
 

 4 رقم اإلصدار 15/4 رقم املادة  51 رقم املرفق

 مركز املحاليل الوريدية عنوان املرفق

 

  التعريف:

غيرها من االمراض والتي تتطلب  وأ مزمنةللمرض ى املصابين بأمراض بالوريد  حقن األدوية الذي يقدم خدمةركز امل هو

ألجل الحصول تخفف عب االنتظار في املستشفيات وغيرها من املؤسسات الصحية  ويهدف املركز إلى بالوريد،اخذ ادوية 

 على هذه الخدمة باإلضافة إلى أنها تقلل مصادر انتقال العدوى.

 

 الخدمات املقدمة:

 الخدمات التالية: املحاليل الوريديةتقدم مراكز 

 - التهاب املفصل الروماتويديالتالية:)املحاليل الدوائية ملرض ى الجهاز املناعي والجهاز العصبي وتشمل االمراض  اعطاء -1

 - الربو التحسس ي - تصلب متعدد - الصدفية القشرية - تصلب الجلد - التهاب الفقرات التصلبي - التهاب القولون التقرحي

 (الدمفقر  - الشرى مجهول السبب - الذئبة – مرض كرون - األوليةنقص املناعة 

سرطان القولون  - سرطان الثدي املحاليل الدوائية ملرض ى العالجات البيولوجية )األورام( وتشمل االمراض التالية:) اعطاء -2

 - سرطان الدماغ - سرطان الكبد - سرطان الكلى - سرطان الرئة - سرطان الرأس والرقبة - سرطان البروستات - واملستقيم

 (سرطان الغدد الليمفاوية - سرطان الجلد - سرطان الدم الليمفاوي املزمن

 الضعف العام( –الكسل  –املحاليل الدوائية ملرض ى نقص الفيتامين واملعادن وتشمل امراض )فقر الدم  اعطاء -3

 تجهيزات املركز:

 عيادة للطبيب مجهزة بتجهيزات العيادة الطبية. .1

 رفة للقياسات الحيويةغ .2

 لمحاليل الوريدية.ل مجهزة غرفتين كحد أدنى .3

 انتظار مرض ى. منطقة .4

 واملوظفين.دورات مياه للمرض ى  .5

 غرفة منفصلة لتجهيز االدوية. .6

كافية للمحاليل واملواد االستهالكية والعينات تحتوي على ثالجة لحفظ االدوية وتكون بمساحة تخزين  غرفة .7

  واألدوية



 

 للموظفين. استراحةغرفة  .8

 غرفة للنفيات الطبية. .9

 

 العاملون في املركز:

 طبيب نائب باطنة  1عدد  -

 ممرض  2عدد  -

 صيدلي  1عدد  -

 

 شروط املركز:

 لعمل.اتوفير سياسات وإجراءات  -1

 توفير نظام للسجالت الطبية  -2

  طبيب.على املركز  الفنيأن يكون املشرف  -3

 استدعى نقل املريض.توفير عقد مع أحد املستشفيات في حال  -4

 

 أحكام عامة:

 .االلتزام بما ورد في نظام املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية 

 .ال يسمح بمبيت املريض في املركز بأي حال من األحوال 

  واقتصار عمل املركز على إعطاء املحاليل الدوائية فقط. عدم استقبال حاالت املراجعة واملواعيديجب 

 املحاليل الدوائية اال بناء على تقرير من الطبيب املعالج وتكون بوصفة طبية معتمدة تبين  يجب عدم إعطاء

 مقدار كل دواء.

 

 

 


