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 مراكز الرعاية الطبية العاجلة

 

: التعريف:
ً
  أوال

 املساندة التي تعني بتقديم الرعاية  الصحية الخدمات مراكز  مركز الرعاية الطبية العاجلة من ضمن عتبر ي

بأدنى فعالة  طريقةللمريض ب الطبية العاجلةالعناية يتم تقديم حيث  ،البسيطةالطبية لألمراض واإلصابات 

 . وقت انتظار ممكن

 التدخل الطارئ للحاالت الحرجة أو حاالت الرضح الخطيرة أو الحاالت املهددة للحياة أو الحاالت التي  ال يتم

 .يحتمل أن تؤدي إلى اإلعاقة

  يعد مقدمو الرعاية العاجلة مصدًرا للتشخيص خارج املستشفيات وعالج املرض ى الذين يعانون من مرض حاد

 .طفيفة إصاباتأو 

 مة تعتمد دَّ
َ
ق
ُ
 كالتالي:  الحاالتمستوى  ى نظام تصنيفعل في املركز  الخدمات امل

 

 أمثلة الوصف الحالة املستوى 

 اإلنعاش 1
لحياة دون ا انقاذمطلوب التدخل الفوري و 

 تأخير

 توقف القلب 

 حرق كيميائي 

 سلوك عنيف 

 توقف التنفس 

 ارئةالط 2
ظهور أو  الحالة تدهور  ورةخطمستوى ارتفاع 

 حرجة حالةعلى تدل عالمات 

 نوبة ربو 

 الرعاف الشديد 

  حروق كبرى 



 

 نزيف مهبلي شديد 

 عاجلةال 3

 إضافي أكثر من إجراء لزمستوي ،مستقرةحالة 

للفحص والعالج )مثل الفحوصات املخبرية  واحد

 باإلضافة إلى التصوير باألشعة السينية(

 ألم في البطن 

 حمى شديدة مع سعال 

  متوسطضيق في التنفس خفيف أو 

  واالنبساطي  220ضغط الدم االنقباض ي اقل من

 بدون أعراض 130اقل من 

 توسطةامل 4

واحد فقط  إضافي مستقرة، ويتوقع إجراءحالة 

)مثل األشعة السينية فقط، أو العالج لفحص ل

 أو خياطة الجروح فقط(

 التهتك البسيط 

  ألم عند التبول 

 امساك مع ألم بسيط 

 الجروح السطحية 

 عاجلةغير  5

إضافي  إجراءمستقرة، وال ُيتوقع اتخاذ أي حالة 

باستثناء األدوية الفموية أو  للفحص أو العالج

 املوضعية، أو الوصفات الطبية

 طفح جلدي بسيط 

 إعادة صرف الدواء 

  سهال مع عدم وجود جفافالقيء أو اإل 

 تغيير ضماد 

  ألم األذن عند األطفال األصحاء في سن

 املدرسة

  والخدوش والجروح السطحيةالكدمات 

  أعراض التهاب الجهاز التنفس ي العلوي مع

 عالمات حيوية طبيعية

  سيالن األنف لدى األطفال مع سعال خفيف

 درجة مئوية  38ودرجة حرارة 

  العضلية الهيكلية الغير مرتبطة  الشكاوى

 بإصابة: مثل آالم الظهر.

  ,اآلالم البسيطة الغير املقلقة: مثل آالم البطن

 الصدر, الرأس واألذن البسيطة

 والجودةوكالة أبحاث الرعاية الصحية ، نظام مقياس حدة املرض الكندياملصدر: 



 

 .فقط 5و4و3يقدم مركز الرعاية العاجلة الخدمات للمستويات استناًدا إلى هذا التصنيف، 

 فقط، في البيئة املجهزة للطوارئ  الصحية الخدمات 2و 1يتلقى املرض ى الذين تقع حاالتهم ضمن مستويي التصنيف 

من  خدمةالعاجلة. يتحقق تحديد مستوى ال الطبية يمكن معالجتها في مركز الرعاية 5و 4و 3في حين أن املستويات 

 األسباب املحتملة بخالل ربط الشكوى الرئيسية للمريض 

 

 :
ً
 الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الطبية العاجلة:ثانيا

قياس املؤشرات و الطفيفة،  التهتكاتالترطيب الوريدي، وخياطة و  ،العالجو  الفحص البدني، الخدماتهذه تشمل 

 علىالعاجلة  الطبية الرعايةمراكز مل مرافق تالتطعيمات األساسية. ويمكن أن تشو االسعافات األولية، و الحيوية، 

  (.POCالرعاية اإلكلينيكية فقط )اختبارات نقطة  ، وخدمات املختبرات الداخلية إلجراءاألشعةخدمات 

املذكور أعاله، فإن مرافق الرعاية العاجلة ليست مخصصة إلدارة األمراض املزمنة،  خدماتواستناًدا إلى تصنيف ال

مخصصة الستخدامها كغرف طوارئ، ولكن في حاالت  أو رعاية املرض ى الداخليين أو االستشفاء. كما أنها ليست

 إلى قسم الطوارئ. إحالتهقبل  يضتوفر اإلسعافات األولية واستقرار حالة املر الطوارئ املفاجئة، قد 

 :
ً
 العالقة مع مرافق الصحة األخرى واإلحاالتثالثا

  العاجلة تقديم الخدمة املناسبة للمريض الذي يتطلب املزيد من الطبية عندما يتعذر على مقدمي الرعاية

مستشفى  أقربتقديم االسعافات االوليه الالزمة لهم ومن ثم يتم نقل الحالة الى  الرعاية الطارئة، يجب عليهم

 مكتوبة.وتكون هذه اإللية 

  الطبيب واملريض مع مقدم  دائمة بينالعاجلة عالقة مستمرة او متابعة الطبية ال يوجد في مراكز الرعاية

  .العاجلةالطبية  الرعاية

 

 

 



 

: العاملون 
ً
 الرعاية الطبية العاجلة:ن في مراكز رابعا

  باطنه،تخصص طب أو طبيب نائب  طبيب نائب تخصص طب أسرة 1يجب أن يتوفر في املركز كحد أدنى )عدد 

 .تمريض( 3عدد  مناوبة،في كل طبيب عام  1عدد 

 .يمكن ألطباء االسنان فقط العمل في مراكز الرعاية الطبية العاجلة بعد استكمال الحد األدنى من الكوادر أعاله 

 

 املركز: خامسا: تجهيزات

 شمل ما يلي:متر مربع بحيث ي 150عن  العاجلة، الطبية مركز الرعايةال تقل مساحة 

 الطبية.عيادة كحد أدنى مجهزة حسب اشتراطات تجهيز العيادات  2عدد  •

 غرفة لقياس املؤشرات الحيوية. •

 غرفة ضماد •

 مكتب استقبال للتسجيل •

 سجالت طبية إلكترونية •

 غرفة تخزين اللوازم •

 نفايات طبيةغرفة  •

 انتظار للمرض ى •

 دورات مياه •

 عامة:احكام  سادسا:

 بما ورد في نظام املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية. مااللتزا -1

يمكن إضافة قسم مختبر وقسم اشعة بحسب اشتراطات اقسام املختبر واالشعة في  -2

 املجمعات الطبية.

 


