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جدول التعديالت الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
مقارنة بالالئحة اإلصدار الثاني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1019377
وتاريخ 1439/5/28هـ

المادة

النص قبل التعديل
 .1فيما عدا المستشفى ،يشترط أن تكون
ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية
سعودية.

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

ال يوجد

حذف الفقرة
األولى بناء
على االمر
الملكي

 .2يشترط في مالك العيادة أن يكون
طبيبًا متخصصا في طبيعة عمل العيادة
ومشرفًا عليها ومتفرغا تفرغا كامال لها.

 .1يشترط في مالك العيادة أن يكون
طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة
عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغا
تفرغا كامال لها.

تعديل
النص بناء
على االمر
الملكي

1/1/3

 -1استيفاء المواصفات الفنية والهندسية
التي تصدرها وتعتمدها الوزارة أو المركز
الــســعــودي العتماد المنشأت الصحية
(سباهي) أو الــمــكــاتــب االســتــشــاريــة
المعتمدة الهندسية لديهما

 -2مواصفات فنية وهندسية وفق
كــود البناء السعودي موثقة من
المكاتب االســتــشــاريــة الهندسية
المعتمدة لدى الوزارة.

5/1/3

توافر متطلبات السالمة ومكافحة الحريق
وتدريب العاملين على طرق المكافحة

حذف

9/1/3

توافر وسائل االتصال بحسب احتياجات
المؤسسة الصحية الخاصة

حذف

10/1/3

تخصيص أماكن مناسبة النتظار الرجال
وأخرى منفصلة النتظار النساء مع توفير
األثاث المناسب والماء البارد الصالح للشرب
وكذلك دورات المياه الكافية والمناسبة

2

تخصيص أماكن النتظار الرجال وأخرى
النتظار النساء مع توفير األثاث ودورات
المياه

تعديل

تعديل

1
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المادة

4/4

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

ُيــقـّـدم طلب الترخيص بفتح مؤسسة
صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية
المختصة ويتم تحديد إجــراءات ومواعيد
مراحل الترخيص وفقًا لما يلي:
 -1المرحلة االولى :يتم اصدار الموافقة
الــمــبــدئــيــة بــعــد اســتــكــمــال الــبــيــانــات
والمستندات المطلوبة حسب المرفق
رقم (.)7
 -2المرحلة الثانية :عند اكتمال المشروع
يتقدم المستثمر بطلب إصدار الترخيص
النهائي وتقوم لجنة الكشف التابعة
إلدارة تنمية االستثمار بمعاينة المبنى
والتجهيزات والكوادر وتصدر تقرير المعاينة
خالل عشرة ايــام عمل من تاريخ تقديم
الطلب.
 -3المرحلة الثالثة :يمنح الترخيص النهائي
للمؤسسة والكوادر العاملة فيها بعد
حصولهم على شهادة التصنيف المهني
من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

قدم طلب الترخيص بفتح مؤسسة
ُي ّ
صحية خاصة إلى مديرية الشؤون
الصحية المختصة ويــتــم تحديد
إجــراءات ومواعيد مراحل الترخيص
وفقًا لما يلي:
 -1الــمــرحــلــة االولى :يــتــم اصـــدار
الموافقة المبدئية بعد استكمال
البيانات والمستندات المطلوبة
حسب المرفق رقم (.)7
 -2المرحلة الثانية :عند اكتمال
المشروع يتقدم المستثمر بطلب
إصدار الترخيص النهائي وتقوم لجنة
الكشف التابعة إلدارة تنمية االستثمار
بمعاينة المبنى والتجهيزات والكوادر
وتصدر تقرير المعاينة خالل عشرة
ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
 -3المرحلة الثالثة :يمنح الترخيص
الــنــهــائــي لــلــمــؤســســة والـــكـــوادر
العاملة فيها بعد حصولهم على
شهادة التصنيف المهني من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية.

تعديل

يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة
الواردة في المرفق رقم ( )8الحصول
ترخيص فوري بشرط توافر الكوادر
الصحية المرخصة

إضافة فقرة

5/4

ال توجد

1/6

تشكل لجنة برئاسة الوكالة المساعدة
لتنمية االستثمار الصحي وعضوية كل
من الوكالة المساعدة لاللتزام ،اإلدارة
العامة للجودة وسالمة المرضى ،والمركز
السعودي العتماد المنشآت الصحية،
والمركز السعودي لسالمة المرضى،
وتقوم بتصنيف المؤسسات الصحية
الخاصة وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة،
على أن تأخذ اللجنة مرئيات المؤسسات
الصحية الخاصة قبل اعتماد المعايير.

ُتصنف الوكالة المســـاعدة لتنمية
االســـتثمار الصحي المستشـــفيات
وفقـــً للخدمـــات الطبيـــة المقدمة
والممارســـين الصحييـــن العاملين
فـــي أقســـام العـــزل والطـــوارئ
والعناية المركـــزة للكبار وحديثي
الوالدة والعناية القلبية والتخصصات
الدقيقـــة االخرى.

تعديل

2
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

تتولى اللجنة إجـــراءات التصنيف وآلية
تطبيق المعايير المعتمدة.

ُتصنف الوكالة المساعدة لتنمية
االستثمار الصحي باقي المؤسسات
الــصــحــيــة الــخــاصــة األخـــــرى حسب
الخدمات الطبية االساسية المقدمة
والممارسين الصحيين العاملين في
هذه المؤسسات.

تعديل

2/6

1/7

تشكل لجنة برئاسة الوكالة المساعدة
لتنمية االســتــثــمــار الــصــحــي وعضوية
اإلدارة العامة لشراء الخدمة لوضع اآلليات
والمعايير المناسبة العتماد متوسط أسعار
الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات
الصحية الخاصة.

1/3/8

1/5/8

2/5/8

حذف

أن تــكــون كــا المؤسستين تحمالن
ترخيصين ساري المفعول

أن تكون كال المؤسستين تحمالن
ترخيصًا ساري المفعول

إعادة صياغة

يــجــوز للطبيب االســتــشــاري السعودي
الــحــاصــل عــلــى تــصــنــيــف مـــن الــهــيــئــة
السعودية للتخصصات الصحية العمل في
صحيتين خاصتين كحد أقصى،
مؤسستين ِّ
ويستثنى من ذلك الطبيب االستشاري
المرخص له في مركز جراحة اليوم الواحد.

يجوز للطبيب االستشاري السعودي
الحاصل على تصنيف من الهيئة
الــســعــوديــة للتخصصات الصحية
صحيتين
العمل في مؤسستين
ِّ
خــاصــتــيــن كــحــد أقــصــى ،وال يحق
لالستشاري المرخص له في مركز
جــراحــة الــيــوم الــواحــد العمل في
مــؤســســة صحية أخـــرى فــي ذات
النشاط ويجوز له العمل في العيادات
الخارجية لمستشفى أو مجمع طبي
آخر.

تعديل

يشترط على الطبيب االستشاري السعودي
صحيتين خاصتين
للعمل في مؤسستين ِّ
الحصول على ترخيصين لمزاولة المهنة
في كلتا المؤسستين.

يشترط على الطبيب االستشاري
السعودي للعمل في مؤسستين
صحيتين خاصتين الحصول على
ِّ
ترخيصين لمزاولة المهنة في كلتا
المؤسستين دون االخالل بالحد األدنى
المطلوب في كل مؤسسة.

تعديل
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المادة

6/8

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

 -1يشترط للموافقة على إضــافــة أي
تخصص صحي في المؤسسة الصحية
حصول الكادر على تسجيل إضافي لهذا
التخصص من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية وترخيص إضافي من وزارة الصحة
وتشمل هذه التخصصات:
أ -المعالجة بالليزر.
ب -عالج االلم.
ج -جراحة المناظير.
د -مناظير الباطنية والجهاز الهضمي
لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
هـ -زراعة الشعر.
و -زراعة األسنان.
ز -التشخيص بالموجات فوق الصوتية
(لغير أطباء األشعة).
ح -التشخيص بالموجات فوق الصوتية
ألطباء النساء والوالدة (فيما يخص النساء
والوالدة).
ط -التشخيص والتحليل الكهربائي
الفيزيائي للقلب.
ي -أي تخصصات إضافية أخــرى توصي
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
بإضافتها ويوافق عليها وزير الصحة.

 -6/8تــلــتــزم الــمــنــشــأة الصحية
بالمعايير الــتــالــيــة فيما يتعلق
بالصالحيات واالمتيازات االكلينيكية
الممنوحة للممارس الصحي في
المستشفيات وفقا لما يلي:
 .1يتعين إنشاء لجنة داخلية في
الــمــســتــشــفــيــات تــســمــى لجنة
االعتمادات واالمتيازات اإلكلينيكية
ُ .2تعنى اللجنة بمراجعة مؤهالت
وخبرات الممارسين الصحيين لدى
المؤسسة الصحية الخاصة للتأكد
من حصولهم على التعليم والتدريب
والخبرة والمهارة الالزمة.
 .3تصدر اللجنة قرار بمنح الممارسين
الــصــحــيــيــن فــــي الــمــســتــشــفــى
الصالحيات واالمتيازات االكلينيكية
لتقديم خــدمــات الــرعــايــة الطبية
للمرضى داخل المستشفى (حسب
المرفق رقم .)9
 .4تراعي اللجنة عند إصدار قرار منح
الصالحيات التجهيزات والكوادر الطبية
المتوفرة في المستشفى.
 .5يــكــون ل ــدى اللجنة سياسات
واجـــــــراءات مــكــتــوبــة تــحــدد فيها
المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء
أو تعليق أي امتيازات إكلينيكية.
 .6تــكــون اللجنة برئاسة المدير
الطبي وعضوية رؤســـاء األقسام
األســاســيــة كــالــجــراحــة والــبــاطــنــة
والطوارئ والعناية المركزة ومدير
ادارة الموارد البشرية وممثل عن
إدارة المستشفى وتقوم بالموافقة
واعتماد جميع الصالحيات واالمتيازات
لــلــمــمــارســيــن الــصــحــيــيــن داخـــل
المستشفى على ان تتوافق مع
تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية ،على أن ال يقل تصنيف األطباء
أعضاء اللجنة عن استشاري.

تعديل

4
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

7\8

يــعــد حـــصـــول األطــــبــــاء االســتــشــاريــيــن
السعوديين من األعضاء من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات على المسوغات
التالية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في
القطاع الخاص

تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة
والممارسين الصحيين لديها بالتقيد
بوثيقة سياسات وإجـــراءات جدول
الصالحيات واالمتيازات االكلينيكية
لكل فئة من فئات أطباء االسنان
حسب (المرفق رقم .)10

تعديل

8/8

يتعين على المؤسسات الصحية
الخاصة األخرى االلتزام بإعداد سياسات
واجراءات مكتوبة لجداول الصالحيات
واالمــتــيــازات اإلكلينيكية لكافة
األقسام والتخصصات.

اضافة

9/8

يــتــم مـــراعـــاة الئ ــح ــة الــصــاحــيــات
واالمتيازات االكلينيكية االسترشادية
للتخصصات الطبية األكثر ممارسة
فــي الــمــؤســســات الصحية حسب
(المرفق رقم .)11

اضافة

2/9

يجب أن يتوفر في مبنى المستشفى
إضافة إلى ما ورد في المادة  1/3الشروط
الهندسية والفنية الالزمة حسب متطلبات
الــــوزارة أو الــمــركــز الــســعــودي العتماد
المنشأت الصحية (سباهي) مرفق رقم
( )8مع ضرورة مراعاة اآلتي :

يـــجـــب أن يـــتـــوفـــر فــــي مــبــنــى
المستشفى ما ورد في المادة (،)1/3
باإلضافة إلى المتطلبات التالية:

1/1/10

يجب أن يكون للمستشفى مدير مع خبرة
وتدريب مالئم إلدارة المستشفى ويكون
مسئوال عن االشــراف على المستشفى
ووضع الخطط المناسبة لتطويرها والتأكد
من حسن أدائها.

 .1يجب أن يكون للمستشفى مدير
إداري ويكون مسؤوال ً عن اإلشراف
على المستشفى ووضــع الخطط
المناسبة لتطويره.

4/1/10

يلتزم المستشفى بتعيين عدد من األطباء
االستشاريين والنواب والمقيمين حسب
التخصص بحيث ال يشرف االستشاري على
أكثر من ثالثين سرير ًا والنائب على أكثر
من عشرين سريرًا وطبيب مقيم واحد
على األقل لكل خمسة وعشرين سريرًا
في كل فترة.

يلتزم المستشفى بتعيين عدد
من األطــبــاء االستشاريين والنواب
والمقيمين في كل تخصص حسب
(المرفق رقم .)13

تعديل

تعديل

تعديل
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النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

يجــب توفيــر الحــد األدنــى مــن األطباء
واألخصائيين والفنييــن بمــا يكفــل تغطيــة
الخدمــات الطبيــة المســاعدة كالمختبـــر
واألشعة بشـــكل مســـتمر.

يجب أال يشرف الطبيب االستشاري
على أكثر من ثالثين سريرًا ،والطبيب
النائب على أكثر من عشرين سريرًا،
وطبيب مقيم واحد على األقل لكل
خمسة وعشرين ســريــرًا فــي كل
فترة.

تعديل

يجـــب توفيـــر أعـــداد كافيـــة مـــن
الممرضيـــن بمـــا يكفـــل تغطيـــة
الخدمـــات الداخليـــة والعيـــادات الخارجيـــة
واالسعاف والعناية المركزة والعمليات

يجب توفير الحد األدنى من األطباء
واألخصائيين والفنيين والطاقم
الــتــمــريــضــي بــمــا يــكــفــل تغطية
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــســاعــدة
كالمختبر واألشعة بشكل مستمر
وتكون حسبة التغطية علميا وال
تؤثر على سالمة المرضى(مرفق
رقم )13

تعديل

7/1/10

يــجــب تــوفــيــر أعـــــداد كــافــيــة من
الــمــمــرضــيــن بــمــا يــكــفــل تغطية
الــخــدمــات الــداخــلــيــة والــعــيــادات
الخارجية واإلسعاف والعناية المركزة
والــعــمــلــيــات ،ويــمــكــن االستعانة
بــالــمــســاعــديــن االكــلــيــنــيــكــيــيــن
والمساعدين الصحيين للعمل في
العيادات الخارجية فقط حسب المرفق
رقم(.)13

اضافة

8\1\10

يجب توفير قائمة األطباء المناوبين
عــلــى مــــدار الــســاعــة فـــي جميع
تخصصات المستشفى

اضافة

المادة

5/1/10

6/1/10
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النص بعد التعديل

نوع
التعديل

3\1\11

يلزم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴـﺐ نائب وممرضتين
لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ
على مــدار الساعة على أن يكون
الطبيب متخصصا في طب الطوارئ
أو فــي تــخــصــصــات المستشفى
الرئيسية بحيث تتوافق الخدمات
اإلسعافية المقدمة مع تخصصات
المستشفى وتــوفــيــر غــرفــة عزل
مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف
مجهزة لنقل الحاالت اإلسعافية مع
االلتزام بالضوابط التالية:
أ -وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب
استشاري أو نائب أول في تخصص
طب الطوارئ.
ب -وجود سياسات نقل المرضى من
الطوارئ ألقسام المستشفى.

إضافة

6/1/11

أ -وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب
استشاري أو نائب أول في تخصص
طب الجراحة

إضافة

أ -يشترط في المستشفيات التي
يوجد بها أقسام توليد أن تشتمل
على غرفتين على االقــل مجهزة
لــلــوالدة الطبيعية ذات خصوصية،
وغرفة عمليات مجهزة للعمليات
القيصرية ،وغرفة خاصة باألطفال
حديثي الوالدة ،وغرفة خاصة لألطفال
ناقصي النمو بما ال يقل عن %20
من اجمالي اسرة قسم الوالدة ،وأن
يتم السماح لجميع األمهات بمرافق
خالل الوالدة مع توفير الدعم المعنوي
والبدني المستمر.

إضافة

ب -اإللتزام بتوفير طبيب استشاري
عناية مركزة حديثي الوالدة كرئيس
قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه
الخبرة والتدريب الكافي ولديهم
شهادة سارية في برنامج اإلنعاش
لحديثي الوالدة ()NRP

إضافة

المادة

7/1/11

النص قبل التعديل
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المادة

النص قبل التعديل

7/1/11

10/1/11

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

ج -تلتزم المستشفيات التي لديها
اقسام نساء ووالدة بما ورد بالمادة
التاسعة مــن نــظــام الــوقــايــة من
متالزمة العوز المناعي المكتسب
(اإليدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
الــصــادر بالمرسوم الملكي رقم
(م )41وتاريخ 1439/04/16هـ.

إضافة

ب -تلتزم المستشفيات التي لديها
اقسام نساء ووالدة بإجراء الفحص
االستكشافي لإلصابة بفيروس الكبد
(ج) لجميع الحاالت التي يتم تنويمها
من أجل الوالدة وذلك لتطبيق البرنامج
الوطني إلزالة الفيروس الكبدي (ج)
على أن يتم إحالة جميع الحاالت التي
تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى
تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء
في العالج.

إضافة

ث -يجب أن يكون الطاقم التمريضي
في القسم لديه الخبرة والتدريب
الكافي ألساسيات تقديم خدمة
العناية المركزة ولديهم شهادات
سارية في ( ACLSللكبار PALS -
لألطفال)

إضافة

ز -بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:
 -2عند التقدم للترخيص بفتح بنك دم
11/1/11
يجب أال يقل عدد أسرة المستشفى عن
( 100سرير).

ز -بنك الدم بالمستشفيات الخاصة

 .5يجب أن يتوفر فــي بنوك الــدم في
المستشفيات الخاصة طبيب نائب أول
على األقل) بنك الدم /باثولوجيا إكلينيكية
 /أمــراض دم (مع خبرة ال تقل عن ثال ث
سنوات في مجال بنوك الــدم مع توفر
11/1/11
الكوادر الثالثة ( أخصائي مختبرات  -عدد 2
فني مختبرات  -عدد  2فني تمريض  /أو
مساعد صحي سحب دم).

 -11يجب أن يتوفر في بنوك الدم
في المستشفيات الخاصة طبيب
نائب أول على األقل) بنك الدم  /علم
األمــراض االكلينيكي /أمــراض دم
(مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في
مجال بنوك الدم مع توفر الكوادر
الثالثة) أخصائي مختبرات  -عدد 2
فني مختبرات  -عدد  2فني تمريض
 /أو مساعد صحي
سحب دم (.

حذف الفقرة
2

تعديل
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النص بعد التعديل

نوع
التعديل

11/1/11

ث .الشروط العامة لبنوك الدم في
المستشفيات الخاصة:
 -6التزام جميع بنوك الــدم بإجراء
الفحص االستكشافي لفيروس
الكبد (ج) وذلــك لتطبيق البرنامج
الوطني إلزالة الفيروس الكبدي (ج)
على أن يتم إحالة جميع الحاالت التي
تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى
تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء
في العالج.

اضافة

12/1/11

ز .يتم فتح الملف الطبي للمريض
مجانًا وتزويده بنسخة منه في حال
طلبه ويشمل ما يلي:
 .1بيانات التعريف بالمريض.
 .2رقم خاص للسجالت الصحية.
 .3نظام لتنبيه الموظفين للمرضى
الذين يحملون نفس االسم.

إضافة

12/1/11

 .11اإلجازة المرضية.

إضافة

4/11

يــلــتــزم الــمــســتــشــفــى بتطبيق
المتطلبات األساسية للسالمة()ESR
الــتــي ذكـــر فــي معايير المركز
السعودي العتماد المنشأة الصحية
(سباهي)

اضافة

2/12

يجب على كل مؤسسة صحية خاصة
اإلبالغ عن االحداث الصحية الجسيمة
التي تحدث داخلها مــن خــال آلية
التبليغ المعتمدة من الوزارة.

اضافة

 -3يشترط توفر ثالثة عيادات كحد
أدنـــــى مــخــصــصــة لــلــكــشــف وأن
يكون لكل عيادة طبيب وممرض
مــرخــص لهما ويــجــوز االســتــعــانــة
بالفنيين المؤهلين والمساعدين
االكلينيكيين والمساعدين الصحيين
للعمل في العيادات فقط بدال عن
الممرض.

تعديل

المادة

3/1/14

النص قبل التعديل

 -2توفر ثالثة عيادات على األقل مخصصة
للكشف وأن يكون لكل عيادة ممرض
أو ممرضة مرخص لهما ويجوز االستعانة
بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العيادة.
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النص بعد التعديل

نوع
التعديل

-

 -7تلتزم المجمعات الطبية التي
لــديــهــا اقــســام نــســاء ووالدة بما
ورد بــالــمــادة التاسعة مــن نظام
الوقاية من متالزمة العوز المناعي
المكتسب (اإليدز) وحقوق المصابين
وواجــبــاتــهــم ال ــص ــادر بــالــمــرســوم
الــمــلــكــي رقــــم (م )41وتـــاريـــخ
1439/04/16هـ.

اضافة

توفير قسم للطوارئ وتأمين سيارة
إســعــاف حديثة الــطــراز وأال يقل طرازها
عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم
للحصول على الترخيص النهائي أو عشر
سنوات للتجديد ومجهزة حسب القائمة
المرفقة) مرفق رقم  ،( 16أو توقيع اتفاقية
مع مركز خدمة نقل اسعافي حكومي
أو خاص.

 -2توفير قسم للطوارئ في الدور
األرضي أو في األدوار العلوية بشرط
توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع
لسرير طبي وتأمين سيارة إسعاف
حديثة الطراز وأال يقل طرازها عن
خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم
للحصول على الترخيص النهائي أو
 10سنوات للتجديد أو توقيع اتفاقية
مــع مــركــز خــدمــة نــقــل اسعافي
حكومي أو خاص (مرفق رقم .)21

تعديل

المادة

النص قبل التعديل

7/1/14

2/2/14
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

يشترط في المجمع الطبي المتخصص
توفير طبيب نائب أول في كل تخصص
على أن يكون هناك ثالثة عيادات على األقل
في كل تخصص ويكتفى بطبيب نائب
كحد أدنى لكل عيادة.

يشترط لترخيص المجمع الطبي
المتخصص ما يلي:
 .1يجب توفر طبيب نائب أول وطبيب
نــائــب مــتــفــرغــيــن لــكــل تخصص
في المدن التالية (الرياض ،مكة
المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة،
الدمام ،الخبر) ،أما في المدن األخرى
فيجب توفر طبيبين نائبين متفرغين
لكل تخصص ،ويستكمل الحد
االدنى من االطباء من خالل االستعانة
باألطباء المتفرغين أو غير المتفرغين
فــي التخصص لمن ُيسمح لهم
بمزاولة المهنة في القطاع الخاص.
 -2في المجمع الطبي المتخصص
في طب االسنان يجب توفير طبيب
نائب أول متفرغ في طب األسنان
في المدن التالية (الرياض ،مكة
المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة،
الدمام ،الخبر) اما في المدن األخرى
فيجب توفير طبيب نائب متفرغ في
طب األسنان ،ويستكمل الحد االدنى
من االطباء من خالل االستعانة باألطباء
المتفرغين أو غير المتفرغين في
التخصص لمن ُيسمح لهم بمزاولة
المهنة في القطاع الخاص.

تعديل

ب .يكون المسؤول عــن المختبر في
المجمعات الطبية طبيب نائب أو أخصائي
أول مختبرات كحد أدنــى ومــرخــص له
بمزاولة المهنة مع توفير أخصائي مختبر
وعدد  2فني مختبر.

ج .يكون المسؤول عــن المختبر
في المجمعات الطبية طبيب نائب
مختبر أو أخصائي أول مختبرات كحد
أدنى ومرخص لهما بمزاولة المهنة
مع توفير أخصائي مختبر وعدد 2
فني مختبر ويجوز االكتفاء بأخصائي
مختبر في حال التعاقد مع مختبر
مختص في حال عدم توفر طبيب
نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات.

تعديل

3/14

2/1/15
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المادة

3/1/15

5/2/15

8/2/15

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

ج .يشترط في المختبرات المستقلة توفر
استشاري غير طبيب في تخصص المختبر
أو طبيب نائب أول مختبر في المدن التالية
(الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،
جدة ،الدمام الخبر) ،ويجوز االكتفاء بطبيب
نائب مختبر في المدن األخرى.

ج .يشترط في المختبرات المستقلة
تــوفــر اســتــشــاري غير طبيب في
تخصص المختبر أو طبيب نائب أول
مختبر مع توفير أخصائي مختبر
وعدد  2فني مختبر في المدن التالية
(الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة
المنورة ،جدة ،الدمام الخبر) ،ويجوز
االكتفاء بطبيب نائب مختبر في
المدن األخرى.

تعديل

أ .يشترط توفر طبيب نائب أول أشعة في
مراكز األشعة المستقلة ،وطبيب نائب
أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت األجهزة
الموجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة
وموجات فوق صوتية فقط.

أ -يشترط تــوفــر طبيب نــائــب أول
أشعة في مراكز األشعة المستقلة،
وطبيب نائب أشعة بالمجمعات
الطبية إذا كانت األجهزة الموجودة
تحتوي على أجــهــزة أشــعــة عامة
ومــوجــات فــوق صوتية فقط ،وفي
حــال عــدم توفر طبيب نائب أشعة
في المجمعات الطبية يجوز لتلك
المجمعات التعاقد مع مركز طب
اشعة اتصالي.

تعديل

ت .يجب تطبيق برنامج الحماية من االشعاع
ومعايير سالمة أجهزة األشعة والرنين
المغناطيسي في المؤسسات الصحية
الخاصة بما يتوافق مع اشتراطات المركز
السعودي العتماد المؤسسات الصحية
والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ت .يجب تطبيق بــرنــامــج الحماية
من االشعاع ومعايير سالمة أجهزة
االشعة والرنين المغناطيسي في
المؤسسات الصحية الخاصة بما
يتوافق مع اشتراطات هيئة الرقابة
النووية واالشعاعية.

تعديل
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المادة

3/15

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

ج .يمنح الترخيص للطبيب لممارسة هذا
النشاط لمدة عــام ويتقدم في نهايته
لوكالة الوزارة المساعدة لتنمية االستثمار
الصحي بتقرير شامل عن العمليات التي
أجريت .ثم يجدد نظامي حسب ما ورد
بالمادة رقم (2 /3ل) من الالئحة التنفيذية
لنظام مــزاولــة المهن الصحية الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م )59 /وتاريخ
1426/11/4هـ.

ب -يمنح الترخيص للطبيب لممارسة
هذا النشاط لمدة عام ويتقدم في
نهايته لمديرية الــشــؤون الصحية
بطلب التجديد.
ج -بعد موافقة الوكالة المساعدة
لتنمية االستثمار الصحي يتم تجديد
ٍ
ثان
الترخيص للطبيب لمدة عــام
على أن يرفق بالطلب تقرير شامل
عن العمليات التي أجريت .ثم يجدد
نظاميًا حسب ما ورد بالمادة رقم
( )2/3من الالئحة التنفيذية لنظام
مـــزاولـــة الــمــهــن الــصــحــيــة الــصــادر
بالمرسوم الملكي رقــم (م)59/
وتاريخ 1426/11/4هـ.

تعديل

ز .مراكز التأهيل الطبي (مرفق رقم )28
ص .مراكز إنتاج اليرقات الطبية (مرفق
رقم)30

 -2مــراكــز التأهيل الطبي :هي
المراكز التي تحتوي على تخصصين
أو أكثر من التخصصات التالية (عالج
طبيعي  -عالج وظيفي  -عالج أمراض
النطق والتخاطب والبلع  -عالج أمراض
السمع  -العالج والتأهيل النفسي -
العناية بالقدم والكاحل  -التغذية
 األطـــــراف االصــطــنــاعــيــة واألجــهــزةالتقويمية) حسب المرفق رقم 46

حذف

4/15

2/16

العالج اإلسعافي
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم
العالج اإلسعافي لكافة الحاالت الطارئة
الخطرة الــواردة إليها وذلك دون مطالبة
مالية مسبقة أخذًا في االعتبار ما يلي:

ر .مراكز الرعاية الحرجة

إضافة

ق .مراكز تجميع البالزما

إضافة

العالج اإلسعافي
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة
بتقديم الــعــاج اإلســعــافــي لكافة
الحاالت الطارئة الخطرة والجلطات
القلبية الــــواردة إليها وذلـــك دون
مطالبة مالية مسبقة أخ ــذًا في
االعتبار ما يلي:

إضافة
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية ،اإلصدار الثالث 2019

المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

1/17

تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحية
لجنة أو أكــثــر بكل مــديــريــة للشؤون
الصحية ال يقل عــدد أعــضــاء كــل منها
عن اثنين للتفتيش على المؤسسات
الصحية الخاصة ،وتلتزم كل لجنة بالزي
والــبــطــاقــات والــمــحــاضــر عــلــى الــنــمــاذج
الرسمية المعتمدة من الوزارة ،ويشترط
اختيار األعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة
وأصحاب التأهيل المتناسب مع طبيعة
المهمة ،ويجوز اختيار أعضاء اللجان من
خارج الوزارة.

يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم
قــرار مــن وكيل الـــوزارة المساعد
لــالــتــزام أو مــن ُيــفــوضــه – أعمال
الرقابة والتفتيش على المؤسسات
الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها
أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية
والـــقـــرارات الــتــي تــصــدرهــا الــــوزارة
بموجبه ومراقبة مستويات الجودة
والنوعية.

2/17

تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون
الصحية المهام التالية:
 -1التأكد من التزام المؤسسة الصحية
الخاصة بما ورد في نظام المؤسسات
الصحية الخاصة والئحته التنفيذية والقرارات
والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
 -2مراقبة مستوى الجودة النوعية في كل
مؤسسة صحية خاصة.

يجوز االستعانة بالمختصين من خارج
الـــوزارة وفــق ما يــراه وكيل الــوزارة
المساعد لاللتزام أو من يفوضه.

نوع
التعديل

تعديل

إضافة
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/11/3هـ
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

3/17

يكون ألعضاء لجنة التفتيش الصالحيات
التالية:
 -1زيـــارة المؤسسات الصحية الخاصة
الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية
التي تمثلها.
ّ -2
االطالع على السجالت واألجهزة والمعدات
وتفقد مــرافــق المؤسسة وأقسامها
ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها.
 -3التأكد من التزام المؤسسة الصحية
الخاصة بجميع الشروط العامة والخاصة
والمواصفات الفنية واإلداريــــة ،وأنظمة
الجودة وسالمة المرضى ،ومراقبة العدوى.
 -4تعد اللجنة محضرًا تثبت فيه المالحظات
عند التفتيش وترفق به الوثائق التي تحصل
عليها ويلتزم أعضاء اللجنة بإثبات الزيارة
فــي السجل المعد لذلك بالمؤسسة
الصحية قبل احالتها الى لجنة مخالفات
المؤسسات الصحية الخاصة وذلــك بعد
استكمال المحاضر المعتمدة.
 -5تقوم كل لجنة من لجان التفتيش
بــإعــداد تقرير عن أنشطتها وترفع كل
مديرية شؤون صحية بتقرير شهري بعمل
اللجان للوكالة المساعدة لاللتزام.

للمفتش الصالحيات التالية:
 -1زيارة المؤسسات الصحية الخاصة
ومــا تحتويه من مرافق وأقسام،
والــتــأكــد مــن الــتــزامــهــا بأحكام
هـــذا الــنــظــام والئــحــتــه التنفيذية
والقرارات والتعليمات التي تصدرها
الــوزارة ،كالشروط العامة والخاصة
والمواصفات الفنية واإلدارية ،وأنظمة
الجودة وسالمة المرضى ،ومراقبة
العدوى ،ومستوى الجودة النوعية
وغيرها.
 -2االطالع على السجالت والتأكد من
سالمة األجهزة والمعدات ،ونظامية
عمل الكوادر العاملة فيها.
 -3ســمــاع أقــــوال الــمــســؤول عن
المخالفة وكل من له عالقة بها.
 -4ضبط وإثبات المخالفات وجمع
األدلة والقرائن وإعداد المحاضر الالزمة
لذلك.

نوع
التعديل

تعديل
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

4/17

التقييم الذاتي:
 -1تخضع المؤسسات الصحية الخاصة
لبرنامج التقييم الذاتي ،والتي من خالله
تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتقييم
ذاتــي لمدى التزامها باألنظمة واللوائح
المعمول بها بوزارة الصحة.
 -2تعتبر نتائج التقييم الذاتي بعد موافقة
المشرف على المؤسسة الصحية الخاصة
واعتمادها من قبل لجنة التفتيش بمثابة
محضر التفتيش الوارد ذكره في الفقرة
رقم ( )4من الالئحة رقم ( )3 /17أعاله.
 -3في حــال قيام المؤسسات الصحية
الخاصة باإلخطار طواعية عن أي مخالفات
لديها من خــال برنامج التقييم الذاتي
فتعطى بموجبه مهلة تصحيحية حسب
ما هو منصوص عليه في برنامج التقييم
الذاتي.
 -5في حال عدم التزام المؤسسة الصحية
الخاصة بالمهلة التصحيحية وبدون الحصول
على مــوافــقــة الــــوزارة لتمديد المهلة
ألسباب مبررة ،يتم إحالة المخالفات للجنة
المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية.

على المؤسسات الصحية الخاصة
التعاون مع المفتشين وتسهيل
مهامهم

نوع
التعديل

تعديل

5/17

يلتزم مالك المؤسسة الصحية
المخالفة أو وكيله بتزويد إدارة
االلتزام بالمديرية او اإلدارة المعنية
ببيانات التواصل المعتمدة لتلك
المؤسسة.

اضافة

6/17

يعتبر الشكوى أو البالغ عن طريق
مركز البالغات ( )٩٣٧بمثابة إقرار من
المبلغ بالشكوى أو البالغ.
ُ

اضافة
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المادة

النص قبل التعديل
-

7/17

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

التقييم الذاتي:
 -1تخضع جميع المؤسسات الصحية
الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي والذي
تقم فيه مــدى التزامها باألنظمة
واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة
ذاتيا.
 -2يعتمد المفتش هــذا التقييم
بعد وقوفه ميدانيًا على المؤسسة
والـــتـــأكـــد مـــن ســـامـــة إجــــــراءات
المؤسسة وعدم مخالفتها ألحكام
هذا النظام والئحته التنفيذية ويعتد
به كمحضر تفتيش.
 -3يجوز للجهة المختصة بالوزارة
منح مهلة تصحيحية للمؤسسة
التي تفصح عما لديها من مخالفات
مــن خــال برنامج التقييم الذاتي
وعلى المؤسسة االلتزام بهذه المدة
التصحيحية وتصحيح ما لديها من
مخالفات.
 -4تلتزم المؤسسة الخاصة بإيقاف
النشاط محل المخالفة والتي تمثل
خطرًا على سالمة المرضى.
فــي حــال عــدم الــتــزام المؤسسة
بالمهلة التصحيحية وبدون الحصول
على موافقة الجهة المختصة بالوزارة
لتمديد المهلة ألسباب مبررة ،يتم
ضبط المخالفة ألحكام هذا النظام
والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة واســتــكــمــال
اإلجراءات النظامية

اضافة
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المادة

1/19

2/19

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

تجديد الترخيص:
 -1يجب على المؤسسة الصحية الخاصة
التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص
الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثالثة أشهر
على األقل.
 -2تقوم المديرية عند استالم الطلب
بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات
الــنــظــامــيــة خـــال  30يــومــً وال تتحمل
المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء
التأخر في تجديد الترخيص.
 -3يجدد الترخيص تلقائيًا عند حصول
المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد
ص ــادرة مــن المركز السعودي العتماد
المنشآت الصحية باإلضافة إلى أي اعتماد
دولي أخر معترف به في المملكة شريطة
أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على
حصولها على شهادة االعتماد.

ال يجوز االستمرار بتشغيل المؤسسة
الصحية الخاصة بعد انتهاء مدة
الترخيص دون الــبــدء فــي إجـــراءات
التجديد الواردة في المادة (.)2/19

نوع
التعديل

تعديل

تجديد الترخيص:
 -4يجب على المؤسسة الصحية
الــخــاصــة الــتــقــدم بطلب مكتمل
لتجديد الترخيص الممنوح لها قبل
انتهاء مدته بثالثة أشهر على األقل.
 -5تــقــوم الــمــديــريــة عند استالم
الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال
المسوغات النظامية خالل  30يومًا
وال تتحمل المؤسسة الصحية أي
مسؤولية جــراء التأخر في تجديد
الترخيص.
 -6يجدد الترخيص تلقائيًا عند حصول
المؤسسة الصحية على شهادة
اعتماد صادرة من المركز السعودي
العتماد المنشآت الصحية باإلضافة
إلى أي اعتماد دولي أخر معترف به
في المملكة شريطة أنه لم يمض
أكثر من ستة أشهر على حصولها
على شهادة االعتماد.

إعادة ترقيم
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المادة

1/23

2/25

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

إذا اتــضــح للجنة المختصة بالنظر في
مخالفات أحــكــام نــظــام المؤسسات
الصحية الخاصة بنا ًء على محاضر التفتيش
الذي تم اجراؤه والمستندات المقدمة من
قبل لجنة التفتيش وجود قرائن أو أدلة قوية
تقتضي إيقاف النشاط فعليها إصدار قرار
إغالق المؤسسة الصحية أو جزء منها على
الفور وابالغ ادارة االلتزام التخاذ ما يلزم حيال
ذلك

إذا اتضح للجنة المختصة بالنظر
فـــي مــخــالــفــات أحـــكـــام نــظــام
المؤسسات الصحية الخاصة بنا ًء
على محاضر التفتيش الــذي تم
اجــراؤه والمستندات المقدمة من
قبل المفتش على وجود قرائن أو
أدلة قوية سحب الترخيص أو اغالق
المؤسسة الصحية فلها اصدار قرار
باغالق المؤسسة الصحية أو جزء منها
على الفور وابالغ ادارة االلتزام التخاذ
ما يلزم حيال ذلك

تعديل

تكون مدة العضوية في لجان المخالفات
الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات
الصحية الخاصة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ
صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد.

تعقد اللجنة جلساتها بمديرية
الشؤون الصحية ،أو المقر الذي تراه
مناسبًا ،وال يكون انعقاد اللجنة
صحيحًا إال بحضور ثالثة أعضاء على
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
ومراعاة التخصصات الواردة في نص
الــمــادة النظامية ( ، )1-25وتصدر
قراراتها باألغلبية وفي حال تساوي
األصــوات ُيرجح القرار الذي يصوت له
رئيس اللجنة.

تعديل
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

3/25

تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية:
 -1تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون
الصحية مرتين أسبوعيا أو أكثر إذا ما دعت
الحاجة لذلك ،ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا
بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني
واستشاري بالمهنة الطبية ذات العالقة
بالمخالفة ،على أال يكون أحد أعضاءها من
إدارة االلتزام في المنطقة أو المحافظة وأال
يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثالثة
وتصدر قراراتها باألغلبية المطلقة.
 -2تلتزم اللجنة في أعمالها بمواجهة
المخالف بما أقر به في محاضر التحقيق
وسماع أقوال المخالف أو وكيل شرعي
عنه وتحقيق أوجــه دفاعه على أن تدون
اعمالها في محاضر مكتوبة.
 -3يتم إبــاغ المعنيين كتابة بالمثول
أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين
تحددهما اللجنة ويــراعــى عند تحديد
الموعد اعطاء مدة مناسبة إذا كان الحضور
يتطلب االنتقال من مدينة أخرى.
 -4حدد موعد آخر للحضور إذا لم يحضر
المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبالغه
على أال تقل الفترة بين تاريخ اإلبالغ والموعد
الجديد عن خمسة عشرة يومًا وفي حالة
عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي
بعد إبالغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة
استكمال النظر في المخالفة والفصل
فيها.
 -5يتم إبالغ األطراف بقرار اللجنة فور صدوره
في جلسة إبالغ بالقرار.
 -6عند اكتساب الــقــرار صفة القطعية
بانتهاء مدد التظلم أو صدور حكم نهائي
يتم الرفع الــقــرار للوزير أو من يفوضه
لالعتماد.
ِ -7لّلجنة الحق في استشارة المختصين
فيما يتعلق بأعمالها.

تــكــون مـــدة الــعــضــويــة فــي لجان
المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام
المؤسسات الصحية الخاصة ثالث
سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور قرار
تشكيلها قابلة للتجديد.

نوع
التعديل

تعديل
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المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نوع
التعديل

4/25

عند اعتماد الوزير أو من يفوضه لقرارات
اللجان يتم إنفاذ مضمونها مع مراعاة أنه
ال يجوز تنفيذ القرارات جبرًا ما دام االعتراض
عليها جائزًا

يجوز للجنة استدعاء المخالف وكل
من له ارتباط بالمخالفة متى ما
رأت الحاجة لذلك ،وفيما عدا ذلك،
تقوم اللجنة من تلقاء نفسها بنظر
المخالفة وإصدار قرارها.

تعديل

5/25

تقوم إدارة التنفيذ بالوكالة المساعدة
لاللتزام بالتأكد من تنفيذ هذه القرارات
بعد اعتمادها.

يــجــوز للجنة االســتــعــانــة بالخبراء
المختصين ،ولها في ذلك االستعانة
بالخبراء من داخل أو خارج الوزارة.

تعديل

اعتبار البالغ عن طريق مركز البالغات ()937
بمثابة إقرار خطي من المبلغ بالشكوى.

ُتصدر اللجنة قرارتها مستندة على
األدلــة والقرائن الدالة على مخالفة
أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية.

تعديل

7/25

يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات
هذه اللجان.

اعادة ترقيم

8/25

ُت ِ
بلغ اللجان قراراتها الصادرة لذوي
الشأن بالوسائل والطرق المعتبرة
في المملكة والتي تحقق الغاية منه

اعادة ترقيم

9/25

تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات
اللجان.

اعادة ترقيم

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة
وتلزم ممارسيها بالضوابط التي
تضعها الوزارة ومنها:
 .1أال يكون مخالف لآلداب الشرعية
وألخـــاقـــيـــات ال ــم ــم ــارس الــصــحــي
المنصوص عليهما في دليل أخالقيات
الممارس الصحي.
 -2ان يكون اإلعالن عن الممارسين
الصحيين وفقًا للفقرة (ا) من المادة
العاشرة من نظام مزاولة المهن
الصحية الصادر بالمرسوم
الــمــلــكــي رقــــم (م )59/بــتــاريــخ
1426/11/4هـ.

تعديل

6/25

يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة اإلعالن
وفق الضوابط والمعايير المحددة من قبل
الوزارة (مرفق رقم .)49

1/31

المادة األولى:
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ت ــدل الكلم ــات والعب ــارات اآلتي ــة ،حيثم ــا وردت ف ــي ه ــذا النظ ــام ،عل ــى المعان ــي المدون ــة أمامه ــا م ــا ل ــم
يقت ــض الس ــياق خ ــاف ذل ــك:
 المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة :كل مؤسس ــة صحي ــة يملكه ــا القط ــاع الخ ــاص ُمع ــدة للع ــاج أو التش ــخيصأو التمري ــض أو إج ــراء التحالي ــل الطبي ــة أو التأهي ــل أو إلقام ــة الناقهي ــن م ــن المرض ــى وتش ــمل م ــا يأت ــي:
 .1المستشفى :كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتنويمهم.
 .2المجمــع الطبــي العــام :كل مــكان معــد الســتقبال المرضــى والكشــف عليهــم وعالجهــم وتوجــد فيــه
ثالثـــة تخصصـــات طبيـــة مختلفـــة علـــى األقـــل ،أحدهـــا مـــن التخصصـــات األساســـية (الجراحـــة ــــ األمـــراض
الباطنيــة ــــ النســاء والــوالدة ــــ األطفــال ــــ طــب األســرة).
 .3المجمع الطبي المتخصص :مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.
 .4العيادة :كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم.
 .5مركز األشعة :المكان المعد إلجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العالج باألشعة.
 .6المختبر الطبي :المكان المعد إلجراء الفحوصات المخبرية.

 .7مرك ــز جراح ــة الي ــوم الواح ــد :مؤسس ــة صحي ــة مرخ ــص له ــا بإدخ ــال المرض ــى لعم ــل إج ــراء طب ــي مث ــل:
بع ــض العملي ــات الصغي ــرة والمتوس ــطة عل ــى أن يخ ــرج المري ــض منه ــا ف ــي الي ــوم نفس ــه وفق ــً لم ــا
تح ــدده الالئح ــة التنفيذي ــة.
 .8مراك ــز الخدم ــة الصحي ــة المس ــاندة :األماك ــن الت ــي تق ــدم الخدم ــات الصحي ــة أو الفني ــة المتمم ــة للع ــاج
والتأهيـــل وتشـــمل مـــا يأتـــي:
 .aمراكز العالج الطبيعي.
 .bمحالت النظارات الطبية.
 .cمحالت األجهزة واألطراف الصناعية.
 .dالمراكز المساندة :التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
 .9مرك ــز خدم ــات النق ــل اإلس ــعافي :الوح ــدة الت ــي تق ــوم بالنق ــل اإلس ــعافي وتقدي ــم الخدم ــات اإلس ــعافية
للمريـــض أو المصـــاب قبـــل وصولـــه إلـــى المستشـــفى ،وفقـــً للمواصفـــات والضوابـــط التـــي تحددهـــا
جمعي ــة اله ــال األحم ــر الس ــعودي .
 الوزارة :وزارة الصحة. الوزير :وزير الصحة.1

 1تم تحويل مسمى جمعية الهالل األحمر السعودي إلى هيئة الهالل األحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم  371وتاريخ 1429/12/24هـ حسب قرار مجلس
الوزراء رقم ( )68وتاريخ 1437 /02/25هـ
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المادة الثانية:2

 .1يش ــترط ف ــي مال ــك العي ــادة أن يك ــون طبيب ــً س ــعوديًا متخصص ــا ف ــي طبيع ــة عم ــل العي ــادة ومش ــرفًا
عليه ــا ومتفرغ ــا تفرغ ــا كام ــا له ــا.
 .2يج ــب أن يك ــون ف ــي كل مجم ــع طب ــي أو مختب ــر طب ــي أو مرك ــز أش ــعة أو مرك ــز جراح ــة الي ــوم الواح ــد
مش ــرف متف ــرغ تفرغ ــً كام ـ ً
ـا له ــذا الغ ــرض ،ويش ــترط أن يك ــون ه ــذا المش ــرف طبيب ــً أو مهني ــً س ــعوديًا
متخصص ــً ف ــي طبيع ــة عم ــل المجم ــع أو المختب ــر أو المرك ــز ،س ــواء كان مال ــكًا ل ــه أو أح ــد الش ــركاء في ــه
أو غيرهمـــا ،ويجـــوز -وفقـــً لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة  -االســـتثناء مـــن هـــذا الشـــرط إذا لـــم يتوافـــر
طبيـــب أو مهنـــي ســـعودي.
 .3يش ــترط أن يك ــون ل ــكل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة ف ــي كل األح ــوال مش ــرف فن ــي متخص ــص ف ــي طبيع ــة
عم ــل المؤسس ــة ومتف ــرغ تفرغ ــً كام ـ ً
ـا له ــا.
 .4يش ــترط أن يك ــون المدي ــر الطب ــي ف ــي المستش ــفيات طبيب ــً س ــعوديًا مؤه ـ ً
ـا ،وفق ــً لم ــا تح ــدده الالئح ــة
التنفيذية.

 .5تقصر إدارة المؤسســات الصحيــــة الخاصــة على ذوي التـــأهيل المنــاسب من السعـــوديين وفقـــًا للضوابط
والشــروط التي تحددهــا الالئحــة التنفيذية.
الالئحة:
 1/2يطبــق هــذا النظــام والئحتــه التنفيذيــة علــى الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات األهليــة القائمــة أو التــي
ترغـــب فـــي افتتـــاح مؤسســـات صحيـــة خاصـــة.
 2/2االشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:
 -1حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا فــي أحــد التخصصــات الطبيــة المرتبطــة بطبيعــة
العمــل فــي المؤسســة الصحيــة الخاصــة.
 -2مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 -3أال تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.
 3/2تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال ال الحصر:
 -1مراجعــة وتحديــث سياســات وإجــراءات البروتوكــول الطبــي في المؤسســة وتطبيــق أفضــل المعايير
الطبي ــة في المؤسس ــة.
 -2التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات االعتماد المحلية والعالمية.
 -3مكافحة العدوى واإلبالغ عن الحاالت وفقا لمعايير الوزارة.
 -4تزويد الوزارة بالمعلومات الالزمة عند الحاجة.
 -5الحرص على جودة الخدمات الطبية.
 -6المساهمة في الحفاظ على سالمة المرضى.
 -7الموافق ــة عل ــى انت ــداب المهنيي ــن الصحيي ــن بم ــا ال يتع ــارض م ــع أداء المؤسس ــة الصحي ــة وس ــامة
المرضى.

 2تم تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بناء على األمر الملكي رقم  8072وتاريخ  1440/2/13هـ والذي نص على حذف الفقرة (« )1
فيما عدا المستشفى ،يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية» ،وتعديل الفقرة ( )2من المادة ذاتها لتكون بالنص اآلتي «يشترط
في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغا تفرغا كامال لها».
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ُ 4/2يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى ،ما يلي:
 -1حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.
 -2حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 -3لدي ــه خب ــرة لم ــدة ث ــاث س ــنوات عل ــى األق ــل ف ــي أح ــد المناص ــب اإلداري ــة ف ــي مؤسس ــة طبي ــة أو أن
يك ــون حاص ــا عل ــى ش ــهادة معتم ــدة ف ــي أح ــد التخصص ــات اإلداري ــة.
 -4يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.
 -5يجوز أن يشغل طبيب األسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات األسنان المتخصصة.
 -6يعتبــر التفــرغ الكامــل بمعــدل ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحــد ،إذا اعتمــد صاحــب العمــل المعيــار
اليومــي ،أو ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع ،إذا اعتمــد المعيــار االســبوعي .وتخفــض ســاعات العمل
الفعليـــة خـــال شـــهر رمضـــان للمســـلمين بحيـــث ال تزيـــد عـــن ســـت ســـاعات فـــي اليـــوم أو ســـت
وثالثيـــن ســـاعة فـــي األســـبوع.
ً
وحاصـــا علـــى درجـــة
 5/2يشـــترط أن يكـــون المديـــر اإلداري فـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ســـعوديًا
البكالوريـــوس كحـــد أدنـــى.

 6/2يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:
 -1أن يكـــون مالـــك العيـــادة طبيبـــً ســـعوديًا مصنفـــً مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة
كطبيـــب ممـــارس فـــي نفـــس نشـــاط العيـــادة المطلـــوب الترخيـــص لهـــا.
 -2أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
 -3أن يك ــون بالعي ــادة مم ــرض أو ممرض ــة مرخ ــص لهم ــا (فيم ــا ع ــدا العي ــادة النس ــائية فيش ــترط أن
تك ــون ممرض ــة) ويج ــوز االس ــتعانة بالفنيي ــن المؤهلي ــن حس ــب تخص ــص العي ــادة.
 -4يج ــب أن تتوف ــر بالعي ــادة المراف ــق واألث ــاث والتجهي ــزات الالزم ــة وفق ــً للقوائ ــم الت ــي تحدده ــا ال ــوزارة
(مرف ــق رق ــم.)1
 7/2يش ــترط تعيي ــن مشــ ــرف طبــ ــيب أو مهن ــي سعــ ــودي متف ــرغ ومتخص ــص ف ــي طبيع ــة عم ــل المجم ــع
الطبـــي أو المختبـــر أو مركـــز األشـــعة أو مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد فـــي المـــدن التاليـــة :الريـــاض ،مكـــة
المكرمــة ،جــدة ،المدينــة المنــورة ،الدمــام والخبــر ،ويجــوز للوزيــر إضافــة مــدن أخــرى إذا دعــت الحاجــة لذلــك،
وتس ــتثنى باق ــي الم ــدن م ــن ش ــرط الجنس ــية ف ــي ح ــال ع ــدم توف ــر مش ــرف س ــعودي .ويج ــوز
للطبي ــب أو المهن ــي المال ــك أو الش ــريك ف ــي ملكي ــة المؤسس ــة الصحي ــة أن يك ــون ه ــو المش ــرف بش ــرط
أن يك ــون متخصص ــً ف ــي طبيع ــة عم ــل ه ــذه المؤسس ــة.

المادة الثالثة:
يجــب أن تتوافــر فــي مبنــى المؤسســة الصحيــة الخاصــة الشــروط الصحيــة والمواصفــات الهندســية والتوزيــع
المناســب وأن يكــون محتويــً علــى األثــاث والمعــدات واألجهــزة الطبيــة وغيــر الطبيــة الالزمــة ،وأن يكــون لــدى
المؤسســة نظــام للتخلــص مــن النفايــات الطبيــة ونظــام مكافحــة العــدوى ونظــام للمعلومــات الصحيــة،
وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة المعاييــر والشــروط الالزمــة لذلــك.
الالئحة:
 1/3يجب أن تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
 -1مواصفــات فنية وهندســية وفــق كود البناء الســعودي موثقــة من المكاتب االستشــارية الهندســية
المعتمــدة لدى الــوزارة.
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 -2استيفاء األجهزة الطبية للمواصفات المعتدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 -3يج ــب أن تق ــدم جمي ــع الرس ــومات الفني ــة والهندس ــية الخاص ــة بإنش ــاء أو تعدي ــل مبان ــي المؤسس ــة
الصحي ــة الخاص ــة للمراجع ــة واالعتم ــاد م ــن قب ــل ال ــوزارة أو م ــن أح ــد المكات ــب الهندس ــية االستش ــارية
المعتمــدة مــن قبــل الــوزارة علــى أن تقــوم بمتابعــة مراحــل اإلنشــاء وإعــداد التقاريــر الالزمــة والموافقــة
الفني ــة النهائي ــة لتقديمه ــا لل ــوزارة ف ــي إط ــار إص ــدار الرخص ــة النهائي ــة للمؤسس ــة.
 -4أن يكون الموقع مطابقا لشــروط األمانات والبلديــات بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المؤسســة
الصحية.
 -5يج ــب أن يوض ــع ترخي ــص المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة ف ــي م ــكان ب ــارز داخ ــل المؤسس ــة ،م ــع وض ــع
لوح ــة عن ــد مدخ ــل المؤسس ــة يحم ــل اس ــمها وتخصصه ــا الطب ــي حس ــب الترخي ــص ومواعي ــد العم ــل.
 -6يجــب على جميــع المهنييــن الصحيين والكــوادر الطبيــة العامليــن بالمؤسســة ارتداء بطاقــة العمل
بطريقــة واضحــة تبيــن االســم والتخصــص حســب تصنيــف هيئــة التخصصــات الصحيــة أثنــاء فتــره الــدوام
بالمؤسس ــة ،كم ــا تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بوض ــع قائم ــة ش ــهرية محدث ــة بأس ــماء جمي ــع
األطبــاء العامليــن.
 -7توفي ــر م ــكان مناس ــب لملف ــات المرض ــى (غرف ــة مناس ــبة ف ــي حال ــة اس ــتخدام الملف ــات الورقي ــة
وتس ــتثنى م ــن ذل ــك المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة الت ــي تعم ــل بنظ ــام المل ــف اإللكترون ــي) عل ــى أن
يك ــون فت ــح المل ــف للمري ــض مجان ــا.

 -8تخصيص أماكن النتظار الرجال وأخرى النتظار النساء مع توفير األثاث ودورات المياه.
 -9أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي االعاقة وتسهيل حركتهم داخل المبنى.
 -10وضـــع لوحـــات ارشـــاديه داخـــل المؤسســـة توضـــح حقـــوق وواجبـــات المرضـــى وأماكـــن العيـــادات
واألقســام وغيرها من مرافق المؤسســة ،وضع لوحة تحمــل الرقــم ( )937الخاص باســتقبال المالحظات
والش ــكاوى م ــن المراجعي ــن ،وأي متطلب ــات أخ ــرى لل ــوزارة.
 2/3تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:
 -1نظــام مكافحــة العــدوى والتعقيم ويشــمل تطبيــق برنامــج التقييم الشــامل لسياســات وإجــراءات
مكافح ــة الع ــدوى م ــن ال ــوزارة وبرنام ــج المكون ــات األساس ــية ويك ــون مرج ــع التطبي ــق ه ــو الدلي ــل
الوطنـــي لمكافحـــة العـــدوى ،وااللتـــزام بالتبليـــغ عـــن الحـــاالت وفقـــا لآلليـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة
(مرفـــق رقـــم.)2
 -2نظــام التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الطبيــة حســب الالئحــة التنفيذيــة للنظــام الموحــد إلدارة نفايــات
الرعايـــة الصحيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة (مرفـــق رقـــم  )3والصـــادرة بالقـــرار
الــوزاري رقــم ( )22/2/60567وتاريخ 1427/7/18هـــ والموافق علــى تطبيقه بالمرســوم الملكي الكريم
رقــم (م )53/وتاريــخ 1426/9/16هـــ والتعاقــد مــع إحــدى الشــركات المعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لألرصاد
وحماي ــة البيئ ــة للتخل ــص اآلم ــن م ــن النفاي ــات الطبي ــة.
 3/3يج ــب أن يتوف ــر ف ــي المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة نظ ــام للمعلوم ــات (الس ــجالت الطبي ــة) يالئ ــم طبيع ــة
العمـــل بهـــا وفقـــا لمعاييـــر الـــوزارة (مرفـــق رقـــم.)4
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المادة الرابعة:

 .1ال يج ــوز افتت ــاح أي مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة أو تش ــغيلها إال بع ــد اس ــتكمال جمي ــع الش ــروط والمتطلب ــات
التـــي ينـــص عليهـــا هـــذا النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة وبعـــد الحصـــول علـــى التراخيـــص الالزمـــة.
 .2يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

الالئحة:
 1/4يش ــترط للترخي ــص بفت ــح مراك ــز خدم ــات النق ــل اإلس ــعافي االلت ــزام بالش ــروط والمواصف ــات المرفق ــة
(مرفـــق رقـــم.)5
 2/4يمنــح الترخيــص بافتتــاح المستشــفيات الخاصــة ،ومراكــز جراحة اليــوم الواحــد ،ومراكــز اإلدمــان ،ومراكز
الرعاية عن بعد والطــب االتصالي ،ومراكز الخدمــات الطبية المنزلية المســتقلة بموافقة الوكالة المســاعدة
لتنمي ــة االس ــتثمار الصح ــي ،وتق ــوم مديري ــات الش ــؤون الصحي ــة بالمناط ــق والمحافظ ــات بإص ــدار وتجدي ــد
جميــع تراخيــص المؤسســات الصحيــة.
 3/4يجــوز للمؤسســة الصحيــة الخاصة بنــا ًء علــى موافقة الــوزارة التعاقــد مع شــركة أو مؤسســة متخصصة
فــي نشــاط تشــغيل المؤسســات الصحيــة الخاصــة شــريطة أن تكــون هــذه الشــركة أو المؤسســة معتمــدة
مــن الــوزارة حســب اآلليــة المرفقــة (مرفــق رقــم .)6
ُ 4/4يق ـّـدم طل ــب الترخي ــص بفت ــح مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة إل ــى مديري ــة الش ــؤون الصحي ــة المختص ــة ويت ــم
تحدي ــد إج ــراءات ومواعي ــد مراح ــل الترخي ــص وفق ــً لم ــا يل ــي:
 -1المرحل ــة االول ــى :يت ــم اص ــدار الموافق ــة المبدئي ــة بع ــد اس ــتكمال البيان ــات والمس ــتندات المطلوب ــة
حس ــب المرف ــق رق ــم (.)7
 -2المرحلــة الثانيــة :عنــد اكتمال المشــروع يتقدم المســتثمر بطلــب إصــدار الترخيص النهائــي وتقوم
لجن ــة الكش ــف التابع ــة إلدارة تنمي ــة االس ــتثمار بمعاين ــة المبن ــى والتجهي ــزات والك ــوادر وتص ــدر تقري ــر
المعاينــة خــال عشــرة ايــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
 -3المرحلــة الثالثــة :يمنــح الترخيــص النهائــي للمؤسســة والكــوادر العاملــة فيهــا بعــد حصولهــم على
شــهادة التصنيــف المهنــي مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحية.
 5/4يجــوز للمؤسســات الصحيــة الخاصــة الــواردة فــي المرفــق رقــم( )8الحصــول علــى ترخيــص فــوري بشــرط
توافــر الكــوادر الصحيــة المرخصــة.
 6/4عنــد انتهــاء الترخيــص وفي حــال لم تتقــدم المؤسســة الصحيــة الخاصــة بطلــب التجديد حســب اإلجــراءات
المنصــوص عليهــا المــادة ( )19مــن النظــام والالئحــة التنفيذيــة تعــد المؤسســة مخالفــة وتحــال للجنــة النظــر
في مخالفــات نظــام المؤسســات الصحيــة الخاصة.
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المادة الخامسة:
يج ــب عل ــى طال ــب الترخي ــص الفتت ــاح مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة او تجدي ــده أن يدف ــع الرس ــم المق ــرر وفق ــً لم ــا
يأتـــي:

المؤسسة الصحية الخاصة

رسم الترخيص أو تجديده

المستشفى الذي يحوي خمسين سرير فأقل

 5000ريال

المستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سريرًا إلى مائة سرير

 10000ريال

المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير

 15000ريال

المجمع الطبي العام

 2000ريال

المجمع الطبي المتخصص

 2000ريال

العيادة

 1000ريال

مركز األشعة

 1000ريال

المختبر الطبي

 2000ريال

مركز جراحة اليوم الواحد

 2000ريال

مركز الخدمة الصحية المساندة

 1000ريال

مركز خدمات النقل اإلسعافي

 1000ريال

المادة السادسة:
تصن ــف المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ــــ عن ــد الترخي ــص أو تجدي ــده ــــ وفق ــً لمعايي ــر وش ــروط تضعه ــا لجن ــة
متخصصـــة وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة هـــذه اللجنـــة وإجـــراءات التصنيـــف وطريقـــه تطبيقـــه.
الالئحة:
ُ 1/6تصنــف الوكالــة المســاعدة لتنميــة االســتثمار الصحــي المستشــفيات وفقــً للخدمــات الطبيــة المقدمــة
والممارســين الصحييــن العامليــن فــي أقســام العــزل والطــوارئ والعنايــة المركــزة للكبــار وحديثــي الــوالدة
والعنايــة القلبيــة والتخصصــات الدقيقــة االخرى.
ُ 2/6تصنـــف الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي باقـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة األخـــرى
حس ــب الخدم ــات الطبي ــة االساس ــية المقدم ــة والممارس ــين الصحيي ــن العاملي ــن ف ــي ه ــذه المؤسس ــات.
 3/6تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.
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المادة السابعة:
عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة تحدي ــد أس ــعار الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا ،وم ــن ث ــم تعتمده ــا ال ــوزارة بع ــد
مراجعتهـــا والتأكـــد مـــن مناســـبتها وفقـــا للمعاييـــر التـــي تضعهـــا ،وال يجـــوز تعديـــل هـــذه االســـعار إال بعـــد
موافقـــة الـــوزارة ،وتلتـــزم المؤسســـة بمـــا يلـــي:
 .1أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
 .2وضع األسعار في مكان بارز وبخط واضح.
 .3تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
 .4تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العالج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.
الالئحة:
 1/7تقــوم المؤسســة بنشــر األســعار المعتمــدة مــن إدارات تنميــة االســتثمار الصحــي بالمديريــات إلكترونيــا
أو بنســـخة مطبوعـــة.
 2/7يلـــزم أخـــذ موافقـــة المريـــض الخطيـــة علـــى تكلفـــة العـــاج وتضمـــن فـــي الســـجل الطبـــي للمريـــض
ويســـتثنى مـــن ذلـــك الحـــاالت الطارئـــة والتـــي تحتـــاج لتدخـــل فـــوري.
 3/7تلتــزم المؤسســة الصحيــة الخاصــة بتقديــم المراجعــة المجانيــة للمريــض خــال أربعــة عشــر يــوم علــى
األقـــل لـــذات الحالـــة التـــي تـــم تشـــخيصها فـــي الكشـــف األولـــي.

المادة الثامنة:
ال يج ــوز للمؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة تش ــغيل األطب ــاء أو غيره ــم م ــن الممارس ــين الصحيي ــن والصيادل ــة إال
بع ــد حصوله ــم عل ــى ترخي ــص م ــن ال ــوزارة بمزاول ــة المهن ــة.
الالئحة:
 1/8تمنــح الــوزارة الترخيــص بمزاولــة المهنــة بنا ًء علــى االشــتراطات الــواردة فــي نظام مزاولــة المهــن الصحية
والئحتــه التنفيذية.
 2/8يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:
 -1أن تكون كال المؤسستين تحمالن ترخيصًا ساري المفعول.
 -2أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
 -3يج ــوز أن يك ــون الن ــدب داخ ــل أو خ ــارج نط ــاق مديري ــة الش ــؤون الصحي ــة الت ــي تق ــع فيه ــا المؤسس ــة
الصحي ــة الخاص ــة.
 -4يجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة بالمناطـــق أو المحافظـــات التـــي تتبـــع
له ــا كالً م ــن المؤسس ــتين الصحيتي ــن اللتي ــن س ــيتم إج ــراء الن ــدب بينهم ــا قب ــل مباش ــرة المم ــارس
الصحــي للعمــل لــدى الجهــة التــي تطلــب النــدب إليهــا علــى أال يــؤدي ذلــك إلــى عــدم توفــر التخصــص
للمؤسس ــة المنت ــدب منه ــا.
 -5أال تتج ــاوز م ــدة الن ــدب مائ ــة وثماني ــن يوم ــاَ (متصل ــة أو متفرق ــة) خ ــال الس ــنة الواح ــدة ،ش ــريطة أن
يكـــون ترخيـــص الممـــارس الصحـــي المنتـــدب ســـاري المفعـــول خـــال مـــدة النـــدب.
 -6يس ــمح للممارس ــين الصحيي ــن العاملي ــن بالمؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بالعم ــل ف ــي المؤسس ــات
الصحي ــة الخاص ــة األخ ــرى التابع ــة لصاح ــب العم ــل وعل ــى المؤسس ــة االحتف ــاظ بس ــجالت لتوثي ــق حرك ــة
الممارســـين الصحييـــن بيـــن المؤسســـات وأن ال يخـــل ذلـــك بالحـــد األدنـــى المطلـــوب مـــن الكـــوادر.
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 3/8يجــوز الترخيــص للممارســين الصحييــن عــن طريــق شــركات االســتقدام وخدمــة أجيــر بإســم المؤسســة
الصحيــة الخاصــة التــي ســيعمل لديهــا بترخيــص مؤقــت وذلــك بعــد اســتيفاء مــا يلــي:
 -1جمي ــع االش ــتراطات المطلوب ــة ف ــي نظ ــام مزاول ــة المه ــن الصحي ــة ونظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة
الخاص ــة.
 -2إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة االستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.
 -3صـــورة مـــن عقـــد اســـتئجار خدمـــات الممـــارس الصحـــي بيـــن المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة وشـــركة
االس ــتقدام موضح ــً في ــه اس ــم المم ــارس الصح ــي ورق ــم ج ــواز س ــفره ورق ــم اإلقام ــة ورق ــم بطاق ــة
التصنيف والتســجيل بالهيئة الســعودية للتخصصــات الصحية وتاريخ بــدء وانتهاء العمل في المؤسســة
الصحي ــة الخاص ــة.
 -4يجــب عنــد الترخيص للمؤسســات الصحيــة الخاصــة الجديــدة أال تقل مــدة عقــد الممارســين الصحيين
فــي أجيــر عــن ســنة واحــدة ويجــدد عنــد الحاجــة.
 -5تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بم ــا ورد ف ــي الم ــادة ( )41م ــن نظ ــام مزاول ــة المه ــن الصحي ــة
الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )95/وتاري ــخ 1426/11/4هـــ الت ــي نص ــت عل ــى (يك ــون االش ــتراك
ف ــي التأمي ــن التعاون ــي ض ــد األخط ــاء المهني ــة الطبي ــة إلزامي ــً عل ــى جمي ــع األطب ــاء وأطب ــاء األس ــنان
العاملي ــن ف ــي المؤسس ــات الصحي ــة العام ــة والخاص ــة .وتضم ــن ه ــذه المؤسس ــات والمنش ــآت س ــداد
التعويض ــات الت ــي يص ــدر به ــا حك ــم نهائ ــي عل ــى تابعيه ــا إذا ل ــم تتواف ــر تغطي ــة تأميني ــة أو ل ــم تك ــن
كافي ــة ،وله ــا ح ــق الرج ــوع عل ــى المحك ــوم علي ــه فيم ــا دفعت ــه عن ــه .ويمك ــن أن يش ــمل ه ــذا التأمي ــن
التعاونــي اإللزامــي فئــات أخــرى مــن الممارســين الصحييــن وذلــك بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى
اقت ــراح وزي ــر الصح ــة).
 -6تتعه ــد المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة وكذل ــك ش ــركات االس ــتقدام بإش ــعار ال ــوزارة ف ــي ح ــال إنه ــاء
عق ــد المم ــارس الصح ــي تح ــت نظ ــام أجي ــر أو ش ــركات االس ــتقدام قب ــل الم ــدة المح ــددة والت ــي حص ــل
بموجبه ــا عل ــى الترخي ــص م ــن قب ــل ال ــوزارة.
 4/8يج ــوز للمستش ــفيات الخاص ــة والمجمع ــات الطبي ــة المهي ــأة لتخص ــص وإمكان ــات الطبي ــب الزائ ــر طل ــب
اســتقدام األطبــاء الزائريــن وفــق القواعــد التــي حــددت فــي المــادة الثالثــة مــن نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة
والئحتــه التنفيذيــة.
 5/8يح ــدد عم ــل األطب ــاء االستش ــاريين الس ــعوديين ف ــي التخصص ــات المختلف ــة بالقط ــاع الصح ــي الخ ــاص
وفقـــا للقواعـــد التاليـــة:
 -1يج ــوز للطبي ــب االستش ــاري الس ــعودي الحاص ــل عل ــى تصني ــف م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات
صحيتي ــن خاصتي ــن كح ــد أقص ــى ،وال يح ــق لالستش ــاري المرخ ــص
الصحي ــة العم ــل ف ــي مؤسس ــتين ِّ
ل ــه ف ــي مرك ــز جراح ــة الي ــوم الواح ــد العم ــل ف ــي مؤسس ــة صحي ــة أخ ــرى ف ــي ذات النش ــاط ويج ــوز ل ــه
العم ــل ف ــي العي ــادات الخارجي ــة لمستش ــفى أو مجم ــع طب ــي آخ ــر.
صحيتيــن خاصتيــن الحصول
 -2يشــترط على الطبيــب االستشــاري الســعودي للعمل فــي مؤسســتين ِّ
علـــى ترخيصيـــن لمزاولـــة المهنـــة فـــي كلتـــا المؤسســـتين دون االخـــال بالحـــد األدنـــى المطلـــوب
فــي كل مؤسســة.
 -3يشـــترط تزويـــد الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة بمواعيـــد عمـــل الطبيـــب االستشـــاري
29

نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية ،اإلصدار الثالث 2019

فـــي كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة مـــع إبـــاغ الشـــؤون الصحيـــة عنـــد توقفـــه عـــن العمـــل فـــي إحـــدى
المؤسس ــتين المرخ ــص فيهم ــا.
 6/8تلتــزم المنشــأة الصحيــة بالمعايير التاليــة فيمــا يتعلــق بالصالحيــات واالمتيــازات االكلينيكيــة الممنوحة
للمم ــارس الصح ــي ف ــي المستش ــفيات وفق ــا لم ــا يل ــي:
 -1يتعين إنشاء لجنة داخلية في المستشفيات تسمى لجنة االعتمادات واالمتيازات اإلكلينيكية
ُ -2تعنــى اللجنــة بمراجعــة مؤهــات وخبــرات الممارســين الصحييــن لــدى المؤسســة الصحيــة الخاصــة
للتأكــد مــن حصولهــم علــى التعليــم والتدريــب والخبــرة والمهــارة الالزمــة.
 -3تصدر اللجنة قــرار بمنح الممارســين الصحيين في المستشــفى الصالحيات واالمتيــازات االكلينيكية
لتقدي ــم خدم ــات الرعاي ــة الطبي ــة للمرض ــى داخ ــل المستش ــفى (حس ــب المرف ــق رق ــم .)9
 -4تراعـــي اللجنـــة عنـــد إصـــدار قـــرار منـــح الصالحيـــات التجهيـــزات والكـــوادر الطبيـــة المتوفـــرة فـــي
المستشـــفى.
 -5يك ــون ل ــدى اللجن ــة سياس ــات وإج ــراءات مكتوب ــة تح ــدد فيه ــا المس ــؤوليات ف ــي من ــح أو رف ــض أو
إلغ ــاء أو تعلي ــق أي امتي ــازات إكلينيكي ــة.
 -6تك ــون اللجن ــة برئاس ــة المدي ــر الطب ــي وعضوي ــة رؤس ــاء األقس ــام األساس ــية كالجراح ــة والباطن ــة
والطـــوارئ والعنايـــة المركزة ومديـــر ادارة المـــوارد البشـــرية وممثـــل عـــن إدارة المستشـــفى وتقوم
بالموافق ــة واعتم ــاد جمي ــع الصالحي ــات واالمتي ــازات للممارس ــين الصحيي ــن داخ ــل المستش ــفى عل ــى
ان تتوافـــق مـــع تصنيـــف الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة ،علـــى أن ال يقـــل تصنيـــف األطبـــاء
أعضـــاء اللجنـــة عـــن استشـــاري.
 7/8تلتــزم المؤسســات الصحيــة الخاصــة والممارســين الصحييــن لديهــا بالتقيــد بوثيقــة سياســات وإجــراءات
جــدول الصالحيــات واالمتيــازات االكلينيكيــة لــكل فئــة مــن فئــات أطبــاء االســنان حســب (المرفــق رقــم .)10
 8/8يتعي ــن عل ــى المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة األخ ــرى االلتزام بإع ــداد سياس ــات واج ــراءات مكتوب ــة لج ــداول
الصالحيات واالمتيازات اإلكلينيكية لكافة األقسام والتخصصات.
 9/8يتم مراعــاة الئحــة الصالحيــات واالمتيــازات االكلينيكيــة االسترشــادية للتخصصــات الطبية األكثر ممارســة
فــي المؤسســات الصحيــة حســب (المرفــق رقــم .)11

المادة التاسعة:
يج ــب أال يق ــل ع ــدد األس ـ َّـرة ف ــي المستش ــفى الع ــام ع ــن ثالثي ــن س ــريرًا ،وف ــي المستش ــفى ذي التخصصي ــن
ع ــن عش ــرين س ــريرًا ،وف ــي المستش ــفى ذي التخص ــص الواح ــد ع ــن عش ــرة أس ـ َّـرة.
الالئحة:
 1/9يمنح الترخيص للمستشفى حسب دليل إجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصة (مرفق رقم .)7
 2/9يجــب أن يتوفــر فــي مبنــى المستشــفى مــا ورد فــي المــادة ( ،)1/3باإلضافــة إلــى الشــروط الفنيــة الــواردة
فــي (المرفــق رقــم  )12والمتطلبــات التاليــة:
 -1ترتي ــب األقس ــام بص ــورة عملي ــة تس ــهل حرك ــة العاملي ــن والمراجعي ــن وأن تك ــون المم ــرات واس ــعة
م ــع ض ــرورة وج ــود لوح ــات لمختل ــف األقس ــام والخدم ــات.
 -2توف ــر مص ــدر كهرب ــاء احتياط ــي صال ــح للعم ــل تلقائي ــً ف ــور انقط ــاع التي ــار الكهربائ ــي الع ــام وبق ــوة
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كافيـــة لتشـــغيل األقســـام الرئيســـية بالمستشـــفى وخاصـــة غـــرف العمليـــات والـــوالدة وبنـــك الـــدم
واإلس ــعاف والع ــاج المرك ــز والمم ــرات الرئيس ــية بالمستش ــفى م ــع تجرب ــة ه ــذا المص ــدر باس ــتمرار
للتأك ــد م ــن صالحيت ــه.
 -3توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختالط.
 -4توفــر العــدد المناســب مــن المصاعــد ذات ســعة تكفــي لنقــل َأ ِ
ســرة المرضــى إذا كان المستشــفى
مكونــً مــن دوريــن فأكثــر وبمــا يتناســب مــع ســعة المستشــفى.

المادة العاشرة:
يلت ــزم المستش ــفى بتوفي ــر الع ــدد ال ــازم م ــن األطب ــاء المقيمي ــن ،واألخصائيي ــن ،واالستش ــاريين ،والصيادل ــة،
والفنييـــن ،والممرضيـــن والعمالـــة الصحيـــة المســـاندة وغيرهـــا مـــن الخدمـــات الالزمـــة بحســـب ســـعة
المستشـــفى ودرجـــة تصنيفـــه وذلـــك وفقـــً للمعاييـــر والضوابـــط التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة.
الالئحة:
 1/10العاملون بالمستشفى:
 -1يجــب أن يكــون للمستشــفى مديــر إداري ويكــون مســؤوال ً عــن اإلشــراف علــى المستشــفى ووضــع
الخط ــط المناس ــبة لتطوي ــره.
ٍ
ـتوف الش ــروط ال ــواردة ف ــي الم ــادة ( )4/2م ــن ه ــذه
 -2يلت ــزم المستش ــفى بتعيي ــن مدي ــر طب ــي مس ـ
الالئح ــة.
 -3يلتــزم المستشــفى بتعييــن رئيــس للتمريــض مؤهــل ولديــه خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات في
مج ــال اإلش ــراف عل ــى التمري ــض.
 -4يلتــزم المستشــفى بتعييــن عــدد مــن األطبــاء االستشــاريين والنــواب والمقيميــن فــي كل تخصص
حس ــب (المرف ــق رق ــم .)13
 -5يج ــب أال يش ــرف الطبي ــب االستش ــاري عل ــى أكث ــر م ــن ثالثي ــن س ــريرًا ،والطبي ــب النائ ــب عل ــى أكث ــر
مــن عشــرين ســريرًا ،وطبيــب مقيــم واحــد علــى األقــل لــكل خمســة وعشــرين ســريرًا فــي كل فتــرة.
 -6يجـــب توفيـــر الحـــد األدنـــى مـــن األطبـــاء واألخصائييـــن والفنييـــن والطاقـــم التمريضـــي بمـــا يكفـــل
تغطي ــة الخدم ــات الطبي ــة المس ــاعدة كالمختب ــر واألش ــعة بش ــكل مس ــتمر وتك ــون حس ــبة التغطي ــة
علمي ــا وال تؤث ــر عل ــى س ــامة المرض ــى حس ــب المرف ــق رق ــم (.)13
 -7يجب توفيــر أعــداد كافية مــن الممرضيــن بما يكفــل تغطيــة الخدمــات الداخليــة والعيــادات الخارجية
واإلســعاف والعناية المركــزة والعمليــات ،ويمكن االســتعانة بالمســاعدين االكلينيكيين والمســاعدين
الصحييــن للعمــل فــي العيــادات الخارجية فقــط حســب المرفق رقــم (.)13
 -8يجب توفير قائمة األطباء المناوبين على مدار الساعة في جميع تخصصات المستشفى.
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المادة الحادية عشرة:

يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
 .1األجه ــزة والمع ــدات الطبي ــة الالزم ــة ،ومختب ــر ووح ــدة لألش ــعة بحس ــب تخصصات ــه ،وغ ــرف خاص ــة للع ــزل،
وســـرر للعنايـــة المركـــزة ،وجميـــع الخدمـــات اإلســـعافية الالزمـــة ،وفقـــً لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة.
 .2صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة والئحته التنفيذية .
3

الالئحة:
 1/11أقسام وخدمات المستشفى:
يجب أن يتم تجهيز المستشــفى حســب القوائم اإلرشــادية التي تعدها الــوزارة على أن تتوفر بالمستشــفى
العــام كحد أدنــى األقســام التالية:
 .1الخدمات الطبية
 .2العيادات الخارجية.

 .3يلــزم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴـﺐ نائــب وممرضتيــن لــكل عشــرة أســرة فــي قســم الطــوارئ علــى مــدار الســاعة
علـــى أن يكـــون الطبيـــب متخصصـــا فـــي طـــب الطـــوارئ أو فـــي تخصصـــات المستشـــفى الرئيســـية
بحيــث تتوافــق الخدمــات اإلســعافية المقدمــة مــع تخصصــات المستشــفى وتوفيــر غرفة عــزل مكتملة
التجهي ــزات وس ــيارة إس ــعاف مجه ــزة لنق ــل الح ــاالت اإلس ــعافية م ــع االلت ــزام بالضواب ــط التالي ــة:
أ -وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ.
ب -وجود سياسات نقل المرضى من الطوارئ ألقسام المستشفى.
 .4قسم المختبر (حسب المادة )1/15
 .5قسم األشعة (حسب المادة .)2/15
 .6جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
أ -وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص الجراحة.
ت -يجب أن يكون الطاقم التمريضي يملك التدريب الكافي والخبرة للعمل في قسم العمليات.
ث -وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.
 .7جناح التوليد:
أ -يشــترط فــي المستشــفيات التــي يوجــد بهــا أقســام توليــد أن تشــتمل علــى غرفتيــن علــى االقل
مجه ــزة لل ــوالدة الطبيعي ــة ذات خصوصي ــة ،وغرف ــة عملي ــات مجه ــزة للعملي ــات القيصري ــة ،وغرف ــة
خاص ــة باألطف ــال حديث ــي ال ــوالدة ،وغرف ــة خاص ــة لألطف ــال ناقص ــي النم ــو بم ــا ال يق ــل ع ــن  %20م ــن
اجمال ــي اس ــرة قس ــم ال ــوالدة ،وأن يت ــم الس ــماح لجمي ــع األمه ــات بمراف ــق خ ــال ال ــوالدة م ــع توفي ــر
الدعـــم المعنـــوي والبدنـــي المســـتمر.
ب -االلتــزام بتوفيــر طبيــب استشــاري عنايــة مركــزة حديثــي والدة كرئيــس قســم مــع توفيــر طاقــم
تمريض ــي لدي ــه الخب ــرة والتدري ــب الكاف ــي ولديه ــم ش ــهادة س ــارية ف ــي برنام ــج االنع ــاش لحديث ــي
ال ــوالدة (.)NRP
ت -أن يت ــم االلت ــزام بمعايي ــر ال ــوزارة الخاص ــة بالعملي ــات القيصري ــة ،ق ــص العج ــان ،ومع ــدل ال ــوالدات
المهبلي ــة بع ــد ال ــوالدة القيصري ــة حس ــب المرف ــق (مرف ــق رق ــم )14

 3تم تغيير النظام إلى (نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 31/وتاريخ 1425/6/1هـ.
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ث -توف ــر المستش ــفيات الت ــي لديه ــا أقس ــام نس ــاء ووالدة أو قس ــم أطف ــال عي ــادة لدع ــم الرضاع ــة
الطبيعيـــة بهـــا طبيبـــة أو مثقفـــة صحيـــة حاصلـــة علـــى تدريـــب مخصـــص فـــي مشـــورة الرضاعـــة
الطبيعية تقوم بدعم األم الحامــل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية .وتلتزم المستشــفى بنظام
تــداول حليــب األم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )49/وتاريــخ 1425/09/21هـــ للمستشــفيات
الت ــي يتوف ــر فيه ــا خدم ــة النس ــاء وال ــوالدة واألطف ــال.
ج -تلت ــزم المستش ــفيات الت ــي لديه ــا اقس ــام نس ــاء ووالدة بم ــا ورد بالم ــادة التاس ــعة م ــن نظ ــام
الوقاي ــة م ــن متالزم ــة الع ــوز المناع ــي المكتس ــب (اإلي ــدز) وحق ــوق المصابي ــن وواجباته ــم الص ــادر
بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )41وتاري ــخ 1439/04/16هـــ..
ح -تلت ــزم المستش ــفيات الت ــي لديه ــا اقس ــام نس ــاء ووالدة بإج ــراء الفح ــص االستكش ــافي لإلصاب ــة
بفي ــروس الكب ــد (ج) لجمي ــع الح ــاالت الت ــي يت ــم تنويمه ــا م ــن أج ــل ال ــوالدة وذل ــك لتطبي ــق البرنام ــج
الوطن ــي إلزال ــة الفي ــروس الكب ــدي (ج) عل ــى أن يت ــم إحال ــة جمي ــع الح ــاالت الت ــي تظه ــر أنه ــا إيجابي ــة
لـــوزارة الصحـــة حتـــى تقـــوم الـــوزارة بتســـجيل المريضـــة للبـــدء فـــي العـــاج.

 .8أجنحة اإلقامة.
 .9توفيــر غــرف عــزل ســالبة الضغــط لألمــراض المنقولــة عــن طريــق الهــواء مطابقــة لمواصفــات الــوزارة
ومــزودة بــدورة ميــاه منفصلــة بمعــدل غرفــة لــكل  25ســرير تنويــم وبحــد أدنــى غرفــة واحــدة بقســم
التنويــم.
 .10قسم العناية المركزة:
أ -يجــب أن يوفــر المستشــفى التــي بها غــرف عمليــات عــددًا مــن أســرة العنايــة المركزة يتــاءم مع
حجـــم ونشـــاط المستشـــفى بنســـبة ســـرير عنايـــة مركـــزة واحـــد لـــكل غرفـــة عمليـــات ،وال
يكــون أقــل مــن ســرير لــكل  10أســرة عامــة ،بنســبة  %10مــن الســعة الســريرية للمستشــفى.
ب -توفيـــر غرفـــة عـــزل ســـالبة الضغـــط واحـــدة علـــى االقـــل لـــكل عـــدد  6أســـرة عنايـــة مطابقـــة
للمواصفـــات المعتمـــدة بالـــوزارة.
تُ -تن ــاط مس ــؤولية اإلش ــراف عل ــى القس ــم لطبي ــب استش ــاري عناي ــة مرك ــزة ويرتب ــط مباش ــرة
بالمدي ــر الطب ــي بالمستش ــفى.
ث -يج ــب أن يك ــون الطاق ــم التمريض ــي ف ــي القس ــم لدي ــه الخب ــرة والتدري ــب الكاف ــي ألساس ــيات
تقدي ــم خدم ــة العناي ــة المرك ــزة ولديه ــم ش ــهادات س ــارية ف ــي ( ACLSللكب ــار  PALS -لألطف ــال).
ج -يجــب توفيــر ممرضة لــكل مريضيــن  1:2منــوم فــي العنايــة المركــزة مع مراعــاة بعــض الحاالت
الحرجــة التي تطلــب  1:1ممــرض لــكل مريض.
ح -يت ــم تجهي ــز قس ــم العناي ــة المرك ــزة باألث ــاث والتجهي ــزات الالزم ــة (أجه ــزة تنف ــس صناع ــي ،جه ــاز
تدخـــل فـــي القصبـــة الهوائيـــة- ،عربـــة تدخـــل ســـريع مجهـــزة بصاعـــق لتنشـــيط القلـــب ،أدويـــة
الط ــوارئ والمع ــدات ،جه ــاز قي ــاس أوكس ــجين ال ــدم ونبض ــات القل ــب والمؤش ــرات الحيوي ــة ،أجه ــزة
ومضخــات لنقــل الــدم ،جهــاز تحليــل وقيــاس غــازات الــدم).
 .11بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:
أ -يت ــم تجهي ــز بن ــك ال ــدم بالتجهي ــزات الطبي ــة والمع ــدات الدقيق ــة وأجه ــزة الفح ــص الموث ــوق بدق ــة
نتائجهــا والمعتــرف بها مــن الهيئــات المختصــة لتمكــن المنشــأة الصحية مــن جمع وفصــل وفحص
وتخزي ــن ال ــدم ومش ــتقاته بطريق ــة صحيح ــة وآمن ــة وف ــق المعايي ــر الوطني ــة للمرك ــز الس ــعودي
العتم ــاد المنش ــآت الصحي ــة (س ــباهي) والهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء ح ــول ممارس ــات التصني ــع
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الجي ــدة لبن ــوك ال ــدم (.)GMP
ب -يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن ( )120م 2على أن يشمل ما يلي:
 .1غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.
 .2قسم تحضير وفصل المكونات.
 .3قســـم حفـــظ المكونـــات غيـــر المفحوصـــة مـــن األمـــراض (ثالجـــة ،مبـــرد عميـــق التبريـــد،
حضانـــة صفائـــح).
 .4قســـم حفـــظ المكونـــات التـــي تـــم فحصهـــا مـــن األمـــراض (ثالجـــة ،مبـــرد عميـــق التبريـــد،
حضانـــة صفائـــح).
 .5قســم إجــراء الفحوصــات المخبريــة بمــا فــي ذلــك فحوصــات األمــراض المعديــة التــي تنتقــل
ع ــن طري ــق ال ــدم.
 .6قســـم إلجـــراء الفحوصـــات المختلفـــة لعينـــات الـــدم مـــن المرضـــى والمتبرعيـــن (التوافـــق،
فصيلـــة الـــدم ،األجســـام المضـــادة).

 .7مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.
 .8قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.
 .9غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونيًا.
 .10توفـــر وســـائل األمـــن والســـامة حســـب دليـــل األمـــن والســـامة فـــي المختبـــرات الطبيـــة
الص ــادرة م ــن منظم ــة الصح ــة العالمي ــة.
 .11تلتــزم بنوك الــدم القائمــة بالمستشــفيات الخاصــة بجميع مــا ورد من شــروط ومواصفات
اإلنشــاء التي تضمنتهــا هــذه الالئحة.
 .12يج ــب أن يتوف ــر ف ــي بن ــوك ال ــدم ف ــي المستش ــفيات الخاص ــة طبي ــب نائ ــب أول عل ــى األق ــل
(بن ــك ال ــدم  /عل ــم األم ــراض االكلينيك ــي  /أم ــراض دم) م ــع خب ــرة ال تق ــل ع ــن ( )3س ــنوات ف ــي
مجــال بنــوك الــدم مــع توفــر الكــوادر الثالثــة (أخصائــي مختبــرات  -عــدد  2فنــي مختبــرات  -عدد
 2فنــي تمريــض  /أو مســاعد صحــي ســحب دم).
ت -تؤمــن المستشــفيات الخاصــة التــي ليس فيهــا بنــك دم وحــدات الــدم ومكوناته مــن القطاعات
الصحيــة األخــرى بالمجــان ويجــب تجهيــز قســم مســتقل داخــل المختبــر إلجــراء فحــص فصيلــة الــدم
واختبــارات التوافــق وتخزين وحــدات الــدم ومكوناتــه ويتوفر فيــه (ثالجة بنــك دم ،مبرد عميــق التبريد
للبالزمــا ،وحضانــة صفائــــــح) .ويلتــزم المستشــفى بإجــراء الفحوصــات أعــاه واالشــراف الطبــي علــى
نقـــل الـــدم وفقـــً لتســـعيرة الخدمـــات المعتمـــدة مـــن الـــوزارة.
ث -الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة:
 .1االلتـــزام باألمـــر الســـامي رقـــم ( )225فـــي 1422/8/13هـــ المتضمـــن قصـــر التبـــرع بالـــدم
علـــى التبـــرع الطوعـــي المجانـــي فقـــط.
 .2ض ــرورة االلت ــزام بدلي ــل ط ــرق العم ــل ف ــي بن ــوك ال ــدم والتعامي ــم المنظم ــة لخدم ــة نق ــل
ال ــدم الص ــادرة م ــن الجه ــات المختص ــة بال ــوزارة.
 .3التــزام جميع بنــوك الــدم بالمستشــفيات الخاصــة التي تقوم بســحب الــدم مــن المتبرعين
بالــدم لديهــم بالقيمــة الماليــة لســعر وحــدة الــدم أو مكوناتــه والتــي تــم تحديدهــا مــن قبــل
المختصيــن بــاإلدارة العامــة للمختبــرات وبنــوك الــدم بقيمــة خمســمائة ريــال ســعودي فقــط ال
غي ــر ،حالي ــً أو م ــا يس ــتجد م ــن تنظيم ــات به ــذا الش ــأن م ــن اإلدارة العام ــة للمختب ــرات وبن ــوك
34

نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية ،اإلصدار الثالث 2019

ال ــدم وذل ــك مقاب ــل (كي ــس ال ــدم الف ــارغ ،الفحوص ــات المصلي ــة ،فح ــص اإللي ــزا ،فح ــص الحم ــض
النــووي ،تحديــد الفصيلــة ،اختبــار التوافــق ،جهــاز نقــل الــدم ،اإلشــراف الطبــي علــى نقــل الــدم).
 .4يمنــع لبنوك الــدم مزاولــة أي انشــطة اضافيــة مثل جمــع البالزمــا الطازجــة المجمــدة ألغراض
تصنيـــع مشـــتقات البالزمـــا او بنـــك دم الحبـــل الســـري.
 .5يت ــم التأك ــد م ــن خل ــو ال ــدم م ــن جمي ــع االم ــراض المعدي ــة المتع ــارف عليه ــا ف ــي المعايي ــر
العالميــة والمحليــة باســتخدام أجهــزة وتقنيــات الفحــص الموثــوق بحساســيتها ودقــة نتائجهــا
ومعتــرف بها وفــق المعاييــر الوطنيــة للمركز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحية (ســباهي)
والهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء ح ــول ممارس ــات التصني ــع الجي ــدة لبن ــوك ال ــدم (( )GMPمرف ــق
رقــم .)15
 .6التــزام جميــع بنــوك الــدم بإجــراء الفحــص االستكشــافي لفيــروس الكبــد (ج) وذلــك لتطبيــق
البرنامـــج الوطنـــي إلزالـــة الفيـــروس الكبـــدي (ج) علـــى أن يتـــم إحالـــة جميـــع الحـــاالت التـــي
تظه ــر أنه ــا إيجابي ــة ل ــوزارة الصح ــة حت ــى تق ــوم ال ــوزارة بتس ــجيل المريض ــة للب ــدء ف ــي الع ــاج.

 .12الخدمات اإلدارية:
أ .قسم اإلدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي اإلدارة والمحاسبة.
ب .مكتب االستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف سعودي.
ج .مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.
د .قسم السجالت الطبية مع مراعاة ما ورد في الالئحة (.)3/3
هـ .ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى.
و .توفيــر المــكان المناســب واآلمــن والكــوادر المؤهلــة لتنظيــم والتحقق مــن اســتكمال الملفات
الطبي ــة وحفظها.
ز .يتم فتح الملف الطبي للمريض مجانًا وتزويده بنسخة منه في حال طلبه ويشمل ما يلي:
 .1بيانات التعريف بالمريض.
 .2رقم خاص للسجالت الصحية.
 .3نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس االسم.
ح .تسجل االجراءات التالية في الملف الطبي بشكل مجاني:
 .1وقت وتاريخ زيارة المريض.
 .2س ــجل المري ــض الكام ــل ال ــذي يتضم ــن( :بيان ــات المؤش ــرات الحيوي ــة ،الش ــكوى األساس ــية،
المــرض الحالــي ،الحالــة االجتماعيــة والنفســية ،الحساســية مــن األدويــة ،تاريــخ األســرة المرضــي،
الشــكوى الحاليــة ،التاريــخ الطبــي المرضــي)
 .3الفحص البدني حسب النظام المتبع.
 .4تشخيص قبول الحالة.
 .5جميع تقارير األمراض ،المختبرات واألشعة.
 .6تشخيص وأوامر األطباء.
 .7تقييم حالة األلم.
 .8توثي ــق جمي ــع م ــا ق ــدم م ــن الرعاي ــة والع ــاج ،الطب ــي والجراح ــي ،موقع ــة ومختوم ــة م ــن
قب ــل الطبي ــب المعال ــج.
 .9ملخص خروج الحالة.
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 .10بطاقة الخروج.
 .11االجازات المرضية.
 .12نتائــج تشــريح الجثــث ،شــهادة الوفــاة ،ويحتفــظ بملفــات الوفيــات بالمستشــفى طــوال مدة
عمل المستش ــفى.
 .13سجالت تطعيم األطفال.
خ .تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن األنظمة التي تنظمها الوزارة (مرفق رقم )16
ح .يحتف ــظ المستش ــفى بملف ــات المرض ــى لم ــدة عش ــر س ــنوات متضمن ــة آخ ــر زي ــارة للمري ــض
وعن ــد إتالفه ــا بع ــد مض ــي ه ــذه الم ــدة يحتف ــظ بملخ ــص الحال ــة المرضي ــة للرج ــوع إلي ــه عن ــد الحاج ــة.
ط .توفيــر دفاتر وصفــات طبية أو وصفــات طبيــة إلكترونية قابلــة للطباعــة عند طلبها مــن المريض
أو لجان التفتيش.
 .13الخدمات المساندة داخل المستشفى:
أ .يج ــب أن يك ــون ل ــدى العاملي ــن ف ــي المطب ــخ والمغس ــلة والنظاف ــة والتعقي ــم ش ــهادات صحي ــة
تثب ــت خلوه ــم م ــن األم ــراض المعدي ــة.

 .14التغذية:
أ .يجـــب أن تتوفـــر بالمطبـــخ كافـــة الشـــروط الصحيـــة والفنيـــة إلعـــداد الطعـــام وحفظـــه وتقديمـــه
للمرضـــى وفقـــا لمعاييـــر نظـــام تحليـــل المخاطـــر ونقـــاط التحكـــم الحرجـــة (.)HACCP
ب .تلت ــزم إدارة المستش ــفى بتوفي ــر نظ ــام للتغذي ــة يتماش ــى م ــع جمي ــع اللوائ ــح الص ــادرة ع ــن
ال ــوزارة ف ــي مج ــال التغذي ــة.
ت .يعين مشرف تغذية مؤهل فنيًا.
ث .يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
 .15المغســلة :يجــب أن يتوفــر في المستشــفى قســم خــاص مــزود بكافــة األجهــزة واآلالت التــي تؤمن
تنظيـــف وغســـيل وكـــي المالبـــس واألغطيـــة أو تأميـــن هـــذه الخدمـــات مـــن خـــارج المستشـــفى
بالتعاقــد مــع شــركة متخصصــة طبقــً للمعاييــر الفنيــة والصحيــة.
 .16النظافة:
أ .يج ــب توفي ــر مس ــتوى جي ــد م ــن النظاف ــة ف ــي كل قس ــم م ــن أقس ــام المستش ــفى وبواس ــطة
عم ــال مدربي ــن عل ــى أس ــاليب النظاف ــة.
ب .أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة.
ت .يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.
 .17التعقيم:
أ .يج ــب أن يتوف ــر ف ــي المستش ــفى قس ــم خ ــاص م ــزود بكاف ــة األجه ــزة واآلالت الت ــي تؤم ــن عملي ــة
التعقي ــم بطريق ــة آمن ــة طبق ــً لألص ــول الفني ــة والصحي ــة ويج ــوز التعاق ــد م ــع ش ــركة متخصص ــة.
ب .يجـــب أن يكـــون تصميـــم القســـم مطابقـــا لمواصفـــات الـــوزارة والمركـــز الســـعودي العتمـــاد
المنشـــآت الصحيـــة وكذلـــك تأميـــن اختبـــارات مراقبـــة الجـــودة لعمليـــة التعقيـــم.
 .18يج ــب أن ي ــزود المستش ــفى بثالج ــة لحف ــظ الجث ــث وفق ــً للط ــرق الطبي ــة المتع ــارف عليه ــا وبم ــا
ال يق ــل ع ــن أربع ــة عي ــون ل ــكل مائ ــة س ــرير.
 .19يج ــب التعاق ــد م ــع ش ــركة مرخص ــة للحراس ــات االمني ــة عل ــى م ــدار الس ــاعة أو توفي ــر أف ــراد حراس ــه
بع ــدد كاف ــي عل ــى كفال ــة المستش ــفى.
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 .20الصيدلي ــة الداخلي ــة :يتول ــى إدارته ــا صيدل ــي مرخ ــص ل ــه بمزاول ــة المهن ــة م ــع مراع ــاة م ــا ورد ف ــي
أحــكام نظــام المنشــآت والمســتحضرات الصيدالنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )31/وتاريــخ
1425/6/1هـــ والئحت ــه التنفيذي ــة  ،يل ــزم تعيي ــن صيدل ــي س ــعودي أو فن ــي صيدل ــي س ــعودي يك ــون
مســـؤوال ً عـــن عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة ،ويكـــون رئيـــس التمريـــض أو مـــن ينيبـــه
فــي «القســم الداخلــي» بالمستشــفى مســؤوال ً عــن عهــدة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة ،على
أن يخص ــص م ــكان آم ــن محك ــم اإلغ ــاق لحف ــظ الم ــواد المخ ــدرة والمؤث ــرات العقلي ــة وفق ــا لنظ ــام
مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )٣٩/وتاريــخ 1426/7/8ه
(مرف ــق رق ــم .)17
 2/11يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات الرعايـــة الطبيـــة الممتـــدة والنقاهـــة وفقـــً للشـــروط والضوابـــط المرفقـــة
(مرف ــق رق ــم .)18
 3/11يج ــوز افتت ــاح مستش ــفيات متخصصــ ــة لع ــاج المدمني ــن وتأهيله ــم أو الحص ــول عل ــى تصري ــح بإضاف ــة
قســـم لعـــاج وتأهيـــل اإلدمـــان فـــي المستشـــفيات القائمـــة وفقـــً للضوابـــط المرفقـــة (مرفـــق رقـــم .)19
 4/11تلت ــزم المستش ــفى بتطبي ــق متطلب ــات األساس ــية للس ــامة ( )ESRالت ــي ذك ــر ف ــي معايي ــر المرك ــز
الســـعودي العتمـــاد المنشـــأة الصحيـــة (ســـباهي).

المادة الثانية عشرة:
يجب علــى كل مؤسســة صحية إبــاغ الجهــة الصحيــة المختصــة عــن أي حالــة مرضية معديــة فور تشــخيصها،
وإحالـــة حـــاالت الحجـــر الصحـــي لألمـــراض المعديـــة إلـــى مستشـــفيات الـــوزارة مباشـــرة مـــع إبـــاغ الجهـــة
الصحي ــة المختص ــة ع ــن ذل ــك ف ــورًا ،وتح ــدد الالئح ــة التنفيذي ــة مقتضي ــات تنفي ــذ ذل ــك.
الالئحة:
 1/12يج ــب عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة إب ــاغ ال ــوزارة باألم ــراض المعدي ــة وفق ــً لآللي ــة المرفق ــة (مرف ــق
رق ــم  )20م ــع التزامه ــا بكاف ــة التعليم ــات واإلج ــراءات الوقائي ــة الت ــي تقره ــا ال ــوزارة .كم ــا تلت ــزم المؤسس ــة
الصحي ــة الخاص ــة بإب ــاغ ال ــوزارة بم ــا تطلب ــه م ــن بيان ــات إحصائي ــة.
 2/12يج ــب عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة اإلب ــاغ ع ــن االح ــداث الصحي ــة الجس ــيمة الت ــي تح ــدث داخله ــا
مــن خــال آليــة التبليــغ المعتمــدة مــن الــوزارة.

المادة الثالثة عشرة:
يج ــب أن تتواف ــر ف ــي العي ــادات والمجمع ــات الطبي ــة كمي ــة كافي ــة م ــن األدوي ــة والوس ــائل اإلس ــعافية الت ــي
تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة والتـــي يحظـــر عليهـــا بيعهـــا.
الالئحة:
 1/13يج ــب أن تتوف ــر ف ــي المجم ــع الطب ــي الع ــام أو المتخص ــص األدوي ــة والوس ــائل اإلس ــعافية الالزم ــة طبق ــً
لم ــا ورد بالقوائ ــم (مرف ــق رق ــم .)21
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المادة الرابعة عشرة:
يش ــترط للترخي ــص ألي م ــن المجم ــع الطب ــي الع ــام والمجم ــع الطب ــي المتخص ــص أن يتواف ــر في ــه ــــ عل ــى
األقـــل  -استشـــاري فـــي كل مـــن التخصصـــات الرئيســـية المرخـــص بهـــا ،وأن يخصـــص ممـــرض أو ممرضـــة
علــى األقــل لــكل عيــادة واســتثناء مــن ذلــك يجــوز فــي المناطــق النائيــة التــي تحددهــا الــوزارة تخفيــض عــدد
االستش ــاريين إل ــى واح ــد أو االكتف ــاء باألخصائيي ــن.
الالئحة:
 1/14اشتراطات عامة للمجمعات الطبية:
 -1يشــترط للترخيــص للمجمعــات الطبيــة أن يتوافــر فيهــا علــى األقــل طبيــب استشــاري أو مــن يعادلــه
فــي الدرجة العلميــة من حملــة الدكتــوراه ويكــون بحــد أدنى طبيــب نائــب أول في مــدن الريــاض ،مكة
المكرمــة ،المدينــة المنــورة ،جــدة ،الدمــام ،الخبــر ويكتفــى بطبيــب نائــب في بقيــة المــدن األخرى.
 -2أن يك ــون المش ــرف الفن ــي عل ــى المجم ــع طبيب ــً س ــعوديًا مؤه ــا ف ــي طبيع ــة عم ــل المجم ــع وأن
يك ــون لدي ــه ترخي ــص مهن ــي س ــاري المفع ــول م ــن الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة وذلـــك
فــي المــدن التاليــة :الريــاض ،مكــة المكرمــة ،المدينــة المنــورة ،جــدة ،الدمــام ،الخبــر.
 -3يشــترط توفــر ثالثــة عيــادات كحــد أدنــى مخصصــة للكشــف وأن يكون لــكل عيــادة طبيــب وممرض
مرخـــص لهمـــا ويجـــوز االســـتعانة بالفنييـــن المؤهليـــن والمســـاعدين االكلينيكييـــن والمســـاعدين
الصحيي ــن للعم ــل ف ــي العي ــادات فق ــط ب ــدال ع ــن المم ــرض.
 -4يج ــب أن يتوف ــر ف ــي العي ــادات المراف ــق األث ــاث والتجهي ــزات الت ــي تحتاجه ــا وفق ــً للقوائ ــم المرفق ــة
لهـــذه الالئحـــة (مرفـــق رقـــم.)1
 -5ال يســمح للمجمعــات الطبيــة العامــة أو المتخصصــة بإجــراء عمليات الــوالدة إال فــي الحاالت اإلســعافية
فق ــط م ــع تزوي ــد الش ــؤون الصحي ــة بالمنطق ــة أو المحافظ ــة بتقري ــر مفص ــل ع ــن كل حال ــة عل ــى ح ــدة
م ــع م ــا يثب ــت أهلي ــة اإلج ــراء واس ــتخدام نظ ــام تبلي ــغ ال ــوالدة حس ــب المرف ــق (مرف ــق رق ــم .)16
 -6تلت ــزم المجمع ــات الطبي ــة العام ــة والمتخصص ــة الت ــي لديه ــا اقس ــام نس ــاء ووالدة أو قس ــم أطف ــال
بنظ ــام ت ــداول حلي ــب األم الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )49/وتاري ــخ 1425/09/21هـــ..
 -7تلت ــزم المجمع ــات الطبي ــة الت ــي لديه ــا اقس ــام نس ــاء ووالدة بم ــا ورد بالم ــادة التاس ــعة م ــن نظ ــام
الوقايـــة مـــن متالزمـــة العـــوز المناعـــي المكتســـب (اإليـــدز) وحقـــوق المصابيـــن وواجباتهـــم الصـــادر
بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )41وتاري ــخ 1439/04/16هـــ.
 2/14يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي:
 -1أن يك ــون الطبي ــب المرخ ــص بحس ــب الفق ــرة رق ــم ( )1م ــن الم ــادة رق ــم ( )١/١٤متخصص ــً ف ــي أح ــد
التخصص ــات األساس ــية الموضح ــة ف ــي الفق ــرة رق ــم ( )2م ــن الم ــادة األول ــى وطبي ــب نائ ــب عل ــى األق ــل
لــكل تخصــص آخــر.
 -2توفي ــر قس ــم للط ــوارئ ف ــي ال ــدور األرض ــي أو ف ــي األدوار العلوي ــة بش ــرط توف ــر مصع ــد مس ــتقل
للمجم ــع يتس ــع لس ــرير طب ــي وتأمي ــن س ــيارة إس ــعاف حديث ــة الط ــراز وأال يق ــل طرازه ــا ع ــن خم ــس
س ــنوات س ــابقة لتاري ــخ التق ــدم للحص ــول عل ــى الترخي ــص النهائ ــي أو  10س ــنوات للتجدي ــد أو توقي ــع
اتفاقيــة مــع مركــز خدمــة نقــل اســعافي حكومــي أو خــاص (مرفــق رقــم .)22
 3/14يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي:
 .1يج ــب توف ــر طبي ــب نائ ــب أول وطبي ــب نائ ــب متفرغي ــن ل ــكل تخص ــص ف ــي الم ــدن التالي ــة (الري ــاض،
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مكــة المكرمــة ،المدينــة المنــورة ،جــدة ،الدمــام ،الخبــر) ،أمــا فــي المــدن األخــرى فيجــب توفــر طبيبيــن
نائبي ــن متفرغي ــن ل ــكل تخص ــص ،ويس ــتكمل الح ــد االدن ــى م ــن االطب ــاء م ــن خ ــال االس ــتعانة باألطب ــاء
المتفرغي ــن أو غي ــر المتفرغي ــن ف ــي التخص ــص لم ــن ُيس ــمح له ــم بمزاول ــة المهن ــة ف ــي القط ــاع الخ ــاص.
 .2فــي المجمــع الطبــي المتخصــص فــي طــب االســنان يجــب توفيــر طبيــب نائــب أول متفــرغ فــي طــب
األس ــنان ف ــي الم ــدن التالي ــة (الري ــاض ،مك ــة المكرم ــة ،المدين ــة المن ــورة ،ج ــدة ،الدم ــام ،الخب ــر) ام ــا
فــي المــدن األخــرى فيجــب توفيــر طبيــب نائــب متفــرغ فــي طــب األســنان ،ويســتكمل الحــد االدنــى مــن
االطبــاء مــن خــال االســتعانة باألطبــاء المتفرغيــن أو غيــر المتفرغيــن فــي التخصــص لمــن ُيســمح لهــم
بمزاولــة المهنــة فــي القطــاع الخــاص.
 4/14يحظــر علــى االطبــاء العاملين فــي المجمعــات الطبيــة أو العيــادات إجــراء العمليــات في المستشــفيات
إال بع ــد إش ــعار مديري ــة الش ــؤون الصحي ــة بذل ــك وف ــق الضواب ــط التالي ــة:
 .1يجــب أن يكــون إجــراء العمليــات مــن قبــل أطبــاء المجمــع الطبــي أو العيــادات فــي حــدود التخصــص
والصالحيــات الخاصــة بأطبــاء المستشــفى.
 .2يجــب على األطبــاء العامليــن في المجمعــات الطبيــة أو العيــادات الحصول علــى الصالحيــة المطلوبة
إلج ــراء العملي ــة م ــن المستش ــفى.
 .3تك ــون المس ــؤولية القانوني ــة مش ــتركة بي ــن الطرفي ــن ف ــي ح ــال وج ــود مخالف ــة لألنظم ــة الصحي ــة
المتعلق ــة بالمؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة والعاملي ــن فيه ــا.
 .4ال يسمح ألطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.

المادة الخامسة عشرة:
يقــدم خدمــات المختبــر ومركــز األشــعة ومركــز جراحــة اليــوم الواحــد والخدمــات الصحيــة المســاندة أيــً كان
نوعهـــا متخصصـــون فـــي المهنـــة مرخـــص لهـــم بذلـــك ،وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة شـــروط تقديـــم هـــذه
الخدمــات ومؤهــات المتخصصيــن العامليــن فيهــا وإجــراءات العمــل.
الالئحة:
 1/15شروط وضوابط المختبرات الطبية:
 -1يج ــب أن تك ــون مس ــاحة المختب ــر كافي ــة وأن يح ــوي المراف ــق الالزم ــة ك ــي ال تتأث ــر ج ــودة العم ــل
وس ــامة الموظفي ــن وال ــزوار وفق ــا للمعايي ــر الوطني ــة والعالمي ــة وأن يت ــم تجهي ــزه بالمع ــدات الدقيق ــة
وأجه ــزة الفح ــص الموث ــوق بدق ــة نتائجه ــا والمعت ــرف به ــا م ــن الهيئ ــات المختص ــة لتمك ــن المؤسس ــة
الصحيـــة مـــن تقديـــم خدمـــات مخبريـــة بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز
الس ــعودي العتم ــاد المنش ــآت الصحي ــة.
 -2ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻣﺘﺨﺼـﺼﺔ وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
مســـتقل أو ﺿﻤﻦ مستشـــفى أو مجمـــع طبـــي وذلـــك كمـــا يلـــي:
أ .مختب ــرات عام ــة وتق ــوم بالتحالي ــل الطبي ــة الروتيني ــة غي ــر التخصصي ــة وتش ــمل ص ــورة ال ــدم
الكامل ــة وفصيل ــة ال ــدم ،الكيمي ــاء الحيوي ــة ،العناص ــر المص ــورة ،التفاع ــات المصلي ــة ،األحي ــاء الدقيق ــة
ب .مختب ــرات متخصص ــة تق ــوم بالتحالي ــل الطبي ــة التخصصي ــة وتش ــمل (عل ــم أم ــراض المناع ــة،
عل ــم األنس ــجة والخالي ــا ،التواف ــق النس ــيجي ،تحالي ــل الوراث ــة الخلوي ــة)
 -3العاملون بالمختبر:
أ .يكون المســؤول عــن المختبــر في المستشــفيات طبيــب استشــاري مختبــر أو استشــاري غير
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طبي ــب ف ــي تخص ــص المختب ــر كح ــد أدن ــى ومرخ ــص ل ــه بمزاول ــة المهن ــة إضاف ــة إل ــى اخصائيي ــن
وفنييــن فــي كل تخصــص مــن التخصصــات المخبريــة المختلفــة.
ب .يجــوز التعاقــد مــع مختبــر مختــص فــي حــال عــدم توفــر طبيــب استشــاري أو نائــب أول مختبر
فــي المستشــفيات التــي ال تتوافــر فيهــا تخصصــات الباطنــة أو الجراحــة العامــة أو النســاء والــوالدة
أو األطفـــال ويكتفـــى بطبيـــب نائـــب مختبـــر كحـــد أدنـــى حســـب عـــدد األســـرة.
ج .يك ــون المس ــؤول ع ــن المختب ــر ف ــي المجمع ــات الطبي ــة طبي ــب نائ ــب مختب ــر أو أخصائ ــي أول
مختبــرات كحــد أدنــى ومرخــص لهمــا بمزاولــة المهنــة مــع توفيــر أخصائــي مختبــر وعــدد  2فنــي
مختبــر ويجــوز االكتفــاء بأخصائــي مختبــر فــي حــال التعاقــد مــع مختبــر مختــص فــي حــال عــدم
توفــر طبيــب نائــب مختبــر أو أخصائــي أول مختبــرات.
د .يش ــترط ف ــي المختب ــرات المس ــتقلة توف ــر استش ــاري غي ــر طبي ــب ف ــي تخص ــص المختب ــر أو
طبي ــب نائ ــب أول مختب ــر م ــع توفي ــر أخصائ ــي مختب ــر وع ــدد  2فن ــي مختب ــر ف ــي الم ــدن التالي ــة
(الريــاض ،مكــة المكرمــة ،المدينــة المنــورة ،جــدة ،الدمــام ،الخبــر) ،ويجــوز االكتفــاء بطبيــب نائــب
مختب ــر أو أخصائ ــي أول مختب ــر وع ــدد  2فن ــي مختب ــر ف ــي الم ــدن األخ ــرى.

 -4مرافق وتجهيزات المختبر:
أ .مكتب الستقبال المراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.
ب .مســاحة كافيــة إلجــراء الفحوصــات المختلفــة وغرفــة مســتقلة فــي حــال القيــام بالفحوصــات
الجرثوميــة.
ت .يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم .)23
 -5الفحوصات المخبرية:
يق ــدم كل مختب ــر عن ــد الترخي ــص أو التجدي ــد ،بي ــان بجمي ــع أن ــواع األجه ــزة التش ــخيصية المس ــتخدمة،
وكشــف بالتحاليــل المخبريــة التــي يقــوم بهــا ومتوســط أســعارها وأن تكــون الفحوصات المســموحة
للمختبــرات العامــة والمتخصصــة علــى النحــو اآلتــي :
أ -تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق (مرفق رقم . )23
ب -تجــرى بالمختبــر المتخصــص باإلضافــة إلــى التحاليــل المخبريــة الروتينيــة ،التحاليــل المخبريــة
التخصصيــة حســب نشــاط المختبــر وذلــك فــي حالــة توفــر التجهيــزات الالزمــة المبينة فــي المرفق
(مرفــق رقــم .)23
 -6بيانات التحليل:
تــدون نتائــج التحاليــل والفحوصــات علــى نمــاذج مطبوعــة مخصصــة لــكل قســم مــن أقســام المختبــر
وتحمــل البيانــات اآلتيــة:
أ -اســم وعنوان ورقــم ترخيص المختبر  -اســم القســم المختص  -اســم وعنــوان المريــض  -رقم
الس ــجل المدن ــي أو اإلقام ــة  -التاري ــخ  -اس ــم جه ــة اإلحال ــة  -رق ــم التسلس ــل ف ــي الس ــجل  -ن ــوع
العين ــة والفح ــص المطل ــوب  -نتيج ــة الفح ــص  -اس ــم وتوقي ــع الفاح ــص وتوقي ــع مدي ــر المختب ــر
وخت ــم المختب ــر.
ب -تطب ــع بالتقاري ــر المخبري ــة الح ــدود والمع ــدالت الطبيعي ــة القياس ــية لجمي ــع أن ــواع الفحوص ــات
طبق ــً للط ــرق المتبع ــة ف ــي المختب ــر ويعط ــى المراج ــع أص ــل التقري ــر ويحتف ــظ ف ــي المختب ــر
بص ــورة من ــه ورقي ــا أو إلكتروني ــا.
 -7فـــي حالـــة رغبـــة المختبـــر الخـــاص المســـتقل أو ضمـــن مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أخـــرى إرســـال أو
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اس ــتقبال عين ــات مخبري ــة م ــن مؤسس ــات صحي ــة خاص ــة أخ ــرى يل ــزم اتب ــاع اإلج ــراءات المنظم ــة لذل ــك
حس ــب المرف ــق (مرف ــق رق ــم .)23
 2/15شروط وضوابط أقسام األشعة:
 -1يجب أن يحتوي قســـم األشـــعة في المستشـــفيات ذات السعة الســـريرية  100ســـرير فأكثر على
أجهزة األشـــعة العامـــة والموجات الصوتيـــة وأجهزة األشـــعة المقطعية.
 -2يشـــترط في أقســـام األشـــعة في المستشـــفيات توفر العدد الكافي من األطباء كحد أدنى على
النحو التالي:
أ .المستشــفى ذو الســعة الســريرية أقــل مــن ( 100ســريرًا) يجــب أن يتوافر فيــه على األقــل طبيب
استشــاري ونائب أول أشعة.
ب .المستش ــفى ذو الس ــعة الس ــريرية م ــن ( 200 - 100س ــريرًا) يج ــب أن يتواف ــر في ــه عل ــى األق ــل
طبيـــب استشـــاري أشـــعة وعـــدد ( )2طبيـــب نائـــب أول أشـــعة.
ت .المستش ــفى ذو الس ــعة الس ــريرية أكث ــر م ــن ( 300 - 200س ــريرًا) يج ــب أن يتواف ــر في ــه عل ــى
األقـــل عـــدد ( )2طبيـــب استشـــاري أشـــعة وعـــدد ( )2طبيـــب نائـــب أول أشـــعة ويتـــم اضافـــة عـــدد
( )1طبي ــب استش ــاري أش ــعة وع ــدد ( )1نائ ــب أول أش ــعة ل ــكل ( )100س ــرير إضاف ــي.
ث .يج ــوز االس ــتفادة م ــن خدم ــات مراك ــز ط ــب األش ــعة االتصال ــي ف ــي ح ــال ع ــدم توف ــر طبي ــب
استشـــاري أو نائـــب أول أشـــعة فـــي المستشـــفيات التـــي ال تتوافـــر فيهـــا تخصصـــات الباطنـــة
والجراح ــة العام ــة والنس ــاء وال ــوالدة واألطف ــال ويكتف ــى بطبي ــب نائ ــب اش ــعة تش ــخيصية كح ــد
أدنـــى حســـب عـــدد األســـرة.
 -3يش ــترط الفتت ــاح قس ــم للع ــاج باألش ــعة ف ــي المستش ــفى أن يتوف ــر ب ــه استش ــاريون متخصص ــون
فـــي هـــذا النـــوع مـــن العـــاج.
 -4يشــترط في مراكز األشــعة المســتقلة أو اقســام االشــعة في المجمعــات الطبيــة االلتــزام بالمعايير
والش ــروط العام ــة والمتطلب ــات ال ــواردة ف ــي الم ــواد ( )3/1،3/3م ــن ه ــذه الالئح ــة عل ــى النح ــو اآلت ــي:
أ -يشـــترط توفـــر طبيـــب نائـــب أشـــعة فـــي مراكـــز األشـــعة المســـتقلة ،وطبيـــب نائـــب أشـــعة
بالمجمع ــات الطبي ــة إذا كان ــت األجه ــزة الموج ــودة تحت ــوي عل ــى أجه ــزة أش ــعة عام ــة وموج ــات
فــوق صوتية فقــط وفــي حــال عــدم توفــر طبيــب نائــب أشــعة فــي المجمعــات الطبيــة يجــوز لتلك
المجمع ــات التعاق ــد م ــع مرك ــز ط ــب اش ــعة اتصال ــي.
ب -يش ــترط توف ــر طبي ــب استش ــاري أش ــعة ف ــي مراك ــز األش ــعة المس ــتقلة ،وطبي ــب نائ ــب أول
أشـــعة بالمجمعـــات الطبيـــة إذا كانـــت األجهـــزة تحتـــوي علـــى أجهـــزة أشـــعة عامـــة ،موجـــات
ف ــوق صوتي ــة ،أش ــعة مقطعي ــة أو رني ــن مغناطيس ــي ،وف ــي ح ــال ع ــدم توف ــر طبي ــب نائ ــب أول
أش ــعة ف ــي المجمع ــات الطبي ــة يج ــوز لتل ــك المجمع ــات التعاق ــد م ــع مرك ــز ط ــب اش ــعة اتصال ــي.
ت -يشـــترط إلجراء األشـــعة التداخلية توفر طبيب استشـــاري أشـــعة أو نائب أول أشعة متخصص
باألشـــعة التداخلية.
ث -يج ــوز عم ــل األش ــعة التداخلي ــة الخاص ــة باألوعي ــة الدموي ــة ف ــي اقس ــام األش ــعة بالمجمع ــات
الطبيـــة حســـب الشـــروط المرفقـــة (مرفـــق رقـــم .)24
ج -يجــوز أن يشــرف طبيــب األشــعة علــى أكثــر مــن مجمــع طبــي يتبــع نفــس صاحــب المؤسســة
الصحي ــة م ــع االلت ــزام بالمعي ــار األساس ــي للمنش ــأة.
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 -5يشترط لترخيص مركز طب األشعة االتصالي ما يأتي:
أ -التقــدم بطلــب الترخيص إلــى مديريات الشــؤون الصحية ويتــم احالتها إلــى الوكالة المســاعدة
لتنمية االســتثمار الصحــي بالوزارة.
ب	-توافر الحد األدنى من التجهيز (مرفق رقم .)25
ت -تقييـــم مركـــز طـــب األشـــعة االتصالـــي كل ســـنتين ،ويتـــم االحتفـــاظ بصـــور األشـــعة لمـــدة
س ــنتين عل ــى األق ــل.
 -6أحكام خاصة ألقسام ومراكز األشعة:
أ -يشـــترط إلعـــداد تقاريـــر األشـــعة المقطعيـــة والرنيـــن المغناطيســـي أن تكـــون عـــن طريـــق
أطبـــاء متخصصيـــن فـــي األشـــعة التشـــخيصية ال يقـــل تصنيفهـــم عـــن طبيـــب نائـــب أول أشـــعة.
ب 	-يشــترط أن يعــد تقاريــر أشــعة الثــدي طبيــب نائــب أول أشــعة كحد أدنــى وحاصــل علــى تأهيل
متخص ــص بأش ــعة الثدي.
ج -أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.

 -7أحكام عامة ألقسام األشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:
أ -يجــب تطبيــق برنامــج الجــودة النوعيــة ألجهزة األشــعة فــي المؤسســات الصحيــة الخاصة بشــكل
دوري وإرســـال التقاريـــر الخاصـــة بهـــا إلـــى أقســـام إدارات األشـــعة فـــي المناطـــق أو المحافظـــات
التــي تتبعهــا.
ب -توفير مسؤول للحماية من اإلشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بمدير المؤسسة مباشرة.
ت -يجـــب تطبيـــق برنامـــج الحمايـــة مـــن االشـــعاع ومعاييـــر ســـامة أجهـــزة األشـــعة والرنيـــن
المغناطيس ــي ف ــي المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة بم ــا يتواف ــق م ــع اش ــتراطات هيئ ــة الرقاب ــة
النوويـــة واالشـــعاعية.
ث -يش ــترط لمن ــح أو تجدي ــد تراخي ــص المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة الت ــي لديه ــا أقس ــام أش ــعة
تأمي ــن بطاق ــات قي ــاس الجرع ــات اإلش ــعاعية الش ــخصية للعاملي ــن ف ــي مج ــال اإلش ــعاع ،وإرس ــال
النتائ ــج إل ــى أقس ــام الحماي ــة م ــن اإلش ــعاع ف ــي المناط ــق أو المحافظ ــات الت ــي تتبعه ــا ،وتطبي ــق
برنام ــج توكي ــد الج ــودة النوعي ــة عل ــى أجه ــزة األش ــعة وإرس ــالها إل ــى إدارات األش ــعة ف ــي المناط ــق
أو المحافظ ــات الت ــي تتبعه ــا.
 3 /15شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد:
 -1يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقالً أو ضمن مجمع عيادات وفق الضوابط التالية:
أ -يمنــح تصريــح جراحــة اليــوم الواحــد لطبيــب استشــاري فــي مجــال تخصصــه ممــن تنطبــق عليــه
الشــروط علــى أن يقــدم الطلــب مرفقــً بــه قوائــم العمليــات التــي ســوف يقــوم بإجرائهــا حســب
(المرفــق رقــم .)26
ب -يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من األطباء واألخصائيين والفنيين.
 -2شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:
أ -حصــول الطبيــب علــى موافقــة الوكالــة المســاعدة لتنميــة االســتثمار الصحــي بعــد اســتيفاء
كاف ــة الش ــروط والضواب ــط الخاص ــة بعملي ــات الي ــوم الواح ــد.
ب -مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات (مرفق رقم .)26
ت -اتفاقي ــة س ــارية المفع ــول م ــع إح ــدى المستش ــفيات الخاص ــة أو الحكومي ــة بقب ــول الح ــاالت
الطارئ ــة والت ــي يس ــتلزم نقله ــا إل ــى المستش ــفيات ف ــي أي وق ــت.
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ث -إق ــرار بع ــدم الس ــماح ببق ــاء المري ــض بالمرك ــز للمبي ــت مهم ــا كان ــت الظ ــروف ويت ــم نق ــل
الح ــاالت الطارئ ــة إل ــى المستش ــفى.
ج -تعيي ــن مس ــؤوال ع ــن عه ــدة الم ــواد المخ ــدرة والمؤث ــرات الس ــتخدامها داخ ــل المرك ــز حس ــب
نظـــام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة والئحتـــه التنفيذيـــة ودليـــل إجراءاتـــه المرفقـــة
(مرف ــق رق ــم .)17
 -3أحكام عامة:
أ -ض ــرورة تحدي ــد أج ــر العملي ــة وإب ــاغ المري ــض ب ــه قب ــل إجرائه ــا بش ــكل مكت ــوب موق ــع عليه ــا
م ــن المري ــض وتحف ــظ ف ــي س ــجله الطب ــي.
ب -يعتبر ترخيــص الطبيب المرخــص له بممارســة عمليــات جراحة اليــوم الواحد ترخيصًا شــخصيًا
وال يســمح بممارســة النشــاط ألي طبيــب آخــر غيــر مرخــص لــه بممارســة هذا النشــاط.
ج -يمن ــح الترخي ــص للطبي ــب لممارس ــة ه ــذا النش ــاط لم ــدة ع ــام ويتق ــدم ف ــي نهايت ــه لمديري ــة
الش ــؤون الصحي ــة بطل ــب التجدي ــد.
د -بعــد موافقــة الوكالــة المســاعدة لتنميــة االســتثمار الصحــي يتــم تجديــد الترخيــص للطبيــب
لم ــدة ع ــام آخ ــر عل ــى أن يرف ــق بالطل ــب تقري ــر ش ــامل ع ــن العملي ــات الت ــي أجري ــت .ث ــم يج ــدد
نظاميـــً حســـب مـــا ورد بالمـــادة رقـــم (2/3ل) مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام مزاولـــة المهـــن
الصحي ــة الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )59/وتاري ــخ 1426/11/4هـــ.

 4/15الخدمات الصحية المساندة
 -1تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:
أ -مراكز الرعاية الطبية العاجلة (مرفق رقم )27
ب -مراكز الرعاية الحرجة (مرفق رقم )28
ج -العيادات الطبية المتنقلة (مرفق رقم )29
د -مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي (مرفق رقم )30
هـ -مراكز الرعاية الطبية المنزلية (مرفق رقم )31
و -مراكز تلطيف األلم (مرفق رقم )32
ز -مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين (مرفق رقم )33
ح -مراكز العالج الطبيعي (مرفق رقم )34
ط -مراكز العالج الوظيفي (مرفق رقم )35
ي -مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية (مرفق رقم )36
ك -مراكز عالج النطق والتخاطب والبلع (مرفق رقم )37
ل -مراكز عالج أمراض السمع (مرفق رقم )38
م -مراكز العالج والتأهيل النفسي (مرفق رقم )39
ن -محالت النظارات الطبية (مرفق رقم )40
س -معامل األسنان والتركيبات الصناعية (مرفق رقم )41
ع -مراكز العناية بالقدم والكاحل (مرفق رقم )42
ف -مراكز التغذية (مرفق رقم )43
ص -مراكز الغسيل الكلوي (مرفق رقم )44
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ق -مراكز تجميع البالزما (مرفق رقم )45
ر -أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
 -2مراكــز التأهيــل الطبــي :هــي المراكــز التــي تحتــوي علــى تخصصيــن كحــد أدنــى مــن التخصصــات
التاليـــة (عـــاج طبيعـــي – عـــاج وظيفـــي – عـــاج أمـــراض النطـــق والتخاطـــب والبلـــع – عـــاج أمـــراض
الســـمع – العـــاج والتأهيـــل النفســـي – العنايـــة بالقـــدم والكاحـــل – التغذيـــة – األطـــراف االصطناعيـــة
واألجهـــزة التقويميـــة) وذلـــك حســـب (المرفـــق رقـــم .)46
 -3شروط ومواصفات مراكز الخدمات الصحية المساندة:
يج ــب أن يتوف ــر ف ــي مراك ــز الخدم ــات الصحي ــة المس ــاندة المعايي ــر والش ــروط العام ــة المطلوب ــة ف ــي
المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة ال ــواردة ف ــي الم ــواد ( )3/3- 1/3م ــن ه ــذه الالئح ــة ،كم ــا يج ــب أن تتوف ــر
كح ــد أدن ــى الش ــروط والمواصف ــات الخاص ــة ب ــكل مرك ــز (وف ــق الضواب ــط والقوائ ــم االسترش ــادية الت ــي
تضعهـــا الـــوزارة بهـــذه الالئحـــة) ،ويشـــترط أن يعمـــل بالمركـــز كـــوادر مرخـــص لهـــا بمزاولـــة المهنـــة
بإش ــراف مخت ــص ف ــي طبيع ــة عم ــل المرك ــز.
 5/15يلــزم الحصــول على موافقــة الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة أو المحافظــة إلضافة أي مــن األنشــطة التالية
وفق ــا للش ــروط والمتطلب ــات الفني ــة الملحق ــة بالالئح ــة:
أ -فحص العمالة الوافدة وعمال األغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)47
ب -اﻟﻌﻘﻢ وأطفـــال اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ( )IVFوفـــق أحـــكام نظـــام وحـــدات اإلخصـــاب واألجنـــة وعـــاج العقـــم الصـــادر
بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م )76/وتاريـــخ 1424/11/21هـــ والئحتـــه التنفيذيـــة (مرفـــق رقـــم .)48
ج -الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)49
د -وحدة جراحة البدانة في المستشفيات (مرفق رقم .)50
ه -وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية (مرفق رقم .)51
و -العالج الكيميائي لعالج األورام في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)52
ز -الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية (مرفق رقم .)53
ح -القسطرة القلبية في المستشفيات (مرفق رقم )54
ط -أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة السادسة عشرة:
تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــاج اإلســـعافي لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة الخطـــرة الـــواردة
إليه ــا وذل ــك دون مطالب ــة مالي ــة قب ــل تقدي ــم الع ــاج ،وفق ــً لم ــا تح ــدده الالئح ــة التنفيذي ــة.
الالئحة:
 1/16يج ــب أن تتوف ــر ف ــي أقس ــام الط ــوارئ بالمؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة األدوي ــة اإلس ــعافية ال ــواردة ف ــي
القائمـــة الملحقـــة (مرفـــق رقـــم .)20
 2/16العــاج اإلســعافي :تلتــزم المؤسســة الصحيــة الخاصــة بتقديــم العــاج اإلســعافي لكافــة الحــاالت الطارئــة
الخطــرة والجلطــات القلبيــة الــواردة إليهــا وذلــك دون مطالبــة ماليــة مســبقة أخ ـذًا فــي االعتبــار مــا يلــي:
 -1الحال ــة اإلس ــعافية وه ــي الحال ــة الناتج ــة ع ــن إصاب ــة أو م ــرض يمك ــن أن يه ــدد حي ــاة المري ــض أو أح ــد
أطراف ــه أو أعضائ ــه الداخلي ــة أو الخارجي ــة.
 -2اإلســـعافات األوليـــة وهـــي اإلجـــراءات الطبيـــة العاجلـــة التـــي تتطلبهـــا حالـــة المريـــض وتـــؤدي إلـــى
اس ــتقرار حالت ــه بش ــكل يس ــمح بنقل ــه.
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 -3الفحوصــات الضروريــة فــي الحــاالت اإلســعافية وهــي الفحوصــات التــي ال غنــى عنهــا لتشــخيص حالــة
المريـــض أو تقريـــر طريقـــة العـــاج.
 3/16قواعد عالج الحاالت اإلسعافية (مرفق رقم .)55

المادة السابعة عشرة:
تك ــون ف ــي كل مديري ــة للش ــؤون الصحي ــة لج ــان للتفتي ــش عل ــى المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة للتأك ــد
م ــن تطبيقه ــا أح ــكام ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة والق ــرارات الت ــي تصدره ــا ال ــوزارة بموجب ــه ومراقب ــة
مس ــتويات الج ــودة النوعي ــة وتح ــدد الالئح ــة التنفيذي ــة كيفي ــة تكوي ــن ه ــذه اللج ــان وأس ــلوب عمله ــا.
الالئحة:
 1/17يتول ــى موظف ــون  -يص ــدر بتس ــميتهم ق ــرار م ــن وكي ــل ال ــوزارة المس ــاعد لاللت ــزام أو م ــن ُيفوض ــه -
أعم ــال الرقاب ــة والتفتي ــش عل ــى المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة للتأك ــد م ــن تطبيقه ــا أح ــكام ه ــذا النظ ــام
والئحت ــه التنفيذي ــة والق ــرارات الت ــي تصدره ــا ال ــوزارة بموجب ــه ومراقب ــة مس ــتويات الج ــودة والنوعي ــة.
 2/17يج ــوز االس ــتعانة بالمختصي ــن م ــن خ ــارج ال ــوزارة وف ــق م ــا ي ــراه وكي ــل ال ــوزارة المس ــاعد لاللت ــزام أو م ــن
يفو ضـــه .

 3/17للمفتش الصالحيات التالية:
 -1زيــارة المؤسســات الصحيــة الخاصة ومــا تحتويه مــن مرافــق وأقســام ،والتأكد مــن التزامهــا بأحكام
هذا النظام والئحتــه التنفيذية والقــرارات والتعليمات التــي تصدرها الوزارة ،كالشــروط العامــة والخاصة
والمواصفــات الفنيــة واإلداريــة ،وأنظمــة الجــودة وســامة المرضــى ،ومراقبــة العــدوى ،ومســتوى الجودة
النوعي ــة وغيرها.
 .2االط ــاع عل ــى الس ــجالت والتأك ــد م ــن س ــامة األجه ــزة والمع ــدات ،ونظامي ــة عم ــل الك ــوادر العامل ــة
فيهــا.
 .3سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له عالقة بها.
 .4ضبط وإثبات المخالفات وجمع األدلة والقرائن وإعداد المحاضر الالزمة لذلك.
 4/17على المؤسسات الصحية الخاصة التعاون مع المفتشين وتسهيل مهامهم.
 5/17يلتــزم مالــك المؤسســة الصحيــة المخالفــة أو وكيلــه بتزويــد إدارة االلتــزام بالمديريــة او اإلدارة المعنيــة
ببيانـــات التواصـــل المعتمـــدة لتلـــك المؤسســـة.
المبلـــغ بالشـــكوى
 6/17يعتبـــر الشـــكوى أو البـــاغ عـــن طريـــق مركـــز البالغـــات ( )٩٣٧بمثابـــة إقـــرار مـــن ُ
أو الب ــاغ.
 7/17التقييم الذاتي:
 -1تخضـــع جميـــع المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة لبرنامـــج التقييـــم الذاتـــي والـــذي فيـــه ُتقيـــم مـــدى
التزامهـــا باألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا بـــوزارة الصحـــة ذاتيـــً.
 -2يعتمــد المفتــش هــذا التقييــم بعــد وقوفــه ميدان ًيــا علــى المؤسســة والتأكــد مــن ســامة إجــراءات
المؤسس ــة وع ــدم مخالفته ــا ألح ــكام ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة ،ويعت ــد ب ــه كمحض ــر تفتي ــش.
 -3يج ــوز للجه ــة المختص ــة بال ــوزارة من ــح مهل ــة تصحيحي ــة للمؤسس ــة الت ــي تفص ــح عم ــا لديه ــا م ــن
مخالفـــات مـــن خـــال برنامـــج التقييـــم الذاتـــي ،وعلـــى المؤسســـة االلتـــزام بهـــذه المـــدة التصحيحيـــة
وتصحي ــح م ــا لديه ــا م ــن مخالف ــات.
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 -4تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بإيق ــاف النش ــاط مح ــل المخالف ــة والت ــي تمث ــل خطــرًا عل ــى
ســـامة المرضـــى.
 -5فــي حــال عــدم التــزام المؤسســة بالمهلــة التصحيحيــة ،وبــدون الحصــول علــى موافقــة مــن الجهــة
المختصــة بالــوزارة لتمديــد المهلــة ألســباب مبــررة ،يتــم ضبــط المخالفــة ألحــكام هــذا النظــام والئحتــه
التنفيذي ــة ،واس ــتكمال اإلج ــراءات النظامي ــة.

المادة الثامنة عشرة:
يلغ ــى الترخي ــص بانتق ــال ملكي ــة المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة إل ــى مال ــك آخ ــر ،أو تغيي ــر نش ــاط المؤسس ــة
أو تغيي ــر الم ــكان المخص ــص له ــا بممارس ــة النش ــاط في ــه دون موافق ــة ال ــوزارة.
الالئحة:
 1/18يشــترط حصــول مالك المؤسســة الصحيــة الخاصــة على موافقــة الــوزارة على نقــل ملكية المؤسســة
إلــى مالــك آخــر أو تغييــر نشــاطها أو تغييــر مــكان ممارســتها للنشــاط .ويعتبــر الترخيــص الغيــً ودون الحاجة
إلـــى أي إجـــراء مـــن الـــوزارة فـــي حـــال عـــدم حصـــول المالـــك علـــى الموافقـــة .ويحـــق للـــوزارة اتخـــاذ إجـــراء
اإلغــاق الفــوري علــى المؤسســة المعنيــة وتوقيــع الجــزاءات التــي يقرهــا هــذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:

ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية:
 .1انته ــاء مدت ــه دون طل ــب المرخ ــص ل ــه تجدي ــده وال يح ــول ذل ــك دون التق ــدم بطل ــب الحص ــول عل ــى
ترخي ــص جدي ــد بع ــد اس ــتكمال الش ــروط النظامي ــة.
 .2مض ــي س ــتة أش ــهر م ــن وف ــاة صاح ــب المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة ويج ــوز إبق ــاء الرخص ــة لمصلح ــة
الورثــة طــوال المــدة التــي تحددهــا الــوزارة وفقــً لظــروف كل حالــة علــى أن يتقــدم الورثــة بطلــب خــال
س ــتة أش ــهر م ــن تاري ــخ الوف ــاة.
الالئحة:
 1/19ال يج ــوز االس ــتمرار بتش ــغيل المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بع ــد انته ــاء م ــدة الترخي ــص دون الب ــدء ف ــي
إج ــراءات التجدي ــد ال ــواردة ف ــي الم ــادة (.)2/19
 2/19تجديد الترخيص:
 -1يج ــب عل ــى المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة التق ــدم بطل ــب مكتم ــل لتجدي ــد الترخي ــص الممن ــوح له ــا
قبــل انتهــاء مدتــه بثالثــة أشــهر علــى األقــل.
 -2تق ــوم المديري ــة عن ــد اس ــتالم الطل ــب بتجدي ــد الترخي ــص بع ــد اكتم ــال المس ــوغات النظامي ــة خ ــال
 30يوم ــً وال تتحم ــل المؤسس ــة الصحي ــة أي مس ــؤولية ج ــراء التأخ ــر ف ــي تجدي ــد الترخي ــص.
 -3يجــدد الترخيــص تلقائيــً عنــد حصــول المؤسســة الصحيــة علــى شــهادة اعتمــاد صــادرة مــن المركــز
الس ــعودي العتم ــاد المنش ــآت الصحي ــة باإلضاف ــة إل ــى أي اعتم ــاد دول ــي أخ ــر معت ــرف ب ــه ف ــي المملك ــة
شــريطة أنــه لــم يمــض أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى حصولهــا علــى شــهادة االعتماد.
 3/19يج ــوز لمديري ــة الش ــؤون الصحي ــة اإلبق ــاء عل ــى الرخص ــة وع ــدم إنهائه ــا بن ــا ًء عل ــى طل ــب الورث ــة خ ــال
ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ وفـــاة صاحـــب المؤسســـة الصحيـــة.
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المادة العشرون:
مـــع عـــدم اإلخـــال بـــأي عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن قـــام بفتـــح مؤسســـة
صحيـــة خاصـــة دون ترخيـــص بالعقوبـــات التاليـــة:
 .1إغ ــاق المؤسس ــة والحرم ــان م ــن الحص ــول عل ــى ترخي ــص لم ــدة ال تق ــل ع ــن س ــتة أش ــهر وال تزي ــد عل ــى
س ــنتين م ــن تاري ــخ اإلغ ــاق.
 .2غرام ــة مالي ــة ال تق ــل ع ــن ( )10.000عش ــرة آالف ري ــال وال تزي ــد عل ــى ( )30.000ثالثي ــن أل ــف ري ــال ف ــي حال ــة
مراك ــز الخدم ــة الصحي ــة المس ــاندة.
 .3غرام ــة مالي ــة ال تق ــل ع ــن ( )30.000ثالثي ــن أل ــف ري ــال وال تزي ــد عل ــى ( )100.000مائ ــة أل ــف ري ــال ف ــي حال ــة
المختبـــرات ومراكـــز األشـــعة ومراكـــز النقـــل اإلســـعافي.
 .4غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن ( )50.000خمســـين ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى ( )150.000مائـــة وخمســـين ألـــف
ريـــال فـــي حالـــة العيـــادات والمجمعـــات الطبيـــة ومراكـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد.
 .5غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن ( )100.000مائـــة ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى ( )300.000ثالثمائـــة ألـــف ريـــال فـــي
حال ــة المستش ــفيات بجمي ــع فئاته ــا.

المادة الحادية والعشرون:

فيم ــا ع ــدا المخالف ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة (العش ــرين) وم ــع ع ــدم اإلخ ــال ب ــأي عقوب ــة أش ــد ين ــص
عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذا النظـــام بعقوبـــة أو أكثـــر
م ــن العقوب ــات اآلتي ــة:
 .1غرامة مالية ال تقل عن ( )10.000عشرة آالف ريال وال تزيد على ( )100.000مائة ألف ريال.
 .2إغ ــاق المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة لم ــدة ال تزي ــد ع ــن س ــتين يوم ــً وعل ــى المؤسس ــة اتخ ــاذ الترتيب ــات
الالزمــة لنقــل المرضــى المنوميــن للعالج فيهــا إلى مؤسســات أخــرى قبــل اإلغالق.
 .3ســـحب الترخيـــص وال يجـــوز لصاحـــب الترخيـــص التقـــدم بطلـــب ترخيـــص جديـــد إال بعـــد مضـــي ســـنتين
علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ تنفيـــذ قـــرار الســـحب.

المادة الثانية والعشرون:
تختــص اللجنــة الطبيــة الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي نظــام مزاولــة مهنــة الطــب البشــري وطــب األســنان
بالنظــر فــي مســؤولية المؤسســات الصحيــة الخاصــة عــن األخطــاء الطبيــة المهنيــة التــي ترفــع بهــا مطالبــة
بالحــق الخــاص أو العــام.
4

المادة الثالثة والعشرون:

يج ــوز بق ــرار م ــن اللج ــان المنص ــوص عليه ــا ف ــي الم ــادة (الخامس ــة والعش ــرين) ــــ كإج ــراء تحفظ ــي ــــ إيق ــاف
ممارس ــة النش ــاط مح ــل المخالف ــة إذا وج ــدت أدل ــة وقرائ ــن قوي ــة عل ــى وق ــوع مخالف ــات دل عليه ــا التحقي ــق
األول ــي تك ــون عقوبته ــا – ف ــي حال ــة ثبوته ــا – س ــحب الترخي ــص أو إغ ــاق المؤسس ــة الصحي ــة.

 4ألغي هذا النظام بصدور نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م )59/بتاريخ 1426/11/4هـ.
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الالئحة:
 1/23إذا اتض ــح للجن ــة المختص ــة بالنظ ــر ف ــي مخالف ــات أح ــكام نظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة بن ــا ًء
علــى محاضــر التفتيــش الــذي تــم إجراؤهــا والمســتندات المقدمــة مــن قبــل المفتــش علــى وجــود قرائــن أو
أدلــة قويــة تقتضــي ســحب الترخيــص أو إغــاق المؤسســة الصحيــة الخاصــة ،فلهــا اصــدار قــرار إغــاق المؤسســة
الصحي ــة الخاص ــة أو ج ــزء منه ــا عل ــى الف ــور ،واب ــاغ ادارة االلت ــزام التخ ــاذ م ــا يل ــزم حي ــال ذل ــك.

المادة الرابعة والعشرون:
تتخ ــذ ال ــوزارة م ــا يل ــزم الس ــتمرار تلق ــي المرض ــى م ــا يحتاجون ــه م ــن ع ــاج بالطريق ــة الت ــي تراه ــا مناس ــبة
إذا كان ســـيترتب علـــى إغـــاق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة إلحـــاق ضـــرر بالمرضـــى المســـتفيدين مـــن
خدماته ــا.
الالئحة:

 1/24فيم ــا ع ــدا المستش ــفيات الخاص ــة ف ــإن عل ــى مديري ــات الش ــؤون الصحي ــة وض ــع اع ــان للجمي ــع عل ــى
مدخ ــل المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة يوض ــح أن المؤسس ــة مغلق ــة ،أم ــا بالنس ــبة للمستش ــفيات الخاص ــة
تقــوم المديريــة بتشــكيل لجنــة مــن ذوي االختصــاص للنظــر فــي شــأن مرضــى المستشــفى المنوميــن بــه
أو المراجعي ــن لعيادات ــه م ــع مراع ــاة أن تعام ــل الح ــاالت الخط ــرة وفق ــً لم ــا ورد ف ــي الم ــادة السادس ــة عش ــر
مـــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن العـــاج اإلســـعافي.

المادة الخامسة والعشرون:

 .1تكــون بقــرار مــن الوزيــر لجــان فــي مديريــات الشــؤون الصحيــة وتتكــون كل منهــا مــن ثالثــة أعضــاء علــى
األق ــل عل ــى أن يك ــون أحده ــم استش ــاريًا ف ــي المه ــن الطبي ــة ويك ــون الثان ــي مستش ــارًا نظامي ــً للنظ ــر
فـــي مخالفـــات أحـــكام هـــذا النظـــام وتوقيـــع العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فيـــه ،وال تنفـــذ قـــرارات هـــذه
اللج ــان إال بع ــد اعتماده ــا م ــن الوزي ــر أو م ــن يفوض ــه.
 .2يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خالل ستين يومًا من تاريخ اإلبالغ.
 .3ينش ــر حك ــم الق ــرار النهائ ــي الص ــادر بالعقوب ــة عل ــى نفق ــة المخال ــف ف ــي ث ــاث صح ــف محلي ــة ،تص ــدر
إحداهـــا علـــى األقـــل فـــي مقـــر إقامتـــه فـــإن لـــم تكـــن هنـــاك صحيفـــة فـــي المنطقـــة ففـــي الصحيفـــة
الص ــادرة ف ــي أق ــرب منطق ــة له ــا.
 .4تبيـــن الالئحـــة التنفيذيـــة مـــدة العضويـــة فـــي هـــذه اللجـــان واإلجـــراءات التـــي تتبعهـــا فـــي ســـير أعمالهـــا
وتبليـــغ قراراتهـــا.
الالئحة:
 1/25تنظــر اللجنة فــي المخالفات الناشــئة عن تطبيق نظام المؤسســات الصحيــة الخاصة والئحتــه التنفيذية
وتوقيع العقوبة المناســبة في حــدود اختصاصهــا ،ويراعى في تطبيــق العقوبة جســامة المخالفــة ،ونوعيتها،
وأثرهــا على ســامة المرضى.
 2/25تعق ــد اللجن ــة جلس ــاتها بمديري ــة الش ــؤون الصحي ــة ،أو المق ــر ال ــذي ت ــراه مناس ــبًا ،وال يك ــون انعق ــاد
اللجن ــة صحيح ــً إال بحض ــور ثالث ــة أعض ــاء عل ــى أن يك ــون م ــن بينه ــم الرئي ــس أو نائب ــه ومراع ــاة التخصص ــات
الــواردة فــي نــص المــادة النظاميــة ( ،)1-25وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة وفــي حــال تســاوي األصــوات ُيرجــح القــرار
الـــذي يصـــوت لـــه رئيـــس اللجنـــة.
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 3/25تكــون مــدة العضويــة فــي لجــان المخالفــات الناشــئة عــن تطبيــق نظــام المؤسســات الصحيــة الخاصــة
ثـــاث ســـنوات اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار تشـــكيلها قابلـــة للتجديـــد.
 4/25يج ــوز للجن ــة اس ــتدعاء المخال ــف وكل م ــن ل ــه ارتب ــاط بالمخالف ــة مت ــى م ــا رأت الحاج ــة لذل ــك ،وفيم ــا
ع ــدا ذل ــك ،تق ــوم اللجن ــة م ــن تلق ــاء نفس ــها بنظ ــر المخالف ــة وإص ــدار قراره ــا.
 5/25يج ــوز للجن ــة االس ــتعانة بالخب ــراء المختصي ــن ،وله ــا ف ــي ذل ــك االس ــتعانة بالخب ــراء م ــن داخ ــل أو خ ــارج
ال ــوزارة.
ُ 6/25تصــدر اللجنــة قرارتهــا مســتندة علــى األدلــة والقرائــن الدالــة علــى مخالفــة أحــكام هــذا النظــام والئحتــه
التنفيذية.
 7/25يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجان.
ُ 8/25ت ِ
بلــغ اللجــان قراراتهــا الصــادرة لــذوي الشــأن بالوســائل والطــرق المعتبــرة فــي المملكــة والتــي تحقــق
الغايــة منــه.
 9/25تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات اللجان.

المادة السادسة والعشرون:
يج ــب عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة أن توض ــح أح ــكام نظ ــام العم ــل والعم ــال لم ــن تري ــد التعاق ــد مع ــه
وكذل ــك دلي ــل اإلج ــراءات والوص ــف الوظيف ــي واألنظم ــة ذات العالق ــة المعم ــول به ــا ف ــي المملك ــة العربي ــة
الس ــعودية قب ــل التعاق ــد مع ــه.
5

الالئحة:
 1/26يج ــب عل ــى كل مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة أن توض ــح للمم ــارس الصح ــي نظ ــام مزاول ــة المه ــن الصحي ــة
والئحت ــه التنفيذي ــة الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )59/وتاري ــخ 1426/04/11هـــ.

المادة السابعة والعشرون:
تلت ــزم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة بتمكي ــن الممارس ــين الصحيي ــن م ــن حض ــور برام ــج التعلي ــم الطب ــي
المس ــتمر ف ــي مج ــال تخصصه ــم س ــواء داخ ــل المملك ــة أو خارجه ــا وفق ــً لم ــا تح ــدده الهيئ ــة الس ــعودية
للتخصص ــات الصحي ــة.

المادة الثامنة والعشرون:
تلت ــزم جمي ــع المستش ــفيات بإيج ــاد مكتب ــة طبي ــة داخله ــا ،كم ــا تلت ــزم باالش ــتراك ف ــي الدوري ــات العلمي ــة
المناســبة فــي مجــال تخصصهــا أمــا المؤسســات الصحيــة األخــرى فعليهــا توفيــر الدوريــات العلمية األساســية
ذات العالقـــة بتخصصهـــا.
الالئحة:
 1/28يجوز االكتفاء بالمكتبة االلكترونية.

 5تم تعديل مسمى النظام إلى نظام العمل بناء على المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/8/23هـ.

49

نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 40 /بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية ،اإلصدار الثالث 2019

المادة التاسعة والعشرون:
يج ــوز للوزي ــر ف ــي األح ــوال الطارئ ــة الت ــي تس ــتلزم تجني ــد كل اإلمكان ــات الصحي ــة أن يأم ــر باس ــتعمال أي
مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أو جـــزء منهـــا فـــي األغـــراض التـــي يراهـــا علـــى أن تقـــوم الـــوزارة بتســـديد
التكالي ــف العادل ــة ع ــن م ــدة اس ــتعمالها.
الالئحة:
 1/29عن ــد زوال الحال ــة الطارئ ــة تق ــوم المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة برف ــع مطالبته ــا بتس ــديد التكالي ــف إل ــى
مديري ــة الش ــؤون الصحي ــة بالمنطق ــة أو المحافظ ــة المختص ــة التخ ــاذ اإلج ــراءات الالزم ــة وفق ــً لم ــا ورد ف ــي
المـــادة السادســـة عشـــر مـــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن العـــاج اإلســـعافي.

المادة الثالثون:
يجــب علــى المؤسســة الصحيــة الخاصــة أن تبلــغ فــورًا أقــرب ســلطة أمــن مختصــة ومديريــة الشــؤون الصحيــة
بالمنطقــة عــن أي حــادث جنائــي أو وفــاة تحــدث للمرضــى المراجعيــن لهــا أو المنوميــن فيهــا ويشــمل هــذا
االلتـــزام أيضـــً التبليـــغ عـــن أي حـــادث جنائـــي ألجـــأ المصـــاب الـــى طلـــب االســـعاف أو المعالجـــة فيهـــا ،كمـــا
أن عليهــا أن تحتفــظ بســجل كامــل عــن الحــوادث المروريــة واإلصابــات.
الالئحة:
 1/30ال يح ــق ألي مؤسس ــة صحي ــة خاص ــة االحتف ــاظ بأص ــل األوراق الثبوتي ــة أو احتج ــاز المرض ــى أو الموالي ــد أو
جثــث المتوفيــن لديهــم مقابــل مســتحقات ماليــة عليهــم ،وللمؤسســة الصحيــة اتخــاذ االجــراءات النظاميــة
لتحصيــل مســتحقاتها عبــر القنــوات الرســمية.

المادة الحادية والثالثون:
يحظ ــر عل ــى المؤسس ــة الصحي ــة الخاص ــة أن تق ــوم بالدعاي ــة ع ــن نفس ــها إال ف ــي الح ــدود الت ــي ال تتع ــارض
مـــع أخـــاق المهنـــة وفقـــً للمعاييـــر التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة.
الالئحة:
 1/31تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة وتلزم ممارسيها بالضوابط التي تضعها الوزارة ومنها:
 .1أال يك ــون اإلع ــان مخال ــف ل ــآداب الش ــرعية وألخالقي ــات المم ــارس الصح ــي المنص ــوص عليهم ــا ف ــي دلي ــل
أخالقيــات الممــارس الصحــي.
 .2ان يك ــون اإلع ــان ع ــن الممارس ــين الصحيي ــن وفق ــً للفق ــرة (ا) م ــن الم ــادة العاش ــرة م ــن نظ ــام مزاول ــة
المهـــن الصحيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م )59/بتاريـــخ 1426/11/4هـــ.

المادة الثانية والثالثون:

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والثالثون:

يحــل هــذا النظــام محــل نظــام المؤسســات الطبيــة الخاصــة الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم (م)58/
الصادر بتاري ــخ 1407/11/3هـ.
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المادة الرابعة والثالثون:
تس ــتمر التراخي ــص الص ــادرة للمؤسس ــات الصحي ــة الخاص ــة وفق ــً لألنظم ــة والتعليم ــات المعم ــول به ــا وق ــت
صـــدور هـــذا النظـــام وعلـــى هـــذه المؤسســـات تكييـــف أوضاعهـــا وفقـــً ألحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه
التنفيذيـــة خـــال خمـــس ســـنوات مـــن تاريـــخ نفـــاذ الالئحـــة التنفيذيـــة ويمكـــن تمديدهـــا بموافقـــة رئيـــس
مجل ــس ال ــوزراء بن ــا ًء عل ــى اقت ــراح م ــن وزي ــر الصح ــة.
الالئحة:
 1/34يج ــب عل ــى مراك ــز فح ــص العمال ــة وعم ــال التغذي ــة المس ــتقلة والمرخص ــة قب ــل ص ــدور ه ــذه الالئح ــة
تكيي ــف أوضاعه ــم بم ــا يتواف ــق م ــع م ــا ورد ف ــي الم ــادة ( )15م ــن ذات الالئح ــة.
 2/34تطب ــق الش ــروط ال ــواردة ف ــي ه ــذا النظ ــام والئحت ــه التنفيذي ــة عل ــى أي حال ــة م ــن ح ــاالت التص ــرف ف ــي
الملكي ــة.
 3/34تلغ ــي ه ــذه الالئح ــة جمي ــع م ــا ص ــدر م ــن تعامي ــم س ــابقة ذات الصل ــة بنظ ــام المؤسس ــات الصحي ــة
الخاص ــة والئحت ــه التنفيذي ــة.

المادة الخامسة والثالثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ النشر.
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