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 الخدمات الطبية المنزلية عنوان المرفق

 

 الخدمات الطبية المنزلية

 

  التعريفات
 

ألجل  وزارة الصحة أو يستخدم خدماته: شخص يحصل على خدمة من موفر رعاية صحية مرخص من المريض -

  الحصول على خدمات رعاية صحية في المنزل أو مكان خارجي آخر أو في منطقة نائية.

 منشأة الرعاية الصحية أو موفر الخدمة الذي يحصل على ترخيص من موفر خدمة الرعاية الصحية في المنزل:  -

 ج المنشأة المعتمدة مثل المواقع الخارجية والمواقع النائية.وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية في المنزل وخار

 

 خدمات الرعاية الصحية في المنزل: -
هي الخدمة المعتمدة من وزارة الصحة وتتطلب بطبيعتها مهارات ممرضة أو أخصائي طبي لتقديمها بأمان وفعالية 

 و مقدم الرعاية أو فرد األسرة(. تشمل الخدمات:كما تعتبر من الخدمات التي تستلزم المهارة )يشمل ذلك تعليم المريض أ
 

 فحص الخدمات الصحية ومتابعتها. 
 

 مالحظة وتقييم حاالت طبية غير مستقرة. 
 

 العالج الطبي. 
 

 خدمات الرعاية والدعم. 
 

 .)أنشطة التعليم والتدريب )تعليم المريض 
 

 أو اإلصابة التي تعرض  خدمة الممرضة الماهرة التي تعد معقولة وضرورية لتشخيص وعالج المرض

 .لها المريض ضمن سياق الحالة الطبية الفريدة للمريض

  مرخصة.الخدمة التي يقودها طبيب وتتطلب مهارات ممرضة  

  يشمل ذلك تقديم مستلزمات الدواء، وإعداد المعدات الطبية، وتقديم الرعاية ذات الصلة التي حددها

أو الوصي النائب الطبيب المعالج. ويجب أن تحظى جميع الخدمات المقدمة بالمنزل بموافقة المريض 

 .المانح للموافقة

 



 

  :تتضمن الخدمات المشمولة 

خدمات التمريض الماهر الضرورية للمحافظة على الحالة الحالية للمريض أو تحسينها، أو تفادي المزيد   -

 من التدهور أو منعه طالما احتاج المريض إلى رعاية ماهرة للخدمات لكي يتم تقديمها بأمان وفعالية. 

المستندات الداعمة  من خالل  خطة رعاية مخصصة يحددها فريق متعدد التخصصاتخطة رعاية المريض:  -

لكل مريض. وتشمل خطة الرعاية التمريض الماهر والعالج الدوائي الذي يحدده الطبيب المعالج بعد التشاور 

 مع المعالجين المؤهلين وتحدد المدة والنتيجة المتوقعة للمريض.

  صحةخدمة رعاية صحية بالمنزل من خالل ممارس عام مرخص من وزارة ال  :خدمة تحت قيادة طبيب -
بحد أدنى لتقديم رعاية مباشرة للمريض والعالج تحت إشراف ممرضات مرخصات من وزارة الصحة. 

 ويقود الطبيب الخدمات ويكون مسؤوال عن اعتماد الخدمة المقدمة.
أخصائي مرخص   هي خدمات صحية ماهرة مقدمة منالزيارات المنزلية للعالج واالستشارة المتخصصة:  -

ني طبي من أجل تحقيق النتيجة الطبية المحددة، وتوفير السالمة للمريض. وتشمل من وزارة الصحة أو ف

  :شروط هذه الخدمة

o .توقع تحسن المريض في نهاية الخطة العالجية له 
o صدور أمر بها من الطبيب المعالج ومراقبتها. 
o :وقد تشمل الخدمة الخدمات الصحية التالية بناء على موافقة وزارة الصحة 
o  المنزلية من طبيب أخصائياالستشارة. 
o (.زيارات الطبيب زيارة منزلية طارئة من جانب طبيب ممارس عام )يتم استثناء زيارة المتابعة أو 
o العالج النفسي بالمنزل. 
o .الرعاية التمريضية 
o .العالج الطبيعي 
o  عن بعدمراقبة المريض خدمات 
o عالج الديال الدموي بالمنزل 
o خدمات المراقبة عن بعد 
o  توفير خدمات أخرى لموافقة وزارة الصحةيخضع 
o .خدمات سحب الدم لغرض التشخيص 

هي خدمات التمريض المستمرة للمريض  الذي يتطلب رعاية : طويلة إقامة –( CNCرعاية التمريض المستمرة ) -

 تمريض متخصصة إضافية حين يلزم تقديم خدمة ماهرة لفترة طويلة ويكون موصى بتقديمها من الطبيب المعالج

يوًما، ويجب أن يوصي الطبيب المعالج/المقيّم ويحدد أي تمديد إضافي للخدمة على أن يكون ذلك  60لمدة تزيد عن 

 المرضى إلى وتُقدم ، 7/24ساعة ويمكن تمديدها إلى  12-8مصحوبًا بالمستندات الداعمة. عادة ما تكون الخدمة من 
 .طويلة لفترة تحسنهم المتوقع من ليس الذين

 
أيام في  7تُقدم لمدة أقل من   خدمة تمريض ماهرة( : NV( وزيارات التمريض )INCالتمريض المتقطعة )رعاية  -

يوًما لمريض أو فرد أسرة  30ساعات في اليوم )رعاية تمريض بدوام جزئي( لمدة تصل إلى  8األسبوع أو أقل من 

ة أو للمرضى الذين من المتوقع تحسنهم أو مقدم رعاية غير ماهر يمكن تدريبه لتقديم خدمة صحية بأمان وفعالي

بمرور الوقت، ويجب أن يوصي الطبيب المعالج/المقيّم بأي تمديد إضافي للخدمة على أن يكون ذلك مصحوبًا 

بالمستندات الداعمة. ويجب أن يكون الطبيب المعالج الذي يصدق على أهلية المريض لتلقي خدمات صحية بالمنزل 

 ويعتمد خطة الرعاية ويحدد تكرار الخدمة ومدتها.هو نفس الطبيب الذي يحدد 
 

عن طريق أخصائي رعاية صحية مرخص   يقدم موفر الرعاية الصحية خدماتالخدمات الصحية المساندة بالمنزل:  -

من وزارة الصحة في منزل المريض أو مكان خارجي، ويجب أن يكون من المتوقع حدوث تحسن كبير في الحالة 



 

القدرات الوظيفية خالل فترة معقولة ومحددة من الوقت، أو تتطلب معالج ماهر لوضع برنامج  الصحية للمريض و

 عالجي تدخلي بأمان وفعالية.
 

لديه تاريخ مؤكد من تقديم العالج إلى مرضى بحالة معينة،  في مجال تخصصه و رأياً طبيب يقدم الطبيب المعالج:  -

عانون من مشكلة طبية معينة، والذي يستخدم نتائج اختبار التشخيص أي يقدم االستشارة و/أو يعالج المرضى الذين ي

في إدارة المشكلة الطبية الخاصة بالمريض. ومن خالل التعريف، فإن الطبيب المعالج هو ببساطة ليس الطبيب الذي 

 يعالج المريض مرة أو مرتين
 

إضافي للحصول على مساعدة، أو المريض إلى مصدر خبرة طبية  طبيب يوجه الطبيب المحيل/الطبيب الموجه  -

 فحص أو معلومات أو عالج.
 

في منزل المريض وتخضع لموافقة  أي خدمات إضافية يمكن تقديمها بأمان وفعالية الخدمات المتخصصة األخرى:  -

 وزارة الصحة لكي تتم إضافتها وتجري فوترتها تحت نطاق )عالج متخصص(
 

 

  :واألخصائيين مهام منشآت الرعاية الصحية وموفري الخدمة

يتعين على جميع منشآت الرعاية الصحية واألخصائيين المرخصين من وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية 

 يلي: في المنزل أو في مواقع نائية ما
 

تقديم خدمات الرعاية الصحية المحددة في هذا المعيار، ووفقًا للمتطلبات المحددة في هذا المعيار، مع ضمان تحقيق  -

 أعلى معايير الرعاية واالحترافية مع المريض وأفراد أسرته والقائمين على رعايته

ضمان إتاحة وصول المرضى بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية والذين تقرر أنهم مؤهلون لهذه الخدمات، وفقًا  -

 المريض للضوابط المقررة، وتقديمها باللغات العربية واإلنجليزية على األقل و/أو حسب احتياجات

يجب على موفري الرعاية ضمان أن فرق العمل لديهم قادرة على توصيل خطة العالج والرعاية بوضوح مع  -

 المرضى قبل كل زيارة وأثناءها وبعدها.

التوافق مع متطلب حماية حقوق المرضى والحفاظ عليها طوال مدة العالج بنزاهة واحترام، وتقديم خدمات الرعاية  -

المنزل وفقًا لهذا المعيار وعلى أساس االحتياط الطبي، مع ضمان االحترافية والسريع أثناء الصحية المحددة في 

 دورة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمريض في المنزل.

حماية مسائل الخصوصية للمريض والسرية وتأمين المعلومات الطبية الخاصة به والسجالت عند تقدم خدمة رعاية  -

تتوافق سرية البيانات والسجالت الصحية وخصوصيتها وأمانها مع متطلبات سياسة  صحية في المنزل. يجب أن

ومعايير االحتفاظ بالمعلومات الصحية والتخلص منها ومعايير بيانات وزارة الصحة معيار ت إدارة البيانا

 اإلجراءات

المخولين من وزارة االمتثال لطلبات وزارة الصحة بشأن فحص السجالت ومراجعتها والتعاون مع المراجعين  -

 ، حسب ما هو مطلوب لعمليات الفحص والمراجعة من وزارة الصحة.ة الصح

 

 

 

 



 

 

 

 

 :والمصادقة الترخيص قواعد
يجب على جميع موفري الرعاية الصحية إعالم جهة ترخيص المنشآت بوزارة الصحة بأي إضافة أو إزالة لخدمات  -

 الرعاية الصحية.

 في المنزل تلبية المتطلبات التالية بشأن الترخيص:يجب على موفري الرعاية الصحية  -
 

o  يجب على منشآت الرعاية الصحية المخولة حديثًا الحصول على اعتماد من جهة تصديق معترف بها دوليًا أو

لتوفير خدمات صحية في المنزل خالل خمسة  ذلكحال توفر  المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية )سباهي(

 من ترخيص وزارة الصحة.( شهًرا 24عشر )

o  الحد االدنى المتطلبات للكوادر كما هو مرفقتلبية. 

o  أداء السالمة والجودة كم هو محدد من وزارة الصحة عند الترخيص. معاييرإرسال 

 

 لمراكز الخدمات الطبية المنزلية المستقلة: االشتراطات العامة

 .أن يكون عليه لوحة تحمل اسمه ورقم ترخيصه 

  المركز على غرف مفصولة للجنسين للطاقم الطبي.ان يحوي 

 .غرفة مجهزه للمستلزمات الطبية 

 .توفر وسائل االتصال الالزمة 

 .قائمة معتمده بأسعار الخدمات المقدمة 

 .توفر نظام الكتروني للسجالت الطبية 

 ( 1توفر الحقيبة اإلسعافية ملحق) 

 .توفر سيارة نقل للطاقم الطبي 

  أو طلب تقديم االستشارات الطبية.   الحاالتعقد مع مستشفى لتحويل 

 

 

 :مراكز الخدمات الطبية المنزليةالعاملين في 

طب  - طب باطنة - سرة طب ا) ات التاليةتخصصفي احدى الطبيب نائب  2عدد  أدني :في المركز كحد أن يتوفر   .1

مؤهلين وحاصلين  تمريض أو)فني( أخصائي 6عدد  طبيعييعالج  اخصائي 3عدد  (طب طوارئ –عناية مركزة 

 ( سارية المفعول.BLS +ACLS) :  التالية طبيةال دوراتعلى ال

مراعاة وجود ممارسين مؤهلين ومصنفين من هيئة التخصصات الصحية وفق نطاق الخدمة المقدمة بحيث يقوم  .2

 وأمراض التغذية أخصائي تغذية. بمباشرة حاالت االمراض التنفسية اخصائي عالج الجهاز التنفسي

 

 

 



 

 :مراكز الخدمات الطبية المنزلية المستقلةفي مستودع التموين الطبي 

 .المستلزمات الطبية الالزمة وبكميات كافيةجميع يحتوي على  .1

 متر مربع. 12مساحة كافية ال تقل عن  .2

 درجة مئوية(. 25 )ال تزيد درجة الحرارة عن ارة مع توفر مقياس لدرجة الحرارةنواإل التكييف .3

 غرفة مستقلة تحتوي على اسطوانات االوكسجين. .4

 

 عامة:أحكام 

واالحتفاظ بها في سجالت  خطة العالج والرعاية بوضوح مع المرضى قبل كل زيارةوضع  الفريق الطبييجب على  .1

 المريض.

 .حقوق المرضىو خصوصيةالحفاظ على  .2

 ال يسمح باستقبال المرضى في المركز. .3

 

 مالحظة :

 تطبق هذه الشروط على المراكز المستقلة ومقدمي الرعاية المنزلية التابعة للمجمعات الطبية والمستشفيات.

 

 1الحقيبة اإلسعافية ملحق 

 الكمية الصنف م

 1 جهاز فحص االكسجين في الدم  1

 1 شرطة تحليل أفحص السكر +  زجها 2

 2 للكبار + للصغار الدم ضغط قياس جهاز 3

 2 طبية + كشاف فحص العينسماعة  4

 1 مقص جراحي + مقص بنطلون 5

 6 رباط شاش + شاش مربع + بالستر  6

 3 محلول ملحي + رينجر + ديكستروز % 7

 6 مم 10- 5اداة تنقيط + سرنجات  8

 20 24, 22, 20, 18, 16قسطرة وردية  9

 5 ( N95قناع )  10

 2 قفازات النكس + مسحات كحولية 11

 


