
 

 

 1 رقم اإلصدار 15/4 رقم املادة 48 رقم املرفق

 تجميع العينات الحيوية مراكز عنوان املرفق

 

 التعريف:

ة لغرض اجراء التحاليل وزارة الصحمن ونقلها ملختبرات مرخصة  فقط هي املراكز التي تقوم بتجميع العينات الحيوية واملخبرية

  املخبرية.

 

 االشتراطات:

 أوطبي سواء كان ال ختبراملو  املركزبين لتحليلها  لغرض ارسال العينات الحيوية ر عقديتوف -1
ً
أو ستشفى تابع مل مستقال

 طبي.مجمع 

 الطرفين.بين  تيجب أن يتضمن العقد املسؤوليا -2

 في نفس املنطقة أو املحافظة. تكون كلتا املؤسستينان  -3

من مرفقات  24حسب االشتراطات الواردة في املرفق رقم أن يتم نقل العينات من قبل مختصين بنقل العينات الحيوية  -4

 الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية الخاصة.

 املخبرية.اي مشورة طبية حيال نتائج الفحوصات  يحظر تقديم -5

 وضع سياسات وإجراءات توفير الفحوصات املخبرية للمرض ى واملراجعين والعمالء بشكل مباشر لتشمل ما يلي:  -6

 .تقارير ونتائج الفحوصات املخبرية املقدمة بشكل مباشر للمستفيد تكون بلغة سهلة ومفهومة للعامة 

 الحصول على العناية وجود نتائج حرجة أو خطرة، يجب أن يشعر طالب الخدمة فورا وينصح ب في حال

  الطبية كما يجب ان يحتوي التقرير أو النتائج املخبرية على التعليمات الالزم اتباعها.

  بالسجالت املوثقة إلشعار املرض ى واملراجعين بالنتائج والتقارير. املركزيحتفظ 

 

 

 

 

 



 

 املركز:متطلبات 

  عدم االخالل بجودة العمل ورعاية  املركز متناسبة مع حجم ونشاط املركز لضمان مساحةتكون يجب أن

 .املوظفينعين وكذلك سالمة املرض ى واملراج

 والسالمة جميع شروط وتدابير األمن  استيفاء 

  انتظار للمرض ى واملراجعين مع دورات مياه. مكانوجود 

 .وجود حوض مياه لغسيل االيدي في مكان سحب العينات 

 أثناء املقابلة وسحب العينات. خصوصية سمعية / بصرية كافية للمرض ى واملراجعين 

 هالكية، والعيناتمساحات تخزين كافية للوازم، واملواد االست. 

  للموظفين اإلداريينغرفة. 

 ( لحفظ العينات. 8-2ثالجة مختبر )درجة مئوية 

 .كرس ي سحب عينات الدم 

 .حقيبة إسعافات أولية 

 الحيوية(.ة بالتعامل مع انسكاب العينات أدوات االنسكابات )خاص 

 .التجهيزات واملستلزمات الخاّصة بالنفايات الطبية 

 

 العاملون في املركز:

 .دمالسحب ل مختبر فنيأو مختبر اخصائي  1عدد توفير مختبر باإلضافة إلى أخصائي  املركزأن يشرف على  -

 

 العينات: تجميعملراكز أحكام عامة 

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

يجب على مواقع تجميع العينات التي لديها موافقات على القيام بتجميع العينات التابعة للمختبرات الطبية  -2

 أعاله.تكييف أوضاعها بما يتوافق مع املرفق 

 


