
 

 

 4 رقم اإلصدار 15/4 رقم املادة  40 رقم املرفق

 والتأهيل النفس ي مراكز العالج عنوان املرفق

 

 مراكز العالج واالرشاد النفس ي: .1

 

:
ً
 النفس ي: واالرشادضوابط ومواصفات عامة ملراكز العالج  أوال

الخاصة وهي كما  الصحيةؤسسات نظام املمن  وط العامة الواردة في املادة الثالثةأن يتوافر في املركز املعايير والشر يجب 

 :يلي

 يسهل وصول املرض ى  .1
ً
 اليه.أن يكون املوقع مناسبا

 سري.توفير مكان مناسب لحفظ ملفات املرض ى بشكل  .2

 يلي:ما  يتضمن باملركزر نظام للمعلومات يالئم حجم العمل يفتو  .3

الئحةةةةةةة داشليةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةل عارايات العمةةةةةةل والوصةةةةةةةةةةةةة  الو يف  للعةةةةةةاملين و  وقهم وواابةةةةةةا  م و نجةةةةةةا ا  م  .أ

 للمؤسسة.ومواصفات الزي لكل فئة واألوراق واملطبوعات الرسمية 

 واالستعالم.لتسجيل املواعيد نظام  .ب

 نماذج السجالت الطبية املستخدمة في املراكز. .ج

شمس سةةةةةةةنوات متضةةةةةةةمنة يشر  نارة للمرنب وعند عتالفها بعد م ةةةةةةة ي ه    أن يتم  فظ ملفات املرضةةةةةةة ى ملدة .د

 الحااة.عند  ااملدة يحتفظ بملخص الحالة املرضية للراوع علي 

:
ً
 خاصة:ضوابط ومواصفات  ثانيا

 التالي:. يجب مراعاة اوانب السالمة للمرض ى وللعاملين باملركز وذلك على النحو 1

 بلة.م ايجب توفر ارس عن ار في كل غرفة  .أ

 للكسر.يجب أن يكون الزااج املستخدم في املركز غير قابل  .ب

 العليا.يجب أن تكون النواف  محاطة بشبك معدن  يمنع شروج املرض ى عذا كان املركز في األدوار  .ت

 باملركز.ح التسعيرة لجميع الخدمات امل دمة حة توض. وضع الئ2

 . يجب ان تتوفر التجهيزات التالية:3



 

 ال كاي،اشتبار  )مثليم والتشةةةةةةةةةةخيص والعالج النفسةةةةةةةةةة ي و شةةةةةةةةةةمل االشتبارات وامل اي س التشةةةةةةةةةةخي ةةةةةةةةةةية توفر وسةةةةةةةةةةائل الت ي

وكراسةةةة ي اسةةةةجرشاي وااهزة التج ية الراعية الحيونة  للدماغ(م اي س  شةةةةخيص اةصةةةةابة العضةةةةونة  الشةةةةخ ةةةةية،م اي س 

(Biofeed back ). 

 

:
ً
 املراكز:أنواع  ثالثا

 السريري:أ. مراكز العالج النفس ي 

وهي املراكز التي يعمل ب ا مخت ةةةةةون في علم النفس السةةةةةرنري وت دم شدمات الت ييم والتشةةةةةخيص والعالج النفسةةةةة ي الجير 

 ضمن مهنة علم النفس  دوائ ،
ً
 لطرق العالج املتعارف علي ا عامليا

ً
 السرنري.وف ا

 املركز:. الكوادر األساسية املطلوبة لتشغيل 1

 على يشةةةةةةجرط كحد أدن  توفر أش ةةةةةةائ  علم 
ً
 للعمل باملركز ومشةةةةةةرفا

ً
نفس سةةةةةةرنري مرشص له بمزاولة املهنة ونكون متفرغا

 كافة الخدمات الفنية امل دمة.

 باملركز:. الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل 2

وأش ةةةائ  علم  نفس،علم  السةةةرنري، وأش ةةةائ أول علم النفس  السةةةرنري، وأش ةةةائ يشةةةمل ذلك اسةةةتشةةةاري علم النفس 

  أش ائ  ااتماعي. النفس ي، في الطبطب ب نائب  مساعد،نفس 

 تقديمها:. الخدمات التي يمكن لهذه املراكز 3

 له بمزاولة املهنة. طب ب مرشصرض ى الجدد املحالين من قبل أ. شدمات  شخي ية للم

 وتأهيلية. دوائية( )غيرب. شدمات عالاية 

 إتباعه:. األسلوب التشخيص ي والعالجي الواجب 4

 العالاية.أن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االاتماعية في العملية  .أ

 يجب عدم است بال أي مرنب اديد عال بإ الة من طب ب مرشص له بمزاولة املهنة. .ب

اال بعد  عيين طب ب اسةةةةةةةتشةةةةةةةاري أو طب ب نائب أول في الطب  للمرضةةةةةةة ىي وم املركز بالعالج الدوائ   أال .ج

 ل ونكون تحت اشرافه بشكل مباشر.النفس ي متفرغ تفرغ كام

 ضرورة توفير سجل يوثق ع الة املرض ى ال ين يحتااون على تدشل الطب النفس ي. .د

قائمة على أسةةةةةةةةةةةةةاس بناي العالقة املهنية بين املعال   ( Clinical Interviewأن تكون امل ابلة السةةةةةةةةةةةةةرنرنة ) .ه

واملرنب وامع املعلومات السةةرنرنة وعمل امل اي س النفسةةية املناسةةبة لحالة املرنب ، وذلك ل ةةياغة 

طفال التشةةةةةةخيص أو التشةةةةةةخيص امل ارن ومن ثم يتم وضةةةةةةع الخطة العالاية وعند ت ديم الخدمات ل  

 ا املجال.في ه  البد من واود التدرنب الكافي

 لنظام  ي س سةةةةةةةةةةةةةرنر علم نفيتم التشةةةةةةةةةةةةةخيص النفسةةةةةةةةةةةةة ي من قبل أش ةةةةةةةةةةةةةةائ   .و
ً
وبتوقيعه على أن يكون وف ا

 ( مع ضرورة اتباع ما يستجد من عصدارات .ICD -10التشخيص ) 



 

 باملركز.يشرف أش ائ  علم النفس السرنري وبشكل مستمر على كافة العمليات العالاية امل دمة   . 

أن تكون العملية العالاية بطرن ة شةةةةةةةةمولية وبمنم  علضي موثق ضةةةةةةةةمن مدارس علم النفس السةةةةةةةةرنري  .ح

 علي ا.املتعارف 

 النفسةةةةة ي،ضةةةةةرورة التوثيق الدقيق لكافة العمليات التشةةةةةخي ةةةةةية والعالاية التي تزاول في مراكز العالج  .ط

    فه.ملمع ضرورة كتابة ت ييم مبدئ  شامل لكل مرنب يرااع املركز ونحفظ في 

 

 النفس ي:مراكز اإلرشاد  ب.

هي املراكز التي يعمل ب ا مخت ةةةةون في اةرشةةةةاد النفسةةةة ي وت دم شدما  ا من شالل التعامل مع املشةةةةكالت النفسةةةةية الناتجة 

وال ةةةةدمات النفسةةةةية )مثل االعتداي  والشةةةةخ ةةةةية( الزواية، األسةةةةرنة، )مثلعن شلل في التكي  أو العالقات االاتماعية 

  وغير (( )ال هامأعراض ال لق واالكتئاب واضةطرابات األكل  )مثلواألعراض النفسةية  األسةري(على األطفال والعن  
ً
وف ا

.للطرق املتعارف علي ا 
ً
 عامليا

 املركز:. الكوادر األساسية املطلوبة لتشغيل 1

 يشةةةةةةةجرط كحد أدن  توفر اش ةةةةةةةائ  علم النفس اةر 
ً
 للعمل باملركز ومشةةةةةةةرفا

ً
شةةةةةةةادي مرشص له بمزاولة املهنة ونكون متفرغا

 على كافة الخدمات الفنية امل دمة.

 باملركز:. الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل 2

وأش ةةةةائ   النفس،وأش ةةةةائ  علم  اةرشةةةةادي،وأش ةةةةائ  أول علم النفس  اةرشةةةةادي،يشةةةةمل ذلك اسةةةةتشةةةةاري علم النفس 

 ، أش ائ  ااتماعي. في الطب النفس يطب ب نائب  مساعد،علم نفس 

 تقديمها: لهذه املراكز . الخدمات التي يمكن 3

 شدمات اةرشاد النفس ي للمرض ى الجدد املحالين من قبل الطب ب املرشص له بمزاولة املهنة. .أ

 وتأهيلية. دوائية( )غيرشدمات عرشادية  .ب

 إتباعه.. األسلوب اإلرشادي الواجب 4

 اةرشادية.أن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االاتماعية في العملية  .أ

 املهنة.مرشص له بمزاولة  عال بحالة من طب بيجب عدم است بال أي مرنب اديد  .ب

اال بعد  عيين طب ب اسةةةةةةةةتشةةةةةةةةاري أو طب ب نائب أول في الطب النفسةةةةةةةة ي  للمرضةةةةةةةة ىي وم املركز بالعالج الدوائ   أال .ج

 كامل ونكون تحت اشرافه بشكل مباشر.متفرغ تفرغ 

ضةةةةرورة توفر نظام ع الة موثق على مؤسةةةةسةةةةات عالاية في مجال الطب النفسةةةة ي ة الة املرضةةةة ى ال ين يت ةةةةح من  .د

نائب اسةةتشةةاري أو  طب ب على أن تكون اة الة مواهة على النفسةة ي،شالل متابعت م أن م بحااة على تدشل الطب 

 .في الطب النفس ي



 

ة قائمة على أسةةةةةةةةةةةةةةاس بناي العالقة املهنية بين املعال  واملرنب وامع املعلومات السةةةةةةةةةةةةةرنرنة وعمل أن تكون امل ابل .ه

 اةرشادية.ومن ثم يتم وضع الخطة  املرنب،امل اي س النفسية املناسبة لحالة 

 يشرف اش ائ  علم نفس ارشادي وبشكل مستمر على كافة العمليات اةرشادية امل دمة باملركز. .و

 اةرشةةةةادي املتعارفية اةرشةةةةادية بطرن ة شةةةةمولية وبمنم  علضي موثق ضةةةةمن مدارس علم النفس أن تكون العمل . 

 علي ا.

ضةرورة كتابة ت ييم  النفسة ي، معتزاول في مراكز اةرشةاد  اةرشةادية التيضةرورة التوثيق الدقيق لكافة العمليات  .ح

    ملفه.مبدئ  شامل لكل مرنب يرااع املركز ونحفظ في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النفس ي:لتأهيل ا مراكز  .2

هي املراكز التي توفر شدمات وبرامج تأهيلية للمرض ى النفسين املست رنن وفق برامج تأهيلية محددة ومتعارف علي ا مهنيا 

 ونكون من شالل التالي:
ً
 ونظاميا وعلميا

 مراكز تأهيل املرض ى النفسيين بدون عيواي )رعاية ن ارنة(. .أ

 مراكز تأهيل املرض ى النفسيين شاملة لإليواي والرعاية الن ارنة.    .ب

: الشروط االساسية:
ً
 أوال

 يسهل وصول املرض ى  .1
ً
 عليه.أن يكون املوقع مناسبا

 سري.توفير مكان مناسب لحفظ ملفات املرض ى بشكل  .2

 يلي:توفير نظام للمعلومات يالئم حجم العمل باملركز يتضمن ما  .3

الئحةةةة داشليةةةة  شةةةةةةةةةةةةةمةةةل عارايات العمةةةل والوصةةةةةةةةةةةةة  الو يف  للعةةةاملين و  وقهم وواابةةةا  م و نجةةةا ا  م  .أ

 للمؤسسة.ومواصفات الزي لكل فئة واألوراق واملطبوعات الرسمية 

 واالستعالم.نظام لتسجيل املواعيد  .ب

 نماذج السجالت الطبية املستخدمة في املراكز. .ج

ات متضةةةةةةةةةمنة يشر  نارة للمرنب وعند عتالفها بعد م ةةةةةةةةة ي أن يتم  فظ ملفات املرضةةةةةةةةة ى ملدة شمس سةةةةةةةةةنو  .د

 الحااة.ه   املدة يحتفظ بملخص الحالة املرضية للراوع علي ا عند 

 توفير م در صحي للميا  الباردة والساشنة في دورات امليا  وأ واض غسيل األيدي طوال الوقت. .4

تلو  أو اشتالط مع مجاري ال ةةةةةةةةةةةةرف توفير كافة الشةةةةةةةةةةةةروط الصةةةةةةةةةةةةحية في التمديدات الصةةةةةةةةةةةةحية بما يمنع  دو   .5

 ال حي.

 أن تكون أرضيات املبنى يمنة غير قابلة لالنزالق ويسهل تنظيفها. .6

 توفير مكان مناسب ومست ل مللفات النزالي وبما يضمن ش وصية وسرنة معلوما  م. .7

 سرنر أو نزنل. 100أن يكون الحد األعلى من االستيعاب ألي نوع من املراكز  .8

، و وااز الكاونجرات م ةةةةةةةةةةممة بحي  ال يمكن ؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةغير قابل للكسةةةةةةةةةةر أو الخلع في نواف  املأن يكون الزااج  .9

 فتحها عال باستخدام أداة شاصة  تى ال يستخدمها النزيل في اي اي نفسه أو اآلشرنن.

 أن تكون املجاسل بدورات امليا  ملساي دون  واف  ادة وم اومة للكسر وال يسهل شلعها أو شلع أازاي من ا. .10

  توضع أدوات  ادة أو ث يلة ممكن أن تتسبب في الحاق االذى باملرنب أو باآلشرنن.ال .11



 

أن يتم وضةةةةةةةةةةةةع األثا  بجرف العيادات والكشةةةةةةةةةةةة  واملكاتب بشةةةةةةةةةةةةكل ال يعيق مسةةةةةةةةةةةةار املو   أو التدشل من فرنق  .12

 شارجي في  ال ا تياج األمر على ذلك.

أسةةةالا للحواسةةةب أو الهوات  فيجب أن تكون  اشفاي اميع األسةةةالا داشل الجدران، وعند الحااة السةةةتخدام .13

 ق يرة ومخفية قدر االمكان.

يتم اسةةتخدام أبواب ذات مزال  دوارة ودون م ابب داشلية  سةةمي بإي ةةادها وبمفتاح وم بب شارجي ال يمكن  .14

 ع د أو  عليق ش يي ب ا.

 يتم استخدام براغي ي عب شلعها ويستخدم لها مفكات شاصة.   .15

 توا ن بالستيكية ذات  واف ملساي في املمرات. أن يتم استخدام بارات .16

  سةةةةةةةةةتخدم الخراطيم بدورات امليا  سةةةةةةةةةواي لالغتسةةةةةةةةةال أو االسةةةةةةةةةتحمام بل  سةةةةةةةةةتعمل كراسةةةةةةةةة ي ذات فتحات ميا  ال  .17

 دون اناب ب شاراية ما أمكن.
ً
 تنظي  داشلية لالغتسال، وأن تكون مرشات امليا  مثبته ادارنا

 زان ميا   اهر.أال تحوي كراس ي دورات امليا  على ش  .18

ال توضع م ابيي اةنارة بمتناول النزيل أو املرااع وأن  علق في الس   بشكل ال يسمي للنزيل أو املرااع بتعليق  .19

 ش يي ب ا.

 أن تكون صاالت الطعام مجهزة بطاوالت وكراس ي مثبتة، وأدوات طعام تمنع استخدامها في االي اي. .20

وفق اشةةةةةةةةةةةةجراطات ومعايير السةةةةةةةةةةةةالمة املحلية في  ؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةوللعاملين بامليجب مراعاة اوانب السةةةةةةةةةةةةالمة للمرضةةةةةةةةةةةة ى  .21

 .ؤسسةامل

توفير صةةةةةةةةةةةةةةالة الوس مناسةةةةةةةةةةةةةبة لعدد النزالي يتوفر ب ا األثا  املناسةةةةةةةةةةةةةةب والكتب واملجالت والنشةةةةةةةةةةةةةرات التوعونة   .22

 ووسائل الجرفيه املناسبة.

 افات األولية.تخ يص غرفة لإلسعافات األولية ولجيار الجروح، تكون مجهزة بأدوات اةسع .23

 ساعة. 24توفير شدمات النظافة طوال  .24

 

: اشتراطات خاصة بالفريق املعالج ونظام العالج:
ً
 ثانيا

أن يكون املشرف على الخدمات الفنية والتأهيلية امل دمة باملركز طب ب نفس ي )استشاري أو نائب( أو استشاري أو -1

مرشص له بمزاولة املهنة ولدية شبرة ساب ة في العمل في املستشفيات النفسية  السرنري،أش ائ  أول في علم النفس 

 للعمل باملركز.
ً
 ال ت ل عن ثال  سنوات، ونكون متفرغا

 الكوادر التي يمكن لها مزاولة العمل باملركز:-2



 

 طب ب نفس ي )استشاري / نائب(. .أ

 طب ب باطنية )استشاري / نائب /م يم(. .ب

 ي علم النفس السرنري. استشاري أو أش ائ  أول ف .ت

 أش ائ  أو مساعد اش ائ  في علم النفس سعودي الجنسية. . 

 أش ائ  ااتماعي. .ج

 أش ائ  عالج و يف . .ح

 ممرض )أش ائ  أو فني(. .خ

 الخدمات التي يمكن له   املراكز ت ديمها هي شدمات تأهيلية نفسية غير دوائية، و شمل البرامج اآلتية:-3

 برامج الةتأهيل النفس ي بما يتوافق مع عادات وقيم املجتمع.  .1

 الجلسات النفسية الفردية والجمعية. .2

 برامج ترفي ية ورناضية. .3

 برامج دينية. .4

 واود شدمات طبية عن طرنق االستشارة لالستدعاي عن الحااة.-4

نفسية، مع ضرورة عرضها على يجب وضع الئحة   وق وواابات املرض ى ومراف ي م وفق نظام الرعاية الصحة ال -5

 املرنب وأسرته وأش  املواف ة الخطية

 واملعتمدة من و ارة الصحة ؤسسةيجب وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات امل دمة بامل -6

 لل يام بما يلي: ؤسسةيجب توفير برنامج الكجرون  للمدشالت الطبية واةدارنة في امل -7

 عدشال بيانات املرنب التعرنفية والطبية والبرامج امل دمة للمرنب.-أ 

  سجيل املواعيد والية التحونل وشدمات االستعالم والفجرة. -ب

 استخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع املرض ى.-ج 

 وضع مؤشرات أداي للبرامج واملخراات العالاية للمرض ى. -د

برنامج عالجي متكامل واضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل اةدارة العامة للصحة النفسية  االلجزام بالعمل من شالل -8

 والخدمة االاتماعية بو ارة الصحة.



 

االلجزام التام بسرنة املرنب والعمل بحسب النظم واللوائي التي ت درها و ارة الصحة في ه ا ال دد. وأن يتم  فظ  -9

 اسب أو بشكل علكجرون  يمن.ملفات املرض ى بشكل سري وفي مكان من

( مةةةةةةةن نظةةةةةةةام مزاولةةةةةةةة املهةةةةةةن الصةةةةةةةحية ال ةةةةةةةادر ب ةةةةةةةرار 21عنةةةةةةد اصةةةةةةةدار الت ةةةةةةةارنر الطبيةةةةةةةة فيراعةةةةةةى مةةةةةةةا اةةةةةةةاي فةةةةةةةي املةةةةةةادة ) -10

هةةةةةةةةةةةةةة، ومةةةةةةةةةةةةةا ورد فةةةةةةةةةةةةةي نظةةةةةةةةةةةةةام الرعايةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةحية والئحتةةةةةةةةةةةةةه التنفي يةةةةةةةةةةةةةة 4/11/1426وتةةةةةةةةةةةةةارن   59م/مجلةةةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةةةةو راي رقةةةةةةةةةةةةةم 

 اةدمان املعتمدة.والدليل اةشرافي للخدمات النفسية وعالج 

 أن تكون الت ارنر معتمدة من املشرف العام باملركز.-11

توثيق كافة العمليات التأهيلية التي تزاول في املركز، وكتابة ت ييم مبدئ  شامل لكل مرنب يرااع املركز ونحفظ في  -12

 ملفه مع مراعاة السرنة في الحفظ.

 الست بال انس وا   -13
ً
على أن يكون لكل  است بال الجنسينبويسمي  ،-راال أو نساي –د أن يكون املركز مخ  ا

 ب اته  مست ل اناحانس 

 توفير االشتبارات وامل اي س النفسية الال مة املناسبة لطبيعة املرض ى النفسيين.  -14

لعالج الو يف  األماكن والوسائل الال مة للتأهيل النفس ي كالورش الفنية والعالج بالعمل وا ؤسسةأن يتوفر في امل -15

مجهزة بطرن ة يمنة تمنع  والعناية الشخ ية على سبيل املثال ال الح ر، وك لك ال االت الرناضية والجرفي ية والث افية

 األذى للمرض ى.

 تخ يص غرف مجهزة للعالج النفس ي والسلوك  )غير الدوائ (. -16 

شيص ب لك مع مراعاة اشجراطات مكافحة يلزم عند واود  وض سبا ة توفير شخص مؤهل لإلن اذ ولديه تر  -17

 العدوى.

 بالرا ة واالسجرشاي. -18
ً
 يفضل توفير مسطحات شضراي تمني النزيل شعورا

19-  
ً
  راسات أمنية مدربة تدرنبا

ً
 أو التعاقد مع شركة متخ  ة. كافيا

 تطبيق نظام مكافحة العدوى  سب نظام و ارة الصحة. -20

. ونتحمل مؤسسةبالكاميرات يكون شاص باملداشل واملخارج وأسوار املبنى واملمرات العامة للتوفير نظام للمراقبة  -21

 قسم األمن مسؤولية االشراف واملراقبة على ه ا النظام مع االلجزام بسياسة ش وصية املرض ى.

 



 

: شروط خاصة ملراكز التأهيل النفسيين مع اإليواء:
ً
 ثالثا

 بع لكل سرنر.مجر مر  25أن يكون مجموع املسطحات  .1

 أن تكون غرف املب ت مناسبة من  ي  التأث   والتجهيز. .2

 أن تكون الجرف مدهونة بطالي يسهل تنظيفه وتوفر عضاية كافية. .3

 مجر مربع في الجرفة املزدواة. 16يجب أال ي ل صافي مسا ة غرفة املب ت عن  .4

 نزالي. 5توفير دورة ميا  وا دة بحد أدن  لكل  .5

لحفظ مالبس النزالي وأدوا  م الشخ ية، وك لك غرفة أو شزانة شاصة لحفظ تخ يص غرفة أو غرف؛  .6

 أمانات النزالي مع وضع اةارايات املناسبة لتسليم واستالم األمانات.

 يفضل استخدام أسرة تنونم مناسبة للمرنب النفس ي ال تحتوي على دوائر كهربائية.  .7

ةعداد الطعام و فظه وت ديمة للمرض ى مع توفير نظام يجب أن يتوفر باملطب  كافة الشروط الصحية والفنية  .8

للتج ية يتماش ى مع اميع اللوائي واألنظمة ال ادرة من و ارة الصحة في مجال التج ية على أن يكون لدى اميع 

العاملين ب سم التج ية شهادة صحية تثبت شلوهم من األمراض املعدية أو تأمين ه   الخدمات من شارج املركز 

 ل  
ً
 صول الفنية والصحية. طب ا

توفير قسم شاص مزود بكافة األاهزة والتجهيزات التي تؤمن تنظي  وغسيل وك  املالبس واألغطية أو تأمين ه    .9

 ل صول الفنية والصحية.
ً
 الخدمات من شارج املركز طب ا

 واود غرفة للتخلص من النفايات الطبية لها باب من شارج املركز. .10

.توفير أش ائ  نفس ي لكل  .11
ً
 عشرنن نزنال

12. .
ً
 توفير أش ائ  ااتماعي لكل عشرنن نزنال

13. .
ً
 توفير أش ائ  تمرنب لكل ثالثين نزنال

 توفير فني تمرنب لكل عشرة نزالي.  .14

 توفير طب ب نائب باطنية لكل مائة سرنر. .15

 ساعة. 24توفير طب ب م يم باطنية على مدار  .16

 توفير صيدلية داشلية لحفظ أدونة املرض ى. .17

 عن مراقبة مناطق التنونم والنشاطات الداشلية باألانحة، مع توفير نظام للم .18
ً
راقبة بالكاميرات يكون مسئوال

عدم انت اا ش وصية املرض ى داشل غرف التنونم عال عذا اقتضت الحااة. ونتحمل الطاقم التمرن  ي للجناح 

 مسؤولية االشراف واملراقبة على ه ا النظام.

 واالطالع على هونات الزائرنن وتفت شهم.تحديد صال يات الزنارة  مؤسسةيحق لل .19



 

: شروط خاصة ملراكز التأهيل النفسيين بدون إيواء:
ً
 رابعا

 مجر مربع لكل نزنل. 20أن يكون مجموع مسطحات املبنى  -1

2- .
ً
 توفير أش ائ  نفس ي لكل عشرنن نزنال

3- .
ً
 توفير أش ائ  ااتماعي لكل عشرنن نزنال

 توفير فني تمرنب لكل عشرة نزالي. -4

ً 
ً
: شروط القبول في مراكز التأهيل:خامسا  

 أن يكون املرنب من الحاالت النفسية املزمنة واملست رة. .1

 أال يكون املرنب من  االت التخل  الع لي واضطرابات التو د واضطرابات الشخ ية. .2

أال يعةةةةةةةةةةان  املةةةةةةةةةةةرنب مةةةةةةةةةةةن أي اضةةةةةةةةةةطرابات نفسةةةةةةةةةةةية نشةةةةةةةةةةةطة أو لديةةةةةةةةةةه شطةةةةةةةةةةةورة وشةةةةةةةةةةةيكة علةةةةةةةةةةى نفسةةةةةةةةةةةه أو اآلشةةةةةةةةةةةرنن  .3

 بسةةةةةةةةبب املةةةةةةةةةرض ا
ً
لنفسةةةةةةةةة ي الةةةةةةةةة ي لديةةةةةةةةةه والةةةةةةةةة ي قةةةةةةةةةد يسةةةةةةةةةتدعي العةةةةةةةةةالج النفسةةةةةةةةة ي أعةةةةةةةةةراض نفسةةةةةةةةةية  شةةةةةةةةةكل شطةةةةةةةةةرا

 اآلشرنن. على نفسه أو على

أن يةةةةةةةتمكن املةةةةةةةرنب مةةةةةةةن االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى نفسةةةةةةةه نسةةةةةةةبيا ونةةةةةةةتمكن مةةةةةةةن االسةةةةةةةتفادة مةةةةةةةن شةةةةةةةدمات املركةةةةةةةز وبرامجةةةةةةةه،  .4

 في التأهيل وتطبيق البرامج التأهيلية التي توضع 
ً
 للمرنب من قبل املركز.وأن تبدي األسرة  عاونا

 أال يكون املرنب من الحاالت طرنحة الفراش. .5

 أال يكون املرنب يعان  من ال رع، أو األمراض املعدية والسارنة. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعايير املهنية واألخالقية ملمارسة



 

 النفس ي.مهنة علم النفس السريري واإلرشاد 

 املراكز.يجب أن يتم اتباع املعايير املهنية واألشالقية ملمارسة علم النفس السرنري واةرشاد النفس ي في 

 

 املنهي:أ. االلتزام 

. يلجزم ممارس علم النفس السةةةةةةةةةةةةةرنري أو علم النفس اةرشةةةةةةةةةةةةةادي بأن ت ت ةةةةةةةةةةةةةر ممارسةةةةةةةةةةةةةته املهنية على عارايات وعمليات 1

 بمواب مسةةةةةةةةةةتندات نظامية من وت نيات علم النفس في مجال تخ ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةه الت
ً
 وموث ا

ً
 كامال

ً
ي سةةةةةةةةةةبق أن تدرب علي ا تدرنبيا

اهات علمية أو مهنية متخ ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة معجرف ب ا مع االلجزام الكامل بما ااي في الوصةةةةةةةةةةةةة  الو يف  للعاملين في مجال علم 

 النفس السرنري أو علم النفس اةرشادي بكافة فئا  م ال ادرة من و ارة الصحة.

ارس بح ر ممارسته املهنية م مرضا  ضمن  دود الجرشيص املمنوح له ملزاولة املهنة بجب النظر عن قدراته . يلجزم املم2

 تل ا .املهنية الشخ ية أو التدرنب العملي ال ي سبق أن 

علي ا  فاملهنية املتعار . يلجزم املمارس بتوثيق األعمال السةةةةةةةةةةةةةرنرنة التي يزاولها في ملفات املرضةةةةةةةةةةةةة ى املعنيين  سةةةةةةةةةةةةةب املعايير 3

 وبمواب اللوائي الداشلية ملكان 
ً
 العمل.علميا

سةةةةةةةواًي كان ه ا  مرضةةةةةةةا ،. يلجزم املمارس باالمتناع التام عن االنتفاع الشةةةةةةةخاةةةةةةة ي من العالقة املهنية التي تنشةةةةةةةأ ب نه وبين 4

 أو 
ً
.االنتفاع معنونا

ً
 ماديا

ات أو م اي س أو فحوصةةةةةةات مشةةةةةةكوا في صةةةةةةحت ا . يلجزم املمارس باالمتناع التام عن عشضةةةةةةاع املرنب ةارايات أو السةةةةةة5

 السرنرنة.ضرور  ا  العلمية أو

 املرنب.. يلجزم املمارس بإشعار الطب ب النفس ي املسئول عن املرنب دون تأشير عن اميع التطورات الخاصة بحالة 6

 . يلجزم املمارس بإيضاح   وق املرنب لكافة املرااعين  سب ما ينص عليه ه   املستند.7

 

 

 املريض:حقوق  ب.

. البيانات واملعلومات التي يدلي ب ا املرنب أو تتعلق بوضةةةةعه السةةةةرنري  عامل بسةةةةرنة تامة وألغراض وضةةةةرورات املمارسةةةةةة 1

وال  املرنب،وال يجو  عفشايها عال بمواب مواف ة شطية من املرنب أو من يمثله عذا لم ُيعتد بأهلية  غير،املهنية ف ط ال 

.يستثنى من ذلك عال الحاالت املن وص علي ا 
ً
 نظاما

 . العالقة املهنية بين املعال  واملرنب ت وم على أساس و فظ كرامة املرنب و مايته.2

عضةةةةةةةةةةةةافة على املبررات  عالاية،. يحق للمرنب الح ةةةةةةةةةةةةول على ت رنر لكل ما شضةةةةةةةةةةةةع له من عارايات وم اي س والسةةةةةةةةةةةةات 3

 ذلك.متى ما طلب  ال لة،ية ذات والشرو ات واةفادات املهن

. يحق للمرنب الح ول على رأي يشر في تخ ص علم النفس السرنري أو علم النفس اةرشادي بالتنسيق مع الطب ب 4

أن يعمل املمارس  واملرنب علىفي أي وقت شالل سرنات العالقة املهنية بين املمارس  املرنب،النفس ي املسئول عن  الة 

 للمرنب.لطلب في  دود املمارسة املهنية وبفعالية دون االنت اص بأي من الح وق األشرى باتجا  تنفي  ه ا ا



 

وواضةةةةةةةةح على شطوات العملية العالاية واةرشةةةةةةةةادية بما يمكنه من اتخاذ قراراته  منتظم ومسةةةةةةةةبق. عطالع املرنب بشةةةةةةةةكل 5

 عدمها.باملواف ة على استمرارنة ه   العمليات من 


