
 

 

 

 التعاريف:

الحديثة مثل املواقع  اإللكترونيةالتقنيات استخدام مجموعة من  خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطب اإلتصالي:

من  للتمكنمن قبل املنشآت الصحية أو املمارسين الصحيين الوسائط املتعددة وتطبيقات األجهزة الذكية االلكترونية و 

وتشمل خدمات تقييم الحالة الصحية وعالج املريض. من واملباشر بين املريض واملمارس الصحي بغرض التواصل ال 

اإلستشارة عن بعد، متابعة املرض ى عن بعد،  -على سبيل املثال ال الحصر-بعد والطب اإلتصالي  الرعاية الصحية عن

 والتقييم السريري للمرض ى عن بعد.

 

أو مركز مساحات عمل  مجمع طبيضمن مستشفى أو  هو عبارة عن نشاط الرعاية عن بعد والطب االتصالي:مركز 

 .مستقلأو مركز  عالج وتأهيل نفس ي مركز أومشتركة 

 

ملريض واحتماالت تطور املرض، ويمكن أن تشمل عناصر التقييم السريري اتقييم الحالة  بعد:عن  التقييم السريري 

 التشخيص الطبي للمريض،الفحص واملعاينة عن بعد.، التالية: تقييم التاريخ املرض ي واحد أو أكثر من العناصر

 

 أهداف مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي:

النصائح  لإلجابة عن جميع االسئلة الطبية ، وإسداء تقديم خدمات الوصول السريع للممارسين الصحيين .1

 الطبية الصحيحة التي يحتاجها طالب الخدمة. واالستشارات واملساعدة في ايجاد املعلومات

 4 رقم اإلصدار 15/4 رقم املادة  30 رقم املرفق

 مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي عنوان املرفق



 

 

 لذاتقوم هذه املراكز بتزويد طالب الخدمة ببعض االستشارات الطبية بناء على ما يتم عرضه  .2
ً
فهي ال تغني عن  ظاهريا

مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات الطبية ألنها ليست بديل عن الطبيب املعالج أو زيارة املراكز املختصة والتي تدعم 

 عالقة املريض بالطبيب املعالج بشكل كامل.

للتعامل مع حالته التي يتعذر  ناسبةتساعد مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي في توجيه املريض إلى الوجهة امل .3

 عالجها من خالل الطب اإلتصالي.

الحاالت التي يحتاج فيها املريض أو املمارس الصحي الحصول على رأي طبي آخر يخص حالة االستشارات في تقديم  .4

 املريض.

تشفى أو التي ال تستدعي الحضور للمساملستقرة  للحاالت رعاية عن بعد والطب االتصالي خدماتةال يقدم مركز .5

التي تحتاج نقل املريض للمستشفى م مرض ى الحاالت الطارئة والحرجة فهي ال تخد عاجلة،املجمع الطبي بصفة 

  بصفة عاجلة.

تعتبر األمراض التالية على سبيل املثال ال الحصر من األكثر مالئمة لخدمة الرعاية عن بعد والطب االتصالي: أمراض  .6

من خدمة الرعاية عن بعد والطب  االستفادةمن  األمراض الجلدية، وهذا ال يمنع، طب األسرة، االضطرابات النفسية

 في التخصصات األخرى طاملا كانت الحالة ال تحتاج إلى فحص سريري. االتصالي

       

 الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي:

 بين املريض واملمارس الصحي: .1

 عن بعد الحصول على استشارة طبية .أ

 توعية وتثقيف املريض .ب

 تقديم النصيحة الطبية للمريض .ج

 توجيه املريض للمؤسسات الصحية التي يتوفر فيها العالج املناسب. .د



 

 

 متابعة املرض ى عن بعد بناء على املعلومات التي يتم توفيرها من قبل املريض أو الطبيب املعالج وخاصة .ه

 مرض ى األمراض املزمنة.

 من ممارس صحي أخر يحدده الطبيب أو املريض. إضافيالحصول على رأي طبي  .و

 في حال احتاج طالب الخدمة لذلك. العالج،التقييم السريري عن بعد وإعادة تقييم خطة  .ز

 طلب فحوصات طبية .ح

 :بين املمارسين الصحيين .2

 من ممارس صحي متخصص.ملمارس الصحي على رأي طبي حصول ا

 

 أنواع االتصال املستخدمة في مراكز الرعاية عن بعد والطب اإلتصالي: 

أو عن طريق  الفيديووهو االتصال املباشر بين املمارس الصحي واملريض عن طريق الصوت أو  اتصال متزامن )مباشر(: .1

 النصية املباشرة. املحادثات

املعلومات وإرسالها الحقا بحيث ال يكون هناك اتصال اتصال غير متزامن )غير مباشر(: وهو االتصال املبني على حفظ  .2

 مباشر بين املريض واملمارس كإرسال التقارير الطبية عن طريق اإليميل.

 

 متطلبات تشغيل مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي:

 الكتروني للمركز يضم معلومات شاملة وتفصيلية عن الخدمات املقدمة تشمل مايلي: أو نظام إنشاء موقع أو تطبيق .1

 اسم مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي وتفاصيل الخدمات املقدمة وعنوانه وسبل اإلتصال به. .أ

عمله  الحاالت التي يمكن عالجها عن طريق مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي، واإلجراء املناسب املطلوب .ب

 في الحاالت الطارئة.



 

 

 العمل، ةالوظيفي، جه، املسمى االسمعلى أن يشمل املقدمين للخدمة التعريف باملمارسين الصحيين  .ج

 التخصص، رقم الترخيص، مسمى ورقم التصنيف، والخبرات العلمية والعملية مع وضع صورة له.

 معلومات التواصل مع املمارس الصحي املعالج. .د

رق خدمات املقدمة التعريف بأسعار ال .ه
ُ
 الدفع. وط

 أوقات العمل. .و

 التي يستخدمها املركز. ونوع التقنياتالوقت املستغرق للرد على املريض وأساليب التواصل  .ز

 والشكاوى والنظر فيها. االقتراحاتآلية رفع  .ح

 سياسية الخصوصية وحفظ حقوق املرض ى. .ط

 شروط وأحكام مراكز الرعاية عن بعد والطب اإلتصالي. .ي

ركز قبل بدأ النشاط على أن تتضمن السياسات املأن يلتزم مقدم الطلب بوضع الئحة داخلية لتحديد نظام العمل داخل  .2

 واإلجراءات واألسس التالية:

 مبادئ تقييم املريض وخطط العالج. .أ

 األسس املتبعة لتوثيق معلومات املرض ى بامللف الصحي وسبل االحتفاظ بها. .ب

املمارسين الصحيين إلى امللف الصحي وتبادل معلومات وبيانات املريض بما في  حصول  إرشادات لضمان سهولة .ت

 ذلك استخدام امللفات الطبية اإللكترونية.

أسس أخذ موافقة املريض الستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وآليات ضمان خصوصية وحقوق  .ث

 املريض.

ذلك التدريب املستمر للمهنيين والكادر اإلداري املعنيين قواعد ضمان الكفاءة واملهارة في تقديم الخدمة، بما في  .ج

 بالخدمات الصحية عن بعد.

 أسس نقل وتخزين البيانات واإلرشادات املتعلقة بشبكات اإلتصال. .ح



 

 

 السياسات واإلجراءات املتبعة في حال تم انقطاع تقديم الخدمة بسبب خطأ تقني. .خ

 

 تجهيزات مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي:

 راكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي املستقلة.كحد أدنى مل غرفةاملركز يتكون من  إلدارةتوفير مقر مستقل  .1

 الرعاية عن بعد والطب االتصالي مركز مخصصة إلدارة  توفير غرفة كحد أدنى داخل املستشفيات واملجمعات الطبية .2

 الخدمة.تركيب املعدات واألجهزة والتقنيات املطلوبة لتقديم  .3

تدريب املمارسين الصحيين والكادر اإلداري على استخدام املعدات واألجهزة والتقنيات املطلوبة لتقديم الخدمة بما  .4

 لها. والبرامج املصاحبةفي ذلك األجهزة اإلضافية 

 توفير نظام سجالت صحية إلكترونية لحفظ وتوثيق معلومات املرض ى. .5

 

 :والطب اإلتصاليمراكز الرعاية عن بعد العاملون في 

يجب أن يكون املشرف على املركز املستقل طبيب في أي تخصص من التخصصات الطبية التي تتناسب مع طبيعة  .1

شهادة تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات ويكون حاصل على  االستشارات املقدمة من املركز

 الصحية سارية املفعول. 

2.  
ً
 يشترط لترخيص املمارس الصحي في املركز أن يكون طبيبا

ً
 صحيا

ً
 في أحد التخصصات الصحيةأو ممارسا

ً
 متخصصا

التي تتناسب مع طبيعة االستشارات املقدمة في املركز شريطة حصوله على شهادة تسجيل وتصنيف من الهيئة 

 السعودية للتخصصات الصحية سارية املفعول.

 

 

 :من خالل اختيار آلية واحدة او اكثر من االليات التالية مراكز الرعاية عن بعد والطب اإلتصاليتقديم خدمات يمكن 



 

 

 تقديم الخدمة عن طريق ممارسين صحيين تابعيين لنفس املركز. .1

تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي مع ممارسين صحيين يعملون في مؤسسات تقديم الخدمة عن طريق  .2

اإلتصالي وذلك بعد موافقة املؤسسة تقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب لداخل اململكة  مرخصة صحية خاصة

 الصحية التي يعملون بها.

مرخصة  تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي مع مؤسسة صحية خاصة أخرى تقديم الخدمة عن طريق  .3

لي عن طريق ممارسيها، وتوثيق التعاقد باتفاقيات تعاون لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب اإلتصا داخل اململكة

 أو عقود قانونية أو مذكرات تفاهم.

 آلية ترخيص مراكز الرعاية عن بعد والطب اإلتصالي:

 مع تحديد اللية املطلوبة وإرفاق مايلي: منصة صحة من خالليتم تقديم الطلب 

 السعودية للتخصصات الصحية.شهادة التسجيل والتصنيف للممارس الصحي من قبل الهيئة  .1

تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب االتصالي مع قائمة باألطباء التي سيتم التعاقد معهم لتقديم الخدمة في حال تقديم  .2

حديثها بشكل شهري ممارسين صحيين يعملون في مؤسسات صحية خاصة مختلفة ليقوموا بتقديم الخدمة ويجب ت

 ية التي يعملون بها.وذلك بعد موافقة املؤسسة الصح

تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب قائمة باملؤسسات الصحية الخاصة التي سيتم التعاقد معها في حال تقديم  .3

 االتصالي مع مؤسسة صحية خاصة أخرى لتقديم الخدمة عن طريق ممارسيها.

 

 

 

 

 بعد والطب اإلتصالي:توثيق خدمات الرعاية عن 



 

 

 الحالة الصحية للمريض في سجله الصحي على أن يشمل التوثيق ما يلي:يجب على الطبيب توثيق  .1

 هوية املريض .أ

 نوع التقنية املستخدمة. .ب

 وقت وتاريخ تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب اإلتصالي.  .ج

 اسم ورقم ترخيص مقدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب اإلتصالي. .د

 .ومبررات استخدامها متابعة(نوع الخدمة املقدمة )استشارة أو  .ه

 بحالة املريض.املالحظات املتعلقة  .و

 اإلرشادات الطبية أو العالج املوص ى به من قبل املمارس الصحي. .ز

 ثات الكتابية واملكاملات الصوتية واملرئية.تسجيل املحادمع عملية التواصل بين املمارس الصحي واملريض  حفظ .2

 

 شروط عامة:

 املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية، ونظام مزاولة املهن الصحية.التقيد بنظام يجب  .1

لتبادل املعلومات الصحية اإلتصالي االلتزام بجميع ما ورد في النظام السعودي يجب على مراكز الرعاية عن بعد والطب  .2

 
ً
 (Saudi Health Information Exchange Policies)إلكترونيا

 .قبل تقديم الخدمة له واملسؤوليات املترتبة عليه والحقوق على الخدمة املقدمة مسبقة من املريض موافقة  .3

وله الحق في رفض الخدمة املقدمة في أي وقت وبدون يجب إطالع املريض على سعر الخدمة املقدمة له وطريقة الدفع  .4

 الحاجة إلى تقديم أي أسباب.

 اتصالي.من مركز رعاية عن بعد وطب  أكثريسمح للطبيب املختص بالعمل في  .5

  يجوز وصف األدوية .6
ً
 للمريض بما يتناسب مع حالته في الحاالت التي ال تتطلب  إلكترونيا

ً
 سريريا

ً
 .كشفا



 

 

ال يسمح ملراكز الرعاية عن بعد والطب اإلتصالي بفتح التواصل بين املمارس الصحي واملريض إال عن طريق البرامج  .7

 للمركز.والتطبيقات املعتمدة 

يحظر استقبال املرض ى داخل مقر إدارة مركز الرعاية عن بعد والطب اإلتصالي للتشخيص أو العالج أو الحصول على  .8

 اإلسشارات الطبية.

تطبيق تقديم خدمات التوصيل للمؤسسات الصحية أو او لكترونية مثل تطبيق تنسيق املواعيد تعتبر التطبيقات اال .9

 ض خارج نطاق مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي.إيصال خدمة طبية معينة للمري

 


