بجانب املكان ،فيجب إنعاشه وعالجه ونقله إلى املستشفى حسب الحاجة)

 .7نقل املرض ى:
أ-

يجب أن يكون ملراكز الرعاية الحرجة اتفاقيات وسياسات مع املستشفيات لنقل املرض ى الذين يحتاجون إلى
مستوى أعلى من الرعاية.

ب -يجب أن تحدد اتفاقية وسياسات النقل طريقة النقل ومتطلبات الطاقم الطبي لنقل املرض ى في حالة حرجة
واملرض ى الذين يحتاجون إلى تدخالت عاجلة غير متوفرة في مركز الرعاية الحرجة واملرض ى املصابين بحالت غير
حرجة الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الرعاية.
ج -يجب أن تتضمن اتفاقية النقل ،نقل املريض الذي يحتاج إلى رعاية عاجلة أو رعاية إنقاذ األطراف بغض النظر
عن أهلية املريض أو قدرته على الدفع.
 .8سياسات املركزالعامة:
ينبغي أن يكون لدى مركز الرعاية الحرجة نفس السياسات واإلجراءات التشغيلية املوجودة في أقسام الطوارئ في
املستشفيات والتي تشمل على سبيل املثال ل الحصر السياسات التالية:
 الفرز.
 معايير الهلية.
 تدابير مواجهة اكتظاظ قسم الطوارئ.
 رحلة املريض (اإلجراءات) من تسجيل الدخول إلى الخروج من املركز.
 اإلبالغ عن النتائج الحرجة وكتابة التقارير الخاصة بها.
 مكافحة العدوي.
 األدوية عالية الخطورة.

ً
 تقديم املشورة الطبية وجها لوجه /املشورة الطبية من خالل الهاتف.
 التحويل إلى مستوى أعلى من مراكز الرعاية.
 اإلحالة إلى األطباء األساسين واملتخصصين لتقديم الرعاية الالحقة.
 مريض قاصر بدون وجود وص ّي قانوني.
 املرض ى غير املؤهلين لرعاية أنفسهم.
 املريض الذي تركه أهله.
 املرض ى النفسيين والنتحاريين املعرضين إليذاء أنفسهم أو الغير.

 إجراءات التقييد الطبي (بعض اإلجراءات الطبية لتقييد وشل حركة املرض ى الذين يعانون من األلم مما قد
يؤدي إلصابتهم أو إصابة اآلخرين).
 حالت الولدة الطارئة وخدمات التوليد في حالت الطوارئ ورعاية األطفال حديثي الولدة.
 املرض ى الذين يغادرون املركز ويخالفون املشورة الطبية.
 املرض ى الذين يغادرون دون أن يروا أحد من األطباء أو مقدمي الرعاية.
 املرض ى الذين هربوا بما في ذلك املريض الذي يشكل خطرا على نفسه أو على اآلخرين أو على الصحة العامة.
 املرض ى الذين يرفضون املغادرة.
 إدارة حالت الطب الشرعي.
 إدارة واإلبالغ عن املرض ى املشتبه بأنهم تعرضوا لسوء املعاملة أو العنف أو اإلهمال.
 اإلبالغ عن الحالت التي تتطلب إبالغ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها.
 التعامل مع األغراض الثمينة الخاصة باملريض.
 الوفاة في قسم الطوارئ (يجب اإلبالغ عن الوفاة في مركز الرعاية الحرجة حسب اآللية املعتمدة).
 األوامر /الحالت التي يتطلب فيها المتناع عن إجراء اإلنعاش.
 صيانة سيارات اإلسعاف وجاهزيتها (إن وجدت).
 سياسة الستعداد الداخلي للكوارث واإلخالء.
 تداول الدم ومشتقاته واستخدامها وإدارتها.
 إجراءات تخدير املرض ي وإعطائهم املسكنات.
 اإلرشادات السريرية للحالت التالية:
-

ألم في الصدر.

-

متالزمة الشريان التاجي الحادة.

-

الصدمة (بما في ذلك الصدمات الكبيرة).

-

السكتة الوعائية الدماغية.

-

الربو القصبي الحاد.
حالت الطوارئ الخاصة بمرض السكري.

-

نوبة حساسية حادة أو مفرطة.
إصابة طفيفة في الرأس.

-

-

اإلنتان (تعفن الدم).
تناول جرعة مفرطة من الدواء.

-

حمى حديثي الولدة (الرضع)

-

 .9متطلبات مراكزالرعاية الحرجة:
أ-

يجب على مراكز الرعاية الحرجة استقبال املرض ى على مدار  24ساعة وطوال أيام السبوع وكافة أيام
السنة.

ب -يجب أن يتوفر في مركز الرعاية الحرجة ما يلي:
 غرف اإلنعاش.
 غرف فحص املرض ى.
 غرف تنفيذ اإلجراءات.
 غرف عزل حسب معايير وزارة الصحة.
 غرفة الستحمام والتطهير.
 سيارة إسعاف واحدة على األقل مجهزة بالكامل لنقل املريض أو إجراء اتفاق مع مركز نقل اسعافي خاص
أو حكومي لنقل الحالت التي ل يمكن استقبالها أو عالجها في املركز خالل فترة زمنية مقبولة.
 منطقة الفرز البصري.
 محطة الفرز.
 مدخل سيارة اإلسعاف.
 غرفة النتظار للعامة.
 منطقة انتظار مرض ى الجهاز التنفس ي.
 صيدلية داخلية.
 قسم اشعة
 قسم مختبر
 استراحة للموظفين مع غرفة تغيير املالبس.
 منطقة املشرحة أو التعاقد مع مستشفى يقدم هذه الخدمة.

ج -القوى العاملة ملراكز الرعاية الحرجة:
 .1مشرف فني (بحد أدنى طبيب نائب في تخصص طب الطوارئ)
 .2عدد  1طبيب استشاري طب طوارئ وعدد  1طبيب نائب أول طب طوارئ لكل  30سرير على أن يتواجد أحدهما
على األقل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بغض النظر عن فئات املممارسين الصحيين األخرى.
 .3عدد  2طبيب نائب في طب الطوارئ لكل  10أسرة على أن يتواجد أحدهما على األقل على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع.
 .4عدد 2طبيب مقيم تخصص طب طوارئ لكل  10أسرة على أن يتواجد أحدهما على األقل على مدار الساعة
طوال أيام األسبوع.
 .5عدد  2طبيب عام لكل  10أسرة على أن يتواجد أحدهما على األقل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
 .6عدد  10ممرضين كحد أدنى على أن يضاف عدد  2ممرض لكل سرير إذا تجاوز عدد أسرة املركز  5أسرة.
 .7عدد  2أخصائي عالج تنفس ي على أن يتواجد أحدهما على األقل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
 .8عدد  2فني متخصص في خدمات الطوارئ الطبية.
 .9عدد  2صيدلي على أن يتواجد أحدهما على األقل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
 .10عدد  1طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات مع توفير عدد  2أخصائي مختبر وعدد  2فني مختبر ويجوز
الكتفاء بعدد  1أخصائي مختبر وعدد  2فني مختبر في حال التعاقد مع مختبر مختص.
 .11عدد  1طبيب نائب أشعة وعدد  2أخصائي أشعة وعدد  2فني أشعة ويجوز الكتفاء بعدد  2أخصائي أشعة في
حال التعاقد مع مركز اشعة اتصالي.
 .12عدد  2أخصائي مكافحة عدوى.
د -التدريب والتعليم املستمر:
 يجب على كل ممارس صحي في مركز الرعاية الحرجة ٌ
كل حسب تخصصه الحصول دورات بشكل مستمر خالل
عمله وتشمل الدورات على سبيل املثال ل الحصر ما يلي:
 دعم الحياة األساس ي * BLS
 دعم الحياة القلبي الوعائي املتقدم *ACLS
 دعم الحياة املتقدم لألطفال *PALS
 الدورة املتقدمة لدعم الحياة في اإلصابات *ATLS
 دورة أساسية في إدارة مجرى الهواء التنفس ي
 دورة فرز املصابين

 مهارات الوصول إلى الوريد
 دورة دعم الحياة في اإلصابات قبل دخول املستشفى
 برنامج رخصة املهارات األساسية ملكافحة العدوى *
 يتم تحديد الحد األدنى ملتطلبات التدريب لكل مستوى من املمارسين الصحيين وفقا ملتطلبات املركز السعودي
لعتماد املنشآت الصحية /وزارة الصحة* .
ه -متطلبات املختبر:
 oفحوصات الدم (: )Hematology
- Cell count and differential
 تعداد الخاليا والتفاضل(تحليل الدم ،السائل الدماغي النخاعي ،واملفاصل وغيرها من )(blood, CSF, joint and other body fluid analysis
سوائل الجسم)
- Coagulation studies
 اختبارات التخثر- Erythrocyte sedimentation rate
 معدل ترسيب كريات الدم الحمراء- Platelet count
 عدد الصفائح الدموية- Reticulocyte count
 عدد الخاليا الشبكية في الدم- D-Dimer
 تحليل بروتين دى-دايمر اختبارات الخاليا ا ِمل ّ- Sickle cell prep
نجلية
 oفحوصات ميكروبيولوجية (: )Microbiology
-

صبغة الجرام وتحليل املزرعة /الحساسية
فحص البكتيريا العقدية من املجموعة (أ)

- Gram staining and culture/sensitivities
- Group (A) strep screening

 oفحص كيمياء الدم (: )Chemistry
-

األمونيا
إنزيم األميالز

- Ammonia
- Amylase

- Arterial / Venous blood gases
غازات الدم الشرياني /الوريدي
)- Bilirubin (total and direct
البيليروبين (كلي ومباشر)
- Calcium
الكالسيوم
- Carboxyhemoglobin
الكاربوكس ي هيموجلوبين
اإلنزيمات القلبية (بما في ذلك الكرياتين كيناز) الكرياتينين - Cardiac isoenzymes (including creatine
kinase- MB) Creatinine
- Troponin
تروبونين
)- Electrolytes (blood, CSF, and urine
اإللكتروليتس (الدم ،السائل النخاعي ،والبول)
)- Glucose (blood and CSF
الجلوكوز (الدم والسائل النخاعي)
- Lactate
الالكتات
- Lipase
الليباز
- Liver-function enzymes (ALT, AST, alkaline
إنزيمات وظائف الكبد
)phosphatase
- Methemoglobin
ميتهيموغلوبينية الدم
- Osmolality
األسمولية
- Serum magnesium
املغنيسيوم في الدم
- Creatinine
الكرياتينين
- Urea nitrogen
نيتروجين اليوريا في الدم
)- B-type natriuretic peptide (BNP
الببتيد الناتريوتريك من النوع ب

-

 oفحوصات مخبرية أخرى :
 تحليل الحمل (النوعي والكمي)-

تحليل السموم
تحليل مستويات األدوية
تحليل بول

Pregnancy testing

(qualitative and
)quantitative
- Toxicology screening
- Drugs levels
- Urine analysis

-

 .10احكام عامة:
أ-

يجب أن يكون لدى مركز الرعاية الحرجة نفس معايير أقسام الطوارئ في املستشفيات الخاصة بتحسين
الجودة والقيادة الطبية واملديرين الطبيين والعتماد.

ب -يجب تنفيذ برامج تحسين الجودة وسالمة املرض ى وإدارة األنشطة الالزمة لتنفيذ البرامج الفعالة للتحسين
املستمر للجودة وسالمة املرض ى داخل املنشأة.
ج -اللتزام بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى والتعقيم.
د -اللتزام بنظام التخلص المن للنفايات الطبية.
ً
ه -اللتزام بإدارة الدواء وفقا للبرتوكولت العلمية املنظمة لذلك.
و-

توفير نظام للمعلومات (السجالت الطبية) يالئم طبيعة عمل املركز.

 .11املراجع
أ -الكلية األمريكية ألطباء الطوارئ.
ب -معايير اللجنة املشتركة الدولية لعتماد املستشفيات.
ج -دليل وزارة الصحة ألقسام الطوارئ.
د -معايير املستشفيات الوطنية ،املركز السعودي لعتماد املنشآت الصحية.

