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 مساحات العمل الصحية املشتركة عنوان املرفق

 

 مساحات العمل الصحية املشتركة:

للممارسين  الصحية )العيادات( املختلفة عن طريق تأجير مساحات العمل األنشطة الصحيةهو املكان املعد لتقديم 

 أو أخصائيين من غير األطباء. سواًء كانوا أطباءالصحيين السعوديين 

 التي يمكن تقديمها من خالل مساحات العمل الصحية املشتركة: األنشطة الصحية

م من قبل أطباء سعوديي .1 ن مصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات أنشطة العيادات العالجية والتي ُتقدَّ

 الصحية.

م من قبل أخصائيين سعوديين من غير األطباء مصنفين من  .2 أنشطة العيادات الصحية املتممة للعالج والتي ُتقدَّ

التغذية والعالج النفس ي  الحصر كأخصائيالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على سبيل املثال وليس 

 والتخاطب والسمع.. إلخ

 يتم تجهيز مساحات العمل الصحية املشتركة حسب االشتراطات التالية:

بحسب ما ورد في املادة الثانية من نظام املؤسسات الصحية  ساحات العمل الصحية املشتركةتعيين مدير إداري مل .1

 الخاصة والئحته التنفيذية.

بحسب ما ورد في املادة الثانية من نظام املؤسسات الصحية  ات العمل الصحية املشتركةساحتعيين مشرف فني مل .2

 الخاصة والئحته التنفيذية.

 ملعاييـــر الـــوزارة )مرفـــق رقـــم  .3
ً
من مرفقات  4توفير نظـام للمعلومـات )السـجالت الطبيـة( يالئم طبيعـة العمـــل وفقـــا

 سسات الصحية الخاصة(.الالئحة التنفيذية لنظام املؤ 

 تعيين موظفي استقبال. .4



 

 في مساحات العمل الصحية املشتركة. توفير عيادتين على األقل .5

 للقوائم التي تحددها  التجهيزاتو األدوات ب العياداتتجهيز  .6
ً
 الوزارة.الالزمة حسب نشاط العيادة وفقا

توفير طاقم التمريض أو الفنيين أو املساعدين اإلكلينيكيين أو املساعدين الصحيين املصنفين من الهيئة  .7

  العيادة بحسب نشاطالسعودية للتخصصات الصحية لكل عيادة 

 

 متطلبات ترخيص ممارسة األنشطة داخل مساحات العمل الصحية املشتركة:

 ،للممارسين الصحيين السعوديين يتم إصدار ترخيص مزاولة املهنة  للعيادات العالجية والصحية املتممة للعالج

 بعد استيفاء املتطلبات التالية:

 الترخيص النهائي ملساحة العمل الصحية املشتركة. .1

 الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارس الصحي. .2

 

 أحكام عامة:

الصحية املشتركة واملمارس الصحي يوضح املهام واملسؤوليات يجب أن يكون هناك عقد بين مالك مساحات العمل  .1

 املترتبة على كل من الطرفين.

نظـام مكافحـة العـدوى والتعقيم ويشمل تطبيـق برنامج  يلتزم مالك مساحات العمل الصحية املشتركة بتطبيق .2

ألساسية ويكـون مرجـع التطبيق التقييم الشامل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى من الوزارة وبرنامج املكونات ا

 لآللية التي تحددها الوزارة )مرفق
ً
من  2رقم  هو الدليل الوطني ملكافحة العدوى، وااللتزام بالتبليغ عن الحاالت وفقا

 مرفقات الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية الخاصة(.

 الطبيـة.يلتزم مالك مساحات العمل الصحية املشتركة بنظـام التخلـص اآلمـن مـن النفايـات  .3


