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كلمة افتتاحية

كخطــوة أساســية نحــو تنفيــذ اإلصــالح الشــامل للرعايــة الصحيــة فــي مصــر، تقــدم الهيئــة العامــة لإلعتمــاد والرقابــة الصحيــة دليــل 
معاييــر اعتمــاد منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة - 2021، والــذي يمثــل اســتمراًرا للجهــود التــي بــدأت فــي القــرن الماضي لتحســين 
ــا  ــا قيًم ــر القياســية. وهــذا اإلصــدار يعــد نتاًج ــة مــن خــالل وضــع المعايي ــة مصــر العربي ــة فــي جمهوري ــة الصحي خدمــات الرعاي
للجهــود المشــتركة بيــن ممثليــن مــن مختلــف القطاعــات الصحيــة فــي مصــر، ومنهــا وزارة الصحــة والســكان والقطــاع الخــاص 

وأســاتذة الجامعــات والنقابــات المهنيــة.
ــض  ــى المري ــز عل ــذي يرك ــا: المنظــور ال ــيين وهم ــن رئيس ــن منظوري ــة م ــة الصحي ــم الرعاي ــر تقدي ــل معايي ــذا الدلي ــرض ه ويع
والمنظــور الــذي يركــز علــى المؤسســة. ويتبنــى كل جــزء مــن الجزئيــن الرئيســيين مــن هــذا الدليــل أحــد هذيــن المنظوريــن ويناقــش 
ــل  ــذه الدلي ــن ه ــزء األول م ــاول الج ــهما. ويتن ــى أساس ــات عل ــاد المؤسس ــة العتم ــات الالزم ــن المتطلب ــى م ــد األدن ــل الح بالتفصي
متطلبــات وشــروط عمليــة االعتمــاد. ويتنــاول الجــزء الثانــي المعاييــر المتمركــزة حــول المريــض، ويتبنــى نمــوذج بيكــر للرعايــة 
ــاول الجــزء الثالــث  ــى احتياجــات المرضــى. ويتن ــى المريــض مــن أجــل ضمــان اســتجابة المؤسســات إل ــة التــي تركــز عل الصحي
المعاييــر المتمركــزة حــول المؤسســة، ويلقــي الضــوء علــى العديــد مــن الجوانــب الالزمــة ليصبــح مــكان العمــل مالئمــاً لتقديــم رعايــة 

صحيــة آمنــة وفعالــة، حيــث يتبنــى مفاهيــم تحســين بيئــة العمــل فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة. 
وقــد صيغــت هــذه المعاييــر بعنايــة لتوجيــه الوضــع الحالــي للرعايــة الصحيــة بمصــر نحــو رؤيــة مصــر 2030، كمــا تمــت مقارنتهــا 
بدقــة مــع المعاييــر الدوليــة للتأكــد مــن أنهــا تضاهــي جميــع المعاييــر الدوليــة باإلضافــة إلــي التأكــد مــن تطابقهــا مــع القوانيــن واللوائــح 
المصريــة ومالئمتهــا مــع الثقافــة المصريــة. وبذلــك تكــون المعاييــر حافــًزا إلحــداث التغييــر والتحســين فــي كال مــن ثقافــة وممارســة 

الرعايــة الصحيــة فــي مصــر. 
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مقـــدمه

إن الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض هــي الرعايــة الصحيــة التــي تحتــرم وتســتجيب إلــى تفضيــالت واحتياجــات وقيــم المرضــى 
ــرام، والدعــم  ــي االحت ــة المتمركــزة حــول المريــض ف ــى نطــاق واســع للرعاي ــق عليهــا عل ــل األبعــاد المتف ــي الخدمــة. وتتمث ومتلق
ــهولة  ــرة، وس ــاركة األس ــيقها ، ومش ــا وتنس ــة وانتقاله ــتمرارية الرعاي ــل، واس ــات والتواص ــة، والمعلوم ــة البدني ــي، والراح النفس
الحصــول علــى الرعايــة. وتســتند المراجعــات التــي تقيــس تجربــة المرضــى فــي مجــال الرعايــة الصحيــة علــى هــذه األبعــاد. وأثبتــت 
ــة المرضــى فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة  ــة المتمركــزة حــول المريــض تعمــل علــى تحســين تجرب الدراســات أن الرعاي
وإضافــة قيمــة عامــة للخدمــات. فعندمــا يعمــل مســئولو ومقدمــو الرعايــة الصحيــة والمرضــى واألســر فــي شــراكة، تتحســن جــودة 
وســالمة الرعايــة الصحيــة وتنخفــض التكاليــف ويــزداد رضــاء مقدمــي خدمــة الرعايــة الصحيــة ويتــم الوصــول بنجــاح إلــى تجربــة 

جيــدة للمريــض أثنــاء تلقيــه الرعايــة.
وقــد تؤثــر الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تأثيــراً إيجابيــاً أيضــاً علــى مقاييــس العمــل مثــل اإلدارة الماليــة والجــودة والســالمة 
ــة  ــة الصحي ــة المتمركــزة حــول المريــض هــي أحــد أبعــاد الرعاي ــم الخدمــة. إن الرعاي والرضــا ومــدي مســاهمة المنشــأة فــي تقدي
عاليــة الجــودة وتــم تعريفهــا فــي تقريــر »معهــد الطــب« Institute of Medicine-IOM- عبــور الفجــوات نحــو الجــودة- بأنهــا 
أحــد أهــداف الجــودة الســتة لتحســين الرعايــة. وفــي الســنوات األخيــرة، بــرزت االســتراتيجيات المســتخدمة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
لتحســين جــودة الرعايــة الصحيــة الشــاملة، مثــل التقاريــر العامــة والحوافــز الماليــة، بصفتهــا قــوى دافعــة علــى مســتوى السياســات 

لتحســين الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض.
ــر  ــون مخاط ــة يواجه ــة الصحي ــي الرعاي ــون ف ــط. فالعامل ــى فق ــى المرض ــرون عل ــة ال يقتص ــة الصحي ــة الرعاي ــالء أنظم إن عم
أيضــا. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار النقــاش حــول مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار راحــة ورفاهيــة العامليــن جــزًءا مــن مبــادرات ســالمة 
المرضــى، فــإن العديــد مــن المؤسســات تفكــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة، ومنهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي صناعــة الرعايــة 
ــة العامليــن: الســالمة والضغــط  ــى  راحــة ورفاهي ــد تؤثــر عل ــة جوانــب رئيســية ق ــم. وتوجــد ثالث ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي الصحي

ــكل التنظيمــي. النفســي والهي
كمــا يحــدد هــذا الدليــل الحــد األدنــى مــن المتطلبــات حتــى تلتــزم مؤسســات الرعايــة الصحيــة بمتطلبــات ســالمة المرضــى والتركيــز 

عليهــم مــع الحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة ومنظمــة وإيجابيــة.
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نطاق تطبيق الدليل

ــي  ــام ال ــي االنضم ــة ف ــز أو وحــدات، الراغب ــت مراك ــة، ســواء كان ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآت الرعاي ــر عل ــذه المعايي ــق ه تنطب
ــامل. ــي الش ــن الصح ــة التأمي منظوم

المنشآت المتضمنة:
تنطبق هذه المعايير على:

منشآت الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة والسكان؛ 	 
منشآت الرعاية الصحية األولية التابعة للقوات العسكرية وقوات األمن والقطاعات العامة اآلخرى؛	 
منشآت الرعاية الصحية األولية التابعة للنقابات والنوادي واالتحادات األخرى؛	 
منشآت الرعاية الصحية األولية الخاصة؛	 
منشآت الرعاية الصحية األولية الخيرية التي تُقدم خدمات لمجموعات سكانية معينة.	 

المنشآت الغير متضمنة:
ال تنطبق هذه المعايير على:

المراكز الصحية الوقائية التي تديرها الجامعات؛	 
مراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد؛	 
دور الرعاية أو مراكز إعادة التأهيل.	 
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الغــرض

إن معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة تصــف المســتوى الكــفء مــن الرعايــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل رعايــة 
المرضــى حيــث تعكــس مســتوى األداء المطلــوب والقابــل للتحقيــق مقارنــة بــاألداء الفعلــي لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويتمثــل 

الغــرض الرئيســي مــن معاييــر االعتمــاد فــي توجيــه والحفــاظ علــي ممارســات رعايــة صحيــة آمنــة وفعالــة مــن خــالل المعاييــر.
ــة   ــة األولي ــة الصحي ــآه الرعاي ــق اإلدارة ومنش ــن وفري ــاعد العاملي ــي تس ــا؛ فه ــة وتوجهه ــر إدارة المؤسس ــذه المعايي ــزز ه ــا تع كم
ــى وضــع سياســات  ــالزم ، وحت ــق ال ــن بالمهــام ، وضمــان التوثي ــف العاملي ــي التوظيــف، وتكلي ــة ف ــاع ممارســات آمن ــي اتب ككل ف

ــدة. ــا الجدي للتكنولوجي
إن التطابــق مــع معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة يضمــن مســئولية منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تجــاه قراراتهــا 
وأفعالهــا. كمــا تتمحــور العديــد مــن المعاييــر علــى المريــض وعلــى الســالمة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة وتقليــل حــدوث 
الضــرر. وتشــجع هــذه المعاييــر العامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تعزيــز المعرفــة لديهــم باســتمرار مــن خــالل الخبرة 
ــي الممارســة  ــد مجــاالت التحســين ف ــي تحدي ــر ف ــذه المعايي ــتخدم ه ــن أن تُس ــل. ويمك ــة العم ــر أحــدث أدل ــم المســتمر وتوفي والتعلي

اإلكلينيكيــة ومجــاالت العمــل، باإلضافــة إلــى تحســين ســالمة المرضــى وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة.
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االستخــدام
قـراءة وتفسيـر الدليـل 

تُقيــم الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة الهيــكل ، والعمليــات ، و/أو النتائــج الخاصــة بمنشــآه الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 
مــن خــالل وضــع المعاييــر التــي تتنــاول هــذه المفاهيــم.

ينقســم هــذا الدليــل إلــى ثالثــة أقســام، باإلضافــة إلى الكلمــة االفتتاحيــة، والمقدمة، ونطــاق تطبيق الدليــل، والغرض، واالســتخدام، 	 
والشــكر والتقديــر، واالختصــارات، وأنشــطة عملية المراجعة واالســتعداد لهــا، وقائمة المصطلحــات، والمراجع.

ينقسم كل قسم إلى فصول حيثما كان ذلك ممكناً.	 
يحتوي كل فصل على: 	 

مقدمة تتضمن الغرض العام	 
وثائق التنفيذ اإلرشادية التي يجب مراجعتها من أجل تحقيق التطابق مع المعايير.	 
تفاصيل أهداف الفصل تلي المقدمة، ولكل منها معيار أو أكثر.  	 

المعيــار هــو ؛ هــو مســتوي معيــن مــن الجــودة أو اإلنجــاز ، خاصــة ذلــك المســتوي الــذي يعتبــر مقبــوال، ويتكــون مــن نــص 	 
المعيــار، وكلمــات رئيســية، والغــرض، ودليــل عمليــة المراجعــة، وأدلــة التطابــق مــع المعيــار، والمعاييــر ذات الصلــة.

نص المعيار:	 
في هذا الدليل، يُكتب كل معيار في شكل جملة تكون مسبوقة بكود. 	 
يلي كل معيار جملة مكتوبة بلون غير األسود تصف أبعاد الجودة األساسية التي يتناولها المعيار.	 

الكلمات الرئيسية:	 
تهــدف الكلمــات الرئيســية إلــى مســاعدة المؤسســات علــى فهــم أهــم عنصــر )العناصــر( فــي نــص المعيــار. ولتلــك الكلمــات أو 	 

المفاهيــم داللــة كبيــرة. فهــي تجيــب علــى الســؤال: ؟ مــا الــذي يهــدف المعيــار إلــي قياســه؟
الغرض:	 

الغرض يهدف إلى مساعدة المؤسسات على فهم  المعني الكامل للمعيار.	 
ينقسم الغرض عادة إلى جزئين. 	 

معيــاري: يصــف هــدف ومنطــق المعيــار ويقــدم شــرًحا عــن كيــف يتناســب المعيــار مــع البرنامــج ككل، ويجيــب علــى 	 
الســؤال: لمــاذا يجــب التطابــق مــع المعيــار.

إخبــاري: يهــدف إلــى مســاعدة المؤسســات علــى تحديــد اســتراتيجية تفســير وتنفيــذ المعيــار، ويجيــب علــى الســؤال: 	 
كيــف ســيتم التطابــق مــع المعيــار؟

تتطلــب بعــض المعاييــر أن يتــم توثيــق وتنفيــذ وتســجيل و/أو مراقبــة الحــد األدنــي مــن المكونــات الالزمــة لتنفيــذ العمليــات، 	 
وعــادة مــا تســبق هــذه المكونــات عبــارة » علــي األقــل مــا يلــي« ثــم يليهــا قائمــة مــن المتطلبــات فــي تسلســل رقمــي أو 
أبجــدي. بنــاء علــي ذلــك، تعتبــر هــذه المكونــات أساســية وال يمكــن فصلهــا مــن أجــل الوصــول الــي الحــد األدنــى المقبــول 

مــن التطابــق مــع المعيــار.
 	:EOCsأدلة التطابق مع المعيار

تشــير أدلــة التطابــق مــع المعيــار إلــى مــا تتــم مراجعتــه وإعطــاء درجــه عليــه أثنــاء عمليــة المراجعــة فــي منشــآه الرعايــة 	 
الصحيــة األوليــة .

أدلــة التطابــق لــكل معيــار تحــدد متطلبــات التطابــق الكامــل مــع المعيــار حيــث يتــم أخــذ الدرجــة وفقًــا لــكل دليــل تطابــق 	 
مســتوفي.

دليل عملية المراجعة:	 
وهي تيسر علي المراجعين وتساعدهم في تقييم المعيار وفقاً ألدلة التطابق المطلوبة مع المعيار.	 
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المعايير ذات الصلة:	 
بمــا أن خدمــات الرعايــة الصحيــة ذات طبيعــة معقــدة، فــإن كل معيــار يقيــس جــزًءا صغيــًرا منهــا. ولفهــم معنــى كل معيــار 	 

فــي الســياق العــام لمعاييــر الرعايــة الصحيــة، يجــب أخــذ المعاييــر األخــرى ذات الصلــة فــي االعتبــار.
يتم تصنيف وتجميع المعايير في ثالث مجموعات: 	 

الفصول، حيث يتم تجميع المعايير ذات الهدف الموحد.	 
ــل 	  ــر لتحلي ــتراتيجي للمعايي ــف االس ــي التصني ــة إل ــودة باإلضاف ــاد الج ــد أبع ــار أح ــاول كل معي ــث يتن ــودة، حي ــاد الج أبع

ــا. ــودة الخاصــة به ــص الج خصائ
متطلبات التوثيق، حيث تتطلب بعض المعايير أنواًعا معينة من الوثائق.	 
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المفردات والكلمات المستخدمه 

هــذا الدليــل يســتخدم كلمــات ومفــردات معينــة لضمــان تحقيــق االتســاق والوضــوح، والتــي تعــد أهــم الكلمــات التــي تســاعد منشــآت 
الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي تفســير المعاييــر:

عملية، سياسة، إجراء، برنامج، خطة، أدلة عمل، بروتوكول. 1
كلما استخدمت كلمة »عملية« في معيار، فإنها تشير إلى متطلب من الضروري تحقيقه.

العملية:	 
سلسلة من األفعال أو الخطوات المتخذة من أجل تحقيق هدف معين. 

العملية الموثقة:	 
وثيقة تصف العملية ويمكن أن تكون في شكل سياسة أو إجراء أو برنامج أو خطة أو أدلة عمل أو بروتوكول.

السياسة:	 
مبدأ العمل الذي تتبناه المؤسسة.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما هي العملية؟	 
تُعد أكثر صرامة من أدلة العمل أو البروتوكوالت.	 
ال تتضمن األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

اإلجراء:	 
طريقة ثابتة أو رسمية للقيام بشيء ما.	 
عادة ما يجيب على السؤال: كيف تحدث العملية؟	 
يٌعد أكثر صرامة من أدلة العمل أو البروتوكوالت.	 
ال يتضمن األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

الخطة:	 
مقترح/ طرح مفصل لفعل أو تحقيق شيء ما.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما الهدف؟ لماذا وكيف ومتى سيتم تحقيقه؟	 
تشمل األهداف التي يجب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة.	 

أدلة العمل:	 
قاعدة عامة أو مبدأ أو نصيحة.	 
عادة ما تجيب على السؤال: ما هي العملية؟ كيف يجب أن تحدث؟	 
عادة ما تتسم بالسرد أكثر من البروتوكول.	 

البروتوكول:	 
أفضــل ممارســة للتعامــل مــع حالــة معينــة، والــذي يتضمــن خطــة عــالج تســتند إلــى اســتراتيجيات قائمــة علــى األدلــة 	 

وإجمــاع آراء المتخصصيــن.
 	 Thinking عــادة مــا يحتــوي علــى رســوم بيانيــة ومخططــات انســيابية وخرائــط ذهنيــة ووخرائــط التفكيــر المتسلســل

»»trees

الوثيقة مقابل السجل. 2
يتم إنشاء الوثيقة عند التخطيط لما يجب القيام به.	 
يتم إنشاء سجل لتوثيق شئ تم عمله.	 
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الطبيب مقابل عضو الطاقم الطبي. 3
الطبيب هو متخصص يمارس الطب.	 
عضو الطاقم الطبي هو متخصص يمارس الطب أو طب األسنان وغيرهم من الممارسين المستقلين.	 
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خطوات التقدم لالعتماد

منشآة الرعاية الصحية األولية التي ترغب في الحصول على اعتماد الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية تبدأ بـ:
التقــدم بطلــب لالنضمــام إلــى البرنامــج عبــر الموقــع: www.gahar.gov.eg أو عــن طريــق إرســال رســالة بريــد إلكترونــي 	 

.reg@gahar.gov.eg إلى
تتلقــي منشــآة الرعايــة الصحيــة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة رســالة بالبريــد اإللكترونــي مرفــق بهــا نمــوذج 	 

الطلــب. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة اســتكمال الطلــب وتحميــل المســتندات المطلوبة.
تقوم الهيئة بمراجعة وثائق منشآة الرعاية الصحية األولية.  	 
تحدد الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رسوم إجراء المراجعة وتقوم بإرسال تفاصيل الحساب البنكي.	 
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بإيــداع قيمــة الرســوم المطلوبــة فــي البنــك المركــزي المصــري فــي الحســاب البنكــي 	 

وترســل نســخة مــن إيصــال الدفــع عبــر البريــد اإللكترونــي. 
يتم تحديد موعد زيارة منشآه الرعاية الصحية األولية إلجراء المراجعة. 	 
ــل 	  ــا لدلي ــة وفقً ــة األولي ــة الصحي ــم منشــآة الرعاي ــة بتقيي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــن بالهيئ ــق المراجعي ــوم فري يق

ــة. ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــة الصــادر عــن الهيئ ــة األولي ــة الصحي ــر منشــآت الرعاي معايي
يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة االعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناًء على قواعد اتخاذ القرار.	 
تٌخطــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بقــرار لجنــة االعتمــاد. يحــق للمنشــآة تقديــم طعــن علــى القــرار فــي غضــون 15 	 

يــوم. إذا لــم يٌقــدم أي طعــن، يعتمــد رئيــس الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة القــرار ويتــم إصــدار الشــهادة النهائيــة.
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قواعد مراجعة الفترات الزمنية السابقة 
 

ــات 	  ــع متطلب ــة م ــة األولي ــة الصحي ــآه الرعاي ــق منش ــدى تطاب ــم م ــر وتقيي ــات المعايي ــة متطلب ــن مراجع ــن المراجعي ــب م يتطل
ــابقة.  ــة الس ــرات الزمني ــر خــالل الفت المعايي

الفتــرات الزمنيــة الســابقة هــي الفتــرة التــي تســبق زيــارة المراجعــة والتــي خاللهــا يجــب أن تلتــزم منشــآة الرعايــة الصحيــة 	 
األوليــة بالتطابــق مــع معاييــر اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. ويؤثــر إخفــاق المنشــآة فــي التطابــق مــع هــذه 

القاعــدة علــى قــرار االعتمــاد. 
تختلف »الفترات الزمنية السابقة« من منشآة الرعاية الصحية األولية إلى أخرى حسب حالة االعتماد والتسجيل.	 
منشآة الرعاية الصحية األولية التي ترغب في الحصول على  االعتماد يجب أن: 	 

ــارة 	  ــت زي ــي وق ــجيل حت ــى التس ــة عل ــي الموافق ــذ تلق ــة من ــرة كامل ــة خــالل الفت ــالمة الوطني ــات الس ــع متطلب ــق م تتطاب
ــاد. ــة باالعتم ــة الخاص المراجع

تتطابــق مــع بقيــة المعاييــر المذكــورة فــي دليــل معاييــر منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة 	 
لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة لمــدة أربعــة أشــهر علــى األقــل قبــل زيــارة المراجعــة التقييميــة. 

منشآة الرعاية الصحية األولية التي ترغب في إعادة االعتماد:	 
بالنســبة لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يلــزم أن تتطابــق 	 

مــع جميــع المعاييــر المذكــورة فــي دليــل معاييــر منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد 
والرقابــة الصحيــة مــن تاريــخ الموافقــة علــى االعتمــاد الســابق حتــى زيــارة  مراجعــة اإلعتمــاد التاليــة. 
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قواعد حساب مجموع الدرجات 
 

خالل زيارة المراجعة، يتم حساب درجات لكل معيار وفقاً ألدلة التطابق مع المعيار.
يتــم ذلــك عــن طريــق قواعــد حســابية تعتمــد علــى الجمــع وحســاب النســبة المئويــة لدرجــات كل دليــل تطابــق قابــل للتطبيــق علــى 

النحــو التالــي:
ــالل 	  ــات خ ــع المتطلب ــق م ــن التطاب ــر م ــة ٪80 أو أكث ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــق منش ــا تحق ــتوفى: عندم ــق/ مس مطاب

ــات )2(. ــوع درج ــددة. بمجم ــابقة المح ــة الس ــرات الزمني الفت
مطابــق جزئيــا/ مســتوفى جزئيــاً: عندمــا تحقــق منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن ٪80 ولكــن أكثــر مــن أو يســاوي 	 

٪50 مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة المحــددة. بمجمــوع درجــات  )1(. 
غيــر مطابــق/ غيــر مســتوفى: عندمــا تحقــق منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أقــل مــن ٪50 مــن التطابــق مــع  المتطلبــات 	 

خــالل الفتــرات الزمنيــة الســابقة المحــددة. بمجمــوع درجــات )صفــر(.
غيــر قابــل للتطبيــق: عندمــا يُقــرر المراجــع أن متطلبــات المعيــار خــارج نطــاق خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 

)يتــم حــذف الدرجــات مــن البســط والمقــام(.

تحديد درجات كل معيار:
مطابق/ مستوفى: عندما يبلغ متوسط درجات أدلة التطابق القابلة للتطبيق لهذا المعيار نسبة %80 أو أكثر.	 
مطابــق جزئيــا/ مســتوفى جزئيــاً: عندمــا يبلــغ متوســط درجــات أدلــة التطابــق القابلــة للتطبيــق لهــذا المعيــار نســبة أقــل مــن 	 

٪80 ولكــن أكثــر مــن أو يســاوي 50٪.
ــة للتطبيــق لهــذا المعيــار نســبة أقــل مــن 	  ــة التطابــق القابل غيــر مطابــق/ غيــر مســتوفى: عندمــا يبلــغ متوســط درجــات أدل

.50٪

تحديد درجات كل فصل: 
يتم تحديد درجات كل فصل بعد حساب متوسط درجات جميع المعايير القابلة للتطبيق في هذا الفصل.
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قواعد قرار االعتماد

يمكــن لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تحصــل علــي االعتمــاد مــن خــالل التطابــق مــع  قواعــد قــرار االعتمــاد المحددة. وتســتلزم 
هــذه القواعــد الحصــول علــى درجــات معينــة ســواء علــى مســتوى المعيــار ومســتوي الفصــل والمســتوى العــام حيــث يتكــون قــرار 

االعتمــاد مــن أربعــة قــرارات.

القرار األول: حالة االعتماد 
التطابق الكلى بنسبة ٪80 أو أكثر، 	 
ينبغي أن ال تقل نسبة درجات كل فصل عن 70٪، 	 
ال يوجد معيار واحد كامل »غير مطابق / غير مستوفي«، و	 
ال يوجد معيار واحد من متطلبات السالمة الوطنية »غير مطابق/ غير مستوفي«.	 

القــرار الثانــي: حالــة االعتمــاد المشــروط  )يتطلــب زيــارة )زيــارات( متابعــة للتحقــق مــن تصحيــح الحــاالت الغيــر مســتوفاه /غيــر 
مطابقــة وذلــك خــالل عاميــن ( 

التطابق الكلى بنسبة تتراوح من ٪70 إلى أقل من 80%، 	 
ينبغي أن ال تقل نسبة درجات كل فصل عن 60٪ ، 	 
يوجد حتي معيار واحد »غير مطابق / غير مستوفي » في الفصل، و	 
ال يوجد معيار واحد من المتطلبات الوطنية للسالمة »غير مطابق/ غير مستوفي«.	 

القــرار الثالــث: حالــة االعتمــاد المشــروط )يتطلــب زيــارة )زيــارات( متابعــة للتحقــق مــن تصحيــح الحــاالت الغيــر مســتوفاه /غيــر 
مطابقــة وذلــك خــالل عــام (

التطابق الكلى بنسبة تتراوح من ٪60 إلى أقل من 70%،	 
ينبغي أن ال تقل نسبة درجات كل فصل عن 50٪، 	 
يوجد حتي معياران غير مطابقين /غير مستوفيين في الفصل، و	 
ال يوجد معيار واحد من المتطلبات الوطنية للسالمة »غير مطابق/ غير مستوفي«.	 

القرار الرابع: رفض االعتماد
التطابق الكلى بنسبة أقل من ٪60، أو	 
حصول فصل واحد على أقل من ٪50، أو	 
يوجد أكثر من معيارين غير مطابقين /غير مستوفيين  في الفصل، أو	 
يوجد معيار من المتطلبات الوطنية للسالمة »غير مطابق / غير مستوفي«.	 

يتطلب من منشآة الرعاية الصحية التي حالتها اعتماد أو اعتماد مشروط و لديها بعض من عناصر عدم التطابق أن:
تُرســل خطــة عمــل تصحيحيــة ألدلــة التطابــق مــع المعيــار والمعاييــر الغيــر مطابقــة / غيــر مســتوفاه خــالل 90 يوًمــا فــي 	 

reg@ حالــة  القــرار األول و60 يوًمــا فــي حالــة القــرار الثانــي و30 يوًمــا فــي حالــة القــرار الثالــث إلــى البريــد اإللكترونــي
.gahar.gov.eg

تتقــدم بطلــب وتجتــاز زيــارة المراجعــة التقييميــة لالعتمــاد خــالل عاميــن فــي حالــة القــرار الثانــي وعــام فــي حالــة القــرار 	 
الثالــث.
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مدة سريان اإلعتماد 3 سنوات. وقد يتم تعليق االعتماد أو سحبه إذا:
لم تنجح منشآة الرعاية الصحية األولية في اجتياز زيارات المتابعة في حالة االعتماد المشروط،	 
لــم تنجــح منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي تقديــم خطــط عمــل تصحيحيــة فــي حالــة وجــود دليــل تطابــق  أو أكثــر غيــر 	 

مطابــق /غيــر مســتوفي،
لم تنجح منشآة الرعاية الصحية األولية في اجتياز زيارة المراجعة غير المعلنة،	 
لــم تنجــح منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي التطابــق مــع التعميمــات الدوريــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 	 

الصحيــة كلمــا كان ذلــك ممكنــا.
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شكر وتقدير

فريق وضع معايير الرعاية الصحية األولية

د. أحمد الجمل
واضع معايير أول، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

مستشار جودة الرعاية الصحية الدولية

د. سماح العزب
مستشار جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى

د. نهلة بدر
مدير إدارة الجودة بمستشفى السالم الدولي

أ. نجية شرف الدين
مديرة إدارة التمريض سابقا بمستشفى القصر العيني التعليمي 

الجديد
د. إيمان أحمد درويش

خبير جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى
أ. حنان سالم

أخصائي جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى
د. سهى المرصفي

أخصائي أول مكافحة العدوى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

مجموعات الخبراء المتخصصون

مجموعة سالمة البيئة والمنشآت
أ. محمد ابراهيم

مدير السالمة بمستشفى 57357
أ. أحمد محمد صالح

مدقق، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

أ. غادة الجزار
مدير الجودة بمستشفى دار الطب

مجموعة عمل الوقاية من العدوى ومكافحتها
أ. د. والء عبد اللطيف

أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين 
شمس

مستشار الوقاية من العدوى ومكافحتها

د. أشرف الشافعى
مدير برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، وزارة الصحة 

والسكان

أ. د. دينا محمد عرفان
أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين 

شمس
مستشار مكافحة ومنع العدوي

أ. د. عالء أحمد نبيل الجمال
مدرس مساعد الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين 

شمس
أخصائي مكافحة ومنع العدوي

أ. د. شيماء عبد السالم
مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة عين شمس

مستشار مكافحة ومنع العدوي

مجموعة عمل معايير المعامل
أ. د. رانيا الشرقاوى

أستاذ علم األمراض الكيميائية بجامعة اإلسكندرية
أ. د. محمد يحيى

مدرس الباثولوجي االكلينيكي بجامعة االزهر
مدير المعمل وبنك الدم بالمستشفى السعودي األلماني
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أ. د. سوالف أحمد
أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعهد القومي للبحوث بالقاهرة

د. صافيناز غريب
مدير مساعد لجودة المعامل اإلكلينيكية باإلدارة المركزية 

للمعامل بوزارة الصحة والسكان
أ.د. منى عوض

أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعهد القومي للبحوث بالقاهرة
د. والء قنديل

مساعد مدير إدارة المعامل بوزارة الصحة والسكان

أ. د. مي شريف
أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية بجامعة القاهرة

د. غادة زياد
استشاري الباثولوجيا اإلكلينيكية بمستشفى 57357

مجموعة عمل إدارة وسالمة الدواء
أ. د. نرمين صبري، 

أستاذ الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة القاهرة
استشاري إدارة الدواء

د. شيرين محمد عبد الجواد
رئيس المكتب الفني باإلدارة المركزية لشئون الصيدلة، هيئة 

الدواء المصرية

د. بسمة الشناوي
مدير إدارة الجودة بمستشفى كليوباترا

د. معاذ مسعود
إدارة صيدلة المستشفيات، هيئة الدواء المصرية

د. غادة علي محمد يونس
رئيس إدارة صيدلة المستشفيات

مشرف على اإلدارة العامة لتوريد األدوية، هيئة الدواء 
المصرية

د. رغدة شهاب الدين عبد اللطيف
رئيس قسم االستخدام الرشيد للدواء بإدارة صيدلة المستشفيات، 

هيئة الدواء المصرية

د. هند إبراهيم أبو السعد
صيدلي إكلينيكي أول ومسئول سالمة األدوية بمستشفى دار 

الفؤاد

مجموعة عمل معايير األشعة
د. سهام محمد السعدني

مدير عام اإلدارة العامة لألشعة
د. قاسم عبد الحليم مصطفى

أخصائي فيزياء اإلشعاع

د. طارق بدر
نائب مدير عام اإلدارة العامة لألشعة

د. سهير سعد عبد الخالق
خبير الحماية من اإلشعاع

أ. د. خالد محمد تعلب
أستاذ الطب النووي باألكاديمية الطبية العسكرية

أ. عالء الدين الفقي
أخصائي إحصاء وفني تسجيل طبي 

د. ياسر محمد غانم
استشاري طب األورام اإلشعاعي، األكاديمية الطبية العسكرية
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فريق اختبار التجربة االسترشادية
د. زكريا عبد الحميد

مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 
الصحية

نائب رئيس مجموعة عمل معايير الرعاية الصحية األولية، 
الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

د. اسماعيل الفقى
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د. نهاد أحمد
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د. ايمان السيد
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د. متولى محمد
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د. مجدى يوسف
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د. شاكر مينا
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

د.محمد محمود
مراجع جودة الرعاية الصحية، الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 

الصحية

إدارة وضع المعايير بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
د. هبة حسامد. عزة مصطفى

د. حما سليماند. نائلة أمين

المكتب الفني بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
د. ياسمين الرخاوىد. محمود السيد زيد

شكر خاص إلى مراكز ووحدات الرعاية الصحية األولية التي أجريت فيها االختبارات الميدانية.

فريق وضع ومراجعة المعايير من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
د. اسالم ابو يوسف

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة 
الصحية

د. خالد عمران
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

أ. د. سيد العقدة
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
رئيس فريق مجموعة عمل سالمة البيئة والمنشآت، الهيئة 

العامة لالعتماد والرقابة الصحية

أ. د. نوران الغندور
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

د. احمد صفوت
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

د. أشرف اسماعيل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
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االختصارات

المعنــىالكـــــود

APCمتطلبات وشروط االعتماد
NSRالمتطلبات الوطنية للسالمة
PCC ثقافة الرعاية المتمركزة علي المريض
ACTالحصول على الرعاية، و استمراريتها، و قواعد انتقال الرعاية
ICDتقديم الرعاية المتكاملة

DAS الخدمات التشخيصية والمساعدة
SIPاإلجراءات الجراحية والتداخلية

MMSإدارة وسالمة الدواء
EFSسالمة البيئة والمنشآت
IPCمكافحة و منع انتشار العدوى

OGMاإلدارة والحوكمة المؤسسية
CAIالتقييم والمشاركة المجتمعية

WFMإدارة الموارد البشرية
IMT التكنولوجيا وإدارة المعلومات
QPIالجودة وتحسين األداء





متطلبــــات وشـــروط االعتمـاد

القســـــــــم األول
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القسم األول: متطلبات وشروط االعتماد
Accreditation Prerequisites and Conditions

الغرض من القسم:
ــق مــع  ــة مــن أجــل التطاب ــة األولي ــة الصحي ــي واضــح يجــب أن تتبعــه منشــآت الرعاي ــم إطــار أخالق ــى تقدي يهــدف هــذا القســم إل
عمليــة المراجعــة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. و يشــترط الســتكمال عمليــة المراجعــة أن يتــم 
التطابــق بشــكل كامــل مــع هــذه المعاييــر. وإذا كان هنــاك دليــل تطابــق واحــد »مطابــق جزئيــا« أو »غيــر مطابــق« يجــب أن يتــم 
التعامــل معــه مــن خــالل لجنــة اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى رفــض االعتمــاد أو تعليقــه.

التطابق مع  متطلبات اعتماد الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

APC.01: تحافظ منشآة الرعاية الصحية األولية على وتضمن وتتابع التطابق مع متطلبات التسجيل
السالمة

الكلمات الرئيسية:
استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل

الغرض:
ــي  ــدف إل ــة ته ــة صحي ــآة رعاي ــق ألي منش ــن مســتوي الجــودة والســالمة والتطاب ــى م ــد األدن ــي الح ــات التســجيل ه ــر متطلب تعتب
اإلنضمــام إلــي منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل. وعندمــا يتــم تســجيل منشــآة الرعايــة الصحيــة ، مــن المتوقــع أن تحافــظ علــى 

ــي تحســينه. ــارة التســجيل أو تعمــل عل ــاء زي ــق أثن نفــس مســتوى الجــودة المحق

دليل عملية المراجعة:
أثناء عملية المراجعة التي تقوم بها الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، قد يُقيم المراجع التطابق مع متطلبات المعايير.

أدلة التطابق مع المعيار:
تضع منشآة الرعاية الصحية األولية عملية للتقييم الدوري للتطابق مع متطلبات التسجيل.. 1
تعمــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى كال مــن التغذيــة الراجعــة والتقاريــر الــواردة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة . 2

الصحيــة خــالل فتــرة التســجيل.
تســتجيب منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى جميــع متطلبــات وتقاريــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة فــي الوقــت . 3

المناسب.
ــات . 4 ــع المتطلب ــق م ــاس التطاب ــدة    Monitoring toolsلقي ــة معتم ــة أدوات متابع ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــتخدم منش تس

ــالمة. ــة للس الوطني
عند تحديد فجوة، تتخذ منشآة الرعاية الصحية األولية جميع اإلجراءات الالزمة لتحسين األداء والحفاظ على التطابق.. 5
ترفــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقاريــر إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بــأي عقبــات تؤثــر علــى تحقيــق . 6

التطابــق مــع  متطلبــات التســجيل.

المعايير ذات الصلة:
EFS.01: هيكل سالمة البيئة ومنشآت الرعاية الصحية األولية؛DAS.05: تخطيط وإدارة خدمات المعامل.
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APC.02: تضمــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقديــم رعايــة طبيــة آمنــة مــن خــالل التطابــق مــع تســجيل الهيئــة العامــة 
لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

تسجيل العاملين

الغرض:
تهــدف عمليــة تســجيل متخصصــي الرعايــة الصحيــة إلــى ضمــان كفــاءة متخصصــي الرعايــة الصحيــة مــن خــالل مطابقــة مؤهالتهم 
وخبراتهــم مــع نطــاق الخدمــات الطبيــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة المســجلة أو المعتمــدة . وفــي المقابــل، تعمــل هــذه العمليــة 
علــي تحســين جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة إلــى المجتمــع. ومــن المتوقــع أن تســجل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

100٪ مــن جميــع أعضــاء مهــن الرعايــة الصحيــة التاليــة:
األطباءأ. 
أطباء األسنانب. 
الصيادلةج. 
أخصائيي العالج الطبيعيد. 
التمريضه. 
فنيو التمريضو. 
الفنيون الصحيونز. 
الكيميائيون ح. 
الفيزيائيونط. 

تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة لتســجيل جميــع العامليــن المطابقيــن و المعينيــن حديثـًـا فــي غضــون شــهر إلــى ثالثــة 
شهر. أ

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء زيــارة المراجعــة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يُقيــم المراجــع التطابــق مــع متطلبــات 

المعيار.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عملية معتمدة لتسجيل جميع أعضاء المهن الطبية المطلوبة.. 1
تُكلــف منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فريــق عمــل لضمــان التســجيل الكامــل وتحديــد أولئــك الذيــن لــم يتــم تســجيلهم فــي إطــار . 2

ــي محدد. زمن
تغطــي العمليــة جميــع أنــواع عقــود/ اتفاقــات العمــل التــى تشــمل العمــل بــدوام كلــي أو جزئــي أو بنظــام الزيــارات أو أنــواع . 3

أخــرى.
ــة ذات . 4 ــات الصحي ــة، والهيئ ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــى الهيئ ــر إل ــة التقاري ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــع منش ترف

ــة، والنقابــات المهنيــة، حــول أي نتائــج قــد تؤثــر علــى ســالمة المرضــى مثــل الشــهادات والمؤهــالت المزيفــة أو المــزورة.  الصل

المعايير ذات الصلة:
WFM.01: خطة التوظيف؛WFM.03: التوظيف؛.
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عالقات تتسم بالشفافية واألخالقيات

APC.03: تمــد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمعلومــات دقيقــة وكاملــة طــوال 
جميــع مراحــل عمليــات التســجيل واالعتمــاد.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

معلومات دقيقة وكاملة

الغرض:
ــد مــن  ــات ومعلومــات عــن العدي ــة بيان ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــب الهيئ ــد تطل ــاد، ق ــات التســجيل واالعتم خــالل عملي
النقــاط. وعندمــا يتــم تســجيل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ، يشــمل نطــاق عمــل الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة قيــام 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بإبــالغ الهيئــة عــن أي تغييــرات قــد تحــدث فــي المنشــآة وأي تقاريــر مــن المقيَميــن الخارجييــن. 
قــد تقــدم منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة المعلومــات إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة شــفهيًا، مــن خــالل المالحظــة 
ــاد  ــة العامــة لالعتم ــواع التواصــل مــع ممثل/موظــف الهيئ ــوع آخــر مــن أن ــق أو أي ن ــالت أو مــن خــالل تطبي المباشــرة أو المقاب
والرقابــة الصحيــة. وتعمــل سياســات وإجــراءات االعتمــاد ذات الصلــة علــي تعريــف منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي البيانــات 
و/ أو المعلومــات المطلوبــة واإلطــار الزمنــي لتقديمهــا. ومــن المنتظــر أن تقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معلومــات دقيقــة 
ــي،  ــل، والمبان ــاق العم ــكل ونط ــق بهي ــا يتعل ــب فيم ــت المناس ــي الوق ــة  ف ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــى الهيئ ــة إل وكامل
والحوكمــة، والتراخيــص، وتقاريــر التقييــم المقدمــه مــن المقيَميــن الخارجييــن. وتطالــب الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 
ــة  ــة والنزاه ــاد، بتحــري األمان ــة االعتم ــة بعملي ــدة أو مهتم ــجلة أو معتم ــت مس ــواء كان ــة ، س ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي كل منش

والشــفافية. 

دليل عملية المراجعة:
يتوقــع المراجعــون الشــفافية قبــل وأثنــاء المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة فيمــا يخــص مشــاركة 
ــئون  ــة والش ــش والمراجع ــص والتفتي ــاد والترخي ــجيل واالعتم ــة بالتس ــاؤالت المتعلق ــن التس ــر ع ــر أو التعبي ــات أو التقاري المعلوم

القانونيــة واألخطــاء الجســيمة واإلجــراءات  التــي يتوجــب اإلبــالغ عنهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
تُقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معلومــات دقيقــة وكاملــة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أثنــاء عمليــة . 1

التســجيل. 
تُقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معلومــات دقيقــة وكاملــة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة فــي الفتــرة مــا . 2

بيــن التســجيل واالعتمــاد. 
ــا عــن أي تغييــرات هيكليــة فــي نطــاق عملهــا ســواء إضافــة أو . 3 تُبلــغ منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي غضــون 30 يوًم

حــذف خدمــات طبيــة بنســبة تزيــد عــن 15٪ مــن نطــاق عملهــا، أو عمليــات التوســعات أو هــدم فــي المبانــي. 
تتيــح منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة للهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة إمكانيــة الحصــول علــي نتائــج وتقاريــر التقييــم . 4

التــي تحصــل عليهــا مــن أي مؤسســة تقييميــة أخــري.

المعايير ذات الصلة:
IMT.01: تخطيط إدارة المعلومات؛IMT.02: وثائق نظام إدارة الجودة.
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APC.04:  تستخدم منشآة الرعاية الصحية األولية عملية االعتماد كوسيلة لتحسين السالمة والفاعلية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
قيمة عملية االعتماد

الغرض:
إن اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة يعنــي أن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــكان يحافــظ علــى درجــة عاليــة 
مــن معاييــر الســالمة. وتفتــرض الهيئــات العامــة والحكوميــة والعامليــن بالمنشــآة والجهــات الممولــة األخــري المصداقيــة فــي عمليات 
الخدمــة المقدمــة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة المعتمــدة. وعلــى هــذا، فمــن حــق الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 
ــد التطابــق مــع معاييــر وسياســة االعتمــاد و/ أو لتقييــم جميــع اإلجــراءات المتعلقــة بالجــودة و  الحصــول علــى أي معلومــات لتأكي
ــة العامــة لالعتمــاد  ســالمة المرضــى فــي أي وقــت خــالل جميــع مراحــل االعتمــاد. وعندمــا تقــوم جهــات خارجيــة بخــالف الهيئ
والرقابــة الصحيــة بتقييــم المجــاالت المتعلقــة بالجــودة والســالمة مثــل عمليــات التفتيــش علــى الســالمة مــن الحريــق، أو التحقيقــات 
الجنائيــة للشــرطة، أو التحقــق مــن الدعــاوى القضائيــة، أو التفتيــش علــى ظــروف عمــل العامليــن ، أو تقييــم حــوادث الســالمة، أو 
شــكاوى الجــودة؛ فــإن هــذه التقييمــات تُكمــل مراجعــات االعتمــاد ولكــن قــد ترتكــز أو تكــون معنيــة بأمــر مختلــف. إن خلــق ثقافــة 
الســالمة ليســت بالمهمــة الســهلة؛ فاألمــر يتطلــب مــن الجميــع أن يكونــوا علــى درايــة بقضايــا الســالمة وأن يكونــوا قادريــن علــى 

اإلبــالغ عنهــا. 
تعمــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تحســين الســالمة بالمنشــآة مــن خــالل مشــاركة المعلومــات مــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد 
والرقابــة الصحيــة بشــأن أي عقبــات يتــم تحديدهــا مــن خــالل العمليــات الداخليــة أو الخارجيــة. إن المعلومــات المتاحــة للجمهــور عــن 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ســواء عبــر الموقــع االلكترونــي أو علــى االنترنــت، واإلعالنــات والكتيبــات والصحــف وغيرهــا 

تعكــس نطــاق الخدمــات والبرامــج المعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يتوقــع المراجعــون الشــفافية فــي مشــاركة المعلومــات 
أو التقاريــر أوكل مــا هــو خــاص بالســالمة. ويتوقــع المراجعــون رؤيــة وســائل معلنــة لتعريــف العامليــن والمرضــى بآليــات اإلبــالغ 

عــن مشــكالت الســالمة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
تســمح منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة للهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء تقييــم ميدانــي لتقييــم التطابــق مــع . 1

ــر، أو  ــة بالجــودة والســالمة، أو التقاري ــق مــن األمــور المتعلق ــك، أو التحق ــق السياســات الخاصــة بذل ــاد وتطبي ــر االعتم معايي
عقوبــات الهيئــات التــي تضــع القواعــد المنظمــة/ الُملزمــة.

تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بوصف حالة التسجيل أو االعتماد ونطاق الخدمات بدقة.. 2
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتعريــف العامليــن والمرضــى بآليــات اإلبــالغ عــن مشــكالت الســالمة إلــى الهيئــة العامــة . 3

لالعتمــاد والرقابــة الصحية.

المعايير ذات الصلة:
QPI.10: األحداث الجسيمة؛ OGM.03: قيادات منشآت الرعاية الصحية األولية.
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APC.05: تحافظ منشآة الرعاية الصحية األولية على المعايير المهنية أثناء عمليات المراجعة.
المساواة

الكلمات الرئيسية:
المعايير المهنية أثناء عمليات المراجعة

الغرض:
ــق  ــة مــن أجــل تحقي ــات األخالقي ــى مســتويات األداء وبالمقتضي ــق أعل ــى أداء واجباتهــم ومســئولياتهم وتحقي يهــدف المراجعــون إل
ــق  ــق هــذه األهــداف، ينبغــي أن تحق ــة. ولتحقي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــى صــورة الهيئ ــاظ عل المصلحــة العامــة والحف
ــى  ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــظ منشــآة الرعاي ــع أن تحاف ــة. ومــن المتوق ــة وجــودة الخدمــة والثق ــة والمهني ــة المراجعــة المصداقي عملي
المعاييــر المهنيــة فــي التعامــل مــع المراجعيــن. ويُتوقــع أن ترســل المنشــآة تقريــرا إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 

فــي حالــة وجــود تضــارب فــي المصالــح بيــن المراجــع والمنشــآة والتــي قــد تؤثــر علــى النقــاط التاليــة فــي عمليــة المراجعــة:
النزاهةأ. 
الموضوعيةب. 
الكفاءة المهنيةج. 
السريةد. 
اإلحترامه. 

ــى أمــن وســالمة المراجعيــن. وتحتــرم المنشــآة ســرية  ــة عــدم وجــود مخاطــر مباشــرة عل ــة األولي ــة الصحي تضمــن منشــآة الرعاي
ــة المراجعــة. وحساســية عملي

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يتوقــع المراجعــون أن قيــم األمــن والســالمة والســرية 

والخصوصيــة واالحتــرام والنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة ســتكون محــل عنايــة فــي جميــع األوقــات.

أدلة التطابق مع المعيار:
أثنــاء المراجعــات، تُبلــغ منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــن أي تضــارب فــي المصالــح مــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة . 1

الصحيــة مــع ذكــر األدلــة.
أثناء المراجعات، تُحافظ منشآة الرعاية الصحية األولية على المعايير المهنية في التعامل مع المراجعين.. 2
أثناء المراجعات، تضمن منشآة الرعاية الصحية األولية أن البيئة ال تشكل أي مخاطر تتعلق بأمن وسالمة المراجعين. . 3
أثنــاء المراجعــات، تتجنــب منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة التصريحــات إلــى وســائل اإلعــالم أو وســائل التواصــل االجتماعــي . 4

دون موافقــة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. 

المعايير ذات الصلة:
OGM.09: إدارة أخالقيات العمل





معاييـــر الرعايـــة المتمركزة
حـــول المـــريض

القســـــــم الثاني





الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

35دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

القسم الثاني: معايير الرعاية المتمركزة حول المريض
Section 2: Patient-Centered Standards

تمثــل الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض نقلــة نوعيــة فــي رؤيــة المرضــى ومتخصصــي الرعايــة الصحيــة والشــركاء للرعايــة 
ــول  ــزة ح ــة المتمرك ــب Institute of Medicine )IOM( إن الرعاي ــد الط ــف معه ــي تعري ــاء ف ــبما ج ــالج. فحس ــة والع الصحي
ــم  ــه، وتضــع قي ــع قيم ــق م ــض وتتواف ــات المري ــالت واحتياج ــى تفضي ــتجيب إل ــرم وتس ــي تحت ــة الت ــم الرعاي ــي  تقدي ــض ه المري
المريــض قيــد االعتبــار حيــن اتخــاذ كافــة القــرارات اإلكلينيكيــة. . فــإن الرعايــة المتمركــزة علــي المريــض تمهــد الطريــق لنظــام 
صحــي يحقــق االســتفادة القصــوي مــن المنظومــة والراحــة للطــرف األكثــر أهميــة وتأثــراً بهــا وهــو المرضــي وأســرهم والمجتمــع.
وعلــي مــدار العقديــن الســابقين، أصبحــت الرعايــة المتمركــزة علــي المريــض معتــرف بهــا عالميــاً كأحــد أبعــاد المفهــوم األشــمل  
للخدمــة الصحيــة عاليــة الجــودة. وفــي عــام 2001، فــي التقريــر النصــف ســنوي  لمعهــد الطــب األمريكــي )IOM »العبــور نحــو 
الجــودة : نظــام صحــي جديــد فــي القــرن الحــادي والعشــرين« تــم تعريــف »جــودة الرعايــة » بأنهــا »الرعايــة اآلمنــة ، والفعالــة، 

والمتمركــزة حــول المريــض والتــي تقــدم فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة ودون تمييــز.
ووضــع التقريــر العديــد مــن القواعــد إلعــادة بنــاء وتحســين الرعايــة المتمركــزة علــي المريــض، ومنهــا ضمــان أن تقــوم الرعايــة 
علــى عالقــات مســتمرة مــن أجــل الشــفاء؛ وتخصيــص الرعايــة لتلبيــة احتياجــات المرضــى وقيمهــم؛ ومشــاركة المرضــي فــي صنــع 

القــرار ؛ ومشــاركة المعلومــات معــه بحريــة؛ وبشــفافية. 
وحدد تقرير معهد الطب )IOM( أربعة مستويات لجودة الرعاية ودور الرعاية المتمركزة حول المريض في كل مستوى:

ــة التــي . 1 ــم الرعاي ــه . يجــب تقدي ــة المقدمــه ل ــة الصحي ــة المريــض فــي الرعاي ــى تجرب ــة المريــض : يشــير إل مســتوى تجرب
ــم . ــده بالمعلومــات وتدعــم مشــاركة المرضــي وذويه ــرم المريــض وتم تحت

مســتوى النظــام الميكــرو إكلينيكــي )Clinical Microsystem(:  يشــير إلــي المجموعــه اإلكلينيكيــة التــي تحــدد الخدمــة . 2
والقســم أو برنامــج الرعايــة ، يجــب مشــاركة المرضــي وأســرهم فــي وضــع اإلطــار الشــامل للخدمــة والقســم أو البرنامــج 

مســتوى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة: يشــير إلــى المنشــآة ككل. ويجــب أن يشــارك المرضــى وذويهــم بعضويــة كاملــة . 3
فــي اللجــان الرئيســية لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 

مستوى البيئة: يشير إلى المستوى التنظيمي للنظام الصحي. ويمكن للمرضى واألسر إبالغ السلطات المحلية.. 4
مــن الناحيــة العمليــة خضعــت العديــد مــن المنشــأت الصحيــة المصريــة لمشــاريع إصــالح صحــي، ولكــن يجــد الكثيــرون صعوبــة 
ــم مــن تجاربهــم.  ــون الكثيــر مــن الجهــود لتحقيــق مشــاركة المرضــي والتعل ــراً نشــطا ويبذل ــة تغي ــم الرعاي ــة تقدي فــي تغييــر طريق
وتشــمل االســتراتيجيات الرئيســية المتبعــة لــدي المؤسســات التــي تقــدم الرعايــة المتمركــزة حــول المرضــى فــي جميــع أنحــاء العالــم 
وجــود قيــادة عليــا ملتزمــة؛ ومتابعــة منتظمــة لبيانــات التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى ورفــع تقاريــر بذلــك بشــكل منتظــم؛ وإشــراك 
المرضــى واألســر ؛ واســخدام المــوارد لتحســين البيئــة والرعايــة المقدمــة ؛ وبنــاء قــدرات العامليــن  وتوفيــر بيئــة عمــل داعمــة؛ 

 .)learning organizations( ووضــع أســس للمســائلة عــن األداء؛ وغــرس ثقافــة المؤسســات القائمــة علــي التعلــم
وعلــى المســتوي الدولــي، يتــم اتبــاع مجموعــة مــن االســتراتيجيات لتعزيــز الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض عنــد تقديــم الخدمــة 
ــا، والمشــاركة  ــر به ــع تقاري ــن المرضــى ورف ــة م ــة الراجع ــع التغذي ــادات ، وجم ــن، والقي ــدرات العاملي ــة ق ــا تنمي ــة، ومنه الصحي
فــي وضــع ومراجعــة طــرق تقديــم الخدمــات، وتنفيــذ قوانيــن حقــوق المرضــى، وإشــراك المرضــى واألســر كشــركاء فــي تحســين 

الرعايــة.
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وتوجد ثمانية مبادئ للرعاية المتمركزة حول المريض كما حددها معهد بيكر:

تفضيالت المرضى. 1
فــي كل خطــوة، يجــب تزويــد المرضــى بالمعلومــات الالزمــة حتــي يســتطيعون اتخــاذ قــرارات مدروســة بشــأن رعايتهــم. ويجــب 
أن توضــع قراراتهــم واختياراتهــم دائًمــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد أفضــل مســار لهــذا المريــض. ومتخصصــي الرعايــة الصحيــة 
بخبرتهــم ودورهــم يعملــون علــي اســتكمال وتحســين وجهــه نظــر المريــض. ويجــب أن يتــم تقييــم المريــض ورعايتــه بطريقــة تحافــظ 
علــي كرامتــه وتُظهــر التعاطــف مــع قيّمــه الثقافيــة. وعلــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة التركيــز علــى قيمــة الحيــاة لــدي المرضــي 

، والتــي قــد تتأثــر بمرضهــم وعالجهــم. ويجــب أن يعمــل الجميــع كفريــق واحــد نحــو تحقيــق هــدف مشــترك

الدعم النفسي. 2
إن رحلــة العــالج قــد تؤثــر ســلباً علــي الحالــة النفســية للمريــض وتشــغل تفكيــره. والرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تعنــي إدراك 
المريــض كشــخص كامــل، لديــه خبــرات بشــرية متعــددة ، وحريــص علــى المعرفــة واالتصــال اإلنســاني، و قــد يحتــاج إلــى دعــم 
إضافــي مــن طــرف متخصــص مــن أجــل الحفــاظ علــى روح التفــاؤل. ويســاعد الدعــم النفســي علــى تخفيــف الخــوف والقلــق الــذي 
قــد يتعــرض لــه الشــخص فيمــا يتعلــق بالحالــة الصحيــة )الحالــة البدنيــة والعــالج وتوقعــات ســير المــرض(، وتأثيــر مرضــه علــى 

نفســه وعلــى اآلخريــن )األســرة ومقدمــي الرعايــة وغيرهــم(، و الصعوبــات الماليــة التــي قــد يواجههــا.

الراحة البدنية. 3
يجــب علــى المرضــى التحلــي بالشــجاعة لمواجهــة الظــروف التــي قــد تكــون مخيفــة ومؤلمــة وصعبــة  وتشــعرهم بالوحــدة. وقــد 
يفيــد فــي ذلــك تخفيــف األلــم ووســادة ناعمــة. ويجــب أن يعمــل متخصصــو الرعايــة الصحيــة للتأكــد مــن أن تفاصيــل البيئــة المحيطــة 
المرضــى تعمــل مــن أجلهــم، وليــس ضدهــم. ويجــب أن يظــل المرضــى يشــعرون باألمــن والراحــة قــدر اإلمــكان أثنــاء األوضــاع 

الصعبــة، وأن يكونــوا محاطيــن بأشــخاص مؤهليــن لرعايتهــم.

المعلومات والتعليم. 4
يجــب تقديــم معلومــات كاملــة إلــى المرضــى عــن الحالــة اإلكلينيكيــة والتحســن وتوقعــات ســير المــرض وعمليــة الرعايــة وكذلــك 
معلومــات تســاعدهم فــي ضمــان اســتقالليتهم وقدرتهــم علــى اإلدارة الذاتيــة وتعزيــز صحتهــم. وعندمــا يتــم إبــالغ المرضــي بــكل مــا 
يتعلــق بهــم، ويتــم منحهــم الثقــة واالحتــرام عــن طريــق مشــاركة كل الحقائــق ذات الصلــة، سيشــعرون بقــدر أكبــر مــن القــدرة علــى 

تحمــل مســئولية األمــور التــي يمكنهــم التأثيــر فيهــا فــي مســار رعايتهــم.
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استمرارية وانتقال الرعاية. 5
يجــب أن يكــون االنتقــال مــن مرحلــة مــن مراحــل الرعايــة إلــى المرحلــة التاليــة سلًســا قــدر اإلمــكان. ويجــب إخبــار المرضــى بمــا 
يمكــن توقعــه. ويجــب أن تكــون نظــم العــالج، وخاصــة األدويــة، محــددة ومفهومــة بشــكل واضــح. ويجــب أن يكــون جميــع المعنييــن 

قادريــن علــى التخطيــط وفهــم العالمــات التحذيريــة )والمؤشــرات اإليجابيــة( التــي يجــب البحــث عنهــا.

تنسيق الرعاية. 6
إن كل جانــب مــن جوانــب الرعايــة يعتمــد علــى أن كل جانــب آخــر يعمــل بكفــاءة وفعاليــة قــدر اإلمــكان. ويجــب اعتبــار العــالج 
وتجربــة المريــض وحــدة متكاملــة، حيــث تعمــل األجــزاء المتحركــة المختلفــة بالتناســق للحــد مــن مشــاعر الخــوف والضعــف. ويجب 

أن يتعــاون متخصصــو الرعايــة الصحيــة مــن أجــل تحقيــق ســالمة المريــض البدنيــة والنفســية بشــكل عــام.

إمكانية الحصول على  الرعاية . 7
يجــب أن يحصــل المرضــى، بأقصــى حــد ممكــن، علــى كل الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا، عندمــا يحتاجــون إليهــا، بطريقــة مالئمــة 
وال تلقــي علــي عاتقهــم مزيــد مــن الضغوطــات. فتحديــد موعــد وااللتــزام بنظــم األدويــة وتقديــم الرعايــة للفــرد يجــب أن يتــم بطريقــة 

مبســطة وســهلة.

إشراك األسرة واألصدقاء . 8
إن الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تشــجع علــى الحفــاظ علــى مشــاركة المرضــى وتكاملهــم مــع أســرهم ومجتمعاتهــم وحياتهــم 

اليوميــة مــن خــالل:
استيعاب األفراد الذين يقدمون الدعم للمريض أثناء الرعاية.	 
احترام دور من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار.	 
دعم أفراد األسرة واألصدقاء كمقدمي رعاية، والتعرف على احتياجاتهم.	 
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المتطلبات الوطنية للسالمة

National Safety Requirements

الغرض من الفصل:
ف منظمــة الصحــة العالميــة ســالمة المرضــى علــى أنهــا الحــد مــن وتخفيــف الممارســات غيــر اآلمنــة داخــل األنظمــة الصحيــة،  تُعــِرّ
وكذلــك مــن خــالل اســتخدام أفضــل الممارســات التــي ثبُــت أنهــا تــؤدي إلــى أفضــل نتائــج للمريــض. فبيئــة الرعايــة الصحيــة  تعــد 
بيئــة معقــدة حيــث يمكــن أن تــؤدي األخطــاء بهــا إلــى اإلصابــة أو الوفــاة. وتطبيــق إجــراءات الحمايــة عــادة مــا يفيــد، ومــع ذلــك 
فــإن كل مســتوى مــن مســتويات الحمايــة، مثــل أجهــزة اإلنــذار واإلجــراءات الموحــدة ومتخصصــي الرعايــة الصحيــة المدربيــن قــد 

يعانــوا مــن نقــاط ضعــف. 
وقــد زاد االلتــزام واالتجــاه نحــو تحســين ســالمة المرضــى فــي جميــع أنحــاء العالــم منــذ أواخــر التســعينيات، ممــا أدى إلــى تحــول 

ملحــوظ فــي الطريقــة التــي يُنظــر بهــا إلــى ســالمة المرضــى. 
وعندمــا تخفــق أنظمــة وينخفــض مســتوي أدائهــا ، يبــدأ الخطــأ يتســلل إليهــا، ولكــن الثمــن الــذي ندفعــه نتيجــة حــدوث هــذه األخطــاء 
يكــون دائمــاً مرتفــع علــي  كل مــن اإلنســان والنظــام الصحــي بأكملــه، وإن قيــاس ســالمة المرضــي وقيــاس األحــداث العرضيــة يعــد 
إجــراء أساســي فــي رصــد تطــور هــذه االســتراتيجيات وتتبــع النجــاح ويســاعد فــي تحديــد المشــكالت وتحديــد نطاقــات التحســين 

المحتملــة. 
ــا  ــوم به ــي تق ــة التســجيل الت ــا بســالمة المرضــى كجــزء مــن عملي ــات التزامه ــة إثب ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآت الرعاي ــن عل يتعي
الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، وهــذا يتطلــب التطابــق مــع كل متطلــب مــن متطلبــات الســالمة الوطنيــة. وأثنــاء عمليــات 
المراجعــة، يُقيــم المراجعــون مــدى الحفــاظ علــى التنفيــذ اآلمــن والفعــال لــكل متطلــب مــن متطلبــات الســالمة الوطنيــة فــي جميــع 

ــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي مصــر. الممارســات ذات الصلــة. ويجــب أن يكــون تطبيــق المعاييــر وفقً

الهدف من الفصل:
الهــدف الرئيســي هــو ضمــان قيــام المنشــآت بوضــع والحفــاظ علــى برنامــج ســالمة المرضــى بشــكل فعــال. ولتحقيــق هــذه الفاعليــة، 
ــك  ــع تل ــا م ــي فصــول أخــرى لتالئمه ــات ف ــة بعــض المتطلب ــم إضاف ــد ت ــة للســالمة. وق ــات الوطني ــع المتطلب ــاول الفصــل جمي يتن
الفصــول. ال يتــم إعطــاء درجــات إلــى أي معاييــر فــي هــذا الفصــل. ويتــم حســاب درجــات متطلبــات الســالمة الوطنيــة فــي الفصــول 

الُمدرجــة بهــا/ المذكــورة فيهــا.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الدستور المصري. 1
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238. 2
الئحة أخالقيات مهنة التمريض المصرية. 3
إعالن جدة حول سالمة المرضى 2019. 4
دليل منظمة الصحة العالمية بشأن تقييم سالمة المرضى. 5
قائمة التحقق من السالمة في العمليات الجراحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية  . 6
مبادرات منظمة الصحة العالمية الودية بشأن سالمة المرضى. 7
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المتطلبات الوطنية للسالمة في هذا الدليل 	

الكود في هذا الدليلالكلمة الرئيسية في متطلب السالمة الوطنيةالكـــــود

السالمة في تقديم الرعاية الصحية

NSR.01التعريف الصحيح للمريضACT.03
NSR.02األوامر الشفهية أو الهاتفيةICD.12
NSR.03نظافة وتطهير األيديIPC.03
NSR.04النتائج الحرجةICD.25
NSR.05تقييم احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منهاICD.10

سالمة اإلجراءات  الجراحية والتداخلية

NSR.06وضع عالمة على موضع اإلجراء الجراحيSIP.03
NSR.07قائمة تحقق ما قبل اإلجراء الجراحيSIP.04
NSR.08Time-out الوقت المستقطع للتحقق من اإلجراءSIP.05

إدارة وسالمة الدواء

NSR.09إستخدام االختصاراتIMT.03
NSR.10األدوية عالية الخطورة وااللكتروليتات المركزةMMS.06
NSR.11األدوية المتشابهة في الشكل والنطقMMS.07
NSR.12أفضل تاريخ دوائي ممكنMMS.10
NSR.13وضع ملصقات تعريفية على األدويةMMS.04

سالمة البيئة والمنشآت

NSR.14برنامج السالمة من اإلشعاعDAS.04
NSR.15برنامج سالمة المعاملDAS.09
NSR.16السالمة من الحريق وتجارب المحاكاهEFS.02
NSR.17إدارة المواد الخطرة والنفاياتEFS.04
NSR.18خطة إدارة السالمةEFS.05
NSR.19خطة إدارة األمنEFS.06
NSR.20خطة إدارة المعدات الطبيةEFS.07
NSR.21خطة إدارة المرافقEFS.08
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ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض
Patient-Centeredness Culture

الغرض من الفصل:
ــوة  ــي الق ــة ه ــة المرغوب ــج الصحي ــة المحــددة والنتائ ــض الصحي ــد احتياجــات المري ــض، تع ــزة حــول المري ــة المتمرك ــي الرعاي ف
ــم  ــى تقيي ــن عل ــر قادري ــن المرضــى غي ــد م ــة وقياســات الجــودة. ونظــًرا ألن العدي ــة الصحي ــرارات الرعاي ــع ق ــة وراء جمي الدافع
مســتوى المهــارة الفنيــة أو مســتوى تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة، فــإن معاييــر الحكــم علــى خدمــة بعينهــا هــي عــادة معاييــر 
شــخصية و غيــر فنيــة وتشــمل جوانــب مثــل الراحــة والحصــول علــي الخدمــة بطريقــة ودودة و طريقــة تواصــل متخصــص الرعايــة 
الصحيــة والمهــارات الشــخصية والجــداول الزمنيــة المحــددة.  ويتطلــب هــذا أن يقــوم متخصصــو الرعايــة الصحيــة بتنميــة مهــارات 

التواصــل بشــكل جيــد وتلبيــة احتياجــات المرضــى بفاعليــة وفــي الوقــت المناســب.
 والرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تتطلــب أيًضــا أن يصبــح متخصــص الرعايــة الصحيــة ممثــالً عــن المريــض و يســعى جاهــدا 
ليــس فقــط لتوفيــر الرعايــة الفعالــة فحســب بــل واآلمنــة أيضــاً. إن هــدف الرعايــة الصحيــة المتمركــزة حــول المريــض هــو إشــراك 
وتمكيــن المرضــى وأســرهم ليصبحــوا مشــاركين نشــطين فــي رعايتهــم، ليــس فقــط مــن منظــور إكلينيكــي، ولكــن أيًضــا مــن منظــور 

نفســي وعقلــي وروحــي واجتماعــي ومــادي.
علــى المســتوى العالمــي، شــددت المــادة 25 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى حــق اإلنســان فــي مســتوى معيشــي الئــق 
ــة مرضــه أو  ــي حال ــة ف ــه األمني ــة وحقوق ــة الطبي ــك الرعاي ــي ذل ــا ف ــه وألســرته بم ــة والنفســية ل لضمــان الصحــة والســالمة البدني

عجــزه. 
ــا  ــا. فوفقً ــض أيض ــول المري ــزة ح ــة المتمرك ــة الرعاي ــة المصري ــة واألخالقي ــر القانوني ــت األط ــي، دعم ــتوى المحل ــى المس وعل
للدســتور المصــري، تعــد الرعايــة الصحيــة الشــاملة ذات الجــودة الموحــدة حقـًـا للمصرييــن. وأكــدت الالئحــة المصريــة آلداب مهــن 
الطــب والتمريــض والصيدلــة وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة علــى جوانــب متعــددة مــن حقــوق المريــض والتزامــات 
متخصصــي الرعايــة الصحيــة تجــاه المرضــى. وحــدد جهــاز حمايــة المســتهلك عــدة ممارســات وتعليمــات يجــب علــى المرضــى 
إدراكهــا خــالل عمليــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة بهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، تصــف القوانيــن المصريــة بوضــوح آليــة الحصــول 
علــى الموافقــات القانونيــة. وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، ناقــش البرلمــان المصــري بعــض القوانيــن ذات الصلــة بحقــوق بعــض 

فئــات المجتمــع المصــري مثــل النســاء واألطفــال والمعاقيــن وكبــار الســن. 
ومــن الناحيــة العمليــة، تحتــاج منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى التأكيــد علــي وجــود مقومــات لسياســات وإجــراءات موحــدة 
ــة  ــة الرعاي ــتمرار ثقاف ــق واس ــات خل ــراءات آلي ــات واإلج ــدد السياس ــب أن تح ــض. ويج ــي المري ــزة عل ــة المتمرك ــم الرعاي لتقدي
المتمركــزة علــي المريــض. كمــا توجــد حاجــة إلــى التعليــم واســتخدام التقنيــات التــي تشــجع ســلوكيات تقديــم الرعايــة المتمركــزة 

حــول المريــض.
أثنــاء المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يجــب أن يكــون المراجعــون قادريــن علــى قيــاس كيفيــة 
تعريــف المؤسســات لثقافــة الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض وكيفيــة العمــل علــى اســتمرارها مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات 
ــد  ــن. وق ــع المرضــى، وإجــراء مقابــالت مــع العاملي ــذ التعامــل المباشــر مــع المريــض، وتتب ــة بهــذا الفصــل، ومراجعــة تنفي الصل

تتنــاول جلســة مقابلــة القيــادات هــذا الموضــوع أيًضــا.

الهدف من الفصل:
تمــت كتابــة هــذا الفصــل وترتيبــه ترتيبــاً منطقيــاً حتــى يصــف أوالً المقومــات والثقافــة الالزمــة لإللتــزام بمتطلبــات الفصــل. كمــا 
يصــف حقــوق ومســئوليات المريــض األساســية ويتنــاول تلــك التقنيــات والتغيــرات الثقافيــة التــي تحتــاج المؤسســات إلــى معالجتهــا 

أثنــاء بنــاء ثقافــة الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

41دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الدستور المصري. 1
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1964 . 2
 إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم عام 1990 . 3
 قانون 2008/126 بشأن الطفل المصري . 4
قانون 2018/10 بشأن حقوق المعاقين. 5
 مشروع القانون المصري لرعاية المسنين. 6
لقانون 2018/181 بشأن حماية المستهلك المصري. 7
قانون 2017/206 بشأن اإلعالن عن خدمات الرعاية الصحية. 8
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238. 9

الئحة أخالقيات مهنة التمريض المصرية )مطبوعات نقابة التمريض( . 10
 الئحة أخالقيات وقواعد سلوك موظفي الخدمة المدنية، 2019، إذا كان قابل للتطبيق.. 11
 القانون الجنائي المصري 1937/58. 12
 قوانين الموافقة المصرية. 13
 قرار وزير الصحة والسكان 186/ 2000 بشأن إدارة حاالت الطوارئ. 14
 قرار وزير الصحة والسكان 216/ 1982 بشأن تنظيم منشآت الرعاية الصحية. 15
 قرار وزير الصحة والسكان 2001/186 بشأن حق المريض في معرفة التكلفة المتوقعة للرعاية. 16
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التخطيط والحفاظ علي ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض

ــي  ــة الت ــح والئحــة آداب المهن ــن واللوائ ــع القواني ــق م ــة واضحــة وتتواف ــة األولي ــة الصحي ــات منشــآة الرعاي PCC.01: إعالن
ــة. ــات المهــن الطبي تصدرهــا نقاب

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

إعالنات منشآة الرعاية الصحية األولية

الغرض:
تســاعد اإلعالنــات ذات المحتــوي إلعالنــي الجيــد علــي فهــم المجتمــع للخدمــات الصحيــة المتاحــة. وقــد تســتخدم منشــآت الرعايــة 
الصحيــة األوليــة الالفتــات أو الكتيبــات أو التعميمــات أو المواقــع اإللكترونيــة أو صفحــات التواصل االجتماعــي أو مراكز االتصاالت 
أو وســائل أخــرى لإلعــالن عــن الخدمــات المقدمــة. وتلتــزم نقابــات األطبــاء والتمريــض و الصيادلــة وغيرهــا مــن النقابــات الصــدق 
والشــفافية بصفتهمــا قيــم ســامية فــي لوائــح آداب المهنــة الخاصــة بهــم .و يمكــن أن تبــدأ منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي التطابــق 
مــع هــذا المعيــار مــن خــالل اإلطــالع علــي القوانيــن واللوائــح وآداب المهــن ذات الصلــة ومعرفــة كيفيــة تطبيقهــا علــى خطــة المنشــآة 
الخاصــة باإلعالنــات/ التواصــل. ويجــب أن تكــون المعلومــات دقيقــة ومحدثــة وتبلــغ بوضــوح عــن أنــواع الخدمــات، ومتخصصــي 

الرعايــة الصحيــة، وتكلفــة الخدمــات، وســاعات العمــل.

دليل عملية المراجعة:
ــى موقعهــا  ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــات منشــآة الرعاي ــة مــن إعالن ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــق ُمراجعــو الهيئ ربمــا يتحق
االلكترونــي أو صفحــات التواصــل االجتماعــي أو أى نــوع آخــر مــن أنــواع اإلعالنــات فــي أي وقــت مــن اســتالم الطلــب وتعييــن 
المراجعيــن حتــى إرســال تقريــر المراجعــة. قــد تتــم مقارنــة اإلعالنــات مــع المعلومــات المذكــورة بالطلــب ومــع مالحظــات زيــارة 

المراجعــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة توجه عملية تقديم إعالنات واضحة ومحدثة ودقيقة عن الخدمات.. 1
تتوافق اإلعالنات مع القوانين واللوائح والئحة آداب المهنة التي تصدرها نقابات المهن الطبية.. 2
يتلقــى المرضــى وذويهــم معلومــات واضحــة ومحدثــة ودقيقــة حــول خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ومتخصصــي . 3

الرعايــة الصحيــة وســاعات العمــل.
يتم إبالغ المرضى وذويهم بالتكاليف المتوقعة بطريقة ولغة يفهمونها.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقــوق المرضــي وذويهــم؛ OGM.07: نظــام إعــداد الفواتيــر؛ ICD.14: خدمــات الطــوارئ. OGM.09: إدارة 

ــة ــات المهن أخالقي

PCC.02:  إعداد ودعم مبادرات الرعاية المتمركزة حول المريض.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
الرعاية المتمركزة حول المريض المتعددة التخصصات

الغرض:
إن نشــر ثقافــة الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض والحفــاظ علــي اســتداماتها يتطلــب التخطيــط الدقيــق والتنفيــذ المــرن والرصــد 
المحكــم. هــذا و تتطلــب اســتدامة ثقافــة الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تعريــف ومشــاركة العامليــن عــن كيــف يكــون لديهــم تلــك 
الثقافــة. ومــن العناصــر التــي تؤكــد علــي هــذه الثقافــة ، العالقــة بيــن متخصــص الرعايــة الصحيــة والمريــض، وكيفيــة التواصــل 
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ــروض  ــرات والع ــق المحاض ــن طري ــة ع ــذه الثقاف ــف ه ــرس وتعري ــن غ ــي. يمك ــم الطب ــاء الطاق ــن أعض ــات بي ــا، والمناقش بينهم
التجريبيــة والــدورات التدريبيــة وورش العمــل وتجــارب / تمثيــل األدوار Role-plays وغيرهــا مــن اآلليــات. فــإن رحلــة تغييــر 
ثقافــة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تتطلــب جهــد متعــاون مــن تخصصــات متعــددة . ويمكــن أن تقــوم قيــادات منشــآة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة بإعــداد مبــادرات الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض، ولكــن األمــر يتطلــب تبنــى وتنفيــذ العامليــن لهــذه المبــادرات 
حيــث يقــوم فريــق العمــل بالمنشــآة علــي تحديــد رؤيتهــم فــي مبــادرات الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض مــع وضــع خطــوات 
واضحــة لتحقيقهــا، وتحديــد العقبــات المحتملــة  وأوجــه المقاومــة ثــم العمــل علــي اجتيــاز هــذه العقبــات وإدارة المقاومــة.و قــد يلجــأ 
ــة  ــات اليومي ــة وتصبــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن العملي ــي هــذه الثقاف ــر إل ــم التغيي ــى يت ــى تحقيــق مكاســب ســريعة حت ــق أيًضــا إل الفري
. وينبغــي أن تكــون منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة قــادرة علــى قيــاس مــدى اإلمتثــال مــع مبــادرات الرعايــة المتمركــزة حــول 

المريــض كمــا يجــب أن تكــون قــادرة علــى تقييــم أداء العامليــن فــي هــذا الشــأن.

دليل عملية المراجعة:
قــد يتلقــى ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة معلومــات عــن مجموعــات دعــم مبــادرات الرعايــة المتمركــزة حــول 
المريــض أثنــاء العــرض التقديمــي االفتتاحي.وقــد يقــوم بمراجعــة الشــروط المرجعيــة ومحاضــر االجتماعــات خــالل جلســة مراجعــة 
الوثائــق أو خــالل جلســة المقابــالت مــع القيــادات قــد يتــم طــرح أســئلة لمعرفــة األليــات المتبعــة للتخطيــط والدعــم والحفــاظ علــي 

اســتمرارية ممارســات الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض. 

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تعريف وتعليم وتدريب العاملين بشأن مبادرات الرعاية المتمركزة حول المريض.. 1
ــات . 2 ــد تتضمــن هــذه اآللي ــن المتمركــز حــول المريــض؛ وق ــم أداء العاملي ــات لتقيي ــة آلي ــة األولي ــة الصحي تضــع منشــآة الرعاي

ــض. ــم الدعــم النفســي للمري ــة و/ أو تقدي ــرارات الرعاي ــي اتخــاذ ق ــض ف ــض و/ أو مشــاركة المري ــف المري أنشــطة تثقي
ــة . 3 ــم الخدم ــل تقدي ــة للمرضــي، مث ــة الهام ــب الرعاي ــى جوان ــد عل ــض يؤك ــول المري ــزة ح ــة المتمرك ــات الصحي ــم الخدم تقدي

ــم. ــة للجس ــة الوظيفي ــاة، والحال ــودة الحي ــل رضــا المرضــى، وج ــج مث ــى نتائ ــز عل ــت المناســب ، وترتك ــي التوقي ــة وف المالئم
تتخذ قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية إجراءات لتشجيع العاملين علي ممارسات الرعاية المتمركزة حول المريض.. 4
ــات . 5 ــاالت اإلخــالل بممارس ــن ح ــالغ ع ــد اإلب ــض عن ــول المري ــزة ح ــة المتمرك ــات الرعاي ــز ممارس ــراءات لتعزي ــاذ إج إتخ

ــض. ــول المري ــزة ح ــة المتمرك الرعاي

المعايير ذات الصلة:
ــي المعرفــة ؛  ــة عل ــة مبني ــة كتابي ــه؛ PCC.13: احتياجــات المريــض؛ PCC.07: موافق ــة تثقيــف المريــض وذوي PCC.05: عملي
ــادات منشــآت الرعايــة  PCC.11: التغذيــة الراجعــة مــن المريــض وذويــه؛ ACT.04: مخاطــر تدفــق المرضــي؛ OGM.03: قي

الصحيــة األوليــة.

PCC.03: حماية حقوق المريض واألسرة، وتعريف المرضى وذويهم بهذه الحقوق.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
حقوق المريض وذويه

الغرض:
إن الســعي للحصــول علــى الرعايــة وتلقــي العــالج فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة  قــد يكــون أمــًرا مرهقـًـا بالنســبة للمرضــى، 
ممــا يجعــل مــن الصعــب عليهــم التصــرف بنــاًء علــى فهــم حقوقهــم مســئولياتهم فــي عمليــة الرعايــة. ويجــب أن يكــون المرضــى 
ــآة  ــزم منش ــن األســباب، تلت ــه ألي ســبب م ــض حقوق ــم المري ــم يفه ــة اســتخدامها. وإذا ل ــة كيفي ــم ومعرف ــم حقوقه ــى فه ــن عل قادري

الرعايــة الصحيــة األوليــة بمســاعدته علــى معرفتهــا.
وتوجــه منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة العامليــن فيمــا يتعلــق بدورهــم فــي حمايــة حقــوق المرضــى وذويهــم. وتضــع المنشــآة وتنفــذ 
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سياســة وإجــراءات لضمــان أن جميــع العامليــن علــى درايــة بحقــوق المريــض وذويــه ويســتجيبون لهــا عنــد تفاعلهــم مــع المرضــى 
وتقديــم الرعايــة لهــم فــي جميــع أنحــاء المنشــآة، وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:

حقوق المرضي وذويهم كما تنص عليه القوانين واللوائح والئحة آداب المهنة بنقابات المهن الطبية.أ. 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي الخدمة إذا كانت تقدم من خالل التغطية الصحية الشاملة.ب. 
حقوق المرضي وذويهم في معرفة اسم عضو الطاقم الطبي المسؤول عن الحالة.ج. 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي الرعاية التي تحترم قيمهم ومعتقداتهم الشخصية.د. 
حقوق المرضي وذويهم في المعرفة والمشاركة في صنع القرار المتعلق بالرعاية الخاصة بهم.ه. 
حقوق المرضي وذويهم في رفض الرعاية ووقف العالج.و. 
حقوق المريض وذويهم في األمن والخصوصية والسرية والكرامة.ز. 
حقوق المرضي وذويهم في الحصول علي تقييم وعالج اآللم.ح. 
حقوق المرضي وذويهم في تقديم شكوى أو اقتراح دون الخوف من االضطهاد بشأن الرعاية والخدمات.ط. 
حقوق المرضي وذويهم في معرفة أسعار الخدمات واإلجراءات.ي. 

دليل عملية المراجعة:
ــع 	  ــالت م ــد يجــري مقاب ــض وق ــوق المري ــة سياســة حق ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــم بالسياســة. ــن درايته ــق م ــن للتحق العاملي
قد يالحظ الُمراجع وثيقة حقوق المرضى المعلنة في منشآة الرعاية الصحية األولية. 	 
 قــد يالحــظ أيًضــا كيفيــة تلقــى المرضــى معلومــات عــن حقوقهــم، وقــد يتحقــق مــن الظــروف التــي بموجبهــا تتــم حمايــة حقــوق 	 

المرضى.
قد يالحظ مراجع الهيئة الالفتات والمطويات التي توضح خدمات منشآة الرعاية الصحية األولية وأسعارها.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــده توجــه عمليــة تحديــد حقــوق المريــض وذويــه كمــا هــو مذكــور فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ي(.
جميع العاملين على دراية بحقوق المرضى وذويهم ودورهم في حماية هذه الحقوق.. 2
توجــد وثيقــة معتمــدة عــن حقــوق المرضــى معلنــه فــي أماكــن التجمعــات بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بطريقــة تجعلهــا . 3

ــة للعامليــن والمرضــى وذويهــم. مرئي
يتم حماية حقوق المريض وذويهم في جميع أماكن منشآة الرعاية الصحية األولية في جميع األوقات.. 4
يتم تلقي معلومات حقوق المريض مكتوبة أو بطريقة أخرى يفهمها المريض وذويه.. 5

المعايير ذات الصلة:
ــة  ــة المســجلة؛PCC.09: كرام ــي المعرف ــة عل ــة المبني ــة؛PCC.07: الموافق ــة األولي ــة الصحي ــات منشــآة الرعاي PCC.01: إعالن
المريــض وخصوصيتــه؛PCC.10: متعلقــات المريــض؛PCC.11: التغذيــة الراجعــة مــن المريــض وذويــه؛PCC.12: الشــكاوى 

ــة موحــدة. والمقترحــات؛ICD.01: رعاي
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PCC.04: تمكين المرضى واألسر حتى يقوموا بمسئولياتهم.
المساواة

الكلمات الرئيسية:
مسئوليات المريض واألسرة

الغرض:
ينبغــي أن يكــون لــدي المرضــي وأســرهم القــدرة علــي القيــام بمســئولياتهم فــي عمليــة الرعايــة الخاصــة بهــم . وإذا لــم يكــن بإمــكان 
المرضــي وذويهــم عــدم فهــم مســئولياتهم، ألي ســبب مــن األســباب، ،  تلتــزم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمســاعدتهم علــى 
فهمهــا. وقــد يؤثــر عــدم القــدرة علــي القيــام بهــذه المســئوليات علــي  عمليــات الرعايــة أو التعامــل مــع المرضــى أنفســهم أو أســرهم 
أو المرضــى اآلخريــن أو العامليــن. تلتــزم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بجعــل مســئوليات المرضــى مرئيــة لــكل مــن المرضــي 
والعامليــن فــي جميــع األوقــات. تضــع المنشــآة وتنفــذ سياســة وإجــراءات للتأكــد مــن درايــة المرضــى بمســئولياتهم. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
ــم المرضــي الســابق أ.  ــم وتاريخه ــم / حالته ــة عــن مرضه ــات واضحــة ودقيق ــي إعطــاء معلوم ــم ف مســؤولية المرضــي وذويه

ــي  والحال
مسئولية المرضي وذويهم في االلتزام بسياسات وإجراءات منشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
مسئولية المرضي وذويهم في االلتزام بالواجبات المالية وفقًا للقوانين واللوائحج. 
مسئولية المرضي وذويهم في احترام المرضى اآلخرين ومتخصصي الرعاية الصحية.د. 
مسئولية المرضي وذويهم في اتباع خطة العالج الموصى بها.ه. 

دليل عملية المراجعة:
ــع 	  ــالت م ــض وإجــراء مقاب ــة سياســة مســئوليات المري ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــم بالسياســة. ــن درايته ــق م ــن للتحق العاملي
أثنــاء الُمراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ الُمراجــع وثيقــة مســئوليات المرضــى 	 

المعلنــه فــي المنشــآة. 
قد يالحظ الُمراجع أيًضا كيف يتلقي المرضى معلومات عن مسئولياتهم.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــده توجــه عمليــة تحديــد مســئوليات المرضــي وذويهــم كمــا هــو مذكــور . 1

فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين على دراية بمسئوليات المرضى وذويهم.. 2
توجــد وثيقــة معتمــدة عــن مســئوليات المريــض واألســرة معلنــة فــي أماكــن التجمعــات بالمنشــآة بطريقــة تجعلهــا مرئيــة للعامليــن . 3

والمرضــى وذويهم.
يتم تزويد المرضي بالمعلومات عن مسؤولياتهم بطريقة مكتوبة أو بطريقة أخرى يفهمها المريض وذويه.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.07: الموافقــة المبنيــة علــي المعرفــة المســجلة؛ ICD.07: خطــة الرعايــة؛ ICD.17: برنامــج التطعيمــات؛ICD.20: برنامج 

صحــة الطفــل؛ICD.21: برنامــج صحــة األم؛ICD.22: برنامــج الصحــة اإلنجابيــة؛MMS.10: أفضــل تاريــخ دوائــي ممكن.
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تمكين وإشراك المرضى وأسرهم

PCC.05:  يتــم توفيــر خدمــة تثقيــف المريــض وذويــه بشــكل واضــح لتعريــف ومســاعدة المريــض فــي الحفــاظ علــي وتحســين 
حالتــه الصحيــه. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

عملية تثقيف المريض وذويه

الغرض:
ــي  ــة عل ــرارات مبني ــاذ ق ــن اتخ ــم م ــن المرضــى وذويه ــى تمكي ــة وعل ــة الرعاي ــم عملي ــى فه ــه عل ــض وذوي ــف المري ــاعد تثقي يس
المعرفــة. وال تقتصــر عمليــة التثقيــف علــي مختصــي التثقيــف الصحــي أو األخصائييــن االجتماعييــن فحســب، بــل تشــارك فيــه أيضــاً 
كافــة التخصصــات ، كاألطبــاء والتمريــض والصيادلــة والفنييــن الصحييــن وذلــك خــالل عمليــات الرعايــة. وقــد يتضمــن التثقيــف 
ــي  ــاع نظــام غذائ ــح خاصــة بالتعامــل مــع الضغوطــات، أو إرشــادات اتب ــن، أو نصائ ــل اإلقــالع عــن التدخي ــات مث بعــض المتطلب

صحــي وممارســة التماريــن أو التعامــل مــع تعاطــي المخــدرات. 
ــاول  ــه. ويجــب أن تتن ــف المريــض وذوي ــة تثقي ــف عملي ــذ سياســة وإجــراءات لتعري ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي  تضــع منشــآة الرعاي

السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد احتياجات المريض وذويه.أ. 
المسئولية المتعددة التخصصات في تثقيف المرضى وذويهم.ب. 
طريقة التثقيف تتفق مع قيم ومستوى تعليم المريض وذويه، وتكون باللغة والشكل الذي يفهمونه.ج. 

ــى األقــل  ــد تختلــف مــن مريــض آلخــر؛ ولكــن يجــب عل ــة التــي ق ــع االحتياجــات التعليمي يحــدد الفريــق متعــدد التخصصــات جمي
ــع المرضــى: ــة لجمي ــح االحتياجــات التالي توضي

تشخيص المريض والتعريف بحالته.أ. 
خطة الرعاية.ب. 
معلومات اإلحالةج. 

يتم تسجيل عملية التثقيف.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة التي تصف عملية تثقيف المريض وذويه.	 
أثنــاء مراجعــة الملــف المفتــوح أو المغلــق، قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بفحــص ســجالت تثقيــف المريــض واألســرة مــن أجــل تقييــم 	 

اكتمالها.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تثقيــف المريــض وذويــه والتــي توجــه عمليــة تثقيــف المريــض وذويــه وتحتــوى . 1

علــى األقــل علــى النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين على دراية بعملية تثقيف المريض وذويه وتوثيقها.. 2
ــم التثقيــف، والطريقــة المســتخدمة فــي التثقيــف فــي ســجل . 3 يتــم تســجيل االحتياجــات التثقيفيــه للمريــض، والمســئول عــن تقدي

المريــض الطبــي.
يتلقى المرضى التثقيف ذو الصله بحالتهم.. 4
يتم توثيق أنشطة تثقيف المرضى في سجل المريض الطبي.. 5
تتاح مواد تثقيف المرضى وفقًا لمعلومات قائمة علي األدلة.. 6
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PCC.06: يتم التعامل مع حاالت اإلخالل بحقوق ومسئوليات المرضي وذويهم
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
اإلبالغ عن حاالت اإلخالل

الغرض:
تتطلــب اســتدامة ثقافــة الرعايــة المتمركــزة علــي المرضــي ، الرقابــة المســتمرة لمــدي اإللتــزام وتحديــد فــرص التحســين. فتمكيــن 

المرضــي وذويهــم والعامليــن يجعلهــم قادريــن علــي اإلبــالغ عــن أي حــاالت إخــالل بحقــوق ومســئوليات المريــض وذويــه

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابلــة مــع العامليــن  لالستفســار عــن آليــات اإلبــالغ عــن 	 

حــاالت اإلخــالل.
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة أيًضــا بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن بالجــودة و القيــادات لالستفســار عــن عمليــة اإلبــالغ عــن حــاالت 	 

اإلخــالل ونتائجهــا وإجــراءات التحســين التــي يتــم اتخاذهــا بنــاًء علــى هــذه النتائــج.

أدلة التطابق مع المعيار:
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مســئولة عــن جمــع وتحليــل وتفســير وتقييــم حــاالت اإلخــالل بحقــوق ومســئوليات أي مريــض . 1

أو ذويــه.
يتــم تزويــد العامليــن والمرضــي وذويهــم بالمعلومــات عــن كيفيــة اإلبــالغ عــن حــاالت اإلخــالل بحقــوق ومســئوليات المريــض . 2

وذويــه بطريقــة مكتوبــة أو بطريقــة أخــرى يفهمونهــا.
يتم إعداد تقرير دوري عن حاالت اإلخالل بحقوق ومسئوليات المريض وذويه وإرساله إلى مدير المنشآة.. 3
يتم اتخاذ اإلجراءات لتحسين ممارسات الرعاية المتمركزة حول المريض بناًء على تلك التقارير. . 4
عندمــا تظهــر مشــكلة أخالقيــة مثــل قــرارات متضاربــة بشــأن إعطــاء العــالج أو ســحبه، يوجــد دليــل علــى مناقشــة واضحــة . 5

وحــل للموقــف.

المعايير ذات الصلة:
 :OGM.09الشــكاوي والمقترحــات؛ :PCC.12 مســئوليات المريــض وذويــه؛ :PCC.04 حقــوق المريــض واألســرة؛ :PCC.03

إدارة أخالقيــات العمــل

PCC.07: الحصــول علــى موافقــة مبنيــة علــي المعرفــة ومســجلة عــن بعــض اإلجــراءات الطبيــة علــى النحــو المطلــوب بموجــب 
القوانيــن واللوائــح. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

موافقة مبنية علي المعرفة ومسجلة 

الغرض:
أحــد الركائــز األساســية لضمــان مشــاركة المرضــى فــي قــرارات الرعايــة الخاصــة بهــم هــو الحصــول علــى الموافقــة المبنيــة علــي 
المعرفــة. وللحصــول علــي موافقــة المريــض ، يجــب إبالغــه بالعديــد مــن العوامــل المتعلقــة بالرعايــة المخطــط لهــا. وهــذه العوامــل 
مطلوبــة التخــاذ قــرار مبنــي علــي المعرفــة. والموافقــة المبنيــة علــي المعرفــة هــي عمليــة الحصــول علــى إذن قبــل إجــراء تدخــل 
رعايــة صحيــة للفــرد، أو قبــل اإلفصــاح عــن معلومــات شــخصية. ويجــب أن تكــون الموافقــة المبينــة علــي المعرفــة ســارية وقــت 
ــم  ــن يت ــف وأي ــة  وإجــراءات لوصــف كي ــذ سياس ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــه. وتضــع منش ــمله الموافق ــذي تش اإلجــراء ال

اســتخدام الموافقــة المبنيــة علــي المعرفــة. وتتضمــن السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة اإلجراءات الطبية التي تتطلب موافقة مبنية علي المعرفة، وتشمل هذه القائمة:أ. 
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i .اإلجراءات التداخلية البسيطة
ii .التخدير الموضعي

iii ..التدخالت الخاصة بتنظيم األسرة
iv .األنشطة الترويجية أو التصوير الفوتوغرافي و تكون الموافقة  فيها لغرض أو وقت محدد

احتمالية النجاح وخطر عدم القيام باإلجراء أو التدخل وفوائد وبدائل أداء تلك العملية الطبية المعينة.ب. 
ــا وتســجيلهاوفقاً ج.  ــة الحصــول عليه ــض وآلي ــر المري ــا مــن شــخص أخــر غي ــة فيه ــي الموافق ــم الحصــول عل ــي يت الحــاالت الت

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــدة لمنش ــات المعتم ــح والسياس ــن واللوائ للقواني
نموذج الموافقة المبنية علي المعرفة متاح في جميع المناطق ذات الصلة.د. 
سريان الموافقة المبنية علي المعرفةه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة التــي تصــف عمليــة الحصــول علــي موافقــة 	 

المريــض.
ــر نمــاذج 	  ــع وتواف ــق الُمراجــع مــن توزي ــد يتحق ــة، ق ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــي تجريهــا الهيئ ــاء المراجعــة الت أثن

ــم األســرة وغيرهــا. ــادة تنظي ــادة األســنان وعي ــل عي ــاج لهــا، مث ــر احتي ــي األماكــن األكث ــات ف الموافق

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة توجــه عمليــة الموافقــة المبنيــة علــي المعرفــة وتحتــوى علــى جميــع النقــاط . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
تتوفــر نمــاذج الموافقــة المبنيــة علــي المعرفــة فــي جميــع األماكــن ذات الصلــة وتتضمــن تحديــد العمليــة العالجيــة المقترحــة . 2

ــة. ــول البديل ومخاطرهــا وفوائدهــا والحل
يتم الحصول على الموافقة المبنية علي المعرفة بطريقة ولغة يفهمها المريض.. 3
ــة . 4 ــي موافق ــم الحصــول عل ــي. ويت ــي ســجل المريــض الطب ــم تســجيلها وحفظهــا ف ــة ســارية ويت ــي المعرف ــة عل ــة المبني الموافق

ــر ســارية. ــة أو أصبحــت غي ــة القديم ــدة الموافق ــدة إذا انتهــت م جدي
يقوم الطبيب المسؤول الذي يحصل علي الموافقة بالتوقيع عليها مع المريض على النحو المطلوب بموجب القانون.. 5
الموافقة المبنية علي المعرفة التي يقوم بها شخص آخر غير المريض تمتثل للقوانين واللوائح.. 6

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقــوق المريــض وذويــه؛ PCC.04: مســئوليات المريــض وذويــه؛ PCC.02: التمركــز حــول المريــض المتعــدد 

التخصصــات 

ضمان راحة المريض

PCC.08: تتوافر أماكن انتظار متمركزة حول المريض لمختلف الخدمات 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
أماكن االنتظار

الغرض:
 قــد تعــد أماكــن االنتظــار مرحلــة مؤلمــة بشــكل كبيــر فــي تجربــة المريــض، فــال يقتصــر انتظــار المريــض للحصــول علــي خدمــة 
طبيــة علــي مشــاعر مثــل القلــق والخــوف واالرتبــاك واالحبــاط واالنزعــاج فحســب ولكــن قــد يــزداد الشــعور باإلحبــاط إذا كانــت 
منطقــة اإلنتظــار بهــا مقاعــد غيــر مريحــة أو تفتقــر إلــي االحتياجــات األساســية لإلنســان أو كانــت شــديدة اإلزدحــام. تضمــن منشــآة 

الرعايــة الصحيــة األوليــة أن أماكــن االنتظــار مريحــة ومناســبة الحتياجــات المريــض وذويــه.
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دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يــزور الُمراجــع أماكــن االنتظــار المخصصة الســتيعاب 

المرضــى وذويهم.

أدلة التطابق مع المعيار:
أماكن االنتظار مضاءة وجيدة التهوية ونظيفة وآمنة.. 1
أماكن االنتظار مخططة الستيعاب العدد المتوقع من المرضى وذويهم.. 2
سهولة الوصول من أماكن االنتظار إلي أماكن االحتياجات األساسية لإلنسان مثل دورات المياه ومياه الشرب.. 3
يتلقى المرضى معلومات حول مدة االنتظار المحتملة.. 4

المعايير ذات الصلة:
ACT.06: الراحة البدنية وسهولة الوصول

االستجابة إلي احتياجات المرضي

ــم  ــص والتقيي ــل الفح ــة؛ مث ــة الطبي ــات الرعاي ــع عملي ــاء جمي ــريته أثن ــه وس ــض وخصوصيت ــة المري ــة كرام PCC.09: حماي
ــي.  ــع المرض ــل م والتعام

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

كرامة المريض وخصوصيته 

الغرض:
ــى  ــظ الكرامــة. ومــن حــق المريــض الحصــول عل ــرام وحف ــي التعامــل باحت ــة ف ــي الرغب ــل أحــد أهــم االحتياجــات البشــرية ف تتمث
رعايــة تتســم باالحتــرام والمراعــاه فــي جميــع األوقــات والظــروف، وتُقــدر قيمــة شــخص المريــض وكرامتــه. كمــا تعــد خصوصيــة 
ــب  ــد يرغ ــاً . وق ــراً هام ــة أم ــالج، واإلحال ــراءات/ الع ــات، واإلج ــخيصية، والفحوص ــالت التش ــالل المقاب ــة خ ــض، وخاص المري
المرضــى فــي التمتــع بالخصوصيــة بعيــداً عــن العامليــن أو المرضــى اآلخريــن أو حتــى أفــراد األســرة المرافقيــن. يجــب أن تعامــل 
ــن  ــات م ــذه المعلوم ــة ه ــات لحماي ــذ عملي ــا ســرية ويجــب أن تنف ــى أنه ــض عل ــات المري ــة معلوم ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي منش

تســريبها أو ضياعهــا أو ســوء اســتخدامها.

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، ربمــا يالحــظ الُمراجــع مواقــف مثــل فحــص المريــض 

ويُقيــم مــدى الحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية.

أدلة التطابق مع المعيار:
يقدم متخصصي الرعاية الصحية الرعاية التي تحترم كرامة المريض.. 1
احترام خصوصية المريض في جميع الزيارات التشخيصية والفحوصات واإلجراءات/ العالج والنقل.. 2
يمكن للمرضى تحديد من يمكنه حضور عمليات الفحص أو التقييم أو التشخيص أو الرعاية.. 3

المعايير ذات الصلة:
PCC.04: حقوق المريض واألسرة.
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PCC.10: تحديد مسئولية منشآة الرعاية الصحية األولية تجاه متعلقات المريض. 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
متعلقات المريض

الغرض:
قــد تشــتمل ممتلــكات المرضــى علــي النظــارات أو األشــياء الثمينــة مثــل المجوهــرات واألجهــزة اإللكترونيــة والنقــود و البطاقــات 
االئتمانيــة/ الفيــزا. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة للتعامــل مــع الموجــودات )متلعقــات المرضــي التــي يتــم 
العثــور عليهــا( وحمايــة متعلقــات المرضــي خــالل حــاالت الطــوارئ. ويجــب أن تتنــاول سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

علــى األقــل مــا يلــي:
كيف تتعامل منشآة الرعاية الصحية األولية مع الموجودات والمفقودات؟ أ. 
من المسئول عن حماية متعلقات المرضي؟ ب. 
كيفية حماية المتعلقات؟ وألي فترة زمنية؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ج. 
كيف يتم إبالغ المرضى واألسر بمسئولية المنشآة عن المتعلقات؟د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثيقــة التــي توجــه مســئوليات منشــآة الرعايــة الصحيــة 	 

األوليــة تجــاه متعلقــات المريــض.
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع العاملين لتقييم درايتهم بسياسة المنشآة. 	 
ــات أو 	  ــات أو الكتيب ــد يالحــظ الُمراجــع الملصق ــة، ق ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــا الهيئ ــذي تجريه ــة ال ــاء المراجع أثن

ــم. ــر المرضــى بمســئولية المنشــآة تجــاه متعلقاته ــي تُخب وســائل االتصــال اآلخــرى الت
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة ســجالت األمــن وغيرهــا مــن الســجالت والخزائــن التــي تحفــظ بهــا متعلقــات المرضــى ويتــم 	 

. تسجيلها

أدلة التطابق مع المعيار:
لدي منشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة تحدد مسئوليات المنشآة تجاه متعلقات المريض.. 1
جميع العاملين على دراية بسياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم إبالغ  المريض أو ذويه بالمعلومات المتعلقة بمسئولية المنشآة تجاه المتعلقات عند إمكانية تطبيق ذلك. . 3
ــاع . 4 ــم إرج ــا ال يت ــا عندم ــب اتباعه ــي يج ــة الت ــآة العملي ــدد المنش ــن. تح ــا إن أمك ــا وإعادته ــودات وحمايته ــجيل الموج ــم تس يت

ــدد. ــي مح ــار زمن ــاء إط ــات أثن المتعلق

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقوق المريض واألسرة، EFS.06: خطة األمن

PCC.11: تعمــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي تحســين الخدمــات المقدمــة بنــاًء علــى التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى 
وذويهــم والتــي يتــم قياســها.

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

التغذية الراجعة من المرضى وذويهم

الغرض:
قــد تكــون التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى تعبيــراً عــن مــا يقلقهــم أو الثنــاء أو الشــكوى بشــكل رســمي أو خــالل اســتطالعات الــرأي 
ــي  ــذي ف ــر االكلينيكــي. وال ــد ســبل تحســين األداء االكلينيكــي وغي ــى تحدي ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــد تســاعد منشــآة الرعاي ــي ق والت
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النهايــة، ينعكــس علــي تقديــم رعايــة أفضــل وتحقيــق رضــاء المرضــي. ويمكــن لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الحصــول علــى 
ــة أو مــن خــالل مجموعــات  ــون  أو مكتوب ــق التليف ــة الراجعــة مــن المرضــى بطــرق متنوعــة: اســتطالعات رأي عــن طري التغذي
التركيــز  Focus groupsالمعنيــة بمناقشــة موضــوع بعينــه أو مــن خــالل المقابــالت الشــخصية. وتســتخدم العديــد مــن المنشــآت 
اســتطالعات الــرأي الورقيــة التــي تعتبــر أكثــر الطــرق فاعليــة مــن حيــث التكلفــة وأكثرهــا موثوقيــة. وتضــع المنشــآة وتنفــذ سياســة 

وإجــراءات توجــه عمليــة إدارة التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى. وتتنــاول سياســة المنشــآة علــى األقــل مــا يلــي: 
قياس التغذية الراجعة من مرضى العيادات.أ. 
قياس التغذية الراجعة من مرضى الطوارئ.ب. 

ــإذا  ــض. ف ــض أم رضــاء المري ــة المري ــس تجرب ــة تقي ــذه العملي ــت ه ــا إذا كان ــة م ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي يجــب أن تحــدد منش
كانــت تقيــس تجربــة المريــض، يجــب أن تُقيــم المنشــآة مــا إذا كان شــيئًا مــا يجــب أن يحــدث فــي بيئــة الرعايــة الصحيــة ، فعلــي 
ــام بالتواصــل الواضــح مــع المريــض وكــم  ــال تقيــم منشــآة الرعايــة األوليــة مــا إذا كان متخصــص الرعايــة الصحيــة ق ســبيل المث
مــرة حــدث التواصــل. أمــا بالنســبة إلــى رضــاء المريــض، يجــب أن تقيــس المنشــآة مــا إذا كانــت توقعــات المريــض حــول الزيــارة 
الطبيــة قــد تمــت تلبيتهــا. فبالنســبة لشــخصين يحصــالن علــى نفــس الرعايــة بالضبــط، ولكــن لديهمــا توقعــات مختلفــة لكيفيــة تقديــم 
هــذه الرعايــة، قــد يعطيــا تقييمــات رضــاء مختلفــة بســبب اختــالف توقعاتهمــا. فالقيــاس وحــده ال يكفــي. فتحتــاج منشــآت الرعايــة 
الصحســة االوليــة إلــى تحليــل وتفســير المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن التغذيــة الراجعــة بعــد قياســها و العمــل علــي تحديــد 

مشــاريع التحســين المحتملــة.  

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة التغذية الراجعة من المرضى وذويهم.	 
قــد يُقيــم ُمراجــع الهيئــة عمليــة اســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى وذويهــم فــي تحســين األداء أثنــاء جلســة مقابلــة القيــادات 	 

أو أثنــاء جلســة مراجعــة برنامــج الجــودة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه عمليــة قيــاس واســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى واألســر . 1

كمــا هــي مذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ب(. 
توجد أدلة على قيام المنشآة بتلقي وتحليل وتفسير التغذية الراجعة من المرضى وذويهم.. 2
توجد أدلة على مشاركة التغذية الراجعة التي تم تفسيرها مع العاملين المعنيين والتخطيط الستخدامها في التحسين.. 3
توجد أدلة على أن التغذية الراجعة من المرضى وذويهم تُستخدم لتحسين جودة الخدمة.. 4

المعايير ذات الصلة:
 :PCC.12 الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض المتعــددة التخصصــات؛ :PCC.02 حقــوق المريــض واألســرة؛ :PCC.03

الشــكاوى والمقترحــات.

PCC.12: يستطيع المرضى واألسر تقديم شكاوى ومقترحات شفهية أو كتابية من خالل عملية محددة.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
الشكاوي والمقترحات

الغرض:
فــي حيــن أن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة قــادرة علــى قيــاس واســتخدام التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى بشــكل اســتباقي، فقــد 
ــة التــي يتلقوهــا،  ــدون ذكــر أســمائهم بشــأن الرعاي ــم شــكاوى أو مقترحــات شــفهية أو ب يرغــب المرضــى وذويهــم أيًضــا فــي تقدي

ويرغبــوا فــي أن تتــم مراجعــة تلــك الشــكاوى أو المقترحــات والتصــرف بنــاًء عليهــا. 
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات إلنشــاء نظــام موحــد للتعامــل مــع مختلــف شــكاوى ومقترحــات 
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ــة  ــة الصحي ــاول سياســة منشــأة الرعاي ــم مــن الممارســات. وتتن المرضــى و/ أو ذويهــم مــن أجــل تســهيل المتابعــة والرصــد والتعل
األوليــة علــى األقــل مــا يلــي:

آليات إبالغ المرضى وذويهم بقنوات االتصال لتقديم شكواهم ومقترحاتهم. أ. 
عمليات تتبع شكاوى ومقترحات المرضى وذويهم.ب. 
مسئولية االستجابة لشكاوى ومقترحات المرضى.ج. 
اإلطار الزمني لتقديم تغذية راجعة إلى المرضى وذويهم حول الشكاوى أو المقترحات المقدمة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة التعامل مع شكاوى ومقترحات المرضى.	 
قــد يُقيــم ُمراجــع الهيئــة عمليــة التعامــل مــع شــكاوى ومقترحــات المرضــى أثنــاء أنشــطة التتبــع أو جلســة مقابلــة القيــادات أو 	 

جلســة مراجعــة برنامــج الجــودة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه عمليــة التعامــل مــع شــكاوى ومقترحــات المرضــى كمــا هــو . 1

مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
تتيح منشآة الرعاية الصحية األولية عملية تقديم الشكاوى للجمهور. . 2
يُسمح للمرضى وذويهم بتقديم الشكاوى و المقترحات.. 3
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بتحري وتحليل الشكاوى و المقترحات.. 4
يتلقى المرضى وذويهم تغذية راجعة بشأن شكاواهم أو مقترحاتهم في غضون اإلطار الزمني المعتمد.. 5

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقوق المريض وذويه؛ PCC.06: اإلبالغ عن حاالت اإلخالل

ــغ وتحتــرم احتياجــات المريــض النفســية والدينيــة والروحيــة وغيرهــا  ــة الصحيــة األوليــة وتبل PCC.13:تحــدد منشــآة الرعاي
مــن التفضيــالت. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:
احتياجات المريض

الغرض:
أشــارت األبحــاث إلــى أن التواصــل أثنــاء التعامــالت الطبيــة يمكــن أن يؤثــر علــى الحالــة النفســية للمريــض، وقــد يكــون لــه أثــراً  
إيجابيــاً علــى النتائــج النفســية واالجتماعيــة. وتحتــاج األبحــاث إلــي مزيــد مــن التركيــز علــى العمليــات التــي مــن خاللهــا يســتطيع 
ــاكل  ــم أســاليب العــالج حســب الحاجــة. وتوجــد هي ــم تقدي ــي يت ــد احتياجــات المريــض النفســية حت ــي تحدي ــق اإلكليني أعضــاء الفري
تمنــح مقدمــي الخدمــة الذيــن يتعاملــون بشــكل مباشــر مــع المرضــي االســتقاللية فــي  بعــض عمليــات صنــع القــرار التــي تســاعدهم 

فــي عملهــم. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن أو المرضــى لالستفســار عــن االحتياجــات 

النفســية والدينيــة والروحيــة وكيــف يمكــن تعديــل بعــض المهــام الروتينيــة بنــاًء علــى هــذه االحتياجات. 

أدلة التطابق مع المعيار:
يقوم أعضاء الطاقم الطبي بتقييم وإعادة تقييم احتياجات المرضى النفسية والدينية والروحية ويتم توثيق ذلك.. 1
يتم تعديل خطط الرعاية وفقاً لالحتياجات النفسية والدينية والروحية للمريض .. 2
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يتم تعديل المواعيد المحددة بما يتوافق مع تفضيالت المريض.. 3

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقــوق المريــض وذويــه ؛ PCC.02: الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض المتعــددة التخصصــات؛ PCC.09: كرامــة 

المريــض وخصوصيتــه .
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الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها
Access, Continuity, and Transition of Care

الغرض من الفصل:
ــير  ــة. وإن تيس ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــول عل ــا الحص ــن خالله ــض م ــتطيع المري ــي يس ــة الت ــي العملي ــة ه ــة الرعاي إن إتاح
الحصــول علــى الرعايــة مــن شــأنه مســاعدة األشــخاص فــي الوصــول إلــي مصــادر الرعايــة الصحيــة المناســبة مــن أجــل الحفــاظ 
ــر  ــل: تواف ــى األق ــب عل ــة جوان ــم أربع ــب تقيي ــدًا و يتطل ــا معق ــة مفهوًم ــى الرعاي ــد الحصــول عل ــينها. ويع ــم أو تحس ــى صحته عل

ــة.  ــكان الخدم ــة الوصــول لم ــة، وإمكاني ــف، واســتحقاق الخدم ــل التكالي ــى تحم ــدرة عل ــة، والق الخدم
وتــزداد أهميــة اســتمرارية الرعايــة للمرضــى إذا زاد عــدد كبــار الســن بالمجتمــع، أو ظهــر بــه أمــراض متعــددة ومشــاكل معقــدة، أو 

اشــتمل علــى عــدد كبيــر مــن المرضــى الذيــن أصبحــوا  اجتماعيــاً ونفســياً أكثــر احتياجــاً للرعايــة.
ــع  ــت أن جمي ــا أعلن ــة عندم ــى الرعاي ــول عل ــي للحص ــار العالم ــة اإلط ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــي، قدم ــتوى العالم ــى المس عل
األشــخاص متســاوون فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة التــي تُقــدم بطريقــة تلبــي احتياجاتهــم طــوال حياتهــم، 
ويتــم تنســيقها عبــر سلســلة متصلــة مــن الرعايــة، وتتســم بأنهــا شــاملة وآمنــة وفعالــة وتُقــدم فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة وتحقــق 
القبــول والرضــا؛ باإلضافــة إلــى التأكيــد علــي العمــل علــي رفــع كفــاءة جميــع العامليــن وتحفيزهــم وتوفيــر البيئــة الداعمــة لهــم.

علــى المســتوى المحلــي، يرتكــز الدســتور المصــري علــى أهميــة حصــول جميــع المصرييــن علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، مــع 
ــة الخاصــة بإنشــاء منشــآت  ــد حــددت القوانيــن المصري ــاة. ولق ــذة للحي ــة المنق ــة الطارئ ــى توفيــر الرعاي التركيــز بشــكل خــاص عل
ــات  ــة. كماحــددت الئحــة أخالقي ــى الرعاي ــات الترخيــص ومســارات الحصــول عل ــى لمتطلب ــة الحــد األدن ــة األولي ــة الصحي الرعاي
مهنــة الطــب إطــار مســئوليات األطبــاء تجــاه المرضــى. باإلضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت الحكومــة المصريــة عــن مبــادرة كبــرى لتحــول 
صناعــة الرعايــة الصحيــة فــي مصــر، حيــث يتــم فصــل التمويــل عــن تقديــم الخدمــة وتقيــس هيئــة االعتمــاد جــودة الخدمــات المقدمــة. 
وكل ذلــك ســيكون تحــت مظلــة »التأميــن الصحــي الشــامل« حيــث يتــم وضــع ضوابــط اســتحقاق المريــض للحصــول علــى الرعايــة 

ووضــع آليــات اإلحالــة.
مــن الناحيــة العمليــة، يجــب أن تأخــذ منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي االعتبــار جميــع ســبل الحصــول علــى الخدمــات. إن 
وضــع سياســات تنظيميــة بشــأن تدفــق  المرضــى ودراســة معوقــات هــذا التدفــق يســاعد المؤسســات علــى اســتخدام المــوارد المتاحــة 

بشــكل أفضــل وعلــى التعامــل بأمــان مــع المرضــى.
أثنــاء المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، ســيقوم المراجعــون بتقييــم عمليــة تدفــق المرضــى مــن 
وإلــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ومــدى سالســه هــذه العمليــه مــع تقييــم هــذه العمليــة وتنفيذهــا. كمــا ســيقومون بإجــراء مقابالت 

مــع العامليــن ومراجعــة المســتندات المتعلقــة بالمعاييــر للتأكــد مــن أن هــذه العمليــة تتســم بالمســاواة والفعاليــة والكفــاءة. 

الهدف من الفصل:
ــة  ــى الحصــول العــادل والفعــال للمرضــى علــى خدمــات الرعاي الهــدف الرئيســي هــو التأكــد مــن أن المؤسســة توفــر وتحافــظ عل
الصحيــة بطريقــة فعالــة وآمنــة. قــد يبــدأ المريــض فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن خــالل غرفــة الطــوارئ أو 

ــادات الخارجيــة أو مكاتــب التســجيل. قســم العي
تتغيــر أحيانــا خطــط الرعايــة ويتعيــن اســتدعاء طبيــب آخــر للمشــورة أو حتــى لتحمــل مســئولية رعايــة المريــض بالكامــل. ويجــب 

أيًضــا علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مواجهــة هــذه المواقــف بوضــع عمليــات واضحــة للتعامــل معهــا.  
ــدان  ــة تنطــوي علــى خطــر ســوء التعامــل مــع المعلومــات وفق ــى آخــر؛ وهــذه العملي ــاج المرضــى نقلهــم مــن مــكان إل ــاً يحت أحيان

ــة لتجنــب هــذه المخاطــر.   ــى المؤسســات وضــع عملي ــذا يجــب عل بعضهــا، ل
وأخيًرا، عند النقل أو اإلحالة إلى خدمة خارج المنشآة، يجب التوثيق الواضح للمعلومات ذات الصلة.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

55دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الدستور المصري. 1
قانون التأمين الصحي الشامل 2018/2. 2
قرار رئيس الوزراء 2014/1063 بشأن التعامل مع حاالت الطوارئ. 3
القرار الوزاري رقم 186/ 2001 بشأن التعامل مع حاالت الطوارئ. 4
انتقال الرعاية، منظمة الصحة العالمية، 2016. 5
قانون 2018/10 بشأن حقوق المعاقين. 6
الكود المصري للبناء للمعاقين. 7
مطبوعات نقابة التمريض- إرشادات التمريض. 8
قرار وزير الصحة والسكان 216/ 1982 بشأن تنظيم منشآت الرعاية الصحية. 9

 قرار وزير الصحة والسكان 254/ 2001 بشأن ملخص متطلبات الخروج.. 10
 مطبوعات اإلدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، وزارة الصحة والسكان المصرية. 11
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التدفق الفعال للمرضى إلى منشآة الرعاية الصحية األولية

ــا  ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــا للقواني ــي وفقً ــا للمرض ــة خدماته ــي إتاح ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــل منش ACT.01: تعم
ــبقًا.  ــددة مس ــتحقاق المح ــط االس وضواب

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

إتاحة الحصول على خدمات منشآة الرعاية الصحية األولية )ما قبل تسجيل المريض(

الغرض:
علــى الرغــم مــن أن الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصحــة العالميــة تبنــت مفهــوم التغطيــة الشــاملة منــذ بدايــة عــام 2005، إال أن 
عــدداً قليــالً مــن الــدول حقــق الهــدف. ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى كثــرة المعوقــات التــي تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات 
ــإذا توفــرت الخدمــات واإلمــدادات الالزمــة، ســتتواجد فرصــة للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ويســتطيع  ــة. ف ــة المطلوب الصحي
ــات  ــى المعوق ــة أيضــاً عل ــة الصحي ــى الرعاي ــع عل ــة حصــول المجتم ــدى إمكاني ــد م ــات. يعتم ــي« الخدم ــع » الحصــول عل المجتم
ــاع  ــة لالنتف ــة الصحي ــى الرعاي ــاس الحصــول عل ــإن قي ــي، ف ــات. وبالتال ــاع بالخدم ــن االنتف ــد م ــي تح ــة والت ــة أو الثقافي االجتماعي
بهــا يعتمــد علــى القــدرة علــى تحمــل تكلفــة الخدمــات وإمكانيــة الوصــول للمــكان، والرضــاء عــن الخدمــات وليــس مجــرد كفايــة 
ــة إذا اســتطاع المجتمــع الحصــول علــي خدمــة ذات نتائــج صحيــة ُمرضيــة.  اإلمــدادات. فالخدمــات المتاحــة تصبــح مناســبة وفعال
ويجــب األخــذ فــي االعتبــار توفــر الخدمــات ومعوقــات الحصــول عليهــا وذلــك فــي ســياق وجهــات النظــر المختلفــة، واالحتياجــات 
الصحيــة، والخلفيــات الماديــة والثقافيــة لمختلــف فئــات المجتمــع، مثــل تجنــب إعاقــة حصــول النســاء علــي الخدمــة الصحيــة مــن 
خــالل توفيــر متخصصــات فــي الرعايــة الصحيــة مــن اإلنــاث فــي الوقــت والمــكان المناســبين. إن عمليــة تســجيل المريــض عــادة 
مــا تتضمــن مراجعــة مــدي اســتحقاق المريــض لتلقــي خدمــات معينــة. وضوابــط هــذا االســتحقاق عــادة مــا يتــم تحديدهــا مســبقًا مــن 
ممولــي الرعايــة الصحيــة وباإلســتدالل بالقوانيــن واللوائــح وسياســات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويجــب أن تكــون الضوابــط 
ــى خدمــات  ــة الحصــول عل ــة للمرضــي. ومــن أجــل تحســين إمكاني المحــددة مســبقًا متاحــة للمســئولين عــن إتاحــة الخدمــة الصحي

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، يجــب تعريــف المرضــى وذويهــم بالخدمــات المتاحــة. 
تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لتوجيــه عمليــة إتاحــة الحصــول علــى الرعايــة. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
عمليــة مســح لخصائــص المرضــي لتحديــد مــا إذا كان نطــاق خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يلبــي احتياجاتهــم مــن أ. 

الرعايــة الصحيــة.
إتاحة الخدمة في الطوارئ آمنه ومناسبه لظروف المرضى.ب. 
إتاحــة الخدمــة فــي العيــادات الخارجيــة يشــتمل علــى تحديــد مواعيــد وعمليــة انتظــار محــددة بوضــوح للمرضــى ممــا يضمــن ج. 

التعريــف الصحيــح للمريــض ، وتبــادل كافــي وواضــح للمعلومــات، وتحقيــق الســالمة والراحــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق التــي تصــف العمليــة المعتمــدة التــي تتبعهــا منشــآة 	 

الرعايــة الصحيــة األوليــة ، ثــم يقــوم بزيــارة نقطــة االتصــال األولــى بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل مكاتــب التســجيل 
ــارة جــزًءا مــن  ــد تكــون الزي ــة. وق ــادات الخارجي ــي وغــرف الطــوارئ ومناطــق العي واالســتقبال ومراكــز االتصــال التليفون

عمليــة مراجعــة أخــري مثــل جولــة أو نشــاط تتبــع.
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة هــذه المناطــق لمالحظــة كيفيــه تقديــم المعلومــات للمرضــى مثــل الكتيبــات أو الملصقــات أو الرســائل 	 

اإللكترونيــة أو الشــفهية أو غيرهــا مــن أنــواع المعلومــات، وقــد يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع المرضــى لتقييــم مــدي درايتهــم بهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة بشــأن إتاحــة الحصــول علــى الخدمــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ج(.
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يتــم إبــالغ المرضــى بالخدمــات المتاحــة، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل وأنــواع الخدمــات وتكلفــة كل خدمــة )عندمــا تكــون ذات . 2
صلــة( وكيفيــة الحصــول علــي الخدمــة.

تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة نظاًمــا إلبــالغ المرضــى وذويهــم بالخدمــات المناســبة علــي أن يكــون ذلــك النظــام مناســباً . 3
للمســتويات التعليميــة المختلفــة ومتاحــاً فــي نقــاط االتصــال مــع المرضــي وأماكــن تجمعــات المرضــي.

نقــل و/ أو إحالــة المرضــى إلــى مؤسســات رعايــة صحيــة أخــرى عندمــا ال يتطابــق نطــاق خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة . 4
األوليــة مــع احتياجاتهــم مــن الرعايــة الصحيــة.

المعايير ذات الصلة:
 :ICD.14 حقــوق المريــض وذويــه؛ :PCC.03 الســهولة والراحــة فــي الوصــول إلــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ :ACT.06

خدمــات الطــوارئ؛ ACT.09: عمليــة اإلحالــة؛

ACT.02: تضمن منشآة الرعاية الصحية األولية عملية تسجيل آمنة ومريحة. 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
عملية التسجيل

الغرض:
إن تســجيل المرضــى هــو نقطــة البدايــة ألفــراد المجتمــع فــي الحصــول علــي خدمــات نظــام الرعايــة الصحيــة. وهــي عــادة عمليــة 
ــة عــن  ــات الديموجرافي ــن المعلوم ــك مجموعــة م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــض األولي ــات المري ــن بيان ــرة م ــة كبي ــب إدخــال كمي ــدة تتطل معق
المريــض مثــل المعلومــات الشــخصية وبيانــات االتصــال، ووضــع جــدول اإلحالــة أو جــدول المواعيــد، ومجموعــة مــن المعلومــات 
عــن التاريــخ المرضــي للمريــض. وإذا لــم يتــم التعامــل مــع هــذه العمليــة بشــكل صحيــح، يمكــن أن تــؤدي هــذه السلســلة مــن نقــاط 
االتصــال األوليــة إلــى عــدد مــن المشــكالت المســتمرة، بمــا فــي ذلــك إنهــاك المرضــى ممــا يجعلهــم يقــررون عــدم متابعــة رعايتهــم 

فــي منشــآة رعايــة صحيــة أوليــة غيــر منظمــة. 
تقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خدماتهــا إلــى المرضــى الذيــن يمكنهــا تلبيــة احتياجاتهــم الطبيــة فــي نطــاق امكانياتهــا.  ولــكل 
برنامــج أو خدمــة، تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أنــواع حــاالت ومشــاكل المرضــى التــي ال يمكــن عالجهــا بشــكل مناســب 

مــن خاللهــا، وتقــوم بعمليــة اإلحالــة و/ أو النقــل المناســب لهــؤالء المرضــى.
تضع منشآة الرعاية الصحية األولية وتنفذ سياسة وإجراءات توجه عملية التسجيل. وتتناول السياسة على األقل ما يلي:

ــن أ.  ــا التأمي ــي يقدمه ــي حزمــة الخدمــات الت ــذي يلب ــة وال ــة األولي ــة الصحي ــي مســتوي منشــآة الرعاي وضــع نطــاق خدمــات عل
الصحــي الشــامل.

يقوم عضو متخصص من الفريق بعملية فحص مبدئي.ب. 
تســتخدم عمليــة الفحــص المبدئــي فــي تحديــد أولويــة احتياجــات الرعايــة للمرضــى فــي حــاالت الطــوارئ أو العيــادات الخارجيــة ج. 

اإلحالة. أو 
إجراءات التسجيلد. 

دليل عملية المراجعة:
ــا 	  ــي تتبعه ــة المعتمــدة الت ــي تصــف العملي ــق الت ــة بمراجعــة الوثائ ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

المنشــآة فــي التســجيل، ثــم يقــوم بزيــارة أماكــن تســجيل المرضــى بالمنشــآة . وقــد تكــون الزيــارة جــزًءا مــن عمليــة مراجعــة 
ــة الميدانيــة أو نشــاط التتبــع. أخــري مثــل الجول

ــات أو الرســائل 	  ــات أو الملصق ــل الكتيب ــة هــذه المناطــق لمالحظــة المعلومــات المقدمــة للمرضــى مث ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق
ــواع المعلومــات. ــة أو الشــفهية أو غيرهــا مــن أن اإللكتروني

قد يتتبع ُمراجع الهيئة أيضا فئات مختلفة من المرضى للتأكد من أن عمليات تسجيل المرضى تتم بطريقة موحدة.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة لمطابقــة احتياجــات المرضــى مــن الرعايــة الصحيــة بنطــاق خدمــات . 1

المنشــأة وهــذه السياســة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
جميع العاملين المشاركين في تسجيل المرضى ومسار حركة المريض على دراية بسياسة المنشآة.. 2
ــي األماكــن . 3 ــى وف ــد نقطــة االتصــال األول ــة للمرضــى واألســر عن ــة التســجيل ومســار الحركــة متاحــة ومرئي معلومــات عملي

العامــة.
عمليات تسجيل المريض ومسار حركته موحدة لجميع المرضى.. 4
يتــم تقديــم التعليمــات للمرضــي بزيــارة منشــآت رعايــة صحيــة آخــري عندمــا ال تتوافــق احتياجــات المريــض الطبيــة مــع نطــاق . 5

ــآة. خدمات المنش
تتلقــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ســجل المريــض الطبــي وتحتفــظ بــه وكل التقاريــر الطبيــة الخارجيــة الخاصــة بالمريــض . 6

)مثــل تقاريــر اإلحالــة، وتقاريــر الخــروج وغيرهمــا( وذلــك لضمــان اســتمرارية الرعاية. 

المعايير ذات الصلة:
 :ACT.09 الســهولة والراحــة فــي الوصــول إلي منشــآة الرعايــة الصحية األوليــة ؛ :ACT.06 مخاطــر تدفــق المرضــي؛ :ACT.04

ــة اإلحالة. عملي

ACT.03:ة)NSR.01( اســتخدام وســيلتين علــى األقــل )ُمعّرفيــن( للتعريــف الصحيــح للمريــض عنــد إعطــاء الــدواء أو ســحب 
عينــة دم أو أي أنســجة آخــري بغــرض االختبــارات اإلكلينيكيــة، و/أو عنــد تقديــم أي عــالج أو إجــراء آخــر

السالمة
الكلمات الرئيسية:

التعريف الصحيح للمريض 

الغرض:
ــف  ــرة. واســتخدام وســيلتين للتعري ــه تبعــات خطي ــد يكــون ل ــر خطــأ جســيم ، وق ــة أو تدخــل للمريــض الخطــأ يعتب ــم رعاي إن تقدي
الصحيــح )معّرفيــن( لــكل مريــض هــو اإلجــراء األمثــل للحــد  مــن مثــل هــذه األخطــاء وتجنبهــا ، وهــو أمــر هــام بشــكل خــاص عنــد 

إعطــاء األدويــة شــديدة الخطــورة أو تنفيــذ إجــراء تداخلــي أو إجــراء عالــي الخطــورة.
تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التعريــف الصحيــح للمريــض. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
وجود وسيلتين مميزتين )معّرفين( للتعريف الصحيح للمريض.) شخصيتين(أ. 
المواقف التي تتطلب التحقق من تعريف المريض. ب. 
ــر محــددة ج.  ــا الحــوداث الغي ــل ضحاي ــض مث ــح للمري ــف الصحي ــة التعري ــس عملي ــا نف ــع فيه ــد ال يٌتب ــي ق الحــاالت الخاصــة الت

ــة. ــي الحــاالت الطارئ ــم ف هويته

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة ذات الصلــة للتحقق من الوســيلتين )الشــخصيتين( 	 

المطلوبتيــن للتعريــف الصحيــح للمريــض والحــاالت التي تتطلب اســتخدامهما.
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة ويتحقــق فــي كل ورقــة مــن وســيلتي التعريــف الصحيــح 	 

للمريــض المذكورتيــن فــي السياســة.
 قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع عــددا مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة )يمكــن أن يكــون عــدد 10( لســؤالهم عــن 	 

وســيلتي التعريــف الصحيــح للمريــض ومتــى يجب اســتخدامهما.
 قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة أداة تعريــف المريــض للتحقــق مــن وجــود وســيلتي التعريــف كمــا يالحــظ عمليــة التعريــف الصحيــح 	 

للمريــض قبــل اتخــاذ أي إجــراء أوقبــل تقديــم الرعايــة.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

59دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات معتمــدة للتعريــف الصحيــح للمريــض والتــي تتنــاول جميــع العناصر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ج(.
جميع متخصصي الرعاية الصحية على دراية بسياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم التعريف الصحيح للمريض وفقًا للسياسة.. 3
يتم تسجيل وسيلتي التعريف الصحيح للمريض )الُمعّرفين( في سجل المريض الطبي.. 4
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بتتبع بيانات عملية التعريف الصحيح للمريض وتجمعها وتحللها وترفع تقريرا بها.. 5
تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية التعريف الصحيح للمريض. . 6

المعايير ذات الصلة:
APC.01: اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل ؛ACT.09: نظــام اإلحالــة؛ICD.05: الفحــص الطبــي ألول زيــارة؛ تقييمــات 
التمريــض للمرضــى؛ICD.11: الطلبــات واألوامــر؛DAS.03: نتائــج التصويــر الطبــي؛ SIP.05: الوقــت المســتقطع Time-out؛ 
MMS.04: تخزيــن الــدواء، ووضــع ملصقــات تعريفيــة علــى األدويــة؛ MMS.12: تحضيــر األدويــة ووضــع ملصقــات تعريفيــة 

وصــرف وإعطــاء األدويــة.

التدفق اآلمن للمرضي داخل منشآت الرعاية الصحية األولية 

ACT.04: لدي منشآة الرعاية الصحية األولية خطة للتعامل مع وتقييم مخاطر تدفق المرضى. 
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
مخاطر تدفق المرضي 

الغرض:
ــن مجموعــات  ــادات أو بي ــن العي ــدات بي ــات أواســتخدام المع ــل المعلوم ــة المرضــى ونق ــه حرك ــى أن ف  مســار المرضــي عل ــرَّ يُع
العامليــن أو بيــن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة بصفتــه جــزء مــن مســار رعايــة المرضــى. ويعــد تخطيــط النظــم الصحيــة بمســار 
فعــال للمرضــي أمــًرا بالــغ األهميــة لتقديــم رعايــة آمنــة وفعالــة. وقــد يــؤدي ضعــف األداء فــي التعامــل مــع تدفــق المرضــي  إلــى 
زيــادة التكاليــف وتدنــي جــودة الخدمــة ومــرور المرضــى بتجربــة ســيئة. ومــن العوامــل التــي تعيــق تحقيــق التدفــق الســلس للمريــض 
ــادة  ــد أدت زي ــن المنشــآت ذاتهــا. وق ــة أو بي ــة األولي ــة الصحي ــة هــو عــدم التكامــل ســواء داخــل منشــآة الرعاي ــر أماكــن الرعاي عب
الطلــب واألمــور االســتيعابية فــي أنظمــة الرعايــة الصحيــة إلــي حــدوث اختناقــات فــي تقديــم الرعايــة فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ســواء كانــت ُمجدَولــة أو غيــر ُمجدَولــة. وإذا كان التنســيق بيــن العيــادات والخدمــات المختلفــة دون المســتوى األمثــل، فــال 

يتحقــق التدفــق الفعــال للمريــض.
ــا  ــد المخاطــر؛ وتحليله ــا تحدي ــم به ــي يت ــة الشــاملة الت ــة أو الطريق ــا يســتخدم لوصــف العملي ــم المخاطــر عــادة م ــح تقيي إن مصطل
وتقييمهــا والتحكــم فيهــا. وفــي هــذه الحالــة، يتنــاول تقييــم المخاطــر أيًضــا االســتخدام األمثــل للمــوارد. ويتنــاول تقييــم المخاطــر لتدفــق 
ــم  ــى ذروة اإلشــغال وذروة تدفــق المرضــى. تقــوم النشــأة بإجــراء تقيي ــات والظــروف التــي تــؤدي إل المرضــي واألماكــن والتوقيت
مخاطــر مــن أجــل تحديــد األماكــن التــي توجــد فيهــا اختناقــات بالمنشــأة، ثــم وضــع نظــام اســتراتيجي كامــل ونهــج موحــد ومشــترك 
لتحســين تدفــق المرضــى وتضميــن احتياجــات وآراء المرضــى فــي جوهــر خطــط الرعايــة؛ ممــا يدعــم االســتخدام األمثــل للمــوارد، 
ويعمــل علــى تجنــب التأخيــر غيــر الضــروري فــي تقديــم الرعايــة، ويســهل التنســيق الســلس للرعايــة بيــن مختلــف األماكــن. يمكــن 
تحقيــق التحســن فــي تدفــق المرضــى مــن خــالل العمــل علــى إعــادة تصميــم عمليــات الرعايــة، وتعزيــز الحصــول علــي الرعايــة 
فــي إطــار زمنــي جيــد، وتحســين اســتخدام مــوارد الرعايــة الصحيــة. وتتنــاول خطــة إدارة المخاطــر ســيناريوهات متعــددة لمســارات 
المرضــى، وتحــدد أماكــن اإلختناقــات ، ومناطــق االزدحــام، كمــا يلــزم عمــل إجــراءات/ مشــاريع التحســين مــن أجــل تحقيــق الكفــاءة 

فــي تدفــق المرضــي.
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دليل عملية المراجعة:
ــم 	  ــن أجــل تقيي ــج إدارة الجــودة م ــة لبرنام ــة تفاعلي ــة جلســات مراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــد ُمراجــع الهيئ يعق

ــم المراجــع فــرص التحســين فــي تدفــق   ــة. وخــالل هــذه الجلســة، يُقي ــة األولي ــة الصحي ــات تحســين األداء بمنشــآة الرعاي عملي
ــا المنشــآة للتعامــل مــع هــذه الفــرص.  ــي اتخذته المرضــى واإلجــراءات الت

قــد يالحــظ الُمراجــع االختناقــات أو األماكــن المزدحمــة أثنــاء الجــوالت المختفلــة والتتبــع بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. قــد 	 
يتــم مقارنــة هــذه المالحظــات مــع تقييــم المخاطــر الــذي تجريــه المنشــأة لتقييــم مــدي شــموليته. 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد تقييم مخاطر لتدفق المرضى ويتناول جميع األماكن بمنشآة الرعاية الصحية األولية.. 1
يشارك كل من له صله في إجراء تقييم المخاطر.. 2
يتم تحديد االختناقات واألماكن المزدحمة.. 3
يتم اتخاذ إجراءات لتحسين تدفق  المرضى.. 4

المعايير ذات الصلة:
QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر؛ PCC.02: التمركــز حــول المريــض المتعــدد التخصصــات؛ ACT.01: إتاحــة الحصــول علــى 
خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة )مــا قبــل تســجيل المريــض( ؛ ACT.02: عمليــة التســجيل ؛ ACT.08: نقــل المريــض ؛ 

ACT.09: عمليــة اإلحالــة.

ACT.05: تضمن منشآة الرعاية الصحية األولية تحديد المسئوليات اآلمنة والواضحة لرعاية المرضى. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
مسئوليات رعاية المرضى

الغرض:
ــة  ــم المســتوي االمثــل مــن الرعاي ــة األوليــة، ومــن أجــل تقدي ــة الصحي إن صحــة األســرة هــي حجــر األســاس فــي منشــآت الرعاي
المطلوبــة، ينبغــي أن يكــون كل طبيــب مســئول عــن عــدد محــدد مــن األســر فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــة الصحي ــاول سياســة منشــآة الرعاي ــك، تتن ــق ذل ــة احتياجاتهــم بشــكل مناســب وآمــن وباســتمرار. ومــن أجــل تحقي ــة لتلبي األولي

األوليــة النقــاط التاليــة علــي األقــل: 
قائمة باألسر التي تندرج مسئولية رعايتها إلي وحدة الرعاية الصحية األولية وفقاً للقوانين واللوائح.أ. 
يُخصص لكل أسرة طبيب صحة أسرة واحد.ب. 
القواعد التي يتم اتباعها في حالة غياب / عدم إمكانية تكليف طبيب أسرة لكل أسرةج. 
شروط طلب ومنح ونقل مسئولية الرعاية.د. 
كيــف يتــم نقــل المعلومــات الخاصــة بتقييــم المريــض وخطــة الرعايــة، ومنهــا الخطــوات المعلقــة، مــن الطبيــب إلــى الطبيــب ه. 

الــذي يليــه.
عملية ضمان التعريف الصحيح والواضح للمسئولية بين أطراف »نقل المسئولية«.و. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق التــي تصــف العمليــة المعتمــدة التــي تتبعهــا منشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــأن التكليــف بمســئولية رعايــة المرضــى، ويلــي ذلــك مراجعــة ســجالت المريــض الطبيــة المفتوحــة أو 
المغلقــة لتحديــد مــن هــو الطبيــب المســؤول عــن رعايــة المرضــى الذيــن تــم فحصهــم. ويمكــن تقييــم الفجــوات الُمحــددة مــن خــالل 

إجــراء مقابــالت مــع متخصصــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن مــن أجــل التحقــق مــن اتســاق هــذه العمليــة.
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أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات معتمــدة بشــأن التكليــف بمســئولية الرعايــة والتــي تتنــاول جميــع . 1

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
يوجد سجل يحدد عدد األسر الُمكلف بهم كل طبيب. 2
سجل المريض الطبي يحدد من هو الطبيب المسؤول عن رعايته.. 3
يتم تعريف المريض وذويه بالطبيب الُمكلف المسؤول حتي في حالة عدم وجود طبيبهم المعتاد.. 4
إجراء عملية تسليم وتسلم واضحة في حالة نقل مسئولية الرعاية.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.02: التعــاون فــي الرعايــة؛ ICD.06: التقييــم الطبــي للمريــض؛ ICD.11: الطلبــات واألوامــر؛ ICD.25: النتائــج الحرجــة 

؛ IMT.09: عمليــة مراجعــة ســجل المريــض الطبــي.

ACT.06: تعمــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع الشــركاء مــن المجتمــع لتيســير الوصــول إلــى المنشــأة بســهولة 
وراحة. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

السهولة والراحة في الوصول إلي منشآة الرعاية الصحية األولية

الغرض:
غالبـًـا مــا يواجــه أفــراد المجتمــع عوائــق تعيقهــم مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة التــي يحتاجونهــا. ومــن أجــل الحصــول علــي 
الخدمــة الصحيــة بشــكل كاف ، يجــب إتاحــة الخدمــة الصحيــة الالزمــة والمالئمــة وإتاحتهــا فــي غضــون إطــار زمنــي محــدد. وحتــى 
مــع توفــر مــا يكفــي مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة للمجتمــع، توجــد عوامــل أخــرى يجــب وضعهــا فــي االعتبــار متعلقــة باإلتاحــة. 
علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تتوفــر للمريــض وســائل الوصــول إلــى الخدمــات ، مثــل أن تتوافــر وســائل المواصــالت إلــى الخدمــات 
التــي ربمــا تكــون علــى مســافة بعيــدة. وقــد تعمــل منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي ترغــب فــي  الحصــول علــى االعتمــاد 
مــع ســلطات أو أفــراد المجتمــع مــن أجــل ضمــان توافــر وســائل المواصــالت العامــة، ومنحــدرات ومســارات الكراســي المتحركــة 

وعربــات الترولــي )الناقــالت(، ومســارات واضحــة للوصــول.

دليل عملية المراجعة:
خــالل عمليــة المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ الُمراجــع إمكانيــة الوصــول إلــى 	 

منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وهــو فــي طريقــه إليهــا، ويحــدد العوائــق المحتملــة التــي تعيــق الوصــول مثــل عــدم توافــر 
وســائل مواصــالت عامــة قريبــة، أو وجــود حاجــز مــادي مثــل وجــود ترعــة أو مجــري مائــي، أو حتــى عــدم وجــود الفتــات 

واضحــة توضــح الطريــق إلــي المنشــآة . 
ويمكن مناقشة هذه المالحظات مع قيادات المنشآة في جلسة مقابلة القيادات.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــي . 1 ــي الوصــول إل ــد احتياجــات المرضــى بشــأن الســهولة والراحــة ف ــن أجــل تحدي ــا م ــم لالحتياجــات وتحليله ــل تقيي ــم عم يت

ــآة. المنش
تضمن المنشآة توافر الكراسي المتحركة والناقالت )عربات التروللي( للمرضي الذين في حاجه لها.. 2
يسهل وصول ذوي االحتياجات المختلفين إلي خدمات منشآة الرعاية الصحية األولية.. 3
إذا كان صعــب الوصــول إلــي الخدمــات مــن قبــل بعــض األنــواع مــن المرضــي ذوي االحتياجــات يتــم اتخــاذ إجــراءات لضمــان . 4

وصــول هــذه الخدمــات عنــد الحاجــه
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المعايير ذات الصلة:
ــل تســجيل المريــض( ؛ PCC.04: مخاطــر  ــة )مــا قب ــة األولي ــة الصحي ــى خدمــات منشــآة الرعاي ACT.01: إتاحــة الحصــول عل

ــة التســجيل ــق؛ ACT.02: عملي ــد الطري ــات تحدي ــن االنتظــار؛ ACT.07: الفت ــق المرضــي؛ PCC.08: أماك تدف

ACT.07: اســتخدام الفتــات مناســبة وواضحــة لتحديــد الطريــق مــن أجــل مســاعدة المرضــى وذويهــم فــي الوصــول إلــى وجهتهــم 
داخــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

الفتات تحديد الطريق

الغرض:
ــا مــا يكــون المرضــى وذويهــم الذيــن يــزورون مؤسســات الرعايــة الصحيــة يشــعرون بالتوتــر والضغــوط. يمكــن أن تســاعد  غالبً
وســائل توضيــح الطريــق فــي تقليــل مــا يشــعرون بــه مــن توتــر وضغــوط مــن خــالل توفيــر الفتــات ســهلة التتبــع وعالمــات اتجاهــات 
مقــروءة تســاعدهم فــي الوصــول إلــي وجهتهــم. وتعــد أحــد االعتبــارات الهامــة عنــد تصميــم ووضــع عالمــات تحديــد الطريــق هــو 
تصميمهــا بطريقــة تســاعد جميــع المســتخدمين علــي اختــالف أنواعهــم. ويجــب أن تكــون الالفتــات مقــروءة فــي مختلــف ظــروف 
اإلضــاءة وفــي مختلــف ظــروف الطقــس )إذا اســتخدمت الالفتــات خــارج منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة(. فــي بعــض األماكــن، 

يقــل االعتمــاد علــى الالفتــات المكتوبــة، وتعتمــد األنظمــة بشــكل كبيــر علــى اإلشــارات غيــر النصيــة مثــل األلــوان والرمــوز.

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ الُمراجــع إمكانيــة قــراءة الالفتــات ووضوحهــا 
وكونهــا مقبولــة. وقــد تتضمــن الفتــات تحديــد الطريــق جميــع الالفتــات التــي يقابلهــا المرضــى خــالل رحلتهــم فــي منشــآة الرعايــة 

الصحيــة األوليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
جميع مناطق منشآة الرعاية الصحية األولية محددة بالالفتات والعالمات المناسبة. . 1
عند استخدام الفتات ذات داللة لونية، يجب توفير تعليمات واضحة حول ما يعنيه كل لون.. 2
الالفتات مرئية ومضاءة في جميع أوقات العمل.. 3

المعايير ذات الصلة:
ــر  ــات التصوي ــط لخدم ــة ؛ DAS.01: التخطي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــي منش ــول إل ــي الوص ــة ف ــهولة والراح ACT.06: الس

ــا. ــل وإدارته ــات المعم ــط لخدم ــي؛ DAS.05: التخطي الطب

ACT.08: التنسيق لنقل المرضى بشكل آمن و في إطار زمني معتمد. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
نقل المريض

الغرض:
منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة أماكــن مزدحمــة حيــث يواجــه العاملــون الضغوطــات المرتبطــة باســتيعاب والتعامــل مــع العديــد 
مــن المرضــى فــي أي يــوم. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الضغوطــات إلــى قيــام العامليــن برفــع المرضــى ونقلهــم وتحريكهــم ووضعهــم 
بشــكل غيــر صحيــح ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى حــدوث إصابــات. ويشــير النقــل فــي هــذا المعيــار إلــى رفــع المرضــى وتحريكهــم 

ووضعهــم ونقلهــم مــن نقطــة إلــى أخــرى تحــت رعايــة العامليــن بالمنشــآة.
ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تنســيق نقــل المرضــى لتلبيــة احتياجاتهــم فــي غضــون إطــار زمنــي معتمــد. ويجــب 
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تســهيل وتنســيق عمليــة نقــل المرضــى فــي إطــار الخدمــات والمــوارد المتاحــة. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة 
وإجــراءات مــن أجــل التعامــل مــع نقــل المرضــى. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:

النقل اآلمن للمريض من وإلى سرير الفحص والناقالت ) الترولي ( والكرسي المتحرك وغيرها من وسائل النقل.أ. 
سالمة العاملين أثناء رفع ونقل المرضى.ب. 
كفاءة العاملين المسئولين عن نقل المرضى.ج. 
ضوابط محددة لتحديد مدي مالئمة احتياجات النقل.د. 

دليل عملية المراجعة:
ــا منشــآة 	  ــي تتبعه ــدة الت ــة المعتم ــة تصــف العملي ــة وثيق ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

الرعايــة الصحيــة األوليــة لنقــل المرضــى، ويلــي ذلــك مراجعــة ســجالت المريــض الطبيــة المفتوحــة أو المغلقــة لتقييــم تنفيــذ 
ــة. العملي

قد يالحظ ُمراجع الهيئة آليات رفع و/ أو تحريك و/ أو نقل المرضى أثناء عمليات التتبع والجوالت بالمنشآة.	 
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة المعــدات المســتخدمة فــي رفــع و/ أو تحريــك و/ أو نقــل المرضــى أثنــاء عمليــات التتبــع والجــوالت 	 

بالمنشــآة. 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع متخصصي الرعاية الصحية للتحقق من درايتهم بالعملية. 	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة خاصــة بنقــل المرضــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
جميع العاملين المشاركين في نقل المرضى على دراية بسياسة المنشآة.. 2
ال يُسمح إال للعاملين المختصين والمؤهلين للقيام برفع وتحريك ونقل المرضى.. 3
يتم نقل المرضى بطريقة آمنة ومالئمة وفي إطار زمني معتمد.. 4

المعايير ذات الصلة:
ACT.04: مخاطر تدفق المرضي؛ ACT.09: عملية اإلحالة، ICD.10: تقييم احتمالية السقوط والوقاية منها.

المسار اآلمن للمرضي خارج منشآت الرعاية الصحية األولية 

ACT.09:  تحديد عملية اإلحالة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
عملية اإلحالة

الغرض:
يعــد نظــام اإلحالــة الفعــال بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة، طريقــة متكاملــة لضمــان حصــول المرضــى علــى الرعايــة المثلــى فــي 

الوقــت المناســب وبالمســتوى المناســب، باإلضافــة إلــى تعزيــز العالقــات المهنيــة بيــن جميــع مقدمــي الرعايــة الصحية.
إن التســجيل والــرد علــى التغذيــة الراجعــة عــن اإلحالــة يضمــن اســتمرارية الرعايــة وإكمــال دورة اإلحالــة. تضــع منشــآة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان اإلحالــة المناســبة للمريــض فــي غضــون اإلطــار الزمنــي المعتمــد. تعتمــد تلــك 

االجــراءات علــى احتياجــات المريــض المحــددة وتسترشــد بأدلــة العمــل/ البروتوكــوالت االكلينيكيــة.
يجب أن تتناول السياسة على األقل ما يلي:

التخطيط  لإلحالة يبدأ بمجرد االنتهاء من التشخيص أو التقييم وبمشاركه المريض وذويه إذا لزم األمر.أ. 
عضو الفريق المسئول عن طلب وتنفيذ إحالة المرضى.ب. 
ــاًء علــى نطــاق ج.  ــة والنقــل خــارج منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بن تحــدد الضوابــط المحــددة مــدى مالءمــة عمليــات اإلحال
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ــة المســتمرة. ــد واحتياجــات المريــض مــن الرعاي ــات المعتم الخدم
التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة باإلحالة ومستويات الخدمات الصحية األخرى وغيرها من المؤسسات إن أمكن.د. 
يتضمن تقرير اإلحالة على األقل ما يلي:ه. 

i .تعريف المريض
ii .سبب اإلحالة

iii ..المعلومات المجمعة من خالل التقييمات والرعاية
iv ..األدوية والعالجات التي تم تقديمها
v .. وسائل النقل والمتابعة الالزمة كلما أمكن تطبيق ذلك

vi ..حالة المريض عند اإلحالة
vii ..وضعية المريض والوجهة عند اإلحالة

viii ..اسم عضو الطاقم الطبي الذي قرر إحالة المريض

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة وثيقــة تصــف العمليــات المعتمــدة لنقــل و إحالــة المرضــى 	 

بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ــن ســجالت 	  ــة م ــه الســجالت المغلق ــوم بمراجع ــد يق ــة وق ــن بالعملي ــة العاملي ــم معرف ــادة لتقيي ــة أي عي ــزور ُمراجــع الهيئ ــد ي ق

ــه. ــه أو إحالت ــم نقل ــض ت المرضــي أو ســجل مري
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع متخصصي الرعاية الصحية من أجل التأكد من درايتهم بالعملية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة لعمليــة إحالــة المرضــى والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين المشاركين في إحالة المرضى على دراية بسياسة اإلحالة بمنشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم تسجيل أمر اإلحالة بشكل واضح في سجل المريض الطبي.. 3
يتم تسجيل ورقة اإلحالة في سجل المريض الطبي.. 4
يتم مراجعة التغذية الراجعة عن اإلحالة وتوقيعها وتسجيلها في سجل المريض الطبي.. 5

المعايير ذات الصلة:
ACT.03: التعريف الصحيح للمريض؛ ACT.04: مخاطر تدفق المريض، ICD.01: الرعاية الموحدة.
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تقديم الرعاية المتكاملة
Integrated Care Delivery

الغرض من الفصل:
ــدة  ــات المعق ــور/ العملي ــد االم ــا لتحدي ــا عالميً ــرف به ــاليب معت ــاع أس ــى اتب ــى للمرض ــة المثل ــة والفردي ــة الصحي ــب الرعاي تتطل
ــم،  ــي الفحــص، والتقيي ــذه األســاليب ف ــل ه ــب، تتمث ــذا الكتي ــي ه ــذه األســاليب. وف ــف ه ــددة لتصني ــا. وتوجــد طــرق متع ومعالجته
وإعــادة التقييــم، واإلحالــة، واالستشــارة، ثــم تُوضــع خطــط الرعايــة التــي قــد تكــون فــي شــكل إجــراء جراحــي أو تداخلــي أو دواء 

ــة . أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرعاي
عــادةً مــا تتــم عمليــة فحــص مبدئــي للمرضــى عندمــا ال يكــون التقييــم الكامــل مطلوبـًـا. الفحــص المبدئــي هــو اســتراتيجية مســتخدمة 
ــم تظهــر عليهــم عالمــات أو أعــراض مــن خــالل  ــن ل ــن المرضــى الذي ــم تشــخيصه بعــد بي ــم يت ــة وجــود مــرض ل ــد احتمالي لتحدي
إجــراء تقييــم عالــى المســتوى للمرضــى لتحديــد مــا مــدى الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن التقييــم التفصيلــي. وهــي خطــوة حاســمة 

لتوفيــر المــوارد والوقــت.
التقييــم هــو عمليــة منظمــة وأكثــر عمقــاً، حيــث يتــم فحــص المريــض فحصــا شــامال مــن خــالل االســتماع إلــى شــكوى المريــض؛ 
والحصــول علــى معلومــات إضافيــة عــن تاريخــه المرضــي، والقيــام بالمالحظــة والفحــص الدقيــق واللمــس باليــد والطــرق باألصابــع 
علــى مــكان الشــكوى والتســمع كتقنيــات تســتخدم لجمــع المعلومــات عــن الحالــة. ويســتخدام الحكــم اإلكلينيكــي لتحديــد إلــي أي مــدى 
التقييــم مطلــوب. وتحــدد منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة الحــد األدنــى مــن محتويــات التقييمــات األوليــة والالحقــة. وتبــدأ هــذه 
العمليــة بجمــع مــا يكفــي مــن المعلومــات ذات الصلــة والتــي ســماح لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة باســتخالص اســتنتاجات وثيقــة 
الصلــة عــن نقــاط القــوة والعجــز والمخاطــر والمشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا المريــض. وباإلضافــة إلــى فهــم معنــى العالمــات 
ــن المشــكالت  ــا المريــض مــن بي ــي منه ــي يعان ــة الت ــد المشــكلة الحقيقي ــة تحدي ــة الصحي واألعــراض، يســتطيع متخصصــو الرعاي
ــن األســباب  ــك يحــددون ويربطــون بي ــي فحوصــات أو تدخــالت آخــري ، ، وكذل ــاك حاجــه إل ــد مــا إذا كان هن اآلخــري مــع تحدي
الجســدية والوظيفيــة والنفســية ومــا يترتــب عليهــا مــن مــرض أو خلــل فــي الوظائــف، كمــا أنهــم يحــددون قيــم وأهــداف ورغبــات 

المريــض وتوقعاتــه. وهــذه المعلومــات مجتمعــة تمكــن مــن وضــع خطــط الرعايــة والتدخــالت المتعلقــة بحالــة المريــض. 
أعلنــت الحكومــة المصريــة عــن مبــادرة كبــرى لتغييــر صناعــة الرعايــة الصحيــة فــي مصــر، حيــث يتــم فصــل تمويــل الخدمــة عــن 
تقديــم الخدمــة ومــن هنــا جــاءت الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة  لتقييــس جــودة الخدمــات المقدمــة. وكل ذلــك ســيكون 
تحــت مظلــة »التأميــن الصحــي الشــامل« حيــث تُوضــع ضوابــط مــدي اســتحقاق حصــول المريــض علــى الرعايــة وكذلــك تُوضــع 

آليــات اإلحالــة.
تحتــاج منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى اإللتــزام بعــدد مــن القوانيــن واللوائــح التــي تحافــظ علــى مبــادرات الرعايــة الصحيــة 

الجديــدة وتنظمهــا.

الهدف من الفصل:
ــم  ــي والتقيي ــص المبدئ ــامل/ الفح ــح الش ــف المس ــة، ووص ــن الرعاي ــد م ــتوى موح ــم مس ــى تقدي ــدا عل ــل تأكي ــذا الفص ــن ه ويتضم
والرعايــة المقدمــة للمريــض فــي أول نقطــة اتصــال بيــن المريــض ومنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ثــم وصــف عمليــات الفحــص 
األساســي والتقييــم والرعايــة المترتبــة. بعــد ذلــك، تأتــي بعــض العيــادات لتصــف أشــكال خاصــة مــن التقييمــات وعمليــات الرعايــة 
بنــاًء علــى احتياجــات المريــض، أو أشــكال خاصــة تســتند إلــى المخاطــر المعــرض لهــا المريــض. وأخيــراً يتضمــن وصفـًـا للتقييمــات 

وعمليــات الرعايــة الخاصــة القائمــة علــى الخدمــات المقدمــة بشــكل خــاص.
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وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الدستور المصري. 1
مشروع القانون المصري لرعاية المسنين. 2
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238  )مطبوعات نقابة األطباء(. 3
الئحة أخالقيات مهنة التمريض المصرية )مطبوعات نقابة التمريض(. 4
قانون 2009/71 بشأن رعاية المرضى النفسيين. 5
قانون 2008/126 بشأن الطفل المصري. 6
قانون 2018/10 بشأن حقوق المعاقين. 7
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2014/1063 بشأن إدارة حاالت الطوارئ. 8
 متطلبات التفتيش وفقًا لقوانين ولوائح وزارة الصحة . 9

 اإلرشادات الوطنية لعالج السرطان، اللجنة العليا للسرطان. وزارة الصحة والسكان المصرية. 10
 قانون 1981/51 بشأن مؤسسات الرعاية الصحية. 11
 إرشادات إلدارة ضحايا اإلساءة االجتماعية- وزارة الصحة، صندوق األمم المتحدة للسكان. 12
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استدامة تقديم رعاية موحدة

ICD.01: تقديم رعاية موحدة للخدمات المماثلة.
المساواة

الكلمات الرئيسية:
رعاية موحدة

الغرض:
علــي منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تتعامــل مــع نفــس الفئــات مــن المرضــي بنفــس الطريقــة بغــض النظــر عــن خلفياتهــم 
المختلفــة )الدينيــة، واالقتصاديــة، والعلميــة، والعرقيــة، واللغويــة، ...إلــخ(. وال يتوقــع مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تميــز 

بيــن المرضــى ويجــب أن تقــدم لهــم رعايــة طبيــة موحــدة حســب متطلباتهــم االكلينيكيــة.
ــك الخدمــات  ــي ذل ــا ف ــع الخدمــات بم ــي جمي ــق ف ــل مــن التطاب ــة مســتوى مماث ــة األولي ــة الصحي  يمكــن أن تُظهــر منشــآت الرعاي
المنزليــة. ولضمــان ذلــك، يجــب أن يوجــد بالمنشــأة سياســة تحــدد مــا الــذي يُشــكل الرعايــة الموحــدة ومــا هــي الممارســات التــي 
يجــب اتباعهــا لضمــان عــدم التمييــز بيــن المرضــى بنــاًء علــى خلفياتهــم أو مــكان إقامتهــم. والجــزء األساســي مــن السياســة هــو تقديــم 

رعايــة طبيــة موحــدة وال ينطبــق ذلــك علــى الخدمــات والمرافــق غيــر االكلينيكيــة.

دليل عملية المراجعة:
أثناء المراجعة التي تقوم بها الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية، قد يُقيم الُمراجع التطابق مع متطلبات المعيار.

أدلة التطابق مع المعيار:
أدلــة العمــل/ البروتوكــوالت اإلكلينيكيــة، واجــراءات إنقــاذ الحيــاة، وممارســات ســالمة المرضــى، ورعايــة حــاالت الطــوارئ، . 1

ــاعدة  ــخيصية والمس ــات التش ــم، والخدم ــي للتقيي ــتخدام المنطق ــة، واالس ــي المعرف ــة عل ــات المبني ــة، والموافق ــات اإلحال وخدم
ــا الحتياجــات المرضــى ودون تمييــز. ــدم وفقً والعالجيــة تُق

يتم إجراء مراجعات الجودة واستبيانات الرضا بشكل عشوائي لقياس التطابق بغض النظر عن خلفية المريض.. 2
يتم اإلبالغ عن أحداث التمييز المحتملة والتحقيق فيها.. 3

المعايير ذات الصلة:
PCC.03: حقــوق المريــض وذويــه؛ ICD.03: تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل الممارســات اإلكلينيكيــة؛ ICD.04: اســتخدام معاييــر 
الرعايــة اإلكلينيكيــة ؛ ACT.09: عمليــة اإلحالــة ؛ PCC.07: الموافقــات المبنيــة علــي المعرفــة والمســجلة ؛ PCC.06: اإلبــالغ 

عــن حــاالت اإلخــالل؛ SIP.01: خدمــات الجراحــة واإلجــراء التداخلــي.

ــدأي الحتياجــات المرضــي والمخاطــر التــي  ــة مســح شــامل/ فحــص مب ــة عملي ــة األولي ــة الصحي ــدي منشــآة الرعاي ICD.02: ل
يتعرضــون لهــا

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:
التعاون في الرعاية

الغرض:
إن المســح الشــامل / الفحــص المبدئــي هــو اســتراتيجية يتــم اتباعهــا لتحديــد احتماليــة وجــود أمــراض لــم يتــم تشــخيصها بعــد لــدي 
ــد  ــو تحدي ــي الجــودة ه ــة المرضــي بمســتوي عال ــد أحــد عناصــر رعاي ــا. وتع ــات له ــر أعــراض أو عالم ــم تظه ــث ل ــراد حي األف
المســموح لهــم بعمــل مســح شــامل / فحــص مبدئــي للمرضــى. ويتــم الســماح لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة بذلــك وفقــاً إلــي قدرتهــم 
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــح المتاحــة. تضمــن منشــآة الرعاي ــاً للوائ ــك وفق ــي أن يقومــوا بذل ــم عل ــوب والتقيي ــي إجــراء الفحــص المطل عل
ــن  ــاً للقواني ــم وفق ــد احتياجاته ــن أجــل تحدي ــم المرضــي م ــام بفحــص وتقيي ــن للقي ــة مؤهلي ــة أولي ــة صحي ــر متخصصــي رعاي تواف

ــاً للخدمــة المقدمــة. واللوائــح ووفق
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أثنــاء جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك مقابلــة العامليــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة.
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي لتقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــه التراخيــص . 1 ــا تســمح ب ــاً لم ــم المرضــي وفق ــم بفحــص وتقيي ــن المســموح له ــة العاملي ــة األولي ــة الصحي تحــدد منشــآة الرعاي

ــن ــح والقواني واللوائ
يتم تحديد نطاق الفحص لكل فئة من العاملين.. 2
عنــد التعــارض بيــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة، يتــم اتخــاذ إجــراءات لضمــان التعــاون فــي رعايــة آمنــة فــي غضــون إطــار . 3

ــي محدد. زمن
التعاون في الرعاية يكون واضحاً في سجل المريض الطبي.. 4
توجــد آليــة لمشــاركة متخصصــي الرعايــة الصحيــة الطبييــن والمهنييــن للمرضــي وذويهــم فــي تقييــم خطــة العــالج واالختيارات . 5

المتاحة. 

المعايير ذات الصلة:
PCC.02: الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض المتعــددة التخصصــات؛ACT.05: مســئولية رعايــة المرضــي ؛ICD.05: الفحــص 

الطبــي فــي الزيــارة األولــي، ICD.07: خطــة الرعايــة.

ICD.03: يتم تحديد عملية إعداد أدلة عمل الممارسة اإلكلينيكية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
تبني ومالئمة أدلة عمل الممارسة اإلكلينيكية

الغرض:
تعمــل أدلــة عمــل الممارســة اإلكلينيكيــة كإطــار عمــل للقــرارات اإلكلينيكيــة وتســاعد علــي تحقيــق أفضــل الممارســات. وهــي تشــتمل 
ــم  ــاء تقدي ــة أثن ــل االكلينيكي ــة العم ــي واســتخدام أدل ــز تبن ــي للمرضــى .إن تعزي ــة المثل ــق الرعاي ــى تحقي ــدف إل ــات ته ــي توصي عل
الرعايــة هــو أخــر خطــوة فــي تفســير النتائــج العلميــة إلــى تطبيــق عملــي. إن خصائــص المســتخدمين المســتهدفين وســياق الممارســة 

ال يقــل أهميــة عــن ســمات أدلــة العمــل فــي تعزيــز تبنــي ومالئمــة  توصيــات أدلــة العمــل االكلينيكيــة. 
ــة. ويجــب أن  ــة العمــل االكلينيكي ــي ومالئمــة أدل ــة أن تضــع سياســة وإجــراءات لتبن ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآة الرعاي ويجــب عل

تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
ــة أ.  ــي األدل ــم عل ــة القائ ــة عمــل / بروتوكــوالت الممارســة االكلينيكي ــي أدل ــم، تحديــث و تبن ــم  مالئمــة ، مراجعــة، تقيي كيــف يت

ــة. البحثي
يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تبنــي ومالئمــة أدلــة العمــل أو البروتوكــوالت للتشــخيصات الثالثــة األكثــر شــيوًعا ب. 

و األعلــى خطــورة التــي يتــم التعامــل معهــا فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ســنويًا. 
تقييــم أدلــة عمــل الممارســة االكلينيكيــة التــي قامــت  منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتبنيهــا و مالئمتهــا مــرة كل عــام علــى ج. 

األقــل أو عنــد الحاجــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع العامليــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة.
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يتلقــي ُمراجــع الهيئــة خــالل جلســة التعريــف بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معلومــات عــن أدلــة العمــل االكلينيكيــة التــي تــم 	 
إعدادهــا أو تبنيهــا.

قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة ملف أحد العاملين من أجل التحقق من سجالت التدريب.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة السجالت الطبية للتحقق من تنفيذ أدلة عمل الممارسة االكلينيكية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )ج(.. 1
جميــع رؤســاء األطبــاء والتمريــض علــى درايــة بسياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة الخاصــة بتبنــي و مالئمــة أدلــة العمــل . 2

االكلينيكية.
يتم وضع برامج تدريب لتعريف وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أدلة العمل االكلينيكية المعتمدة.. 3
إعداد / تبني ثالثة أدلة عمل اكلينيكية على األقل بمنشآة الرعاية الصحية األولية كل عام. . 4
تنفيذ أدلة عمل الممارسة االكلينيكية بشكل موحد لجميع المرضى من نفس الحالة.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.01: رعايــة موحــدة؛ICD.14: خدمــات الطــوارئ، SIP.01: الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة، WFM.06: برنامــج تعليــم 

مســتمر.

ICD.04: تُستخدم معايير الرعاية االكلينيكية عند الحاجة عندما يمكن تطبيقها على حالة المريض.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
استخدام معايير الرعاية االكلينيكية

الغرض:
تعتمــد معاييــر الرعايــة اإلكلينيكيــة علــى مراجعــة األدلــة بشــكل منهجــي و تقييــم فوائــد و مضــار البدائــل فــي الرعايــة الصحيــة. 
تعتبــر أدلــة العمــل االكلينيكيــة القائمــة علــى البراهيــن) األدلــة العلميــة (هــي جانــب رئيســي مــن جوانــب التدقيــق اإلكلينيكــي. يجــب 
علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة التأكــد مــن اســتخدام معاييــر الرعايــة االكلينيكيــة عندمــا يلــزم، وســيتطلب ذلــك إدراًكا وتثقيفــاً 

ومتابعــة مســتمرين لمتطلبــات معاييــر الرعايــة االكلينيكيــة ومعاييــر تقديــم الرعايــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة نطــاق خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لتحديــد 	 

قائمــة معاييــر الرعايــة االكلينيكيــة المعمــول بهــا.
قد تتم ُمراجعة عينة من السجالت الطبية للحاالت التي تم تشخيصها والمتعلقة بمعايير الرعاية االكلينيكية المعمول بها.	 
قــد يقــوم مراجعــوا الهيئــة بمراجعــة المؤشــرات/ القياســات التــي وضعتهــا قيــادات مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة لمتابعــة 	 

تنفيــذ معاييــر الرعايــة االكلينيكيــة.
قــد يقــوم مراجعــو الهيئــة بمراجعــة ملــف أحــد الموظفيــن مــن أجــل التحقــق مــن ســجالت التدريــب والربــط بيــن التطابــق مــع 	 

أدلــة العمــل االكلينيكيــة وغيرهــا مــن عمليــات تقييــم األداء.

أدلة التطابق مع المعيار:
جميع مقدمي الخدمة اإلكلينيكيين على دراية بمعايير الرعاية االكلينيكية ذات الصلة بوظائفهم.. 1
يمكن لمقدمي الخدمة الوصول إلى معايير الرعاية االكلينيكية المعتمدة عند الحاجة إليها.. 2
يُستخدم التطابق مع معايير الرعاية االكلينيكية في عمليات منح االمتيازات وتقييم األداء ومراجعة النظراء.. 3
تطبــق منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معاييــر الرعايــة االكلينيكيــة الُملزمــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة . 4

الصحيــة والمتعلقــة بالرعايــة الطارئــة وغيــر الطارئــة تحــت إشــراف و متابعــة قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
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يقــوم قيــادات منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بقيــاس التطابــق مــع المعاييــر اإلكلينيكيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد . 5
والرقابــة الصحيــة وتلتــزم بإرســال تقاريــر بالنتائــج إلــي الهيئــة بشــكل ربــع ســنوي علــي األقــل. 

المعايير ذات الصلة:
ICD.01: الرعايــة الموحــدة ؛ICD.14: خدمــات الطــوارئ، WFM.05: برنامــج التعريــف، WFM.06: برنامــج التعليــم 

المســتمر، WFM.07: تقييــم أداء العامليــن

التقييم والتعامل الفعال مع المريض

ICD.05: أداء المسح الشامل/الفحص المبدئي أثناء الزيارة األولى بشكل فعال. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
المسح الشامل/الفحص المبدئي أثناء الزيارة األولى

الغرض:
يعتبــر تقييــم الزيــارة األولــى )التقييــم األولــي( أساًســا لجميــع قــرارات الرعايــة الطبيــة، فهــو يســاعد فــي تحديــد شــدة الحالــة ويســاعد 
ــي  ــى موحــدًا وشــاماًل ومفصــالً ومكتمــالً ف ــم المبدئ ــة . ويجــب أن يكــون التقيي ــة المبدئي ــات التدخــالت االكلينيكي ــد أولوي ــي تحدي ف
غضــون فتــرة زمنيــة محــددة مــن أجــل تحقيــق رعايــة عاليــة الجــودة تلبــي احتياجــات المرضــى. ويجــب أن يشــمل التقييــم المبدئــي 

علــى األقــل مــا يلــي:
بيانات المريض الديموجرافيةأ. 
المسح المبدئي للبيانات االجتماعيةب. 
البيانات العائليةج. 
التاريخ العائليد. 
التاريخ السابق بما في ذلك دخول المستشفيات والتاريخ الجراحيه. 
المخاطر واالحتياجات الغذائيةو. 
المخاطر واالحتياجات الوظيفية/ التأهيليةز. 
المسح المبدئي للحالة النفسيةح. 
الفحص البدني )فحص جميع األجهزة(ط. 
الفحوصات المطلوبة وفقا ألدلة العملي. 
االستنتاجات االكلينيكية واالنطباعاتك. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع مقدمــي الخدمــة الصحيــة للتحقــق مــن إلمامهــم بالسياســة.
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض داخل المنشآة ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول التقييــم األولــي وتحــدد إطــاره الزمنــي والحــد األدنــى لمحتــواه وفقــا  . 1

ــى نقطــة )ك(. للعناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إل
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بمكونات التقييم األولي.. 2
يتــم تســجيل جميــع التقييمــات والفحوصــات ووســائل التشــخيص والنتائــج التــي تــم إجراؤهــا بســجل المريــض الطبــي خــالل . 3

إطــار زمنــي محــدد.
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المعايير ذات الصلة:
ــات  ــة؛ICD.11 : الطلب ــة الرعاي ــي؛ICD.07: خط ــي للمرض ــم الطب ــض؛ICD.06:: التقيي ــح للمري ــف الصحي ACT.03: التعري
 :IMT.08 ،القييــم قبــل الجراحــة واإلجــراء التداخلــي : SIP.02فحــص وتقييــم مســببات اآللــم والتعامــل معهــا؛ :ICD.13واألوامــر؛

عمليــة اســتخدام الملفــات الطبيــة للمرضــي

ICD.06: إجراء التقييمات و الرعاية الصحية بعيادة صحة األسرة وفقًا للقوانين واللوائح. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التقييمات الطبية للمرضى

الغرض:
يجــب أن يكــون محتــوى نمــوذج زيــارة عيــادة صحــة األســرة شــامالً ومفصــالً لتحقيــق مــا يلــي: دعــم التشــخيص، وضــع  أســباب 
العــالج، تعزيــز اســتمرارية الرعايــة، توثيــق مســار ونتائــج كل عــالج، والتطابــق مــع متطلبــات القانــون واللوائــح. قــد تكــون بعــض 
زيــارات العيــادة بهــدف مناقشــة الشــكاوى األوليــة بينمــا تكــون بعــض الزيــارات األخــرى بهــدف إعــادة التقييــم. يتــم إجــراء إعــادة 
التقييــم للوقــوف علــي الحالــة الصحيــة للمريــض و تغييــر / تعديــل خطــة العــالج ، تحديــد التغييــرات منــذ التقييــم األولــي أو آخــر 

تقييــم، وتحديــد االحتياجــات الجديــدة أو االحتياجــات المســتمرة. ويجــب أن يتضمــن التقييــم مــا يلــي علــى األقــل:
الشكوى الرئيسية.أ. 
تفاصيل المرض الحالي.ب. 
التاريــخ الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة، الحساســية، التاريــخ االجتماعــي والنفســي والســلوكي والعائلــي،  مــا إذا ســبق ج. 

دخــول المستشــفي للعــالج فيمــا قبــل، الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة.
التشخيص الذي تم التوصل إليه.د. 
الفحوصات.ه. 
النتائج المهمة.و. 
التثقيف وتعليمات النظام الغذائي واألدوية وتعليمات المتابعة.ز. 
اسم الطبيب وتوقيعه.ح. 

يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لتحديــد الحــد األدنــى المقبــول مــن المحتويــات وعــدد 
مــرات زيــارات المتابعــة الالزمــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة التقييمــات الطبيــة للمريــض خــالل جلســة مراجعــة 	 

الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع الموظفيــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة.
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض داخل المنشآة ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات تتنــاول التقييمــات الطبيــة للمرضــى بهــدف تحديــد محتويــات نمــوذج . 1

زيــارة عيــادة صحة األســرة.
تقييم زيارة عيادة صحة األسرة يتضمن النتائج والفحوصات الهامة.. 2
تقييم زيارة عيادة صحة األسرة يشمل اإلجراءات المنفذة واألدوية و/ أو العالجات األخرى.. 3
تقييــم زيــارة عيــادة صحــة األســرة يشــمل التثقيــف والتعليمــات المتعلقــة بالنظــام الغذائــي واألدويــة وتعليمــات المتابعــة، واســم . 4

الطبيــب وتوقيعــه.
يتم تحديث وتعديل خطة العالج وفقاً إلعادة تقييم المريض . 5
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المعايير ذات الصلة:
ــات واألوامــر، MMS.10: أفضــل  ــة، ICD.11: الطلب ــارة األولــى؛ICD.07: خطــة الرعاي ICD.05: الفحــص الطبــي فــي الزي

تاريــخ دوائــي ممكــن، IMT.08: اســتخدام ســجالت المرضــي الطبيــة. 

ICD.07:  وضع خطة رعاية خاصة بكل مريض على حدة. 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
خطة الرعاية 

الغرض:
توفــر خطــة الرعايــة التوجيــه بشــأن نــوع الرعايــة الصحيــة التــي قــد يحتاجهــا المريــض/ األســرة/ المجتمــع. وترتكــز الخطــة علــى 
تســهيل الرعايــة الموحــدة والشــاملة والقائمــة علــى األدلــة. وتســجيل خطــة الرعايــة يضمــن التكامــل بيــن نتائــج أعضــاء الطاقــم الطبي 
وطاقــم التمريــض وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة و يســاعدهم فــي العمــل معـًـا علــى أســاس مــن الفهــم المشــترك ألفضــل 

نهــج بشــأن حالــة المريــض. وإن خطــة الرعايــة:
تضعها جميع التخصصات ذات الصلة التي تقدم الرعاية تحت إشراف طبيب األسرة.أ. 
توضع على أساس تقييمات المريض التي قام بها مختلف تخصصات الرعاية الصحية ومتخصصي الرعاية الصحية.ب. 
ــد ج.  ــي ق ــد والمخاطــر الت ــرار، مــع مناقشــة الفوائ ــي اتخــاذ الق ــه مــن خــالل المشــاركة ف توضــع بمشــاركة المريــض و/ أو ذوي

ــرار. ــى اتخــاذ الق تتضمــن وســائل المســاعدة عل
تشمل االحتياجات المحددة والتدخالت والنتائج المرجوة مع تحديد األطر الزمنية.د. 
تَُحدث حسب االقتضاء بناًء على إعادة تقييم المريض.ه. 
تشمل األهداف أو النتائج المرجوة من العالج أو الرعايةو. 
تتابع تقدم المريض/ مستخدم الخدمة في تحقيق األهداف أو النتائج المرجوة من العالج أو الرعاية أو الخدمة.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قد يتتبع ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رحلة مريض ويُقيم التنفيذ. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد دليــل علــى قيــام جميــع التخصصــات ذات الصلــة بوضــع خطــة الرعايــة علــى أســاس التقييمــات التــي أجروهــا وتتضمــن . 1

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
يوجد دليل على وضع خطة الرعاية بمشاركة المريض و/ أو األسرة من خالل المشاركة في اتخاذ القرار.. 2
تغيير/ تحديث خطة الرعاية بناًءا على إعادة تقييم حالة المريض المتغيرة.. 3

المعايير ذات الصلة:
ICD.03: تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل الممارســة اإلكلينيكيــة؛ ICD.06: التقييمــات الطبيــة للمرضــى؛ ICD.09: التقييــم التمريضــي 
ــم  ــة تعلي ــة؛ PCC.05: عملي ــة اإلحال ــا؛ ACT.09: عملي ــة منه ــقوط والوقاي ــة الس ــص احتمالي ــراء فح ــي؛ ICD.10: إج للمرض

المرضــي وذويهــم
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ICD.08:  يتم تقديم رعاية صحة الفم وفقا للقوانين واللوائح. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
رعاية صحة الفم

الغرض:
ــم مجموعــة مــن األمــراض  ــاة. وتتضمــن صحــة الف ــة وجــودة الحي ــى الصحــة العامــة والعافي ــم هــي مؤشــر رئيســي عل صحــة الف
والحــاالت التــي تشــمل تســوس األســنان، أمــراض اللثــة، فقــدان األســنان، المظاهــر الفمويــة للعــدوى واألمــراض، إصابــات اللثــة 

واألســنان نتيجــة الصدمــات.
يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة تحــدد الحــد األدنــى المقبــول لرعايــة صحــة الفــم اآلمنــة. يجــب أن 

تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد مجموعات المرضى الذين يمكنهم تلقي خدمات صحة الفم.أ. 
متطلبات التقييم األولي لصحة الفم.ب. 
تحديــد المرضــى األكثــر عرضــه للمخاطــر والذيــن يحتاجــون إلــى إدارة طبيــة مناســبة قبــل الخضــوع إلجــراءات األســنان مثــل ج. 

مرضــى الســكري، المرضــى الذيــن يتلقــون عالًجــا مضــادًا للتخثــر، المرضــى المصابيــن بالعــدوى، وغيرهــم.
وضع خطة رعاية صحة الفم.د. 
التعامل مع المضاعفات المحتملة.ه. 

دليل عملية المراجعة:
ــة 	  ــم خــالل جلســة مراجع ــة صحــة الف ــة  سياســة رعاي ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــم بالسياســة. ــن إلمامه ــق م ــن للتحق ــع الموظفي ــالت م ــد مقاب ــك عق ــي ذل ــق، ويل الوثائ
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول خدمــات رعايــة صحــة الفــم وتحــدد إطارهــا الزمنــي والحــد األدنــى . 1

لمحتواهــا وفقــا  للعناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
فريق صحة الفم على دراية بعناصر سياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم تنفيذ خدمات صحة الفم بشكل آمن.. 3
يتم تسجيل خدمات صحة الفم في السجل الطبي للمريض.. 4

المعايير ذات الصلة:
ICD.06: التقييــم الطبــي للمريــض، ICD.07: خطــة الرعايــة، ICD.13: فحــص وتقييــم مسســبات اآللــم والتعامــل معهــا، 

IMT.08: عمليــة اســتخدام الســجالت الطبيــة للمرضــي

ICD.09: أداء التقييم التمريضي وفقاً للقوانين واللوائح. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التقييم التمريضي للمرضي

الغرض:
تقييــم التمريــض هــو قيــام ممرضــة مرخصــة بجمــع معلومــات حــول حالــة المريــض الفســيولوجية والنفســية واالجتماعيــة والروحيــة. 
تقييــم التمريــض هــو الخطــوة األولــى فــي عمليــة الرعايــة التمريضيــة . قــد تختلــف إعــادة تقييــم التمريــض حســب حالــة المريــض، 
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تخصــص العــالج، مســتوى الرعايــة أو التشــخيص. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع وتنفيــذ عمليــة تحــدد الحــد 
األدنــى المقبــول مــن محتويــات تقييمــات التمريــض. يجــب أن يتضمــن ســجل تقييــم التمريــض المبدئــي مــا يلــي علــى األقــل:

العالمات الحيوية.أ. 
تقييم األلم.ب. 
قياسات إضافية مثل الطول والوزن.ج. 
تقييم المخاطر.د. 
تقييــم تمريضــي مفصــل لجهاز)أجهــزة( معيــن مــن أجهــزة الجســم المتعلــق بالمشــكلة الحاليــة أو غيرهــا مــن المخــاوف الحاليــة ه. 

المطلوبة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة خــالل جلســة مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد 	 

مقابــالت مــع أعضــاء الفريــق للتحقــق مــن إلمامهــم بالسياســة.
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول تقييــم التمريــض وتحــدد إطــاره الزمنــي والحــد األدنــى لمحتــواه وفقــا . 1

للعناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
التمريض مؤهل وعلى دراية بعناصر سياسة تقييم التمريض.. 2
يتم تنفيذ التقييم التمريضي طبقاً للسياسة.. 3
يتم تسجيل التقييم التمريضي في سجل المريض الطبي.. 4

المعايير ذات الصلة:
ــة،  ــم والتعامــل معهــا، ICD.07: خطــة الرعاي ــم مســببات اآلل ــح للمريــض؛ ICD.13: فحــص وتقيي ACT.03: التعريــف الصحي

ــة اســتخدام ســجالت المرضــي الطبيــة. ــم قبــل الجراحــة واإلجــراء التداخلــي، IMT.08: عملي SIP.02: التقيي

ICD.10 :ه)NSR.05( يتم فحص وتقييم احتمالية مخاطر سقوط المريض والتعامل معها بطريقة آمنة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
تقييم احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منها

الغرض:
ــر عرضــة للســقوط  ــد المرضــي األكث ــم تحدي ــا يت ــر عرضــة لهــا. وعــادة م ــع المرضــى عرضــة للســقوط ولكــن البعــض أكث جمي
مــن خــالل عمليــة تقييــم المخاطــر مــن أجــل تقديــم اجــراءات وقائيــة خاصــة بــكل مريــض للحمايــة مــن الســقوط. وتعــد اإلجــراءات 
الوقائيــة األكثــر فاعليــة هــي تلــك المخصصــة لــكل مريــض علــي حــدة  وتلــك الموجهــه لتقليــل الخطــر الــذي تــم تحديــده فــي تقييــم 
المخاطــر. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة فحــص و تقييــم مخاطــر احتماليــة الســقوط 

وعمليــة الوقايــة منهــا. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
فحص احتمالية مخاطر السقوط للمريض.أ. 
تشمل المخاطر تقييم األدوية وعوامل المخاطر األخرى.ب. 
اإلطار الزمني إلكمال فحص احتمالية مخاطر السقوط.ج. 
ــي د.  ــة لتلق ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــض بمنش ــود المري ــتمرارية وج ــد اس ــقوط عن ــة الس ــم مخاطــر احتمالي ــادة تقيي ــدل إع مع

ــري. ــات آخ خدم
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التدابيــر العامــة لتقليــل مخاطــر الســقوط مثــل اإلضــاءة وقضبــان بجوانــب الممــرات وقضبــان بالحمامــات والكراســي المتحركــة ه. 
وعربــات الترولــي ذات األقفــال.

خطــط الرعايــة الخاصــة بــكل مريــض علــي حــدة للحمايــة مــن الســقوط بنــاًء علــى تقييــم مخاطراحتماليــة الســقوط لــكل مريــض و. 
علــى حــدة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة الوقايــة مــن الســقوط للتحقــق مــن تقييــم احتماليــة 	 

مخاطــر المرضــى وتغييــر الحالــة الصحيــة؛ مــع مالحظــة أن تقييــم الــدواء يعــد جــزءاً مــن التقييــم، ووجــود تدابيــر وضعــت 
للحــد مــن خطــر الســقوط وخطــط الرعايــة المخصصــة للمريــض بنــاًء علــى تقييــم مخاطــر الســقوط لــه.

ــة 	  ــم األدوي ــك تقيي ــي ذل ــا ف ــة الســقوط بم ــم مخاطراحتمالي ــة مــن أجــل تقيي ــة بمراجعــة الســجالت الطبي ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق
ــه. ــف المريــض وذوي ــواد تثقي ــن الســقوط وم ــة م ــاذج خطــط الوقاي ونم

ــم 	  ــم وتنفيذه ــن فهمه ــق م ــة والمرضــى وأســرهم للتحق ــة الصحي ــع متخصصــي الرعاي ــالت م ــة مقاب ــري ُمراجــع الهيئ ــد يُج ق
ــا. ــة منه ــة الســقوط والوقاي ــم مخاطــر احتمالي الجــراءات تقيي

قــد يفحــص ُمراجــع الهيئــة التدابيــر الوقائيــة العامــة علــى مســتوى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل اإلضــاءة وقضبــان 	 
ــال. ــي( المــزودة باألقف ــان الحمــام  والكراســي المتحركــة والناقــالت ) الترول الممــرات وقضب

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة توجــه فحــص وتقييــم مخاطــر احتماليــة الســقوط والوقايــة منهــا وتحــدد إطــاره . 1

الزمنــي ومحتــواه وفقــاً ألدلــة العمــل. تتضمــن السياســة جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
متخصصو الرعاية الصحية مؤهلون وعلى دراية بعناصر السياسة المعتمدة . 2
المرضى األكثر عرضة لخطر السقوط وأسرهم يدركون ويشاركون في اجراءات الوقاية من السقوط.. 3
يتم إكمال وتسجيل جميع عمليات فحص وتقييم مخاطر  احتمالية السقوط في نطاق إطار زمني ومسئوليات معتمدة.. 4
يتم تسجيل التدابير العامة وخطط الرعاية الخاصة بكل مريض علي حدة في سجله الطبي.. 5

المعايير ذات الصلة:
APC.01: اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل، ICD.09: التقييــم التمريضــي للمريــض، MMS.10: أفضــل تاريــخ دوائــي 

ممكــن، ACT.08: نقــل المريــض، IMT.08: عمليــة اســتخدام ســجل المريــض الطبــي

ICD.11: تتوفر المعلومات لدعم أوامر وطلبات أعضاء الطاقم الطبي. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األوامر والطلبات

الغرض:
ــى  ــدم إل ــأن تلــك الخدمــة يجــب أن تُق تمثــل األوامــر والطلبــات تواصــالً مــن أحــد أعضــاء الطاقــم الطبــي حيــث يصــدر توجيهــا ب
المريــض. قــد تأخــذ األوامــر والطلبــات عــدة أشــكال مثــل األوامــر المكتوبــة، عبــر التليفــون، شــفهية، مدخــالت ســجالت المرضــى 
ــات  ــر المعلوم ــن توف ــة م ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد منش ــا. يجــب أن تتأك ــب إلكتروني ــر الطبي ــة/ إدخــال أوام ــة، كتاب اإللكتروني

المطلوبــة للمريــض وألولئــك الذيــن ســيقومون بتنفيــذ األمــر. تتضمــن المعلومــات علــى األقــل مــا يلــي:
اسم عضو الطاقم الطبي الُمصدر لألمر. أ. 
تاريخ ووقت األمر.ب. 
تحديد هوية وعمر وجنس المريض.ج. 
السبب اإلكلينيكي إلصدار األمر وطلب الخدمة.د. 
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متطلبات التجهيزات.ه. 
االحتياطات الواجب اتخاذها.و. 
المكان وجانب الجسم الذي سيتم عليه إجراء التصوير الطبي.ز. 
المصادقة الفورية من أعضاء الطاقم الطبي الُمصدرين لألمر.ح. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع مقدمــي الخدمــة الصحيــة للتحقــق مــن إلمامهــم بالسياســة.
قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض داخل المنشآة ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
جميع أعضاء الطاقم الطبي على دراية بالمتطلبات الكاملة لألوامر.. 1
األوامر الطبية تشمل جميع العناصر المطلوبة.. 2
توجــد عمليــة لضمــان اســتكمال األوامــر الطبيــة عندمــا تفتقــر الطلبــات الطبيــة إلــى واحــد أو أكثــر مــن العناصــر المذكــورة . 3

أعــاله مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ح(.

المعايير ذات الصلة:
ــفهية،  ــة والش ــر التليفوني ــض، ICD.12: األوام ــة المري ــئوليات رعاي ــض، ACT.05: مس ــح للمري ــف الصحي ACT.03: التعري

ــي ــض الطب ــجل المري ــتخدام س IMT.08: اس

)NSR.02( إبالغ األوامر الشفهية أو الهاتفية بشكل آمن وفعال. :ICD.12
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األوامر الشفهية والهاتفية

الغرض:
إن ســوء التواصــل هــو الســبب الجــذري األكثــر شــيوًعا وراء األحــداث الضــارة. وقيــام الشــخص المســتقبل للمعلومــة بكتابــة وإعــادة 
قــراءة األوامــر كاملــة يقلــل مــن ســوء التواصــل، ويقلــل مــن األخطــاء الناتجــة عــن اســتخدام  كلمــات غيــر واضحــة أو غيــر مألوفــة 
أو خاطئــة لفظيــاً؛ كمــا يعتبــر ذلــك اإلجــراء فرصــة للتحقــق مــن األوامــر. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة 

وإجــراءات تتنــاول تلقــي االتصــاالت الشــفهية والهاتفيــة. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
األوامر الشفهية.أ. 
األوامر الهاتفية.ب. 
عملية تسجيل األوامر.ج. 
قيام المتلقي بإعادة قراءة األوامر.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة اســتقبال األوامــر الشــفهية أو الهاتفيــة حتــى يتحقــق 	 

ممــا إذا كانــت السياســة تصــف بوضــوح عمليــة التســجيل وقيــام المتلقــي بإعــادة القــراءة.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة التسجيل في السجالت المستخدمة و/ أو سجل المريض الطبي. 	 
ــة 	  ــم معرفتهــم والتزامهــم بسياســة منشــآة الرعاي ــة لتقيي ــة الصحي ــالت مــع متخصصــي الرعاي ــة مقاب ــد يجــري ُمراجــع الهيئ ق

ــة. ــة االولي الصحي
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أدلة التطابق مع المعيار: 
ــدد . 1 ــفهية وتح ــاالت الش ــة االتص ــه عملي ــة  توج ــفهية والتليفوني ــر الش ــة لألوام ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش يوج

ــى نقطــة )د(. ــن نقطــة )أ( إل ــرض م ــي الغ ــورة ف ــع العناصــر المذك ــل جمي ــى األق ــة عل ــن السياس ــا وتتضم محتواه
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بعناصر السياسة.. 2
يتم تسجيل جميع األوامر الشفهية والهاتفية في سجل المريض الطبي خالل إطار زمني محدد مسبقًا.. 3
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بتتبع وتجميع وتحليل بيانات عملية األوامر الشفهية والهاتفية وترفع تقريرا بها.. 4
تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية األوامر الشفهية والهاتفية.. 5

المعايير ذات الصلة:
APC.01: اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل، ICD.15: اإلنعــاش القلبــي الرئــوي والطــوارئ الطبيــة، ICD.25:النتائــج 

الحرجــه, MMS.09:طلــب ووصــف ونســخ الــدواء واســتخدام المختصــرات والرمــوز.

ICD.13: يتم تقييم وفحص اآللم للمرضي والتعامل معه
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
فحص وتقييم مسببات اآللم والتعامل معها

الغرض:
مــن حــق كل مريــض حيــاة خاليــة مــن األلــم. والتعامــل مــع األلــم بشــكل صحيــح يــؤدي إلــى راحــة المريــض وتأديــة دوره بشــكل 
ســليم وُمرضــي. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات فحــص وتقييــم وإعــادة تقييــم والتعامــل مــع األلــم. 

وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
أداة فحص األلم )pain screening tool(.أ. 
جميع عناصر تقييم األلم التي تشمل نوع ومكان وشدة األلم.ب. 
معدل إعادة تقييم األلم.ج. 
بروتوكوالت التعامل مع األلم.د. 

دليل عملية المراجعة:
ــة  الخاصــة 	  ــة الصحي ــة األولي ــآة الرعاي ــة سياســة منش ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

بفحــص وتقييــم والتعامــل مــع اآللــم أثنــاء جلســة مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع العامليــن للتحقــق مــن درايتهــم 
بالسياســة.

قد يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة مريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه التعامــل مــع األلــم والتــي تتضمــن علــى األقــل جميــع العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
جميع العاملين على دراية بالسياسة.. 2
يتم فحص األلم لجميع المرضى باستخدام أداة صالحة ومعتمدة.. 3
يتم تسجيل التقييم وإعادة التقييم وخطط التعامل مع األلم في سجل المريض الطبي.. 4

المعايير ذات الصلة:
ICD.05: الفحص الطبي في الزيارة األولي؛ ICD.08: رعاية صحة الفم، ICD.09: التقييم التمريضي للمريض.
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إدارة فعالة وآمنة لحاالت الطوارئ الطبية

ICD.14: تقديم خدمات الرعاية العاجلة وخدمات الطوارئ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
خدمات الطوارئ

الغرض:
لضمــان اتســاق وتنســيق الخدمــات مــع مســتويات الرعايــة األعلــى، يجــب توفيــر خدمــات الطــوارئ إلــى المجتمــع فــي حــدود قــدرات 
ــة وينفــذ  ــة األولي ــة الصحي ــة األوليــة كمــا هــو محــدد فــي القانــون واللوائــح. يجــب أن يضــع منشــآة الرعاي ــة الصحي منشــآة الرعاي

سياســة وإجــراءات لخدمــات الرعايــة العاجلــة وخدمــات الطــوارئ.
يجب أن تتناول السياسة على األقل ما يلي:

توافر مقدمي الخدمة الصحية المؤهلون خالل أوقات العمل.أ. 
وضع ضوابط محددة لتقرير أولوية الرعاية وفقًا لعملية الفرز المعمول بها / المتعارف عليها.ب. 
التقييم وإعادة التقييم وتقديم الرعاية.ج. 

ــات  ــع بيان ــا يتضمــن جمي ــإن ســجل دخــول الطــوارئ عــادة م ــة الطــوارئ، ف ــة رعاي ــة األولي ــة الصحي ــدم منشــآة الرعاي ــا تق عندم
ــة الطــوارئ: ــي صحيف ــض ف المري

i ..وقت الوصول ووقت المغادرة
ii ..النتائج عند إنهاء العالج

iii ..حالة المريض عند المغادرة
iv ..وجهة المريض عند الخروج
v ..تعليمات متابعة الرعاية

vi ..أمر الخروج من عضو الطاقم الطبي المعالج

دليل عملية المراجعة:
قد يتتبع ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رحلة المريض داخل المركز ويُقيم التنفيذ.	 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع المرضى أو أفراد األسرة لتقييم مشاركتهم.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات العيار.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجالت غرفة الطوارئ للتحقق من تسجيل مرضى الطوارئ.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يتم تحديد خدمات الطوارئ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.. 1
يتم تقديم خدمات الطوارئ عن طريق مقدمي خدمة صحية أكفاء.. 2
يتم إبالغ المرضى واألسر بمستوى األولوية ووقت االنتظار المتوقع قبل أن يقيمهم أحد أعضاء الطاقم الطبي.. 3
يتم إثبات تسجيل جميع مرضى الطوارئ الذين تلقوا العالج في غرفة الطوارئ.. 4
يتــم تســجيل تقييــم وإعــادة تقييــم وخطــة رعايــة الطــوارئ فــي ســجل المريــض الطبــي ويتضمــن علــى األقــل جميــع المتطلبــات . 5

 .)vi( إلــى نقطــة )i( المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة

المعايير ذات الصلة:
ACT.01: الحصــول علــي خدمــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة )قبــل تســجيل المريــض( ،ICD.03: تبنــي ومالئمــة أدلــة عمل 
ــج الحرجــة،  ــدات ومســتلزمات الطــوارئ، ICD.25: النتائ ــة الطــوارئ، ICD.16: مع ــة، MMS.05: أدوي الممارســة اإلكلينيكي

DAS.08: وقــت دوران العينــة بالمعامــل، ACT.08: نقــل المريــض، WFM.08: اإلمتيــازات اإلكلينيكيــة
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ICD.15: االســتجابة إلــى حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتة القلبيــة الرئويــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة للمرضــى مــن 
البالغيــن واألطفــال. 

 السالمة
الكلمات الرئيسية:

اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية

الغرض:
ــب  ــة تتطل ــة طارئ ــة طبي ــي حال ــة إل ــة األولي ــة الصحي ــة داخــل منشــآة الرعاي ــى الرعاي مــن المحتمــل أن يتعــرض أي مريــض يتلق
ــذا يجــب  ــة. ل ــج مرضي ــان نتائ ــة الطــوارئ لضم ــي خدم ــارات عناصــر أساســية ف ــت والمه ــر الوق ــة. يعتب اســتجابة ســريعة وفعال
أن يتوافــر عاملــون مدربــون، علــى األقــل علــى البرنامــج األساســي لدعــم الحيــاة Basic life support، خــالل ســاعات العمــل، 
ويكونــون علــى اســتعداد لالســتجابة ألي موقــف طــارئ. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان 

التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتات القلبيــة الرئويــة بشــكل آمــن. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
ضوابط محددة للتعرف على حاالت الطوارئ والسكتة القلبية الرئوية بين البالغين واألطفال.أ. 
تثقيف العاملين بشأن الضوابط المحددة.ب. 
تحديد العاملين المعنيين باالستجابة.ج. 
آليات استدعاء العاملين لالستجابة؛ بما في ذلك الكود )األكواد( التي يمكن استخدامها الستدعائهم في حاالت الطوارئ.د. 
اإلطار الزمني لالستجابة.ه. 
االستجابة موحدة خالل جميع أوقات العمل.و. 
تسجيل االستجابة والتعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية. ز. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسات الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية.	 
ــدم 	  ــة قيــاس وتســجيل المالحظــات مثــل معــدل التنفــس وتشــبع األكســجين وضغــط ال قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة عملي

ــخ. ــات القلــب ودرجــة الحــرارة ومســتوى الوعــي، ...إل ومعــدل ضرب
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة مــن األدلــة علــى تدريــب العامليــن علــى التعــرف علــى حــاالت الطــوارئ الطبيــة أو الســكتة القلبيــة 	 

الرئويــة واإلبــالغ عنهــا.
قد يالحظ ُمراجع الهيئة التطابق مع السياسات التي تتناول حاالت الطوارئ الطبية والسكتة القلبية الرئوية.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )ز(.. 1
جميع العاملين المشاركين في اإلنعاش القلبي الرئوي وحاالت الطوارئ الطبية على دراية بسياسة المنشأة.. 2
المســئولون عــن التعامــل مــع حــاالت الطــوارئ الطبيــة والســكتات القلبيــة الرئويــة هــم افــراد مختصــون مــع وجــود دليــل علــي . 3

تدريــب العامليــن علــي البرنامــج األساســي لدعــم الحيــاة.
التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتات القلبية الرئوية يتم بشكل آمن. . 4
يتم تسجيل التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية والسكتات القلبية الرئوية في سجل المريض الطبي.. 5

المعايير ذات الصلة:
 :ICD.01 ،ــة ــفهية والتليفوني ــر الش ــوارئ، ICD.12: األوام ــتلزمات الط ــدات ومس ــواري؛ICD.16: مع ــة الط MMS.05: أدوي

ــة الموحــدة الرعاي
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ICD.16: تتوفر معدات ومستلزمات الطوارئ وتعمل على النحو المطلوب وفقًا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
معدات ومستلزمات الطوارئ

الغرض:
يعــد توفــر مــا يكفــي مــن معــدات تعمــل بكفــاءة حجــر الزاويــة إلنقــاذ حيــاة المرضــى فــي حــاالت الطــوارئ. وتوفرهــا طــوال الوقــت 
يضمــن نجــاح عمليــة اإلنعــاش القلبــي الرئــوي. يجــب أن تضــع مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان 

ســالمة عمليــة إدارة معــدات ومســتلزمات الطــوارئ. ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
ــا لقوانيــن ولوائــح ومعاييــر الممارســة والتــي تشــمل علــى األقــل أ.  تحديــد قائمــة معــدات ومســتلزمات الطــوارئ المطلوبــة وفقً

لجهــاز وقــف الرجفان القلبــي اآللي الخارجــي،  جهــاز قيــاس ضغــط الــدم، ســماعة طبيــب، و قنــاع المســاعدة علــى التنفــس/ 
ــة. ــاع التنفــس ذي الصمــام bag valve masks/ Ambu bag بأحجــام مختلف قن

معدات ومستلزمات الطوارئ متوفرة في جميع أنحاء منشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
معدات ومستلزمات الطوارئ مالئمة لمختلف الفئات العمرية.ج. 
استبدال معدات ومستلزمات الطوارئ فور استخدامها أو عند انتهاء صالحيتها أو تلفها.د. 
التحقق من معدات ومستلزمات الطوارئ يومياً للتأكد من توافرها وجاهزيتها لالستخدام.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق، ويلــي ذلــك عقــد مقابــالت مــع الموظفيــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 
ــم 	  ــن تقيي ــق م ــم وإدارة احتياجــات المرضــى للتحق ــن المســئولين عــن تقيي ــات الموظفي ــة ملف ــة بمراجع ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــاءة. الكف
قد يفحص ُمراجع الهيئة معدات أو مستلزمات الطوارئ لتقييم استمرار الصيانة والفحص.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول معــدات ومســتلزمات الطــوارئ وتتضمــن جميــع العناصــر المذكــورة . 1

فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين المشاركين في التعامل مع الحاالت المهددة للحياة على دراية بسياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
يتم فحص معدات ومستلزمات الطوارئ يوميا.. 3
يتم استبدال معدات ومستلزمات الطوارئ بعد االستخدام.. 4

المعايير ذات الصلة:
MMS.05: أدويــة الطــوارئ، ICD.16: اإلنعــاش القلبــي الرئــوي وحــاالت الطــوارئ الطبيــة، EFS.07: خطــة إدارة المعــدات 

الطبيــة
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خدمات الرعاية الصحية األولية الفعالة

ICD.17: تنفيذ برنامج التطعيمات وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التطعيمات

الغرض:
ــم  ــاع إجــراءات محــددة مســبقاً للتطعي ــة اتب ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآة الرعاي ــع األخطــاء، يجــب عل ــل ومن ــان ســالمة العمي لضم
وتكــون قائمــة علــي أدلــة عمــل البرنامــج الموســع للتطعيمــات وذلــك تحقيقــاً لرؤيــة مصــر لعــام 2030 التــي تســتهدف تغطيــة 100٪ 
لــكل تطعيــم فــي جــدول التطعيمــات الوطنــي ؛ تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمتابعــة المتخلفيــن / المتســربين عــن التطعيــم 
مــن أجــل اســتكمال التطعيمــات المطلوبــة وتحديــد األســباب الجذريــة للقضــاء علــي هــذه المشــكلة فــي المســتقبل. ويجــب أن تتبــع 
ــة  ــات المقدم ــن للخدم ــوا مالئمي ــدات يجــب أن يكون ــكل والمع ــع والهي ــكان؛ فالموق ــة والس ــد وزارة الصح ــات قواع ــة التطعيم غرف
ــا ألدلــة عمــل البرنامــج الموســع للتطعيمــات بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن  لألطفــال والعمــالء. تتــم إجــراءات التطعيــم كمــا يجــب وفقً

الجــدول الزمنــي والجرعــة الصحيحــة والمســار الصحيــح والوضعيــة الصحيحــة للطفــل.

دليل عملية المراجعة:
ــة خــالل جلســة 	  ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة سياســة منش ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم ُمراجــع الهيئ يق

ــم بالسياســة. ــن درايته ــق م ــة للتحق ــي الخدم ــع مقدم ــالت م ــد مقاب ــك عق ــي ذل ــق، ويل ــة الوثائ مراجع
يتتبع ُمراجع الهيئة رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
غرفة التطعيمات هي غرفة منفصلة يسهل الوصول إليها ومساحتها مناسبة، بأبواب دخول وخروج منفصلة.. 1
توجــد مرافــق لنظافــة وتطهيــر األيــدي، وصنــدوق تبريــد، وكمــادات ثلــج، وثالجــة، ومقيــاس حــرارة، وورقــة متابعــة درجــة . 2

حــرارة الثالجــة.
الموظفين المسئولين على إجراءات التطعيم مدربين عليها.. 3
يتــم حســاب وتســجيل نســبة التغطيــة لــكل لقــاح فــي جــدول التطعيمــات الوطنــي بشــكل دوري، بمــا فــي ذلــك معــدل المتخلفيــن . 4

عــن التطعيمــات.
توجد تعليمات مكتوبة حول كيفية متابعة المتخلفين عن التطعيمات.. 5

المعايير ذات الصلة:
 :CAI.03 ،برنامــج تطعيمــات البالغين :ICD.19 ،برنامــج تطعيمــات األطفــال :ICD.18 ،مســئوليات المريــض وذويــه :PCC.04

ــف الصحي التثقي

ICD.18:  يتم تنفيذ برنامج تطعيمات األطفال وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج تطعيمات األطفال

الغرض:
يجــب أن تلبــي خدمــات التطعيــم احتياجــات المرضــى. وغالبــاً مــا تمثــل األنظمــة التــي تعتمــد علــي حجــز موعــد مســبق عائقــاً أمــام 
ــكل مــن  ــم متاحــة للحاضريــن فــي جميــع األوقــات ل التطعيمــات فــي األماكــن العامــة والخاصــة. فيجــب أن تكــون خدمــات التطعي
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المرضــى المعتاديــن والمســجلين حديثـًـا. بالنســبة لألطفــال القادميــن للحصــول علــى التطعيــم فقــط يجــب عمــل الفحــص المبدئــي لهــم 
بســرعة وكفــاءة دون الحاجــة إلــى خدمــات صحيــة شــاملة أخــرى. إذا لــم تكــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، 
فيلــزم  التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة للمنشــآة علــي هــذه الخدمــة، حتــى إذا كان ذلــك مــن خــالل مؤسســات 

آخــري. ويتطلــب مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بــذل الجهــود لضمــان أن احتياجــات المجتمــع يتــم تلبيتهــا.
 تتبــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات تتنــاول برنامــج تطعيمــات األطفــال. ويجــب أن تتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
تقييــم مــا قبــل التطعيــم و يشــمل مالحظــة الحالــة الصحيــة العامــة للطفــل، وســؤال الوالديــن عمــا إذا كانــت حالــة الطفــل جيــدة، أ. 

وســؤال الوالديــن بشــأن الموانــع المحتملــة ألخــذ التطعيــم.
كل زيــارة إلــي متخصــص الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك زيــارة عيــادة الطــوارئ، تعــد فرصــة لفحــص حالــة التطعيــم، وإذا ب. 

لــزم األمــر، فرصــة إلعطــاء التطعيمــات الالزمــة.
يجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة تثقيــف الوالديــن بطريقــة دقيقــة عــن أهميــة التطعيمــات، واألمــراض التــي تقــي منهــا، ج. 

والجــداول الزمنيــة للتطعيمــات الموصــى بهــا، والحاجــة إلــى تلقــي التطعيمــات فــي األعمــار الموصــى بهــا، وأهميــة إحضــار 
ســجل تطعيمــات أطفالهــم فــي كل زيــارة.

كحــد أدنــي ، تشــمل إجــراءات تقييــم الحتياطــات وموانــع التطعيــم الســؤال عــن األثــار الجانبيــة التــي ظهــرت علــي الطفــل بعــد د. 
التطعيمــات الســابقة وتحديــد أي احتياطــات أو موانــع حاليــة للتطعيــم.

إن تأخير التطعيمات بسبب موانع غير حقيقية غالبًا ما يؤدي إلى تأجيل التطعيمات المقررة دون داعٍ.ه. 
إن عملية إعطاء تطعيمات متزامنة لألطفال تتم بشكل آمن وفعال.و. 
يتبع مقدمي الخدمة إجراءات التسجيل بشكل كامل ودقيق .ز. 
مقدمــي الخدمــة المســؤلون عــن خدمــات التطعيمــات فقــط و التــي تتطلــب  تحديــد  موعــدًا ، يجــب عليهــم تحديــد موعــد مشــترك  ح. 

للتطعيمــات مــع خدمــات الرعايــة الصحيــة األخــرى المطلوبــة مثــل زيــارات عيــادة المواليــد أو فحوصــات األســنان أو متابعــة 
نمــو الطفــل ، شــريطة  أال يــؤدي ذلــك إلــى تأخيــر التطعيمــات الالزمــة. 

يجب على مقدمي الخدمة تشجيع الوالدين عن طريق إخبارهم باألثار الجانبية التي قد تعقب التطعيم.ط. 

دليل عملية المراجعة:
يتتبع ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رحلة المريض داخل المركز ويُقيم التنفيذ.	 
يجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع المرضى أو أفراد األسرة لتقييم تجربتهم.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول عمليــة تطعيمــات الطفــال كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( . 1

إلــى نقطــة )ط(.
يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة  فــي جميــع مــرات الزيــارات الطبيــة بعمــل تقييــم احتياجــات األطفــال وتطعيمهــم عندمــا يكــون . 2

ذلــك الزمــاً.
يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة بتثقيــف الوالديــن عــن التطعيــم بشــكل عــام ويوجهــون األســئلة حــول موانــع التطعيــم.  وقبــل . 3

ــة للتطعيــم.  إعطــاء التطعيــم، يبلغــون اآلبــاء بعبــارات واضحــة عــن المخاطــر، الفوائــد و اآلثــار الجانبيــة المحتمل
 يقــوم متخصصــو الرعايــة الصحيــة بإعطــاء جميــع جرعــات التطعيــم المتزامنــة التــي يســتحقها الطفــل فــي وقــت كل زيــارة ، . 4

إال فــي حالــة وجــود موانــع إلعطــاء التطعيــم.
يقوم متخصصو الرعاية الصحية برفع تقريرا عن اآلثار الجانبية التي تعقب التطعيم بشكل فوري وكامل ودقيق.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.17: برنامج التطعيمات ، CAI.03: التثقيف الصحي
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ICD.19: تنفيذ برنامج تطعيمات البالغين وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج تطعيمات البالغين

الغرض:
ــرص  ــن الف ــد م ــة العدي ــم إضاع ــه يت ــاث أن ــن األبح ــم، وتبي ــتوي العال ــي مس ــاض عل ــديدة االنخف ــن ش ــم البالغي ــدالت تطعي ــد مع تع
لتطعيــم المرضــى البالغيــن أثنــاء الزيــارات اإلكلينيكيــة. وبــدأ العالــم يتجــه نحــو التوصيــة بالتطعيمــات وعرضهــا فــي نفــس الزيــارة 
اإلكلينيكيــة. وغالبــا مــا يتطلــب األمــر تمكيــن المرضــى عــن طريــق إبالغهــم بالتطعيمــات وتزويدهــم بمعلومــات محدثــة عــن الفوائــد 
والمخاطــر المحتملــة لــكل تطعيــم ذو صلــة. ويحتــاج مقدمــو الرعايــة الصحيــة إلــى توضيــح األســباب التــي تجعلــه يوصــي بلقــاح مــا 
للمريــض، وتكــون هــذه األســباب مخصصــه للمريــض وفقــاً لعمــره أو حالتــه الصحيــة أو نمــط حياتــه أو مهنتــه أو عوامــل الخطــورة 
األخــرى. وقــد يلقــي مقدمــو الرعايــة الصحيــة الضــوء علــى التجــارب اإليجابيــة مــع التطعيمــات ، حســب امكانيــة تطبيــق ذلــك، 
وذلــك بهــدف توضيــح الفوائــد وزيــادة الثقــة فــي التطعيــم والــرد علــى أســئلة ومخــاوف المرضــي بشــأن التطعيــم، بمــا فــي ذلــك اآلثار 
الجانبيــة والســالمة وفعاليــة التطعيــم، وذلــك باســتخدام لغــة واضحــة ومفهومــة. وقــد يقــوم مقدمــو الرعايــة الصحيــة  بتذكيرالمرضــى 
بــأن التطعيمــات تقيهــم هــم وأحبائهــم مــن العديــد مــن األمــراض الشــائعة والخطيــرة ويوضحــون الثمــن المحتمــل لإلصابــة بالمــرض، 
بمــا فــي ذلــك اآلثــار الصحيــة الخطيــرة، والوقــت الضائــع )مثــل فقــدان العمــل أو االلتزامــات العائليــة(، باإلضافــة إلــي التكاليــف 
الماليــة. هــذا ويجــب تدريــب وتثقيــف العامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى كيفيــة تخزيــن التطعيمــات والتعامــل معهــا 

وإعطائهــا، كمــا يضمنــون تقديــم الرعايــة المناســبة للمرضــى.
ــل الســيدات  ــم، مث ــى التطعي ــن فــي أمــس الحاجــة إل ــة أن تحــدد مجموعــات المرضــى الذي ــة األولي ــة الصحي ــاج منشــآة الرعاي  تحت
الحوامــل، واألفــراد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الموبــوءة باألمــراض المعديــة، والمســافرين إلــى المناطــق الموبــوءة، والحجــاج، 
ــاذ  ــي اتخ ــك ينبغ ــد ذل ــا. وبع ــة وغيره ــالت القومي ــي الحم ــتهدفين ف ــكان المس ــة، والس ــراض المعدي ــض األم ــع بع ــن م والمتعاملي

ــن. ــف والدعــم الكافيي ــم التثقي اإلجــراءات لتقدي
 إذا لــم تكــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، فيلــزم التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة 
للمنشــآة علــى الخدمــة، حتــى إذا كانــت متوفــرة مــن خــالل مؤسســات أخــرى. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بــذل 

الجهــد لضمــان تلبيــة احتياجــات المجتمــع.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تضمن وجود برنامج أمن وفعال لتطعيمات للبالغين.. 1
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بالسياسة المعتمدة.. 2
تتوفر بروتوكوالت تطعيم مكتوبة في جميع المواقع التي تعطى فيها التطعيمات.. 3
يتم تثقيف المرضى عن مخاطر وفوائد التطعيم بلغة سهلة الفهم.. 4
سجالت تطعيم المرضى دقيقة ومتاحة بسهولة.. 5
ــا لتوصيــات وزارة الصحــة والســكان ومنظمــة الصحــة العالميــة وأدلــة . 6 يتــم تقديــم التطعيمــات الالزمــة للســيدات الحوامــل وفقً

العمــل اإلكلينيكيــة.

المعايير ذات الصلة:
ICD.17: برنامج التطعيمات ، CAI.03: التثقيف الصحي
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ICD.20: برنامــج صحــة الطفــل فعــال ويغطــي جميــع األطفــال حديثــي الــوالدة والرضــع واألطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة 
واألطفــال فــي ســن المدرســة.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

برنامج صحة الطفل

الغرض:
الطفولــة هــي أكثــر فتــرة حرجــة فــي الحيــاة ترتبــط باألمــراض والوفيــات. وإن الحــد األمثــل مــن الصحــة هــو حــق أساســي للطفــل. 
وإن التركيــز علــى تعزيــز صحــة الطفــل يعــد تحقيقــاً ألهــداف التنميــة المســتدامة. ويلعــب األطبــاء دوًرا هامــاً فــي تحديــد و متابعــة 
ــك، يلعــب  ــى ذل ــة، التهــاب الملتحمــة(. عــالوة عل ــة، وقصــور الغــدة الدرقي ــوالدة )التشــوهات الخلقي ــي ال ــة لحديث المشــاكل الصحي
ــبة  ــل نس ــة ، وتقلي ــر الضروري ــة غي ــارات الطبي ــن اإلستش ــد م ــي الح ــاً ف ــال دوًرا هام ــبين لألطف ــة المناس ــم والرعاي ــن التقيي كالً م
الدخــول بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة  ، واإلحالــة غيــر المناســبة. يجــب تقييــم نمــو وتطــور كل طفــل بانتظــام للتأكــد مــن أنــه 
ينمــو ويتطــور بمعــدل طبيعــي. فتقييــم الطفــل بشــكل منتظــم يســاعد علــي الكشــف المبكــر والتعامــل مــع أي انحــراف عــن النمــو 
الطبيعــي والتغذيــة والصحــة الجيــدة. وربمــا يشــمل التقييــم تحديــد عوامــل الخطــر التــي قــد تكــون مرتبطــة بالعائلــة أو األم أو الطفــل. 
تلعــب منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة دوًرا هاًمــا فــي التعــرف علــي األطفــال الذيــن ترتفــع عوامــل الخطــورة لديهــم أو يعانــون 
مــن محــددات اجتماعيــة تؤثــر ســلباً علــي صحتهــم أو إحالتهــم إلــى الخدمــات و الجهــات المناســبة. يجــب أن تعمــل منشــآة الرعايــة 
ــى  ــرة عل ــة المؤث ــة، ومعالجــة المحــددات االجتماعي ــة والعالجي ــة والوقائي ــل التعليمي ــة احتياجــات الطف ــى تلبي ــة عل ــة األولي الصحي
الصحــة وتمكيــن العائــالت مــن تحســن صحــة أطفالهــم. وإذا لــم تكــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم هــذه الخدمــة، فيلــزم 
التأكــد مــن حصــول المجتمــع فــي منطقــة الخدمــة الطبيــة للمنشــآة مــن الحصــول علــى هــذه الخدمــة، حتــى إذا كان ذلــك مــن خــالل 

مؤسســات أخــرى. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامجــاً لصحــة الطفــل يتضمــن علــي األقــل مــا يلــي:
التسجيل.أ. 
تحديد المشاكل الصحية لحديثي الوالدة.ب. 
الفحص الدوري.ج. 
التثقيف الصحي.د. 
الرعاية المرتبطة بالتغذية.ه. 
التعامل مع أمراض الطفولة أو إحاالت األطفال حسب الحالة.و. 
المتابعة.ز. 
تحديد و التعامل مع أو إحالة األطفال العرضة للخطر حسب الحالة.ح. 

دليل عملية المراجعة:
يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
يجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامجــاً لصحــة الطفــل يتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( . 1

إلــى نقطــة )ح(.
يتم تدريب جميع األطباء والممرضات على برامج صحة الطفل وأدلة العمل اإلكلينيكية.. 2
يتم فحص نمو وتطور كل طفل باستخدام مخططات النمو، وتسجيل النتائج في سجل الطفل الطبي.. 3
يتــم فحــص مبدئــي لتطــور كل طفــل باســتخدام مخطــط تقييــم بــه مراحــل التطــور األساســية )الحركيــة واللغويــة واإلدراكيــة . 4

واالجتماعيــة والنفســية(، وتســجيل النتائــج فــي ســجل الطفــل الطبــي.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

85دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

يتم فحص أي طفل أقل من خمس سنوات لمعرفة موقفه من التطعيم، ويتم تسجيل النتائج في سجل الطفل الطبي.. 5
ــا لسياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وأدلــة العمــل . 6 يتــم تحديــد األطفــال األكثــر عرضــة للمخاطــر والتعامــل معهــم وفقً

ــة. اإلكلينيكي

المعايير ذات الصلة:
PCC.04: مسئوليات المريض وذويه ، CAI.03: التثقيف الصحي

ICD.21: تنفيذ برنامج صحة األم وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج صحة األم

الغرض:
وفقـًـا لنطــاق خدمــات منشــأت الرعايــة الصحيــة األوليــة، قــد تشــمل خدمــات رعايــة األمومــة تقديــم المشــورة األســرية، ورعايــة مــا 
قبــل الــوالدة، و التعامــل مــع حــاالت الحمــل شــديدة الخطــورة، والتعامــل مــع الــوالدة الطبيعيــة، ورعايــة مــا بعــد الــوالدة. قــد يتــم 
تقييــم الوالديــن لتحــري احتماليــة إنجــاب أطفــال مصابيــن بأمــراض وراثيــة. وفــي هــذه الحالــه تســاعد المشــورة األســرية اآلبويــن 
ــا  علــى معرفــة الوضــع والمخاطــر المتوقعــة وإعدادهــم لــوالدة طفــل مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. يعــد التثقيــف الصحــي مكونً
هاًمــا فــي رعايــة مــا قبــل الــوالدة ألنــه يمّكــن النســاء مــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة بشــأن أمورهــم الصحيــة أثنــاء حملهــن، 

وبالتالــي ضمــان نتيجــة آمنــة. 
تعتبــر رعايــة مــا قبــل الــوالدة فرصــة هامــة أمــام مقدمــي الرعايــة الصحيــة إلجــراء تقييمــات مناســبة وتقديــم الرعايــة والمعلومــات 
والدعــم للســيدات الحوامــل مــن أجــل والدة آمنــة لطفــل كامــل النمــو ويتمتــع بصحــة جيــدة. يضمــن تكــرار زيــارات رعايــة مــا قبــل 
ــان للحوامــل واألســر. هــذا ويوصــى بعــدد  ــم الدعــم واالطمئن ــة، والكشــف المبكــر عــن المشــكالت، وتقدي ــرة حمــل آمن ــوالدة فت ال
مــن االختبــارات التشــخيصية للســيدات الحوامــل مــن أجــل تحديــد المخاطــر علــى األم والجنيــن. ويعــد الكشــف المبكــر عــن عوامــل 
الخطــورة أثنــاء الحمــل أمــرا هامــاً مــن أجــل ســالمة األم والطفــل ومــن أجــل نتائــج أفضــل للحمــل. وقــد يتــم اكتشــاف عامــل الخطــر 
فــي الزيــارة األولــى أو أثنــاء الزيــارات المتكــررة فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة . يجــب أن يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

سياســة تتنــاول علــى األقــل:
ــات والدعــم أ.  ــة مــن المضاعف ــز صحــة األم، والكشــف المبكــر والوقاي ــة شــاملة مــن خدمــات صحــة األم مــن أجــل تعزي حزم

ــي. النفســي والعاطف
ــوالدة، والفحوصــات ب.  ــل ال ــا قب ــة م ــارات رعاي ــد زي ــدول مواعي ــك ج ــي ذل ــا ف ــل، بم ــات الحم ــتخدام بطاق ــل باس ــة الحم متابع

ــورة.  ــف والمش ــى التثقي ــة إل ــة باإلضاف ــات المطلوب ــف، والتطعيم ــة، والكش المطلوب
إجــراء التقييــم المناســب للســيدات الحوامــل ، بمــا فــي ذلــك التاريــخ الكامــل، تقييــم عوامــل الخطــورة، والتقييــم النفســي والغذائي، ج. 

والفحــص اإلكلينيكــي، والفحوصــات المعمليــة، وأشــعة الموجــات فــوق الصوتيــة عنــد الحاجة.
تقديــم رعايــة مــا قبــل الــوالدة بمســتوى قياســي، تتضمــن الزيــارات المنتظمــة، والتطعيمــات، والتثقيــف الصحــي بشــأن التغذيــة د. 

وأعــراض وعالمــات الخطــر، واســتخدام األدويــة أثنــاء الحمــل.
رعاية الحاالت شديدة الخطورة.ه. 
التواصل مع المتخلفين عن البرنامج ومتابعتهم.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل التطابق مع متطلبات المعيار.	 
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أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات لبرنامــج صحــة األم لضمــان تقديــم رعايــة صحيــة آمنــة وفعالــة . 1

لألمهــات ويتنــاول العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
يتم تدريب جميع العاملين على برامج صحة األم والكشف عن عوامل الخطورة.. 2
يتم تنفيذ وتتبع وتسجيل جدول الزيارات المتكررة ورعاية ما قبل الوالدة.. 3
يتم التعامل مع / رعاية حاالت الحمل شديدة الخطورة أو إحالتها وفقًا ألدلة العمل اإلكلينيكية.. 4
يتم تقديم وتسجيل رعاية ما بعد الوالدة لكل من األم والمولود.. 5
يتم جمع البيانات وتجميعها وتحليلها فيما يتعلق بزيارات ما قبل وما بعد الوالدة.. 6

المعايير ذات الصلة:
PCC.04: مسئوليات المريض وذويه ، CAI.03: التثقيف الصحي

ICD.22: يتم  تنفيذ برنامج الصحة اإلنجابية وفقا للقوانين واللوائح وأدلة العمل.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج الصحة اإلنجابية

الغرض:
يهــدف التثقيــف والمشــورة فــي الصحــة اإلنجابيــة إلــى تقديــم المعلومــات المناســبة إلــى العمــالء مــن أجــل تحديــد وتقييــم احتياجاتهــم 
، ومســاعدتهم علــى اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة. وهــو يمثــل تواصــل مــن الجانبيــن بيــن مقــدم الرعايــة الصحيــة والزوجيــن 
بهــدف تقييــم وتلبيــة احتياجــات الزوجيــن وتســاؤالتهم ودرجــة وعيهــم. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تتنــاول علــى 

األقــل مــا يلــي :
المشورة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.أ. 
فحص ما قبل الزواج، حسب امكانية تطبيق ذلك.ب. 
تنظيم األسرة.ج. 
عدوى الجهاز التناسلي واألمراض المنقولة جنسيا.د. 
العقم.ه. 
تركيب وإزالة وسائل تنظيم األسرة.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بتتبع رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع المرضى أو ذويهم لتقييم تجربتهم.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل تقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــر . 1 ــاول العناص ــرة وتتن ــم األس ــة وتنظي ــة اإلنجابي ــم الصح ــراءات تنظ ــة وإج ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )و(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف المذك
يتم تدريب العاملين المسئولين على خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وفقا لنطاق الخدمات.. 2
يتم تنفيذ خدمات الصحة اإلنجابية المتاحة وفقًا للسياسات المعتمدة.. 3
تتوفر المواد التثقيفية المتعلقة بالصحة اإلنجابية.. 4
يوجد مكان مخصص للمشورة والتثقيف بشأن الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وتتوفر أدوات ومواد التثقيف الصحي.. 5
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المعايير ذات الصلة:
PCC.04: مسئوليات المريض وذويه ، CAI.03: التثقيف الصحي

ICD.23: يتم إدارة األمراض غير المعدية وفقا للقوانين واللوائح.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
األمراض غير المعدية

الغرض:
يمكــن أن يســاعد الفحــص والكشــف المبكــر فــي تشــخيص المــرض غيــر المعــدي، بــدون ظهــور عالمــات أو أعــراض. قــد يــؤدي 
الكشــف المبكــر عــن المــرض إلــى أن يصبــح العــالج أفضــل وأكثــر فعاليــة أو البقــاء بصحــة أطــول فتــرة ممكنــة. توصــي برامــج 
الصحــة العامــة الســكان بإجــراء فحوصــات دوريــة للكشــف عــن بعــض األمــراض المزمنــة مثــل: الســرطان، أو الســكري، أو ارتفــاع 

ضغــط الــدم، أو مشــكلة بالســمع؛ كذلــك قصــور الغــدة الدرقيــة فــي حديثــي الــوالدة أو التشــوهات الخلقيــة  أو كالهمــا.
يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات تتنــاول عمليــة التعامــل مــع / رعايــة المرضــى أصحــاب 

األمــراض غيــر المعديــة فــي المجتمــع. يجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد المخاطر المتعلقة باألمراض غير المعدية في المجتمع.أ. 
تحديد أهداف لـ:ب. 

i ..الحد من استهالك التبغ
ii ..الحد من متوسط تأخير منشآة الرعاية الصحية األولية في تشخيص األمراض غير المعدية

iii ..الكشف المبكر عن األمراض الوراثية
iv ..الحد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وعمليات البتر والفشل الكلوي
v ..ًالحد من وفاة حاالت األمراض غير المعدية األكثر انتشارا

vi ..الوقاية من األعراض الحادة والمضاعفات
vii . ــة التاجيــة والســكري والربــو ومــرض االنســداد ــة الدموي ــة فتــرات االســتقرار الســريري لمرضــى أمــراض األوعي إطال

الرئــوي المزمــن.
فتح سجالت للمرضى في دائرة نشاط المركز الذين يمكن تسجيلهم في البرنامج.ج. 
تقديم التثقيف الصحي للمرضى المسجلين.د. 
متابعة المرضى المسجلين للتأكد من االلتزام بخطط العالج والوصول إلى تحسن الحالة.ه. 

دليل عملية المراجعة: 
قد يتتبع ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية رحلة المريض ويُقيم التنفيذ.	 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع المرضى أو أفراد األسرة لتقييم تجربتهم.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي من أجل التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات لضمــان ســالمة وفاعليــة برنامــج التعامــل مــع / رعايــة المرضــى . 1

أصحــاب األمــراض غيــر المعديــة والــذي يتنــاول العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
يتم فحص أفراد الفئات المعرضة للمخاطر بحثًا عن األمراض غير المعدية.. 2
يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحاالت اإليجابية حسب أدلة العمل اإلكلينيكية.. 3
يتم رصد نسبة مرضى األمراض غير المعدية بين الفئات المعرضة للمخاطر دورياً.. 4
يتم تقييم فعالية برنامج إدارة األمراض غير المعدية سنويًا.. 5
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المعايير ذات الصلة:
CAI.02: التخطيط للمشاركة المجتمعية، CAI.03: التثقيف الصحي.

ICD.24: الفحص الخاص والتقييم وإعادة التقييم ومكونات الرعاية للمرضي من الفئات الخاصة.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
المرضى من الفئات الخاصة

الغرض:
إن الحاجــه الكبــري لخدمــات الرعايــة الصحيــة بيــن الفئــات الخاصــة مــن الســكان هــي بوجــه عــام االكثــر تكلفــه علــي األنظمــة، 
خاصــة إذا لــم يتــم التعامــل معهــا بالشــكل المالئــم. فاألفــراد ذوي االحتياجــات الطبيــة الخاصــة قــد تواجههــم تحديــات خاصــة عنــد 
الحصــول علــي الرعايــة ، والتــي قــد يتــم إهمالهــا فــي ســياق تقديــم الخدمــات ذات النطــاق الواســع. تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة 

األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات التقييــم وإعــادة تقييــم والتعامــل مــع الفئــات الخاصــة مــن الســكان. 
تتناول السياسة النقاط التالية علي األقل:

تحديد فئات المرضي من الفئات الخاصة والتي تشتمل علي النقاط التالية علي األقل :أ. 
i . المراهقين

ii .كبار السن
iii .مرضي األمراض المناعية
iv .مرضي األمراض المعدية
v .مرضي االمراض المزمنة

vi .ضحايا سوء المعاملة /اإليذاء واإلهمال
التعديالت الالزمة في طرق التقييم االعتيادية لتتوافق مع احتياجات المرضي ذات الفئات الخاصة  ب. 
التعامل مع ورعاية المرضي ذوي الفئات الخاصة خالل خطة رعاية موحدة.ج. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق ويتبعهــا إجــراء مقابــالت مــع العامليــن للتأكــد مــن درايتهــم بالسياســة.
قد يقوم مراجع الهيئة بتتبع رحلة مريض وتقييم التنفيذ	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي لتقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لدي منشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من )أ( إلي )ج(.. 1
يتم تقييم احتياجات المرضي من الفئات الخاصة والتعامل معها.. 2
يتم تسجيل تقييم احتياجات المرضي من الفئات الخاصة والتعامل معها في سجل المريض الطبي.. 3

المعايير ذات الصلة:
ICD.06: التقييم الطبي للمرضي، ICD.07: خطة الرعاية، ICD.09: التقييم التمريضي للمرضي
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اإلدارة اآلمنة للنتائج الحرجة

)NSR.04 ( يتم إبالغ النتائج الحرجة بطريقة آمنة.  :ICD.25
السالمة

الكلمات الرئيسية:
النتائج الحرجة

الغرض:
ــج الفحوصــات  ــالغ نتائ ــر إب ــي إكمــال الفحوصــات الحرجــة أو تأخي ــر ف ــد التأخي ــة عن ــر ســالمة المرضــى وجــودة الرعاي ــد تتأث ق
الحرجــة إلــى القائــم بطلــب الفحوصــات. إن ســوء التواصــل هــو الســبب الجــذري األكثــر شــيوًعا وراء األحــداث الضــارة. وقيــام 
الشــخص المســتقبل للمعلومــة بكتابــة وإعــادة قــراءة األوامــر كاملــة يقلــل مــن ســوء التواصــل، ويقلــل مــن األخطــاء الناتجــة عــن 
اســتخدام  كلمــات غيــر واضحــة أو غيــر مألوفــة أو غيــر واضحــة النطــق. كمــا يعتبــر ذلــك اإلجــراء فرصــة للتحقــق مــن األوامــر. 
ــة  ــن العملي ــددة. وتتضم ــات مح ــارات/ فحوص ــة الختب ــم الحرج ــددوا القي ــي أن يح ــر الطب ــة التصوي ــل وخدم ــى المعم ــب عل ويج
تعليمــات بوجــوب اإلبــالغ الفــوري للشــخص المصــرح لــه والمســئول عــن المريــض بالنتائــج التــي تتجــاوز القيــم الحرجــة. تضــع 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة تحديــد النتائــج الحرجــة واإلبــالغ بهــا. وتتنــاول السياســة 

علــى األقــل مــا يلــي:
قوائم النتائج والقيم الحرجة.أ. 
عملية اإلبالغ بنتائج الفحوصات الحرجة بما في ذلك اإلطار الزمني و “إعادة القراءة” من المتلقي.ب. 
عملية التسجيلج. 

i .. وسيلة اإلبالغ
ii ..تاريخ ووقت اإلبالغ

iii ..تحديد هوية الموظف المسئول عن اإلبالغ
iv ..تحديد هوية الشخص الذي تم إبالغه
v ..وصف تسلسل إبالغ النتيجة

vi ..نتائج الفحوصات التي تم إبالغها
vii ..أي صعوبات تمت مواجهتها خالل عملية اإلبالغ

اإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة النتائج الحرجة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة النتائــج الحرجــة للتأكــد ممــا إذا كانــت تصــف 	 

بوضــوح عمليــة التســجيل وإعــادة القــراءة مــن المتلقــي.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة التسجيل في السجالت المستخدمة و/ أو سجل المريض الطبي.	 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع متخصصي الرعاية الصحية لتقييم درايتهم والتزامهم بسياسة المنشأة.  	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة توجــه إبــالغ النتائــج الحرجــة وتحــدد محتواهــا وتتنــاول علــى األقــل . 1

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )د(.
متخصصو الرعاية الصحية على دراية بعناصر السياسة.. 2
يتــم تســجيل جميــع النتائــج الحرجــة فــي ســجل المريــض الطبــي خــالل إطــار زمنــي محــدد مســبقًا بمــا فــي ذلــك جميــع العناصــر . 3

 .))vii إلــى نقطــة )i( المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بتتبع وجمع وتحليل بيانات عملية اإلبالغ بالنتائج الحرجة وترفع تقريراً بها.. 4
تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين المحددة في عملية اإلبالغ عن النتائج الحرجة.. 5
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المعايير ذات الصلة:
ــفهية  ــر الش ــي، ICD.12: األوام ــة المرض ــئوليات رعاي ــجيل، ACT.05: مس ــات التس ــع متطلب ــق م ــتدامة التطاب APC.01: اس

والتليفونيــة، ICD.14: خدمــات الطــوارئ
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الخدمات التشخيصية والمساعدة 
Diagnostic and Ancillary Services

الغرض من الفصل:
يســعى المرضــى للحصــول علــى المســاعدة الطبيــة مــن اجــل تحديــد وعــالج المشــكالت الصحيــة المختلفــة. وفــي بعــض األحيــان 
يكــون الدمــج لتاريــخ المريــض والفحــص اإلكلينيكــي مــن طبيــب الرعايــة األوليــة كافيــا لتحديــد مــا إذا كان العــالج الطبــي مطلوبـًـا، 
والعــالج الــذي يجــب تقديمــه. وغالبـًـا مــا تُطلــب فحوصــات معمليــة أو إجــراءات تصويــر تشــخيصي لتأكيــد التشــخيص المشــتبه بــه 
إكلينيكيــا أو للحصــول علــى معلومــات أكثــر دقــة. والخدمــة التشــخيصية يجــب أن تُطلــع الطبيــب علــى قيمــة المعلومــات التــي تــم 

الحصــول عليهــا مــن الفحــص. وهــذا يتطلــب التواصــل المســتمر بيــن األطقــم االكلينيكيــة والخدمــات التشــخيصية.
ال تكــون التقاريــر التشــخيصية ذات قيمــة إال عندمــا يمكــن اســتخدام المعلومــات الــواردة بهــا لرعايــة وعــالج المرضــى. لذلــك، يلــزم 
علــى الخدمــة التشــخيصية تزويــد الطبيــب بالنتائــج فــي الوقــت المناســب حتــى يمكــن تفســير النتائــج مــع نتائــج المريــض اإلكلينيكيــة. 
ســوف يقــوم ُمراجعــي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بالتركيــز علــى نقــل / إبــالغ المعلومــات المتعلقــة بحالــة المريــض 
فــي الوقــت المناســب لضمــان التخطيــط لرعايــة وعــالج المرضــى بشــكل صحيــح وفعــال. وتعــد دقــة واحــكام النتائــج الُمبلغــة إلــى 
األطبــاء أحــد األهــداف الرئيســية للمراجعــة إلــى جانــب ســالمة المرضــى والعامليــن والمنشــأة نظــًرا لوجــود مخاطــر كبيــرة فــي هــذه 

المناطــق ســواء كانــت بيولوجيــة أو كيميائيــة أو إشــعاعية أو غيرهــا. 

الهدف من الفصل:
الهــدف الرئيســي هــو ضمــان أن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم الخدمــات التشــخيصية بأمــان وفعاليــة. ويناقــش هــذا الفصــل 

الخدمــات اآلمنــة و الفعالــة فــي كل مــن التصويــر التشــخيصي الطبــي و المعامــل اإلكلينيكيــة.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
)يجب قراءة أي مرجع مذكور من المراجع التالية فيما يتعلق ببنوده وشروطه وبدائله وتعديالته وتحديثاته وملحقاته.(

قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، 1954/367. 1
1960/59 بشأن تنظيم العمل باالشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها . 2
القانون 2001/192 بشأن التعامل مع النفايات الخطرة. 3
أيزو 15189، 2012. 4
 دليل معامل الدرن، وزارة الصحة والسكان المصرية، 2015. 5
 دليل السالمة البيولوجية للمعامل، منظمة الصحة العالمية، 2007. 6
 الممارسة التشخيصية اإلكلينيكية الجيدة، منظمة الصحة العالمية، 2005. 7
 نظام إدارة جودة المعامل، منظمة الصحة العالمية، 2011. 8
 برنامج األشعة المصري السويسري، وزارة الصحة والسكان . 9

قائمة منظمة الصحة العالمية لالختبارات التشخيصية األساسية التي تجري في المختبرات 2018  . 10
 قانون 1981/51 بشأن مؤسسات الرعاية الصحية. 11
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تخطيط وإدارة خدمات التصوير الطبي بشكل آمن وفعال 

ــا للقوانيــن واللوائــح وأدلــة العمــل/  DAS.01: تخطيــط وتشــغيل وتقديــم خدمــات التصويــر الطبــي وعملياتــه بشــكل موحــد وفقً
البروتوكــوالت اإلكلينيكيــة المعمــول بهــا. 

الكفاءة
الكلمات الرئيسية:

تخطيط خدمات التصوير الطبي

الغرض:
ــة  ــى تحســين رعاي ــادة رضــا المرضــى نتيجــة لقدرتهــا عل ــى زي ــة عل ــاءة والجــودة العالي ــي ذات الكف ــر الطب تعمــل خدمــة التصوي
ــأة  ــى المنش ــب عل ــي. ويج ــكل المرض ــا ل ــول إليه ــهل الوص ــي س ــر الطب ــة التصوي ــون منطق ــروري أن تك ــن الض ــى. وم المرض
ــة  ــة المقدم ــات اإلكلينيكي ــا والخدم ــات مرضاه ــم إحتياج ــكل يالئ ــي بش ــر الطب ــات التصوي ــم خدم ــا لتقدي ــم نظاًم ــط وتصم أن تخط
واحتياجــات مقدمــي الرعايــة الصحيــة. قــد تقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بعــض أو كل الخدمــات بالمنشــآة أو يمكنهــا اإلحالــة 
إلــى/ التعاقــد مــع مقدمــي خدمــات آخريــن بشــأن بعــض أو جميــع الخدمــات. ويجــب أن تتماثــل خدمــات التصويــر الطبــي مــع القوانيــن 
المحليــة واللوائــح وأدلــة العمــل المعمــول بهــا. تتوفــر نتائــج خدمــات التصويــر الطبــي الصــادرة مــن المنشــآة أو مــن مصــادر خارجية 
لممــارس الرعايــة الصحيــة المســئول عــن المريــض فــي إطــار زمنــي معتمــد ، كمــا هــو محــدد مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 
والنتائــج متاحــة أيًضــا للمريــض خــالل اإلطــار الزمنــي المعتمــد. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تخطــط وتصمــم 
نظــام لتقديــم خدمــات التصويــر الطبــي المطلوبــة مــن المرضــى التابعيــن لهــا، والخدمــات اإلكلينيكيــة المقدمــة، واحتياجــات ممــارس 

الرعايــة الصحيــة.
قــد تكــون خدمــات التصويــر الطبــي فــي شــكل تصويــر أســنان أو تصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة أو أنــواع أخــرى مــن التصويــر. 
ــل  ــة العم ــوالت وأدل ــس البروتوك ــع نف ــددة، يجــب أن تتب ــعة المح ــة األش ــة خدم ــارج منطق ــي خ ــر الطب ــة التصوي ــم خدم ــد تقدي عن
وإجــراءات الســالمة المطبقــة فــي المنطقــة األساســية لخدمــة األشــعة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. يجــب أن تتماثــل خدمــات 

التصويــر الطبــي مــع القوانيــن واللوائــح وأدلــة العمــل المعمــول بهــا.

دليل عملية المراجعة: 
قــد يتعــرف ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة علــى خدمــات التصويــر الطبــي المقدمــة أثنــاء جلســة التعريــف 	 

بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، و يراجــع التراخيــص والتصاريــح أثنــاء جلســة تقييــم خطــط المنشــأة والخطــط البيئيــة.
ــك وحــدة 	  ــي بمــا فــي ذل ــر الطب ــم خدمــات التصوي ــة مناطــق تقدي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــد يــزور ُمراجــع الهيئ ق

ــد الخدمــات. ــل وتوحي األشــعة مــن أجــل التحقــق مــن تماث
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة االتفاقــات التعاقديــة والتقاريــر ذات الصلــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة اإلشــراف المالــي أو خــالل جلســة مقابلــة القيــادات.

أدلة التطابق مع المعيار: 
تمتثــل خدمــات التصويــر الطبــي المقدمــة بالمنشــأة أو مــن مصــدر خارجــي إلــى القوانيــن واللوائــح وتتوافــق مــع أدلــة العمــل . 1

المعمــول بهــا.
تتوفر جميع التراخيص والتصاريح وأدلة العمل ذات الصلة. . 2
تغطي قائمة خدمات التصوير الطبي نطاق الخدمات اإلكلينيكية لمنشآة الرعاية الصحية األولية.. 3
يتم تقديم خدمات التصوير الطبي بطريقة موحدة بغض النظر عن الوقت أو المكان.. 4
يوجــد دليــل علــى تقييــم خدمــات التصويــر الطبــي المقدمــة ســنويا فــي شــكل تقريــر تناقشــه قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة . 5

األوليــة.
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المعايير ذات الصلة:
 :APC.01 ،الرعايــة الموحــدة :ICD.01 ،برنامــج الســالمة مــن األشــعة :DAS.04 ، )المعاييــر الفنيــة )مقاييــس األداء :DAS.02

اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل، ACT.07: الفتــات تحديــد الطريــق ،EFS.09: خطــة الكــوارث واألزمــات.

DAS.02: أداء فحوصات التصوير الطبي يتم بشكل موحد.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
المعايير الفنية للتصوير الطبي )مقاييس الممارسة(

الغرض:
تشــمل خدمــات التصويــر الطبــي تقنيــات وأنــواع وعمليــات مختلفــة لتحليــل الخدمــات ، وبالتالــي تلعــب دوًرا هامــاً فــي مبــادرات 

تحســين الصحــة العامــة لجميــع فئــات المجتمــع. 
باإلضافة إلي ذلك، فإن خدمة التصوير الطبي عادة ما يتم االحتياج لها في متابعة مرض تم تشخيصه و/أو عالجه سابقاً.

ويضــع دليــل اإلجــراءات األســاس لبرنامــج ضمــان جــودة خدمــات التصويــر الطبــي؛ ويهــدف إلــى ضمــان االتســاق فــي ظــل الســعي 
ــق الجودة.  لتحقي

قــد يُســتخدم دليــل اإلجــراءات فــي توثيــق كيفيــة إجــراء الفحوصــات، وتدريــب العامليــن الجــدد، وتذكيــر العامليــن بكيفيــة إجــراء 
الفحوصــات التــي قليــالً مــا يتــم إجراءهــا، وحــل المشــكالت الفنيــة، وقيــاس األداء المقبــول عنــد تقييــم العامليــن. 

تلتزم خدمات التصوير الطبي بوضع اإلجراءات الفنية لجميع أنواع الفحوصات. 
كمــا يجــب أن تُكتــب إجــراءات التصويــر الطبــي الفنيــة بلغــة يفهمهــا العامليــن بشــكل عــام وتكــون متاحــة فــي مــكان مناســب، وقــد 

تكــون ورقيــة أو الكترونيــة أو علــى شــبكة االنترنــت.
ــواع  ــف أن ــتخدام مختل ــة اس ــالمة وقابلي ــان س ــي لضم ــر الطب ــراءات التصوي ــذ إج ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــع منش تض

ــي: ــا يل ــل م ــى األق ــراءات عل ــل اإلج ــاول دلي ــوع ، يتن ــكل ن ــات. ول الفحوص
نظرة عامة و مجال االستخدامأ. 
إجراءات ما قبل الفحص ، وإجراءات الفحص ومابعد الفحصب. 
وصف المعداتج. 
إجراءات الصيانةد. 
الرقابة علي الجودةه. 
إجراءات السالمةو. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مناطــق تقديــم خدمــات التصويــر الطبــي مــن أجــل تقييــم التطابــق مــع 

متطلبــات المعيــار.

أدلة التطابق مع المعيار: 
خدمة التصوير الطبي لها إجراءات مكتوبة لكل نوع من أنواع الفحوصات.. 1
أدلة اإلجراءات متاحة بسهولة  لجميع العاملين بقسم التصوير الطبي. . 2
يتضمن كل إجراء جميع العناصر المطلوبة والمذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )و(.. 3
العاملون مدربون وعلى دراية بمحتويات أدلة اإلجراءات.. 4
يتم اتباع اإلجراءات باستمرار.. 5

المعايير ذات الصلة:
DAS.01: تخطيط خدمات التصوير الطبي، EFS.07: خطة إدارة المعدات الطبية
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فحوصات األشعة آمنة

DAS.03: تسجيل نسخ من نتائج التصوير الطبي في سجل المريض الطبي. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
نتائج التصوير الطبي

الغرض:
يعــد تقريــر التصويــر الطبــي المكتــوب وســيلة تواصــل هامــة بيــن أخصائــي األشــعة وعضــو الطاقــم الطبــي الــذي أحــال المريــض. 
وهــو جــزء مــن ســجل المريــض الطبــي ويفســر الفحــص فــي الســياق الســريري. لتقديــم رعايــة عاليــة الجــودة للمريــض يجــب أن 
يكــون تقريــر األشــعة ذو بنيــة ســليمة وواضــح ويركــز علــى الجانــب اإلكلينيكــي، ويجــب أن يتنــاول تقريــر األشــعة مــا يلــي علــى 

األقــل:
اسم منشآة الرعاية الصحية األولية.أ. 
وسائل تعريف المريض في كل صفحة.ب. 
نوع الفحص. ج. 
نتائج الفحوصات.د. 
وقت تقديم التقرير.ه. 
اسم وتوقيع عضو الطاقم الطبي كاتب التقرير.و. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة ســجل المريــض الطبــي ويُقيــم اســتكمال تقاريــر خدمــات 	 

التصويــر الطبــي.
قــد يُجــري ُمراجــع الهيئــة مقابلــة مــع أعضــاء فريــق التمريــض العامليــن بخدمــة التصويــر الطبــي وغيرهــم مــن متخصصــي 	 

الرعايــة الصحيــة لالستفســار عــن متطلبــات اســتيفاء التقريــر واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة عــدم اكتمــال التقاريــر.

أدلة التطابق مع المعيار: 
توجــد عمليــة الســتكمال تقاريــر التصويــر الطبــي والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى . 1

النقطــة )و(.
العاملون المشاركون في تفسير النتائج وكتابة تقرير بها مؤهلون للقيام بذلك.. 2
يُرفع تقرير بالنتائج خالل اإلطار الزمني المعتمد.. 3
تسجيل تقارير التصوير الطبي الكاملة في سجل المريض الطبي.. 4
عند عدم اكتمال التقارير، توجد آلية إلبالغ عضو الطاقم الطبي المسئول عن كتابة التقرير.. 5

المعايير ذات الصلة:
ACT.03: التعريف الصحيح للمريض؛ICD.25 : النتائج الحرجة.
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)NSR.14( وضع وتنفيذ برنامج السالمة من اإلشعاع.  :DAS.04
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج السالمة من اإلشعاع

الغرض:
يشــمل برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع مجموعــة مــن األنشــطة مثــل توفيــر المعلومــات والتدريــب علــى كل مــن المفاهيــم والمخاطــر 
والتأثيــرات البيولوجيــة واإلجــراءات الوقائيــة، ومتابعــة وكيفيــة التخلــص مــن المــواد المشــعة ومتابعــة معــدات األشــعه ؛  ويضــع 

سياســات االســتخدام اآلمــن لمعــدات األشــعه ؛ ويضمــن اإللتــزام باللوائــح؛ ويقــدم المســاعدة فــي االســتجابة للطــوارئ. 
يجــب أن تكــون بيئــة منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة والعاملــون والمرضــى وذويهــم والمــوردون فــي مأمــن مــن مخاطــر اإلشــعاع 
بالمنشــآة. فــي حــاالت معينــة مثــل الســيدات الحوامــل فــي الثلــث األول مــن الحمــل، يمكــن أن يكــون  التعــرض ولــو لمــرة واحــدة أو 
التعــرض البســيط لإلشــعاع ضــاًرا للغايــة بالجنيــن. أثنــاء فتــرة الحمــل، يمكــن أن يتســبب التعــرض لإلشــعاع فــي تشــوهات خلقيــة. 
وعلــى ذلــك، يجــب تجنــب تعــرض الســيدات الحوامــل لإلشــعاع إال إذا لــم يكــن هنــاك وســيلة آخــري  للتشــخيص. وتؤكــد معاييــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى إلقــاء الضــوء علــى معاييــر التصويــر الطبــي للســيدات الحوامــل بشــكل منفصــل عــن  غيرهــا 
مــن معاييــر الحمايــة مــن اإلشــعاع. عنــد تقديــم خدمــات التصويــر الطبــي بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، يجــب أن يوجــد بهــا 
برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع والــذى يتنــاول جميــع مكونــات خدمــات التصويــر الطبــي بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. تضــع 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ برنامــج يوجــه عمليــة الســالمة مــن اإلشــعاع مــن أجــل ضمــان أن بيئــة المنشــآة ، العامليــن، 

المرضــى وذويهــم؛ و المــوردون  فــي مأمــن مــن مخاطــر اإلشــعاع. يجــب أن يتنــاول البرنامــج علــى األقــل مــا يلــي: 
اإللتزام بالقوانين واللوائح وأدلة العمل.أ. 
صيانة ومعايرة جميع معدات اإلشعاع.ب. 
أدوات المتابعة الذاتية للتعرض لإلشعاع من قبل العاملين.ج. 
أدوات الحماية الشخصية المناسبة للعامليند. 
احتياطات سالمة المرضىه. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع مــن أجــل التحقــق مــن 	 

االمتثــال للقوانيــن واللوائــح وطــرق اســتخدام الــدروع الوقائيــة ومتطلبــات الســالمة لــكال مــن العامليــن والمرضــى.
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة مقاييــس اإلشــعاع البيئــي و/ أو مقياس الجرعات بطريقــة التألق الحــراري)TLD(  و/ 	 

ــآزر  ــص م ــة وفح ــدم الكامل ــورة ال ــج ص ــن، ونتائ ــي)badge films(  للعاملي ــخصي التراكم ــرض الش ــاس التع ــالم قي أو أف
ــاص. الرص

قد يُجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع العاملين للتحقق من درايتهم بالبرنامج.	 
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة خدمــات التصويــر الطبــي داخــل منطقــة التصويــر الطبــي للتحقــق مــن اإللتــزام باحتياطــات الســالمة 	 

مــن اإلشــعاع. 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج الســالمة مــن اإلشــعاع للمرضــى والعامليــن والــذي يتنــاول مخاطــر الســالمة . 1

المحتملــة بالمنشــآة باإلضافــة إلــى جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )هــــ(.
يتم تخفيف مخاطر اإلشعاع المحددة من خالل العمليات وأجهزة السالمة الوقائية لكٍل من العاملين والمرضى.. 2
ــب . 3 ــف والتدري ــون التثقي ــعاع ويتلق ــن اإلش ــالمة م ــات الس ــة باحتياط ــى دراي ــي عل ــر الطب ــي التصوي ــاركون ف ــون المش العامل

ــدة. ــدات الجدي ــراءات والمع ــول اإلج ــتمر ح المس
يتم قياس ومراقبة الجرعات اإلشعاعية التي يتعرض لها المرضى والتي يجب أال تتجاوز المستوى األقصى المعتمد.. 4
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ــعة إذا اقتضــت . 5 ــتخدام األش ــن الفحــص باس ــل حي ــيدات الحوام ــة للس ــي المعرف ــة عل ــة مبني ــة كتابي ــي موافق ــم الحصــول عل يت
ــل. ــيدات الحوام ــبَبَة للس ــعاعية الُمَس ــات اإلش ــل للفحوص ــجل منفص ــة س ــورة دائم ــد بص ــا يوج ــك. كم ــة لذل ــرورة الطبي الض

توضــع الالفتــات فــي األماكــن العامــة، وغــرف انتظــار المرضــى، والحجــرات، وغيرهــا مــن األماكــن المناســبة، كمــا تســتخدم . 6
وســائل التواصــل األخــرى حســب امكانيــة تطبيــق ذلــك ، للتوعيــة بــأن الســيدات الحوامــل ال يجــب تواجدهــم فــي تلــك المناطــق. 

المعايير ذات الصلة:
ــي، EFS.05: خطــة إدارة  ــر الطب ــط لخدمــات التصوي ــات التســجيل، DAS.01: التخطي ــق مــع متطلب APC.01: اســتدامة التطاب

ــات ــواد الخطــرة والنفاي الســالمة، EFS.04:إدارة الم

تخطيط وإدارة مناسبة، فعالة وآمنة لعمليات المعمل اإلكلينيكي 

DAS.05: تخطيط وتشغيل وتقديم خدمات المعمل وفقًا للقوانين واللوائح وأدلة العمل المعمول بها. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
تخطيط وإدارة خدمات المعمل

الغرض:
يُعــد توافــر خدمــات كافيــة بالمعمــل أحــد األمــور الهامــة لضمــان حصــول المجتمعــات علــى رعايــة إكلينيكيــة جيــدة. وعلــى الرغــم 
مــن الجهــود المبذولــة فــي الفتــرة األخيــرة مــن أجــل تحســين خدمــات المعمــل، إال أن العديــد مــن أنظمــة المعامــل ال تكفــي لتلبيــة 
ــة أنظمــة  ــم وتشــغيل خدمــات المعمــل لتقوي ــة للمعامــل، وتقدي ــة. يوجــد احتيــاج شــديد لوضــع خطــط فعال االحتياجــات ذات األولوي
الرعايــة اإلكلينيكيــة، كجــزء ال يتجــزأ مــن تعزيــز أنظمــة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ككل. إن وجــود منطقــة مخصصــة للمعمل 
ــن  ــة والعاملي ــة الصحي ــي مجــال الرعاي ــن ف ــك يضمــن ســالمة العاملي ــة للمرضــى، وكذل ــات المقدم يضمــن جــودة وســالمة الخدم
بالمعمــل. ويجــب فصــل المنطقــة المخصصــة للمعمــل فعليـًـا عــن األنشــطة األخــرى بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة كمــا يجــب أن 
تســتوعب جميــع أنشــطة المعمــل، بمــا فــي ذلــك مناطــق منفصلــة لجمــع العينــات. ويلعــب العاملــون األكفــاء بالمعمــل دورا مؤثــرا 
فــي خلــق بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة ومنتجــة للعامليــن. يضــع المعمــل سياســات وإجــراءات تصــف تقييــم كفــاءة العامليــن وتوثيــق 
التقييــم. يجــب أن تمتثــل خدمــات المعمــل إلــى القوانيــن واللوائــح وأدلــة العمــل المعمــول بهــا؛ كمــا يجــب إدراج نطــاق خدمــات المعمل 
فــي قائمــة تكــون متاحــة للمرضــى، أطقــم العامليــن و متخصصــي الرعايــة الصحيــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. يجــب علــى 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تضــع وتنفــذ نظــام إداري وفنــي لتقديــم خدمــات المعمــل التــي يحتاجهــا المرضــى مــن منطقــة 
الخدمــة الطبيــة للمنشــآة، والخدمــات اإلكلينيكيــة المقدمــة، واحتياجــات مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، فضــال عــن رســالة منشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة. يجــب أن يوجــد بالمعمــل نهــج محــدد وواضــح لالختبــارات المعمليــة التــي يتــم أداؤهــا فــي أماكــن رعايــة 

المرضــى مــن أجــل ضمــان إجرائهــا بأمــان وبشــكل صحيــح وضمــان أن النتائــج المســتخلصة دقيقــة وموثوقــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة منطقــة المعمــل كجــزء مــن تتبــع المرضــى أو جــزء مــن الجولــة بمنشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة. وخــالل هــذه الزيــارة، يتحقــق الُمراجــع مــن نطــاق خدمــات المعمــل ويطابقــه مــع القوانيــن واللوائــح ذات 

لصلة. ا

أدلة التطابق مع المعيار: 
تمتثل خدمات المعمل إلى القوانين واللوائح الوطنية.. 1
تتوفر خدمات المعمل لتلبية االحتياجات المتعلقة برسالة منشآة الرعاية الصحية األولية وعدد المرضى.. 2
يتم إتاحة منطقة محددة للمعمل وتكون منفصلة عن أي أنشطة أخرى مع وجود منطقة محددة لجمع العينات.. 3
يتم االحتفاظ بسجالت نتائج تقييم كفاءة العاملين المنتظمة في ملفات العاملين.. 4
االختبارات المعملية التي يتم أداؤها في أماكن رعاية المرضى تقدم نتائج دقيقة وموثوقة.. 5
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المعايير ذات الصلة:
 :ACT.07  ،تقييــم اداء العاملين :WFM.07 ،اســتدامة التطابــق مــع متطلبات التســجيل :APC.01  ،اإلجــراءات الفنيــة :DAS.07

الفتــات تحديــد الطــرق، EFS.09: خطــة األزمــات والكوارث

DAS.06: إدارة الكواشف ومستلزمات المعمل األخرى بشكل فعال. 
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
إدارة الكواشف

الغرض:
إدارة الكواشــف ومســتلزمات المعمــل مــن األمــور الهامــة لتقليــل كثيــر مــن التكاليــف وضمــان جــودة عاليــة للكواشــف باعتبارهــا 
تســاهم بشــكل مباشــر فــي نتائــج االختبــارات. كمــا أنهــا تمكــن إدارة المعمــل مــن زيــادة اإلنتاجيــة والتشــغيل بكفــاءة. ويجــب أن تضــع 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة إدارة الكواشــف ومســتلزمات المعمــل األخــرى. ويجــب أن 

تتضمــن السياســة مــا يلــي علــى األقــل:
ضوابط فحص وقبول ورفض الكاشف المقدم.أ. 
طرق تعريف وإدراج ووضع الملصقات التعريفية علي جميع الكواشف الموجودة في المعمل.ب. 
طريقة ضمان جودة الكواشف قبل استخدامها بالمعمل.ج. 
إجراءات التأكد من أن المعمل ال يستخدم مواد منتهية الصالحية.د. 
تخزين الكواشف والمستهلكات في ظروف جيدة.ه. 
تحديد الحدود اآلمنة )حد الطلب( إلعادة طلب مواد المعمل حسب احتياجات المعمل.و. 
طلب وصرف وإرسال الكواشف والمستلزمات وتحديد الشخص المسئول.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــالل جلســة 	 

مراجعــة الوثائــق.
ــات 	  ــن ووضــع الملصق ــات التخزي ــة بمراجعــة قائمــة الكواشــف والمســتلزمات األخــرى ويالحــظ عملي ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــات فحــص الجــودة. ــة واالســتخدام وعملي التعريفي

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى . 1

النقطــة )ز(.
يوجد قائمة بجميع الكواشف والمستلزمات المستخدمة في جميع عمليات االختبارات.. 2
يتم فحص الكواشف والمستلزمات األخرى وقبولها أو رفضها وفقًا للضوابط المعتمدة.. 3
يتم فحص جودة الكاشف قبل االستخدام.. 4
يتم تسجيل الكواشف والمستلزمات بدقة ووضع ملصقات عليها.. 5
يتم طلب الكواشف وصرفها وإرسالها وفقًا للسياسة المعتمدة التي توجه عملية إدارة الكواشف.. 6

المعايير ذات الصلة:
OGM.06: إدارة المخزون.
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DAS.07: توحيد أداء اجراءات المعمل الفنية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
اإلجراءات الفنية للمعمل

الغرض:
إن خدمــات المعمــل تشــمل تقنيــات وطرائــق وعمليــات مختلفــة ، وبالتالــي تلعــب دوًرا مهًمــا فــي مبــادرات تحســين الصحــة العامــة 
لجميــع فئــات الســكان. عــالوة علــى ذلــك، غالبــاً مــا يكــون ســبب إجــراء خدمــات المعمــل هــو متابعــة مــرض تــم تشــخيصه و/ أو 
معالجتــه بالفعــل. إن إعــداد دليــل اإلجــراءات يشــكل  أساًســا لبرنامــج ضمــان جــودة المعمــل؛ والغــرض منــه هــو ضمــان االتســاق 
ــن الجــدد،  ــب العاملي ــة إجــراء الفحوصــات، وتدري ــق كيفي ــي توثي ــل اإلجــراءات ف ــتخدم دلي ــق الجــودة. يُس ــي ظــل الســعي لتحقي ف
وتذكيــر العامليــن بكيفيــة إجــراء الفحوصــات المطلوبــة بشــكل غيــر شــائع، وحــل المشــكالت الفنيــة، وقيــاس األداء المقبــول عنــد 
تقييــم الموظفيــن العامليــن. يجــب علــى المعمــل أن يحــدد اإلجــراءات الفنيــة لجميــع طــرق االختبــارات. ينبغــي أن تُكتــب إجــراءات 
المعمــل الفنيــة بلغــة مفهومــة للعامليــن ويجــب أن تكــون متاحــة فــي مــكان مناســب فــي شــكل ورقــي أو الكترونــي أو علــى شــبكة 

اإلنترنــت. 
يتم اتباع إجراءات المعمل الفنية باستمرار ويجب مراجعتها بانتظام. وتتضمن على األقل ما يلي:

المبدأ واألهمية اإلكلينيكية للفحص.أ. 
متطلبات تجهيز المريض ونوع العينة وجمعها وتخزينها. وضوابط قبول ورفض العينة.ب. 
الكواشف والمعدات المستخدمة.ج. 
إجراءات االختبار، بما في ذلك حسابات وتفسير نتائج االختبار.د. 
إجراءات مراقبة الجودة.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة إجراءات المعمل.	 
قد يتتبع ُمراجع الهيئة ويالحظ المريض الذي يخضع لخدمة المعمل ويراجع عمليات التحضير.	 
قد يُجري ُمراجع الهيئة مقابلة مع العاملين بالمعمل للتحقق من درايتهم بإجراءات التحاليل.	 
ــة 	  ــات الطبيعي ــف، والنطاق ــتخدام الكواش ــة، واس ــرة الطبي ــة المعاي ــل لمالحظ ــة المعم ــق خدم ــة مناط ــع الهيئ ــزور ُمراج ــد ي ق

لالختبــارات، والنتائــج.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بالمعمل إجراء مكتوب لكل طريقة فحص.. 1
يتم تعريف العاملين بإجراءات المعمل الفنية وهي متاحة بسهولة عند الحاجة إليها.. 2
يتــم تنفيــذ العمليــات المالئمــة فــي مرحلــة مــا قبــل الفحــص، بمــا فــي ذلــك نمــاذج الطلــب الكاملــة، تعريــف المريــض بالطريقــة . 3

الصحيحــة، والتقنيــات الصحيحــة ألخــذ العينــات، ووضــع ملصقــات التعريــف الصحيحــة علــى العينــات، ونقــل العينــة بطريقــة 
صحيحــة.

يتم تنفيذ عمليات الفحص المناسبة ، بما في ذلك توثيق إجراءات الفحص وتحديد النطاقات المرجعية البيولوجية.. 4
يتــم تنفيــذ العمليــات المالئمــة فــي مرحلــة مــا بعــد الفحــص بمــا فــي ذلــك عمليــة تخزيــن العينــة، وفتــرة االحتفــاظ المحــددة بنتائــج . 5

المعمــل، وإصــدار التقاريــر إلــى مــن لهــم صالحيــة اســتالمها.
يتم تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة الداخلية والخارجية.. 6

المعايير ذات الصلة:
DAS.05: تخطيط وإدارة خدمات المعامل.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

99دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

DAS.08: نتائج المعمل تُبلغ بطريقة واضحة في إطار زمني معتمد.
دقة التوقيت

الكلمات الرئيسية:
مدة دوران العينة بالمعمل

الغرض:
مــدة دوران العينــة TAT هــي الفتــرة الزمنيــة الالزمــة مــن وقــت تســليم العمليــة إلــى وقــت إتمــام العمليــة. يجــب أن يحــدد المعمــل 
ــي  ــا ف ــن موظفً ــة ويعي ــدة دوران العين ــاس م ــة لقي ــل عملي ــل. يجــب أن يوجــد بالمعم ــار معم ــكل اختب ــة ل ــدة دوران العين ــي م إجمال
ــدة  ــت م ــه. إذا كان ــة مقبول ــدة دوران العين ــن أن م ــائل تضم ــة وس ــن العملي ــه. وتتضم ــه ومراقبت ــن قياس ــئواًل ع ــون مس ــل يك المعم
دوران العينــة الختبــار أو أكثــر غيــر مقبولــة، يُقيــم قيــادات المعمــل البيانــات، باإلضافــة إلــى تقييــم عمليــة االختبــار إذا لــزم األمــر ، 
ويتخــذون قــرارا إمــا بتعديــل عمليــة االختبــار واإلبــالغ بالنتائــج أو يحــددون مــدة دوران للعينــة أكثــر قبــوالً. يتضمــن تقريــر المعمــل 

النهائــي علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد االختبار تحديدا واضحا.أ. 
تحديد المعمل الذي يصدر التقرير.ب. 
تعريف المريض.ج. 
اسم الطبيب الذي يطلب االختبار.د. 
تاريخ جمع العينة األولية.ه. 
نوع العينة األولية.و. 
النطاقات المرجعية البيولوجية، قيم القرار السريري.ز. 
تفسير النتائج وأي تعليقات إرشادية، عند الحاجة لذلك.ح. 
تحديد هوية الشخص )األشخاص( الذي يراجع النتائج وله سلطة إصدار التقارير.ط. 
تاريخ التقرير ووقت إصداره.ي. 

يجب أن يوجد بالمعمل عملية مطبقة إلخطار طالب االختبار عند تأخير االختبار.

دليل عملية المراجعة:
قــد يتتبــع ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مريــض يتلقــى خدمــة المعمــل ويراجــع طلــب الخدمــة ووقــت أخــذ 	 

العينــة ووقــت االختبــار ووقــت إصــدار التقريــر.
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة سجل المريض الطبي ويُقيم وقت إصدار تقرير نتائج المعمل.	 
ــة 	  ــة الصحي ــي الرعاي ــن متخصص ــم م ــي وغيره ــم الطب ــاء الطاق ــات وأعض ــع الممرض ــة م ــة مقابل ــع الهيئ ــري ُمراج ــد يُج ق

ــل. ــة المعم ــر خدم ــت إصــدار تقري ــق بوق ــا يتعل ــم فيم ــن معرفته ــار ع لالستفس

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة وإجــراءات تحــدد إجمالــي الوقــت الــذي يســتغرقه كل اختبــار معمــل . 1

ووســائل قيــاس هــذا الوقــت.
يتم مراجعة ومراقبة الوقت الذي تستغرقه اختبارات المعمل.. 2
تقرير المعمل النهائي يتضمن جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة ) ي(.. 3
يتم تحديث النطاقات المرجعية بشكل دوري في تقرير المعمل.. 4
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع وجمــع وتحليــل بيانــات أوقــات إعــداد تقاريــر اختبــارات المعمــل و رفــع تقاريــر . 5

عنهــا. 
 تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في تقارير خدمات المعمل.. 6
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المعايير ذات الصلة:
ICD.14: خدمات الطوارئ، ICD.25: النتائج الحرجة

)NSR.15( يتم وضع وتنفيذ برنامج شامل وموثق لسالمة المعمل  : DAS.09
الكلمات الرئيسية:

برنامج سالمة المعمل

الغرض:
يمكــن أن تكــون بيئــة المعمــل بيئــة عمــل خطــرة. فقــد يتعــرض العاملــون بالمعمــل إلــى العديــد مــن المخاطــر المحتملــة بمــا فــي ذلــك 

المخاطــر الكيميائيــة والبيولوجيــة والفيزيائيــة ، وكذلــك إجهــاد الجهــاز العضلــي الهيكلــي. 
ويحكــم الســالمة فــي المعمــل العديــد مــن اللوائــح والممارســات األفضــل. وعلــى مــر الســنين، نُشــرت أدلــة إرشــادية متعــددة لجعــل 
المعامــل أكثــر امانــاً للعامليــن بهــا. ويجــب أن تضــع إدارة المعمــل برنامــج ســالمة بالمعمــل ليحافــظ علــى بيئــة آمنــة لجميــع العامليــن 

والمرضــى وذويهــم. 
يجب أن يوجد بالمعمل برنامج موثق يصف إجراءات سالمة منشآت المعمل وفقًا للمتطلبات الوطنية. 

يجب تنفيذ هذا البرنامج بشكل صحيح وتعريف جميع العاملين به. ويتضمن البرنامج على األقل ما يلي:
إجراءات السالمة لمتخصصي الرعاية الصحية.أ. 
إجراءات السالمة للعينة.ب. 
إجراءات السالمة للبيئة والمعدات.ج. 
التعامل مع الحوادث واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة.د. 
التخلص السليم من نفايات المعمل.ه. 
متطلبات صحيفة بيانات سالمة المواد )MSDS( .و. 
التعامل مع االنسكابات الكيميائية/ تنظيف االنسكاب.ز. 
تعليمات استخدام معدات الحماية الشخصية.ح. 
عملية إدارة المخاطر.ط. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج ســالمة المعمــل الــذي يجــب أن يتضمــن علــى 	 

األقــل: قائمــة المــواد الكيميائيــة والمــواد الخطــرة، والتعامــل مــع االنســكابات، ومتطلبــات الســالمة، ومعــدات الحمايــة الشــخصية 
المناســبة، وصيانــة ومعايــرة المعــدات الطبيــة، وتعريــف العامليــن، والتخلــص الســليم مــن النفايــات.

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة تقاريــر ســالمة المعمــل، وســالمة معــدات المعمــل، وتخزيــن المــواد الكيميائيــة، وعمليــات 	 
وضــع الملصقــات التعريفيــة والتخلــص مــن النفايــات.

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــل . 1 ــآت المعم ــات ومنش ــالمة لخدم ــراءات الس ــف إج ــد يص ــوب ومعتم ــج مكت ــة برنام ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــق بمنش يوث

ــة )ط(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف ــر المذك ــن العناص ويتضم
العاملون بالمعمل مدربون  على برنامج السالمة.. 2
يتم إجراء تقييم مخاطر بالمعمل.. 3
يتم تنفيذ احتياطات السالمة. . 4
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة ببرنامــج ســالمة المعمــل وتجميعهــا وتحليلهــا ورفــع تقريــر بهــا، . 5

وتعمــل علــى فــرص التحســين المحــددة.

المعايير ذات الصلة:
EFS.05: خطة إدارة السالمة؛EFS.04 : إدارة المواد الخطرة والنفايات.
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اإلجراءات الجراحية والتداخلية
Surgery and Invasive Procedures

الغرض من الفصل:
تشــير الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة بوجــه عــام فــي مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى إجــراء يتكــون مــن تدخــل بدنــي فــي 
األنســجة البشــرية. يغطــي نطــاق هــذا الفصــل أي إجــراء جراحــي أو تداخلــي يتــم فــي أي عيــادة  بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
التــي تجــري أي إجــراء جراحــي أو تدخلــي بتخديــر أو بــدون تخديــر، مثــل عيــادات األســنان أو غرفــة الطــوارئ أو عيــادات تنظيــم 

األســرة أو العيــادات المتخصصــة أو غيرهــا.
يقــوم مراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمســح جميــع األماكــن التــي يجــري فيهــا جراحــة أو إجــراءات تداخليــة؛ 

لضمــان ســالمة المرضــى وكفــاءة العامليــن واالســتخدام الفعــال لهــذه األماكــن. 

الهدف من الفصل:
الهــدف الرئيســي هــو ضمــان أن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة تقــدم/ تحافــظ علــى خدمــات جراحيــة وتداخليــة وتخديــر تتســم 

بأنهــا آمنــة وتقــدم فــي الوقــت المناســب ومتمركــزة حــول المريــض وفعالــة.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
)يجب قراءة أي مرجع مذكور من المراجع التالية فيما يخص بنوده وشروطه وبدائله وتعديالته وتحديثاته وملحقاته.(

الدستور المصري
قانون 1981/51 بشأن مؤسسات الرعاية الصحية. 1
قرار وزير الصحة والسكان رقم 216 بشأن اإلجراءات الجراحية/ إجراءات العمليات الجراحية. 2
قرار رئيس الوزراء 2014/1063 بشأن التعامل مع حاالت الطوارئ. 3
قرار وزير الصحة والسكان رقم 2004/236 بشأن متطلبات خدمة التخدير . 4
قرار وزير الصحة والسكان رقم 2004/153 بشأن الحد األدنى لمتطلبات خدمات التخدير. 5
توصيات لجنة سالمة المرضى أثناء اإلجراء الجراحي 2003. 6
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238 )مطبوعات نقابة األطباء(. 7
الئحة أخالقيات مهنة التمريض )مطبوعات نقابة التمريض(. 8
بروتوكول قسم الطوارئ الموحد، وزارة الصحة والسكان المصرية، قطاع الطب العالجي والرعاية الحرجة. 9

 متطلبات التفتيش بموجب قانون ولوائح وزارة الصحة والسكان. 10
11 .ICD-10-PCS 
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الرعاية االمنة والفعالة لإلجراءات الجراحية والتداخلية

ــة  ــوالت اإلكلينيكي ــل/ البروتوك ــة العم ــح وأدل ــن واللوائ ــا للقواني ــة وفق ــات الجراحــة واإلجــراءات التداخلي ــم خدم SIP.01:  تقدي
المعمــول بهــا. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

خدمات الجراحة واإلجراءات التداخلية

الغرض:
تتحكــم القوانيــن واللوائــح وأدلــة العمــل فــي تقديــم خدمــات الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة عــن طريــق تحديــد المســاحات المناســبة 
والبنيــة التحتيــة ومســار حركــة المرضــى وطــرق التنظيــف ومســار حركــة النفايــات والحــد األدنــى المطلوب مــن المعــدات والعاملين. 
يُطلــب مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة توفيــر خدمــات الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة فــي جميــع أنحــاء المركــز بشــكل آمــن 

مــن خــالل توفيــر المــوارد المطلوبــة وفقـًـا لمــا تقتضيــه اللوائــح والقوانيــن الوطنيــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة المناطــق التــي تــؤدَى بهــا اإلجــراءات التداخليــة مثــل عيــادة األســنان أو 
غرفــة الطــوارئ أو وحــدة تنظيــم األســرة. وتشــمل الزيــارة مالحظــة المــكان، والبنيــة التحتيــة، والمســتلزمات، واألدويــة، والمعــدات 
ــم يحصــل  ــات. ث ــن عــن مســار حركــة المرضــى، وطــرق التنظيــف ومســار حركــة النفاي المتاحــة، وإجــراء مقابــالت مــع العاملي
المراجــع علــى عينــة مــن اإلجــراءات التداخليــة التــي تــم إجراؤهــا للتحقــق مــن كفــاءة العامليــن الذيــن قامــوا بتنفيــذ تلــك اإلجــراءات.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بالغــرف التــي تقــدم خدمــات الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة اتســاع وتهويــة وبنيــة تحتيــة كمــا هــو مطلــوب بموجــب . 1

القوانيــن واللوائــح.
يوجد بالغرف التي تقدم خدمات الجراحة واإلجراءات التداخلية المعدات والمستلزمات الطبية واألدوية المناسبة.. 2
العاملون الذين يجرون الجراحة واإلجراءات التداخلية مختصون ومؤهلون. . 3

المعايير ذات الصلة:
WFM.08: اإلمتيــازات اإلكلينيكيــة، ICD.03: تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل الممارســة اإلكلينيكيــة، EFS.09: خطــة إدارة الكــوارث 

واألزمات

SIP.02 : يُجرى أعضاء الطاقم الطبي والتمريض تقييم للمريض قبل اإلجراء الجراحي و التداخلي.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
تقييم ما قبل الجراحة واإلجراءات التداخلية

الغرض:
ــل  ــن التشــخيص، الكشــف عــن عوام ــد م ــة للتأك ــب الفحوصــات الالزم ــع طل ــل الجراحــة م ــض قب ــل للمري ــم كام ــم إجــراء تقيي يت
ــع  ــليم لجمي ــالج الس ــة والع ــك الرعاي ــي ذل ــية، ويل ــض األساس ــكوى المري ــد ش ــة أو تحدي ــض الطبي ــة المري ــم حال ــورة، تقيي الخط
التشــخيصات و التعامــل مــع عوامــل الخطــورة التــي تــم تحديدهــا. وبنــاء علــى ذلــك، يجــب إجــراء تقييــم مخاطــر لحالــة المريــض 
فــي جميــع اإلجــراءات الجراحيــة مــن أجــل تحديــد االحتياطــات الالزمــة وإبــالغ المريــض واألســرة عــن نتيجــة الجراحــة المتوقعــة.
يجــب مراجعــة تقييــم المريــض وإعــادة التقييــم إذا تــم تأجيــل أو إلغــاء الجراحــة/ اإلجــراء التداخلــي للحفــاظ علــى صالحيــة تقييــم 

المريــض. مطلــوب مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إجــراء تقييــم كامــل للمريــض قبــل أي إجــراء تدخلــي.
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دليل عملية المراجعة:
قــد يتتبــع ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مريــض خضــع لجراحــة أو إجــراء تدخلــي مــن خــالل مقابلــة العامليــن 
ومراجعــة الوثائــق لضمــان االمتثــال إلــى إجــراء تقييــم كامــل للمريــض، وتوافــر نتائــج الفحوصــات المطلوبــة، وتصنيــف المخاطــر 

قبــل الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي، والتعامــل المناســب مــع/ المعالجــة المناســبة لعوامــل الخطــورة.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يتم إجراء تقييم طبي كامل لجميع المرضى الذين يخضعون ألي إجراء تدخلي.. 1
يتم إجراء تقييم تمريضي كامال لجميع المرضى الذين يخضعون ألي إجراء تدخلي.. 2
نتائج الفحوصات متاحة لمتخصصي الرعاية الصحية قبل اإلجراء التداخلي.. 3
يتم اتخاذ إجراءات التعامل المناسب مع/ المعالجة المناسبة لعوامل الخطورة  قبل الجراحة أو اإلجراءات التداخلية.. 4
يتم تسجيل جميع التقييمات في سجل المريض الطبي.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.06: التقييم الطبي للمريض، ICD.09:  التقييم التمريضي للمريض

ــك  ــي و ذل ــدد لإلجــراء الجراحــي أو التداخل ــى الموضــع المح ــة واضحــة عل ــب بوضــع عالم ــام الطبي )NSR.06( قي : SIP.03
ــض. بمشــاركة المري

السالمة
الكلمات الرئيسية:

وضع عالمة على موضع اإلجراء الجراحي

الغرض:
ــم  ــن الجس ــزء م ــى الج ــح وعل ــض الصحي ــى المري ــة عل ــة الصحيح ــراء الجراح ــو إج ــة ه ــي للســالمة الجراحي ــدف األساس إن اله
الصحيــح بــدون تــرك أي أداة داخــل الجســم . إن وضــع السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة - والمعروفــة عالمياً باســم البروتوكوالت 
الطبيــة - يعــد الخطــوة األولــى إلجــراء جراحــة آمنــة. إن وضــع عالمــة مرئيــة وواضحــة علــى موضــع إجــراء الجراحــة هــو أحــد 
اســتراتيجيات تقليــل األخطــاء التــي يجــب أن يقــوم بهــا الطبيــب الــذي ســيجري الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي بمشــاركة المريــض إذا 
كان المريــض بالغـًـا واعيــاً تماًمــا أو بمشــاركة أســرة المريــض فــي الحــاالت األخــرى. يجــب أن تكــون عمليــة وضــع عالمــة واضحــة 
علــى موضــع الجراحــة موحــدة ومــن الســهل مالحظتهــا/ يمكــن مالحظتهــا فــي جميــع أنحــاء منشــآة الرعايــة الصحيــة أألوليــة؛ علــى 
أن توضــع العالمــة فــي أقــرب مــكان إلــى موضــع اإلجــراء الجراحــي. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تضــع وتنفــذ 
سياســة وإجــراءات لوضــع عالمــة واضحــة علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي مــع اإلشــارة إلــى اإلجــراءات التداخليــة التــي تقتضــي 
ــة وضــع  ــى موضــع اإلجــراء الجراحــي، كمــا يجــب أن تطبــق عملي ــة لإلجــراءات المســتثناه مــن وضــع عالمــة عل ــك باإلضاف ذل
العالمــة قبــل اإلجــراء التداخلــي، وأن يراقــب باســتمرار االمتثــال إلــى هــذه العمليــة. ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:

وضع عالمة واضحة على مكان اإلجراء الجراحي / التداخلي.أ. 
يضع عضو الطاقم الطبي عالمة واضحة على مكان اإلجراء الجراحي / التداخلي بمشاركة المريض.ب. 

دليل عملية المراجعة:
ــة لضمــان وجــود  ــة األولي ــة الصحي ــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعاي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق
جميــع المكونــات المطلوبــة فــي السياســة، ثــم يالحــظ مريــض يذهــب إلجــراء جراحــة وإجــراء تداخلــي للوقــوف علــى وجــود عالمــة 
واضحــة ومعتمــدة وغيــر قابلــة للغســل علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي أو التداخلــي )عنــد امكانيــة تطبيــق ذلــك(، ويجــري مقابــالت 

مــع العامليــن حــول المعرفــة بالسياســة وتنفيذهــا.
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أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة لوضع عالمة على موضع اإلجراء الجراحي أو التداخلي. 1
تدريب العاملين على تنفيذ عملية وضع عالمة على موضع اإلجراء الجراحي أو التداخلي. 2
العالمــة علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي أو التداخلــي هــي عالمــة موحــدة فــي جميــع أنحــاء منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة . 3

ويقــوم بهــا الطبيــب المســئول عــن اإلجــراء.
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة بعمليــة وضــع عالمــة واضحــة علــى موضــع اإلجــراء الجراحــي . 4

أو التداخلــي وتجمعهــا وتحللهــا وترفــع تقريــر بهــا.
ــى . 5 ــة وضــع عالمــة واضحــة عل ــي عملي ــم تحديدهــا ف ــي ت ــى فــرص التحســين الت ــة عل ــة األولي ــة الصحي تعمــل منشــآة الرعاي

ــي ــراء الجراحــي أو التداخل موضــع اإلج

المعايير ذات الصلة:
ICD.06: التقييم الطبي للمريض، ICD.09: التقييم التمريضي للمريض

ــاول اليــد وصحيحــة وتعمــل  )NSR.07( التحقــق مــن أن الوثائــق والمعــدات الالزمــة لإلجــراءات التداخليــة فــي متن : SIP.04
بشــكل ســليم قبــل اســتدعاء المريــض. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

قائمة تحقق ما قبل اإلجراء التداخلي

الغرض:
يجــب التأكــد مــن توفــر جميــع البنــود الالزمــة مثــل نتائــج الفحوصــات المطلوبــة أو التركيبــات الصناعيــة والتــي ســتتم كأحــد عمليــات 

التحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي وذلــك لضمــان ســالمة المريــض وتقديــم الرعايــة بشــكل مناســب. 
إن التأكــد مــن أن المعــدات الالزمــة متوفــرة وتعمــل بشــكل ســليم  يقلــل مــن خطــر حــدوث األخطــاء الناتجــة عــن اســتخدام معــدات 
معطلــه أو إلغــاء إجــراء جراحــي أو تداخلــي. إن إجــراء الفحــص الــدوري للمعــدات يعــد أحــد عمليــات تحســين الجــودة التــي يجــب 

أن يقــوم بهــا عاملــون مدربــون باســتخدام قوائــم تحقــق ُمعّــدة جيــداً. 
يتطلــب مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة التأكــد مــن أن المعــدات الالزمــة لإلجــراء التداخلــي متوفــرة و تعمــل بشــكل جيــد قبــل 

البــدء فــي اإلجــراء. ويمكــن أن تختلــف المعــدات واألدوات وفقـًـا لنــوع اإلجــراء التداخلــي.
كمــا يتطلــب أيضــا مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تضــع عمليــة للتحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي للتأكــد مــن توافــر جميــع 

الوثائــق والبنــود الالزمــة قبــل خضــوع المريــض لإلجــراء التداخلــي.

دليل عملية المراجعة:
ــع  ــوم بتتب ــم يق ــة، ث ــة األولي ــة الصحي ــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعاي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق
مريــض خضــع أو تــم اســتدعائة إلجــراء جراحــة او إجــراء تداخلــي للتأكــد مــن أن عمليــة التحقــق تجــري بطريقــة صحيحــة مــن 
حيــث الوثائــق الالزمــة وغيرهــا مــن األوامــر المطلوبــة مثــل الفحوصــات. كمــا قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة  بمراجعــة قائمــة التحقــق 

مــن أن المعــدات المطلوبــة متوفــرة وتعمــل جيــداً.

أدلة التطابق مع المعيار: 
توجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة للتحقق قبل اإلجراء التداخلي من جميع الوثائق والمعدات الالزمة.. 1
العاملين علي دراية بمتطلبات السياسة. 2
توجد أدلة مسجلة على التحقق قبل اإلجراء التداخلي من جميع الوثائق والمعدات الالزمة قبل كل إجراء تداخلي.. 3
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع  وجمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بعمليــة التحقــق قبــل اإلجــراء التداخلــي ورفــع . 4

تقريــر بهــا.
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تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في عملية التحقق قبل اإلجراء التداخلي.. 5

المعايير ذات الصلة:
APC.01: اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات الســالمة، SIP.02: التقييــم قبــل الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي، PCC.07: الموافقــة 

المبنيــة علــي المعرفــة والمســجلة

)NSR.08( التأكــد مــن المريــض الصحيــح واإلجــراء الصحيــح والجــزء الصحيــح مــن الجســم قبــل الجراحــة ومباشــرة  : SIP.05
.)Time-Out قبــل البــدء فــي اإلجــراء الجراحــي أو التداخلــي )الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء

السالمة
الكلمات الرئيسية:

Time -out  الوقت المستقطع

الغرض:
ــح مــن  ــح، والمــكان والجانــب الصحي ــي الصحي ــح،  اإلجــراء الجراحــي / التداخل الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن المريــض الصحي

الجســم حيــث ســيتم  اإلجــراء التداخلــي هــي عمليــة واحــدة ثبــت أنهــا تقلــل مــن إجــراء تدخــل فــي المــكان الخطــأ
ــه  ــد اتخــاذ إجــراء جراحــي أو تداخلــي مــن أنــه هــو المريــض الصحيــح، وأن ــة الصحيــة عن ويجــب أن يتحقــق متخصصــو الرعاي
يجــري اإلجــراء الجراحــي أو التداخلــي الصحيــح، للموضــع الصحيــح، والجانــب الصحيــح مــن الجســم؛ وأنــه تــم إعطــاء المريــض 

مضــاد حيــوي وقائــي عندمــا يكــون ذلــك قابــالً للتطبيــق.
ــي  ــه اإلجــراء التداخل ــح وأن ــض الصحي ــه المري ــن أن ــد م ــة وإجــراءات للتأك ــذ سياس ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي تضــع منش
ــت  ــة الوق ــق عملي ــم تطبي ــه يت ــي، وأن ــراء التداخل ــيتم اإلج ــث س ــم حي ــن الجس ــح م ــب الصحي ــح والجان ــكان الصحي ــح والم الصحي

ــي.  ــراء التداخل ــدء  اإلج ــل ب ــرة قب ــراء Time-out  مباش ــن اإلج ــق م ــتقطع للتحق المس

دليل عملية المراجعة:  
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة وإجــراء خاصــة بتجنــب التعامــل مــع المريــض الخطــأ، 
والمــكان/ جانــب الجســم الخطــأ، و اإلجــراء الجراحــي/ اإلجــراء التداخلــي الخطــأ، ويتأكــد مــن أنهــا تدعــم التحقــق مــن المريــض 
واإلجــراء والجــزء مــن  الجســم قبــل بــدء اإلجــراء. ثــم يالحــظ حالــة أثنــاء عمليــة الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء ، ويراجــع 
الوثيقــة المســتخدمه لتســجيل هــذه العمليــة. كمــا يراجــع وثائــق الســجل الطبــي المفتــوح والمغلــق، باإلضافــة إلــى إجــراء مقابــالت مــع 

العامليــن حــول كيفيــة إجــراء العمليــة وظروفهــا الخاصــة.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة للتأكــد مــن المريــض الصحيــح واإلجــراء الصحيــح والجــزء الصحيــح . 1

مــن الجســم.
تنفيذ عملية الوقت المستقطع للتحقق من اإلجراء Time out   مباشرة قبل البدء في جميع اإلجراءات التداخلية . 2
يشــارك فريــق الجراحــة أو اإلجــراء التداخلــي فــي عمليــة الوقــت المســتقطع للتحقــق مــن اإلجــراء Time out، بمــا فــي ذلــك . 3

الطبيــب المنفــذ.
يتم تسجيل عملية الوقت المستقطع في السجل الطبي للمريض.. 4

المعايير ذات الصلة:
ACT.03: التعريــف الصحيــح للمريــض؛APC.03: وضــع عالمــة علــي موضــع اإلجــراء الجراحــي، APC.01: اســتدامة التطابق 

مــع متطلبات التســجيل.
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إدارة وسالمة الدواء
Medication Management and Safety

الغرض من الفصل:
ــن  ــد عــدد األشــخاص الذي ــة مــع تزاي ــزداد أهمي ــكل مــن المرضــى والمجتمــع ي ــة ل ــى أقصــى اســتفادة مــن األدوي إن الحصــول عل
يتناولــون المزيــد مــن األدويــة. واألنظمــة الصحيــة علــي مســتوي العالــم تقــدم خدمــة الــدواء ، فهــو يعالــج ويمنــع ويتعامــل مــع العديــد 

مــن األمــراض أو الحــاالت، وهــو مــن أشــهر التدخــالت العالجيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.
يُعــّرف الــدواء علــى أنــه أي وصفــة طبيــة ويشــمل األدويــة المخــدرة ، والعالجــات العشــبية، والفيتامينــات، والمســتحضرات الغذائيــة، 
ــات  ــة والتشــخيصية، والصبغ ــة البيولوجي ــة )OTC(، واللقاحــات، والمســتحضرات الدوائي ــة طبي ــي ال تســتلزم وصف ــة الت واألدوي
ــعة،  ــة المش ــرى، واألدوي ــة أخ ــر طبيعي ــاالت غي ــرض أو ح ــع م ــالج أو من ــخيص أو ع ــل تش ــن أج ــتخدم م ــي تُس ــخيصية الت التش
والعــالج التنفســي، والتغذيــة الوريديــة، ومنتجــات الــدم، والمنتجــات التــي تحتــوي علــى األدويــة ، والمحاليــل الوريديــة المحتويــة 

ــة. ــات و/ أو األدوي ــى اإللكتروليت عل
إن إدارة الــدواء تعتبــر عمليــة معقــدة تنطــوي علــى مراحــل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تخطيــط، وشــراء، وتخزيــن، ووصــف، نســخ/ 

إعــادة كتابــة، وطلــب، وصــرف، وإعطــاء األدويــة، ومتابعــة تأثيرهــا، وتقييــم برنامــج إدارة الــدواء.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن أخطــاء الــدواء هــي أحــد أكثــر األخطــاء شــيوًعا فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة، ويمكــن أن تحــدث فــي 

أي خطــوة علــى طــول مســار إدارة الــدواء.
إن األمــراض الناجمــة عــن أخطــاء الــدواء تــؤدي إلــى تكاليــف ماليــة كبيــرة تتكبدهــا مؤسســات الرعايــة الصحيــة وتؤثــر ســلبًا علــى 
جــودة حيــاة المريــض. ويُعــد منــع أخطــاء الــدواء أولويــة رئيســية فــي النظــام الصحــي، وقــد أطلقــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 

مثــل منظمــة الصحــة العالميــة ســالمة الــدواء كجــزء مــن مبادراتهــا العالميــة لســالمة المرضــى.

الهدف من الفصل:
الهــدف مــن هــذا الفصــل هــو أن يكــون دليــالً إلدارة وســالمة الــدواء فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تعــزز االســتخدام 
اآلمــن واألمثــل لألدويــة وإدارة الــدواء. والغــرض منــه يتمثــل فــي المســاعدة علــى تقديــم إطــار عمــل لبرنامــج إدارة واســتخدام الــدواء 
ــز  ــم مــع التركي ــى المتابعــة والتقيي ــط إل ــدواء مــن التخطي ــات إدارة ال ــم اســتمرارية عملي ــى تقيي ــا يهــدف إل بشــكل فعــال وآمــن. كم
بشــكل خــاص علــى تحديــد نقــاط الخطــورة مــن أجــل تحســين نتائــج الرعايــة وســالمة المرضــى. ويدعــو الفصــل إلــى نهــج الشــراكة 

والنظــام لتحقيــق االســتخدام اآلمــن والجيــد لألدويــة وإدارة األدويــة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
)يجب قراءة أي مرجع مذكور من المراجع التالية من حيث بنوده وشروطه وبدائله وتعديالته وتحديثاته وملحقاته.(

قرار رئاسي 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية. 1
قانون 127 لسنة 1955 بشأن ممارسة مهنة الصيدلة. 2
قانون 182 / 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها والتعديالت والقررات التنظيمية.. 3
قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 2011/172 بشــأن إعــادة تنظيــم تــداول المــواد والمنتجــات الصيدالنيــة التــي تؤثــر علــى . 4

الحالــة العقليــة.
ــة . 5 ــى الحال ــرة عل ــة المؤث ــم 13 لســنة 2012 الخــاص باألدوي ــة رق ــة للشــئون الصيدلي المنشــور الصــادر عــن االدارة المركزي

ــة . العقلي
قرار رقم 380 لسنة 2009 و الخاص بتنظيم األشتراطات بالمنشأه الصيدليه. 6
قرار وزير الصحة والسكان رقم 2012/368 بشأن إنشاء مراكز فرعية لليقظة الدوائية . 7
قرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 بشأن إدارة األدوية النفسية. 8
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قرار وزير الصحة 306 لسنة 2002 بشأن مساحات تخزين األدوية. 9
منشور جدة عن سالمة المرضي 2019. 10
الصيديلية المركزية : الدور والنطاق. 11
الئحة أخالقيات مهنة الصيدلة. 12
قانــون رقــم 89 لســنة 1998 بإصــدار قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر عــن قــرار وزراة الماليــة 1367 لســنة . 13

1998
االستخدام الرشيد لألدوية )3( لسنة 2017 : ورقة عمل قائمة األدوية. 14
منشور الرعاية الصيدالنية رقم )2( لعام 2017 بشأن التوصيف الوظيفي للصيدلي اإلكلينيكي.. 15
 منشور تطوير الرعاية الصيدالنية رقم )3( لعام 2017 بشأن توثيق تداخالت الصيدلة اإلكلينيكية.. 16
ــة . 17 ــام الصيدل ــات نظ ــل ممارس ــليم. أفض ــة الس ــات األدوي ــام وصف ــادئ نظ ــي- مب ــام الصح ــة النظ ــة لصيادل ــة األمريكي الجمعي

الصحيــة بالمستشــفيات، يونيــو 2000.
أدلة عمل منظمة الصحة العالمية الخاصة بسالمة الدواء في األدوية عالية الخطورة. 18
أدلة عمل منظمة الصحة العالمية الخاصة بسالمة الدواء عند انتقال الرعاية. 19
ادلة عمل منظمة الصحة العالمية الخاصة بسالمة الدواء عند االستخدام الزائد لألدوية. 20
اللحظات الخمس لسالمة الدواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية . 21
منشور االستخدام الرشيد للدواء رقم )4( لعام 2017 اإلشراف على استخدام مضادات الميكروبات.. 22
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تخطيط وإدارة الدواء بشكل فعال وآمن

MMS.01  تنظيــم واســتخدام وإدارة الــدواء بطريقــة تلبــي احتياجــات المريــض وتتوافــق مــع نطــاق خدمــات منشــآة الرعايــة 
ــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.  الصحيــة األوليــة، ووفقً

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

برنامج إدارة الدواء

الغرض:
إن االســتخدام غيــر اآلمــن لألدويــة ليــس مشــكلة الســالمة الوحيــدة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، ولكنــه بالتأكيــد أحــد أهــم المشــاكل. 
ــا للقوانيــن واللوائــح الوطنيــة المعمــول بهــا )هيئــة الــدواء المصريــة، وهيئــة الشــراء الطبــي  يجــب تنفيــذ عمليــات إدارة الــدواء وفقً
الموحــد، ووزارة الصحــة والســكان المصريــة(. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع وتنفيــذ برنامــج اإلدارة اآلمنــة 

للــدواء والــذي يتنــاول علــى األقــل مــا يلــي:
التخطيطأ. 
االختيار والشراءب. 
التخزينج. 
الطلب والوصفد. 
التحضير والصرفه. 
اإلعطاءو. 
المتابعة ز. 
التقييمح. 

يجــب أن يشــرف متخصــص رعايــة صحيــة مؤهــل ومــدرب ومرخــص بشــكل مباشــر علــى برنامــج إدارة الــدواء الــذي يجــب أن 
يكــون جهــدًا متعــدد التخصصــات يقــوم بــه جميــع متخصصــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي عمليــة إدارة الــدواء. ونظــام إدارة 
ــة  ــة الصيدل ــا باســم لجن ــة أيًض ــددة التخصصــات )المعروف ــدواء والعــالج متع ــة ال ــدّث مــن خــالل لجن ــدار ويُح ــا يُ ــدواء عــادة م ال
ــدواء.  ــتخدام ال ــي إدارة اس ــا ف ــرا ضروري ــد أم ــة يع ــة واضح ــالج  بشــروط مرجعي ــدواء والع ــة ال ــة  لجن ــود لجن ــالج(. ووج والع
وتشــارك لجنــة لجنــة الــدواء والعــالج فــي وضــع وتقييــم برنامــج إدارة الــدواء. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب مراجعــة النظــام مــرة 

ســنويًا علــى األقــل.

دليل عملية المراجعة:
يقابــل ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة متخصصــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي عمليــات إدارة الــدواء 	 

أثنــاء جلســة مراجعــة إدارة الــدواء ويستفســر عــن جميــع خطــوات عمليــة إدارة الــدواء.
أثنــاء المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يالحــظ الُمراجــع كيفيــة تنفيــذ عمليــات إدارة الــدواء 	 

و يراجــع ســجالت المرضــى الطبيــة.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج إدارة وســالمة الــدواء وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا. ويتنــاول البرنامــج . 1

جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ح(.
يوجد بالمنشآة هيكل واضح لخدمات الصيدلة، ويشرف صيدلي مرخص وكفء على جميع األنشطة الصيدالنية.. 2
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لجنــة الــدواء والعــالج متعــددة التخصصــات والتــي لهــا شــروط مرجعيــة واضحــة. . 3

وتشــارك اللجنــة فــي وضــع والتقييــم المســتمر لبرنامــج إدارة وســالمة الــدواء.
تتوفــر مصــادر معلومــات محدثــة ومالئمــة متعلقــة بالــدواء إمــا فــي شــكل إلكترونــي أو ورقــي ألولئــك المشــاركين فــي إدارة . 4

الــدواء.
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تحدد منشآة الرعاية الصحية األولية وتراقب مؤشرات عملية ونتائج إدارة وسالمة الدواء.. 5
توجــد مراجعــة ســنوية مســجلة لبرنامــج إدارة وســالمة الــدواء، تتنــاول العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى . 6

نقطــة )ح( حســب االقتضــاء.

المعايير ذات الصلة:
MMS.03: شــراء األدويــة ، قائمــة األدويــة؛MMS.13: األخطــاء الدوائيــة واألخطــاء الوشــيكة ومشــاكل العــالج الدوائــي 

والتفاعــالت الدوائيــة الضــارة ، OGM.03: قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، EFS.09: خطــة الكــوارث.

MMS.02: وضع برنامج إدارة مضادات الميكروبات وتنفيذه من أجل تحسين وصف واستخدام مضادات الميكروبات. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج إدارة مضادات الميكروبات

الغرض:
إن وصــف مضــادات الميكروبــات بشــكل متكــرر ألســباب غيــر مؤكــدة ولمــدد أطــول مــن الــالزم أدى إلــى اكتســاب مقاومــة ضــد 
مضــادات الميكروبــات ممــا قــد يؤثــر تأثيــًرا ســلبيًا علــى نتائــج المرضــى ويشــكل تهديــدًا كبيــًرا لســالمة المرضــى. إن تنفيــذ برنامــج 
إدارة مضــادات الميكروبــات Antimicrobial Stewardship Program يحــد مــن ظهــور وانتشــار البكتيريــا المقاومــة ، ويحقــق 
نتائــج أفضــل للمرضــى. ويجــب أن تكــون برامــج إدارة مضــادات الميكروبــات علــى رأس األولويــات مــع التــزام ودعــم القيــادات. 
ــة  ــع فاعلي ــم تتب ــن المه ــدة. وم ــراءات الجدي ــات واإلج ــن بالسياس ــف العاملي ــى تعري ــي عل ــذ التدريج ــج التنفي ــتخدام نه ــاعد اس ويس
البرنامــج بهــدف تقييــم البرنامــج وتحســينه، وتشــمل أمثلــة تتبــع فاعليــة البرنامــج اســتخدام إجــراءات مثــل االســتخدام غيــر المناســب 
لمضــادات الميكروبــات، أو االلتــزام بسياســات وصــف واســتخدام المضــادات الحيويــة، أو اســتهالك وتكلفــة مضــادات الميكروبــات، 
أو نمــط المقاومــة. مــن المهــم أيًضــا تثقيــف متخصصــي الرعايــة الصحيــة والمرضــى وأســرهم بشــأن االســتخدام األمثــل لمضــادات 

الميكروبــات، ومقاومــة مضــادات الميكروبــات، وممارســات اإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات.

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء تعقــب رحلــة المريــض وجلســات مراجعــة إدارة الــدواء، يتتبــع ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة وصــف 	 

العوامــل المضــادة للميكروبــات ويتابــع خطــوات العمليــة مــن اختيــار وطلــب وصــرف مضــادات الميكروبــات.
قد يستغل ُمراجع الهيئة فرًصا أخرى أثناء عملية المراجعة الذي تجريها الهيئة لتقييم فعالية البرنامج وأدائه.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج متعــدد التخصصــات لإلشــراف علــى مضــادات الميكروبــات والــذي يعتمــد . 1

علــى العناصــر األساســية لمركــز الوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا  )CDC(والقوانيــن واللوائــح واالرشــادات الوطنيــة.
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتثقيــف العامليــن والمرضــى وأســرهم بشــأن ممارســات إدارة مضــادات الميكروبــات . 2

واالســتخدام المناســب لمضــادات الميكروبــات.
برنامج إدارة مضادات الميكروبات يستخدم البروتوكوالت المعتمدة من منشآة الرعاية الصحية األولية.. 3
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة ببرنامــج إدارة مضــادات الميكروبــات وتجمعهــا وتحللهــا وترفــع . 4

تقريــر بهــا.
تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين التي تم تحديدها في برنامج إدارة مضادات الميكروبات.. 5

المعايير ذات الصلة:
IPC.02: برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى، تقييــم المخاطــر وأدلــة العمــل؛MMS.11 : مراجعــة مالئمــة الــدواء بمعرفــة 

صيدلــي مختــص؛ICD.03 : تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل الممارســة االكلينيكيــة.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

110دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

MMS.03: يتم اختيار أدوية منشآة الرعاية الصحية األولية ووضع قائمة بها وشرائها وفقًا للضوابط المعتمدة. 
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
شراء األدوية ، قائمة وصف األدوية

الغرض:
ــة  ــار األدوي ــة تخت ــة األولي ــة الصحي ــة األوليــة، توجــد ســلطة أعلــى خــارج منشــآة الرعاي ــة الصحي ــد مــن منشــآت الرعاي فــي العدي
وتشــتريها. عنــد اختيــار وشــراء األدويــة تحــت ســلطة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ينبغــي أن يكــون ذلــك عبــر عمليــة متعــددة 
التخصصــات، تتضمــن جهــودًا لتحديــد كميــات األدويــة المطلوبــة، واختيــار طــرق الشــراء المناســبة، والتقييــم المســبق للمورديــن 

والمنتجــات.
يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن يضــع قائمــة )المعروفــة باســم قائمــة  األدويــة( بجميــع األدويــة التــي تخزنهــا. يتــم 
اختيــار قائمــة وصــف األدويــة بنــاًء علــى األمــراض المنتشــرة، واألدلــة علــى التأثيــر والســالمة و مقارنــة الفعاليــة والتكلفــة. قــد تحــدد 
القوانيــن واللوائــح األدويــة المدرجــة فــي القائمــة. يجــب أن تشــمل قائمــة وصــف األدويــة ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي:

أسماء األدوية.أ. 
درجات تركيز/ تركيزات الدواء.ب. 
ألشكل الصيدلي لجرعات الدواء.ج. 
دواعي االستخدام.د. 
المخاطر/ اآلثار الجانبية لألدوية.ه. 
تكلفة األدوية.و. 

يسترشــد تحديــث قائمــة األدويــة بمعاييــر )علــى ســبيل المثــال: دواعــي االســتخدام، والفعاليــة، والتفاعــالت الدوائيــة، واآلثــار الجانبيــة 
لألدويــة، واألخطــاء الجســيمة؛ األفــراد والمجموعــات التــي يقــدم لهــا الخدمــة )علــى ســبيل المثــال: طــب األطفــال، وطب الشــيخوخة( 
باإلضافــة إلــى التكاليــف. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن يضــع وينفــذ عمليــة لتقييــم اســتخدام األدويــة بالمركــز مــن 
أجــل مراقبــة وتحديــث قائمــة األدويــة. يعــد تقييــم األدويــة، بهــدف إضافــة/ حــذف أدويــة مــن القائمــة، هــو أحــد المحــددات الهامــة 

لتحديــث دليــل األدويــة واســتمرارها.

دليل عملية المراجعة:
ــة المريــض وجلســات مراجعــة إدارة الــدواء، قــد يتتبــع ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 	  أثنــاء تعقــب رحل

وصفــة دواء أو مجموعــة مــن األدويــة، و يتابــع خطــوات العمليــة مــن اختيــار األدويــة ووضــع قائمــة بهــا وشــرائها ومراقبتهــا.
قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابلــة مــع المشــاركين فــي عمليــة اختيــار األدويــة للتعــرف علــى العمليــة ومتغيراتهــا مثــل شــراء 	 

دواء غيــر مــدرج فــي القائمــة، أو شــراء دواء لفتــرة مؤقتــة أو لمريــض واحــد.

أدلة التطابق مع المعيار: 
ــا باســم قائمــة وصــف األدويــة(، والتــي . 1 ــة المعتمــدة )يشــار إليهــا غالبً ــة قائمــة باألدوي ــة األولي ــة الصحي يوجــد بمنشــآة الرعاي

ــى النقطــة )و(. تتضمــن علــى األقــل البنــود المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إل
تتوفــر نســخة مطبوعــة و/ أو نســخة الكترونيــة مــن قائمــة وصــف األدويــة المعتمــدة ويســهل علــى جميــع المشــاركين فــي إدارة . 2

الــدواء الوصــول إليهــا.
يتم متابعة وحفظ وتحديث قائمة األدوية .. 3
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة تواصــل مناســبة حــول نقــص ونفــاد األدويــة بيــن القائميــن بوصــف االدويــة . 4

وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة.

المعايير ذات الصلة:
MMS.01: برنامج إدارة الدواء
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تخزين ووصف وصرف وتحضير وإعطاء األدوية بشكل فعال وآمن

)NSR.13(  يتم تخزين األدوية وفقًا للوائح والقوانين.  :MMS.04
السالمة

الكلمات الرئيسية:
وضع ملصقات تعريفية على األدوية

الغرض:
يعتمــد اســتقرار/ فعاليــة بعــض األدويــة علــى تخزينهــا فــي الظــروف الصحيحــة مــن حيــث الضــوء والرطوبــة ودرجــة الحــرارة. هــذا 
ويصعــب التعــرف علــي األدويــة أو المحاليــل اآلخــري الموجــودة فــي حاويــات دون ملصقــات تعريفيــة. وتنتــج أخطــاء، أحيانــاً تكــون 
مأســاوية، نتيجــة إخــراج األدويــة والمحاليــل األخــرى مــن حاوياتهــا األصليــة ووضعهــا فــي حاويــات ليــس عليهــا ملصقــات تعريفيــة. 
توفــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ظــروف تخزيــن مناســبة )مثــل درجــة الحــرارة والضــوء والرطوبــة( فــي مناطــق تخزيــن 
األدويــة مــن أجــل حمايــة اســتقرار األدويــة طــوال الوقــت. كمــا يجــب أن تحــد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن إمكانيــة الوصــول 
إلــى مناطــق تخزيــن األدويــة بمســتوى األمــان المطلــوب لحمايتهــا مــن الضيــاع أو الســرقة، وذلــك  بحســب نــوع األدويــة المخزنــة. 

ويجــب أن تضمــن منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع األدويــة وحاويــات األدويــة والمحاليــل 
األخــرى كأحــد انشــطة الحــد مــن المخاطــر بمــا يتوافــق مــع اإلدارة اآلمنــة للــدواء. و تعالــج هــذه الممارســة أحــد عوامــل الخطــر 
المعروفــة فــي إدارة األدويــة. ويجــب توحيــد طريقــة وضــع الملصقــات التعريفيــة علــى األدوية.كمــا يجــب تطبيــق هــذا الشــرط علــى 
األدويــة التــي يتــم تحضيرهــا وال يتــم إعطائهــا بشــكل فــوري )ال يســري هــذا الشــرط علــى األدويــة التــي يتــم تحضيرهــا وإعطائهــا 
مباشــرة، كمــا فــي حــاالت الطــوارئ(. يجــب أن تتضمــن الملصقــات التعريفيــة علــى األقــل مــا يلــي )إن لــم تكــن موضحــة علــى 

الحاويــة(:
تعريف المريضأ. 
اسم الدواءب. 
قوة الدواء/ تركيزهج. 
الكميةد. 
تاريخ انتهاء الصالحيةه. 
التاريخ الذي ال يصح استخدام التركيبة بعده و. 
تعليمات االستخدامز. 
أي تعليمات خاصة/ تحذيريةح. 
تاريخ التحضير والمادة المخففة بالنسبة للمحاليل الوريدية )إن وجدت(ط. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ الُمراجــع مناطــق تخزيــن األدويــة لتقييــم 

ظــروف التخزيــن ووضــع الملصقــات التعريفية.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تخزين األدوية بشكل آمن وفقًا لتوصيات الموِرد/ الشركة المصنعة ويتم تأمينها وحفظها نظيفة ومنظمة.. 1
ــا للقوانيــن واللوائــح الســارية . 2 يتــم اســتخدام عينــات األدويــة واألدويــة متعــددة الجرعــات والمغذيــات مثــل حليــب األطفــال وفقً

وتوصيــات الشــركة المصنعــة.
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة واضحــة للتعامــل مــع حــاالت انقطــاع التيــار الكهربائــي للتأكــد مــن ســالمة أي . 3

أدويــة متضــررة و ذلــك قبــل اســتخدامها. 
يتم فحص مناطق تخزين األدوية دوريا )شهرياً على األقل( للتأكد من االمتثال إلى ظروف التخزين السليمة.. 4
يتــم وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى جميــع األدويــة وحاويــات الــدواء والمحاليــل األخــرى بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة . 5
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بشــكل صحيــح وبطريقــة موحــدة علــى أن يحتــوي الملصــق التعريفــي علــى األقــل علــى العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن 
نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ط(.

المعايير ذات الصلة:
 :MMS.07:،األدويــة عالية الخطــورة وااللكتروليتات المركــزة :MMS.06 ،اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل :APC.01
األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق، MMS.12: تحضيــر األدويــة وصرفهــا وإعطائهــاـ  OGM.06: إدارة المخــزون، 

ــق EFS.08: خطــة إدارة المراف

MMS.05 : أدوية الطوارئ متوفرة ويمكن الوصول إليها ويتم تأمينها في جميع األوقات. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
أدوية الطوارئ

الغرض:
في حاالت الطوارئ، يعد الوصول السريع إلى أدوية الطوارئ أمًرا بالغ األهمية وقد ينقذ حياة المريض. 

تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان توافــر أدويــة الطــوارئ والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا 
يلــي:
تحفــظ أدويــة الطــوارئ فــي مــكان يســهل الوصــول إليــه كمــا تُحفــظ بشــكل موحــد وذلــك لتيســير الوصــول الســريع إلــى الــدواء أ. 

ــة  ــآة الرعاي ــة الطــوارئ بمنش ــات أدوي ــن عرب ــة م ــي كل عرب ــال: ف ــبيل المث ــى س ــات الطــوارئ. عل ــة احتياج ــح لتلبي الصحي
الصحيــة األوليــة، توضــع أدويــة الطــوارئ فــي نفــس الــدرج بنفــس الطريقــة فــي كل عربــة أدويــة.

يمنع إساءة استخدام أدوية الطوارئ أو فقدها أو سرقتها لضمان توفرها عند الحاجة.ب. 
استبدال أدوية الطوارئ في الوقت المناسب عند استخدامها أو تلفها أو انتهاء صالحيتها.ج. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة، قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مناطــق حفــظ أدويــة الطــوارئ؛ وقــد يجــري 
ــة الطــوارئ لالستفســار عــن ظــروف التخزيــن وســهولة الوصــول  الُمراجــع مقابــالت مــع العامليــن المســئولين عــن تخزيــن أدوي

لألدويــة وتأمينهــا واســتبدالها عنــد الحاجــة. 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــع . 1 ــل جمي ــى األق ــاول عل ــي تتن ــوارئ والت ــة الط ــر أدوي ــه توف ــدة توج ــة معتم ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )ج(. ــى نقط ــة )أ( إل ــن نقط ــرض م ــي الغ ــورة ف ــر المذك العناص
يتم تخزين أدوية الطوارئ بشكل موحد في جميع األماكن.. 2
تتوفر أدوية الطوارئ بشكل مناسب ويسهل الوصول إليها في المناطق اإلكلينيكية عند الحاجة.. 3
يتم استبدال أدوية الطوارئ في إطار زمني محدد مسبقًا عند استخدامها أو تلفها أو انتهاء صالحيتها.. 4

المعايير ذات الصلة:
ــوارئ،  ــات الط ــزون، ICD.14: خدم ــا، OGM.06: إدارة المخ ــة عليه ــات تعريفي ــع ملصق ــة ووض ــن األدوي MMS.04: تخزي

ــة ــوي والطــوارئ الطبي ــي الرئ ــاش القلب ICD.15: اإلنع

)NSR.10(  تحديد وتخزين وصرف األدوية عالية الخطورة وااللكتروليتات المركزة وفقًا للقوانين واللوائح.  :MMS.06
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السالمة
الكلمات الرئيسية:

األدوية عالية الخطورة و المحاليل/ وااللكتروليتات المركزة

الغرض:
األدويــة عاليــة الخطــورة هــي تلــك التــي تحمــل نســبة عاليــة مــن الخطــورة والتــي قــد تتســبب فــي ضــرراً بالغــاً للمريــض إذا تــم 
ــة، فمــن الواضــح  أن  ــد تكــون أو ال تكــون شــائعة مــع هــذه األدوي ــى الرغــم مــن أن األخطــاء ق ــة. وعل ــة خاطئ اســتخدامها بطريق
عواقــب الخطــأ فــي اســتخدام هــذه األدويــة قــد يســبب أضــراًر بالغــة للمرضــى. وتتضمــن أمثلــة األدويــة عاليــة الخطــورة، علــى 
ــامة  ــة الس ــن الجرع ــل بي ــرق قلي ــق )ف ــي الضي ــاق العالج ــة ذات النط ــدم، واألدوي ــكر ال ــات س ــر، خافض ــال ال الحص ــبيل المث س

ــي.  ــص العضل ــي التقل ــرة ف ــة المؤث ــة(، واألدوي والجرعــة الفعّال
تشــمل اإللكتروليتــات المركــزة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الديكســتروز %25، و المحلــول الملحــي الُمركــز. وهنــاك الكثيــر 
ــة. وتجنــب  ــة خاطئ ــات المركــزة بطريق ــات حدثــت عــن طريــق الخطــأ بســبب إعطــاء  اإللكتروليت مــن التقاريــر عــن حــدوث وفي

تخزيــن المحاليــل عاليــة التركيــز هــي أحــد الممارســات لتقليــل خطــر الوفــاة أو اإلصابــة المرتبطــة بهــذه األدويــة.
يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات إلدارة عمليــة االســتخدام اآلمــن لألدويــة عاليــة الخطــورة 

و اإللكتروليتــات المركــزة. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قوائــم األدويــة عاليــة الخطــورة طبقــاً للبيانــات الخاصــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وبالمنظمــات الوطنيــة والدوليــة أ. 

المعتــرف بهــا )مثــل معهــد الممارســات الدوائيــة اآلمنــة ISMP ومنظمــة الصحــة العالميــة(.
قائمة اإللكتروليتات المركزة ومخزونها.ب. 
وجود استراتيجيات لمنع االستخدام واالعطاء الخاطئ لهذه األدوية.ج. 

يجــب تخزيــن اإللكتروليتــات المركــزة بطريقــة آمنــة بمــا فــي ذلــك الفصــل ووضــع الملصقــات التعريفيــة عليهــا علــي مســتوي منشــآة 
الرعايــة الصحيــة األولية.

دليل عملية المراجعة:
ــم إجــراءات ضمــان 	  ــة ويُقي ــادات ومناطــق تخزيــن األدوي ــة العي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق

التخزيــن اآلمــن لألدويــة عاليــة الخطــورة )مثــل وضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا( و األدويــة المركــزة ، )مثــل التخلــص منهــا 
كلمــا كان ممكنــاً، أو فصلهــا فــي مناطــق مؤمنــة(.

ــة، 	  ــذه األدوي ــإدارة ه ــة ب ــة الخاص ــتراتيجيات الوقائي ــم لالس ــم فهمه ــن لتقيي ــع العاملي ــالت م ــة مقاب ــع الهيئ ــري ُمراج ــد يج ق
ــق. ــذه المناط ــي ه ــزة ف ــات المرك ــن اإللكتروليت ــمح بتخزي ــي تس ــة الت ــرورة الطبي ــن الض ــار ع واالستفس

أدلة التطابق مع المعيار:
لدي منشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )ج(.. 1
ــي إدارة . 2 ــاركين ف ــة المش ــة الصحي ــي الرعاي ــى متخصص ــتمًرا إل ــا ومس ــا أوليً ــة تدريبً ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــدم منش تق

واســتخدام األدويــة عاليــة الخطــورة أو  اإللكتروليتــات المركــزة. 
ــاً . 3 ــام وفق ــزة بانتظ ــات المرك ــورة و اإللكتروليت ــة الخط ــة عالي ــم األدوي ــث قوائ ــة بتحدي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــوم منش تق

ــا. ــة به ــات الخاص للبيان
يتــم تخزيــن األدويــة عاليــة الخطــورة و اإللكتروليتــات المركــزة بطريقــة آمنــة ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا علــي مســتوي . 4

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
تنفذ منشآة الرعاية الصحية األولية عملية لمنع اإلعطاء الخطأ لألدوية عالية الخطورة و اإللكتروليتات المركزة. . 5
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع وجمــع وتحليــل بيانــات إدارة األدويــة عاليــة الخطــورة و اإللكتروليتــات المركــزة . 6

وترفــع تقاريــر بهــا.  كمــا تعمــل علــى فــرص التحســين التــي تــم تحديدهــا.

المعايير ذات الصلة:
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APC.01: استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل؛MMS.04 : تخزين األدوية و وضع ملصقات تعريفية عليها

ــكل  ــي الش ــابهة ف ــة المتش ــن األدوي ــد وتخزي ــة لتحدي ــة عملي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش )NSR.11( توج :MMS.07
ــق.  والنط

السالمة
الكلمات الرئيسية:

األدوية المتشابهة في الشكل والنطق

الغرض:
األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق )LASA( هــي تلــك المتشــابهة بصريـًـا فــي الشــكل أو العبــوة، وتلــك التــي تتشــابهه أســمائها 

فــي الكتابــة و/أو النطــق. قــد يــؤدي أي خلــط بيــن هــذه األدويــة إلــى أخطــاء دوائيــة ضــارة.
ــى  ــي الضــوء عل ــي الشــكل والنطــق ليلق ــة المتشــابهة ف ــة متجــددة باألدوي ــة )ISMP( قائم ــة اآلمن ــد الممارســات الدوائي ــدم معه يق

ــة خاصــة.  ــا بإجــراءات احترازي ــب التعامــل معه ــد تتطل ــي ق ــة الت األدوي
ــة الناتجــة عــن  ــن األخطــاء الدوائي ــة للحــد م ــة اآلمن ــد الممارســات الدوائي ــا معه ــي يوصــي به ــل أحــدى االســتراتيجيات الت وتتمث
األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق هــي تعريــف هــذه األدويــة بــكل مــن االســم التجــاري واالســم العلمــي ، وشــكل الجرعــة، 
ودرجــة التركيــز، وتعليمــات ودواعــي االســتعمال ممــا يســاعد فــي التمييــز بيــن أســماء األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق. قــد 
تختلــف األدويــة المتشــابهه فــي الشــكل والنطــق فــي دواعــي االســتعمال، وربــط الــدواء بدواعــي االســتعمال الخاصــة بــه قــد يســاعد 
فــي التمييــز بينــه وبيــن دواء آخــر مشــابهه لــه فــي النطــق. وتتمثــل التوصيــات األخــرى فــي ضمــان ســهولة قــراءة الوصفــات الطبيــة 

مــن خــالل تحســين خــط اليــد والطباعــة. 
وقــد تســتخدم بعــض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة فواصــل ماديــة وتفــرق بيــن هــذه األدويــة فــي مناطــق تخزيــن األدويــة مــن 

أجــل تقليــل المخاطــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك، تســتخدم بعــض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة ملصقــات تعريفيــة مصممــة خصيًصــا أو اتبــاع ممارســة 
Tall man lettering وهــي ممارســة لكتابــة جــزء مــن اســم الــدواء باألحــرف الكبيــرة )علــى ســبيل المثــال alDOMET مقابــل 

 alDACTONE( إلبــراز وجــه االختــالف فــي اســم الــدواء عــن غيــره المشــابهه لــه. 
ــة  ــة باألدوي ــة المرتبط ــداث العرضي ــل األح ــل تقلي ــن أج ــتراتيجيات إدارة المخاطــر م ــة اس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي تضــع منش

ــز ســالمة المرضــى.  ــن أجــل تعزي ــي الشــكل والنطــق وم المتشــابهة ف
تضــع منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان االســتخدام اآلمــن  لألدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق. 

وتتضمــن السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة باألدوية المتشابهة في الشكل والنطقأ. 
متطلبات تخزين هذه األدوية ب. 
متطلبات وضع الملصقات التعريفيةج. 
متطلبات صرف هذه األدويةد. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وأحــدث قائمــة 	 

لألدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق، ثــم يجــري مقابــالت مــع طاقــم الصيادلــة وطاقــم التمريــض لالستفســار عــن عمليــات 
تقليــل المخاطــر المرتبطــة باســتخدام األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق.

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بإجــراء المالحظــة بالصيدليــة وعربــات األدويــة ومخــزن األدويــة ومناطــق تحضيــر األدويــة مــن أجــل 	 
التحقــق مــن وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق.
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أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى . 1

نقطــة )د(.
توجد قائمة باألدوية المتشابهة في الشكل والنطق يتم تحديثها كل عام على األقل.. 2
ــي إدارة . 3 ــاركين ف ــة المش ــة الصحي ــي الرعاي ــى متخصص ــتمرا إل ــا ومس ــا أولي ــة تدريب ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــدم منش تق

ــق. ــكل والنط ــي الش ــابهة ف ــة المتش ــتخدام األدوي واس
تخزيــن األدويــة المتشــابهة فــي الشــكل والنطــق وفصلهــا ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا بطريقــة آمنــة وموحــدة فــي جميــع . 4

األماكــن.
يتم فحص األدوية المتشابهة في الشكل والنطق بشكل صحيح عند الصرف.. 5
ــع . 6 ــي الشــكل والنطــق وترف ــة المتشــابهة ف ــات إدارة األدوي ــل بيان ــع وتحلي ــع وجم ــة بتتب ــة األولي ــة الصحي ــوم منشــآة الرعاي تق

ــم تحديدهــا. ــي ت ــى فــرص التحســين الت ــم العمــل عل ــر بهــا. ويت تقاري

المعايير ذات الصلة:
APC.01: استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل؛MMS.04 : تخزين األدوية ووضع ملصقات تعريفية عليها

MMS.08: وضع وتنفيذ وتسجيل نظام سحب الدواء. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
سحب الدواء، االدوية منتهية الصالحية والقديمة

الغرض:
ــى الشــركة المصنعــة/ المــوزع.  ــة إل ــق بالســالمة، ويجــب إعــادة المنتجــات المعيب ــد ظهــور مشــاكل تتعل ــدواء عن يُطلــب ســحب ال
ويشــمل ذلــك األدويــة منتهيــة الصالحيــة أو القديمــة أو التالفــة أو المصروفــة ولــم تســتعمل و/ أو األدويــة الملوثــة. يجــب أن يوجــد 
بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة لتحديــد واســترداد األدويــة المســترجعة مــن هيئــة الــدواء المصريــة، أو الشــركة المصنعــة، 
أو غيرهــا مــن الهيئــات المعتــرف بهــا. يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة 

إدارة اســترجاع األدويــة. ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
عملية استرداد األدوية المطلوب سحبهاأ. 
وضع ملصقات تعريفية وفصل األدوية المطلوب سحبهاب. 
إخطار المريض )عند اإلقتضاء(ج. 
التخلص من األدوية وإزالتهاد. 
عملية ضمان سالمة المنتج، وأن األدوية منتهية الصالحية ال يمكن توزيعها أو صرفها أو إعطائها بالخطأه. 
المراقبة المنتظمة للتخلص من األدوية غير المستخدمة أوالغير مرغوب فيها أو منتهية الصالحية.و. 

دليل عملية المراجعة:
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ثــم يجــري مقابالت 	 

مــع الصيادلــة والممرضــات لالستفســار عــن عمليــات إدارة األدويــة المســترجعة أو منتهيــة الصالحيــة أو القديمــة أو التالفــة أو 
الملوثة.

يالحــظ ُمراجــع الهيئــة الصيدليــة وعربــات األدويــة ومناطــق تخزيــن األدويــة مــن أجــل التحقــق مــن وجــود األدويــة المســترجعة 	 
أو منتهيــة الصالحيــة أو القديمــة أو التالفــة أو الملوثــة أو جميعهــم.

يطلب ُمراجع الهيئة أن يتتبع الدواء المسترجع من استالم إخطار استرجاع الدواء حتى التخلص منه أو إزالته.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة اســترجاع األدويــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن . 1

نقطــة )أ( إلــى نقطــة )و(.
العاملون المشاركون في عملية استرجاع الدواء على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
يتم استرداد األدوية المسترجعه ووضع ملصقات تعريفية عليها وفصلها والتخلص منها )أو إزالتها(.. 3
ــا . 4 ــا وفقً ــا أو إزالته ــص منه ــم التخل ــة بشــكل منفصــل، ويت ــة أو الملوث ــة أو التالف ــة أو القديم ــة الصالحي ــة منتهي ــن األدوي تخزي

ــدواء. ــترجاع ال ــة اس لسياس

المعايير ذات الصلة:
OGM.06: إدارة المخزون.

MMS.09: يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عمليات تحدد طلب ووصف ونسخ/ إعادة كتابة الدواء. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
طلب ووصف ونسخ/ إعادة كتابة الدواء، االختصارات والرموز

الغرض:
عنــد وصــف األدويــة واســتخدامها بفعاليــة، مــن المحتمــل أن تــؤدي األدويــة إلــى تحســين جــودة الحيــاة إلــى حــد كبيــر وإلــى تحســين 
ــا  ــة الصحيحــة وكتابته ــات المرتبطــة بوصــف األدوي ــي االســتهانة بالتحدي ــك، ال ينبغ ــع ذل ــة. وم ــج الرعاي ــض ونتائ ســالمة المري
ــأن  ــم ب ــموح له ــراد المس ــد األف ــن تحدي ــئولة ع ــة مس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد منش ــة. تع ــتخدامها بفعالي ــى الس ــم المرض ودع
يقومــوا بوصــف أو طلــب ونســخ/ إعــادة كتابــة األدويــة بنــاءاً علــى الخبــرة، الترخيــص، الشــهادة ، القوانيــن أو اللوائــح. إن تجنــب 
االختصــارات يمنــع ســوء الفهــم وســوء التواصــل وإعطــاء وصفــات طبيــة غيــر صحيحــة. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة أن تضــع وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــات طلــب األدويــة ووصفهــا ونســخها/ إعــادة كتابتهــا األدويــة. ويجــب أن 

تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
من مصرح له وصف الدواء ؟أ. 
مكان موحد في سجل المريض الطبي لطلب/ وصف/ نسخ األدوية.ب. 
اشتراطات السماح بنسخ الدواءج. 
الحد األدنى من العناصر المطلوبة في الوصفات الكاملة لألدوية وتشتمل علي:د. 

i .تعريف المريض
ii .بيانات المريض الديموجرافية

iii .اسم الدواء
iv .شكل الجرعة
v .درجات تركيز/ التركيز

vi .الجرعة والتكرار
vii .طريقة اإلعطاء

viii .)معدالت اإلعطاء )عند طلب الحقن الوريدي
i	 .دواعي استخدام األدوية الموصوفة عند اللزوم
تاريخ ووقت الطلب. 	

قائمة األدوية الموصوفة وجرعاتها وأوقات اإلعطاء.ه. 
متطلبات إعادة صرف األدوية لألمراض المزمنة.و. 
عملية إلغاء أو إيقاف دواء موصوف.ز. 
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دليل عملية المراجعة:
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ثــم يجــري مقابالت 	 

مــع متخصصــي الرعايــة الصحيــة لالستفســار عــن عمليــة وصــف/ طلــب الــدواء فــي أي مــكان بمــا فــي ذلــك العيــادات وغرفــة 
الطوارئ.

يالحظ ُمراجع الهيئة سجالت المريض الطبية لتقييم اكتمال أوامر األدوية ووضوحها وسهولة قراءتها.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة توجــه عمليــات طلــب/ وصــف األدويــة وإعــادة كتابتهــا والتــي تتنــاول جميــع . 1

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مســئول عــن تحديــد متخصصــي الرعايــة الصحيــة المســموح لهــم بموجــب القانــون واللوائــح، . 2

والمؤهــالت، والتدريــب، والخبــرة، والتوصيــف الوظيفــي بطلــب األدويــة ووصفهــا و نســخها/ إعــادة كتابتهــا.
ال يُسمح بإعادة كتابة األدوية إال في ظل ظروف محددة مسبقًا.. 3
وصفات األدوية كاملة.. 4
إعادة صرف الدواء يكون وفقًا لعملية معتمدة بمنشآة الرعاية الصحية األولية.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.12 : األوامر الشفهية و الهاتفية، IMT.03: استخدام األكواد والرموز والمختصرات، WFM.02: التوصيف الوظيفي

)NSR.12( تنفيــذ عمليــة للحصــول علــى قائمــة كاملــة باألدويــة الحاليــة للمريــض وتوثيقهــا عنــد التقييم وبمشــاركة  :MMS.10
المريض.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

أفضل تاريخ دوائي ممكن

الغرض:
ــد التقييــم علــي تقليــل حــدوث األخطــاء الدوائيــة  بشــكل فعــال  والتــي قــد تنتــج عــن الســهو،  تعمــل مراجعــة التاريــخ الدوائــي عن
ــر  ــج مــن التعــارض الغي ــد تنت ــة. وهــي أخطــاء ق تكــرار العالجــات الموجــودة دو داعٍ أو أخطــاء بالجرعــات أو التفاعــالت الدوائي
مقصــود بيــن األدويــة.  تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التوافــق بيــن األدويــة. يجــب 

أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد المسئول عن الحصول على أفضل تاريخ دوائي ممكن.أ. 
طرق مشاركة المرضى وذويهم.ب. 
خطــوات عمليــة التوافــق بيــن األدويــة مثــل جمــع قائمــة األدويــة والفيتامينــات والمكمــالت الغذائيــة واألدويــة التــي ال تســتلزم ج. 

ــبة،  ــا مناس ــة وجرعاته ــذه األدوي ــت ه ــا إذا كان ــح م ــات ، وتوضي ــك التطعيم ــى وكذل ــتخدمها المرض ــي يس ــة الت ــة طبي وصف
ــرات. ــدة وتســجيل التغيي ــة الجدي ــة األدوي ــة لقائم ومطابق

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة )10 علــى األقــل( 	 

ويتحقــق مــن توثيــق األدويــة الحاليــة عنــد التقييــم.
قــد يقــوم  ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابــالت مــع عــدد مناســب مــن المرضــى ويستفســر منهــم عمــا إذا ســألهم األطبــاء عنــد التقييــم 	 

علــى الــدواء الحالــي وعمــا إذا قامــوا بتثقيفهــم بشــأن إذا كان أيـًـا مــن هــذه األدويــة ســيتداخل مــع األدويــة الجديــدة.
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أدلة التطابق مع المعيار: 
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة الحصــول علــى أفضــل تاريــخ دوائــي ممكــن والتــي تتنــاول جميــع العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ج(.
يتم تدريب العاملين المشاركين على الحصول على أفضل تاريخ دوائي ممكن.. 2
يقــوم الطبيــب الواصــف للــدواء  بعمــل مقارنــة بيــن قائمــة األدويــة الحاليــة و قائمــة األدويــة التــي ســيتم وصفهــا ويتخــذ قــرارات . 3

إكلينيكيــة قائمــة علــى تلــك المقارنــة.
ــة . 4 ــي الرعاي ــى متخصص ــوح إل ــة بوض ــات ذات الصل ــالغ المعلوم ــوح، وإب ــا بوض ــت مقارنته ــي تم ــة الت ــجيل األدوي ــم تس يت

ــض. ــف دواء المري ــي وص ــاركين ف ــة المش الصحي
يتم إشراك المرضى وذويهم في العملية.. 5

المعايير ذات الصلة:
APC.01: استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل، PCC.04: مسئوليات المريض وذويه، ICD.06: التقييم الطبي للمريض

MMS.11: مراجعة وصفات األدوية للتأكد من دقتها ومالءمتها.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
مراجعة مالئمة الدواء، صيدلي مختص

الغرض
صــرف األدويــة هــو نشــاط إكلينيكــي أساســي يُمّكــن الصيادلــة مــن ضمــان ســالمة وفعاليــة األدويــة. يجــب مراجعــة جميــع طلبــات 
ــن  ــد م ــة التأك ــص مراجع ــري المخت ــدات. ويُج ــن مخــزون الوح ــا م ــا أو أخذه ــل صرفه ــا قب ــا ومالءمته ــن دقته ــد م ــة للتأك األدوي

ــالً للتطبيــق(: ــك قاب ــا )كلمــا كان ذل ــة فــي كل دواء موصــوف حديثً المالءمــة. ويجــب مراجعــة العناصــر التالي
مدى مالءمة الدواء لدواعي االستعمال.أ. 
نظــام الجرعــات بمــا فــي ذلــك الجرعــة والتكــرار وطريقــة اإلعطــاء ومــدة العــالج مــع مراعــاة المعلومــات الفســيولوجية ب. 

للمريــض.
االزدواجية العالجية.ج. 
االختالف عن محددات االستخدام بمنشآة الرعاية الصحية األولية د. 
موانع االستعمال.ه. 
الحساسية الفعلية أو المحتملة.و. 
التفاعالت الفعلية أو المحتملة بين الدواء واألدوية األخرى أو الطعام.ز. 
السمية المحتملة.ح. 

يجــب إجــراء مراجعــة جديــدة للتأكــد مــن مالءمــة الــدواء عنــد وجــود مالحظــات علــى عامــل الجرعــة أو عوامــل المالءمــة األخــرى 
قبــل التغييــر؛ علــى ســبيل المثــال: عنــد وصــف أدويــة جديــدة ربمــا تكــون االزدواجيــة العالجيــة مشــكلة. ويحــدد منشــآة الرعايــة 

الصحيــة األوليــة المعلومــات المطلوبــة عــن المريــض مــن أجــل مراجعــة مــدى مالءمــة الــدواء الموصــوف.

دليل عملية المراجعة:
يجــري ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مقابلــة مــع الصيادلــة والممرضــات وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة 

الصحيــة المشــاركين فــي مراجعــة مــدى مالءمــة الوصفــة الطبيــة ويستفســر عــن العمليــة واختالفاتهــا و يالحــظ العمليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
المعلومات عن المريض ومصدرها متاحة ويمكن الوصول إليها في جميع األوقات لدعم عملية المراجعة الفعالة.. 1
يتــم مراجعــة كل وصفــة طبيــة للتأكــد مــن مالءمتهــا بمعرفــة صيدلــي مرخــص قبــل صرفهــا وتشــمل العناصــر المذكــورة فــي . 2
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الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ح(، باســتخدام المــوارد الحاليــة والمحدثــة.
عندمــا ال يوجــد صيدلــي مختــص مرخــص بالمــكان، يكلــف منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة متخصــص رعايــة صحيــة مــدرب . 3

بمراجعــة العناصــر الحرجــة المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )و( إلــى نقطــة )ح(، باســتخدام المــوارد الحاليــة والمحدثــة.
توجد عملية لتواصل المراجع بصاحب الوصفة الطبية عند وجود استفسارات أو مخاوف.. 4

المعايير ذات الصلة:
MMS.02: برنامج إدارة مضادات الميكروبات؛ MMS.09: طلب ووصف ونسخ الدواء والمختصرات والرموز

MMS.12: اتخــاذ االحتياطــات اآلمنــة عنــد تحضيــر وصــرف وإعطــاء األدويــة إلــى المريــض داخــل منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

تحضير الدواء، ووضع ملصقات تعريفية على األدوية، وصرف األدوية، وإعطاء األدوية

الغرض:
إن تَوفـُـر بيئــة عمــل آمنــة ونظيفــة ومنظمــة هــو أســاس ممارســة صــرف األدويــة بشــكل جيــد. وهــذا يشــمل وجــود عامليــن مؤهليــن/ 
مدربيــن، وبيئــة مناســبة، ورفــوف مناســبة، وأســطح عمــل مناســبة، ومعــدات مناســبة، ومــواد التعبئــة الضروريــة. ويجــب علــى 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تحديــد المعاييــر القياســية للممارســة مــن أجــل بيئــة تحضيــر آمنــة.
يجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يحضــرون األدويــة اســتخدام تقنيــات ضمــان الدقــة )علــى ســبيل المثال: الحســابات، 
التحقــق المــزدوج(، وتجنــب التلــوث، بمــا فــي ذلــك اســتخدام تقنيــة تنظيــف أو تعقيــم حســب الحاجــة، والحفــاظ علــى مناطــق نظيفــة 
ــم  ــي يت ــات الت ــة احتياجــات المريــض ولكــن )أي أن الكمي ــة لتلبي ــات كافي ــة بكمي ــج. ويجــب صــرف األدوي ــر المنت ــة لتحضي ومرتب

صرفهــا ليســت كبيــرة لدرجــة تســمح بســوء االســتخدام(. ويجــب أن يتضمــن اإلعطــاء اآلمــن لألدويــة التحقــق ممــا يلــي:
وجود طلب دواء.أ. 
تعريف المرضى.ب. 
الدواء الصحيح.ج. 
أسباب/ دواعي استعمال العالج الدوائي.د. 
الجرعة ونظام العالج الصحيح.ه. 
طريقة اإلعطاء الصحيحة.و. 
وقت اإلعطاء المناسب ومعدل تكرار اإلعطاء.ز. 
مراجعة ما إذا كان المريض يعاني من حساسية تجاه أي دواء في وصفة أو طلب الدواء.ح. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة الصيدليــة ومخــزن األدويــة لتقييــم وضــع الملصقــات التعريفيــة 	 

وتحضيــر األدويــة.
قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابــالت مــع الصيادلــة والممرضيــن وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي 	 

تحضيــر األدويــة لالستفســار عــن عمليــات التحضيــر و يالحــظ العمليــة.
قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابــالت مــع الصيادلــة والممرضيــن وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي 	 

إعطــاء الــدواء والمرضــى وأســرهم لالستفســار عــن العمليــة، ومتغيراتهــا، يمكــن أن يحــدث هــذا فــي أي مــكان بالمركــز.
قد يالحظ ُمراجع الهيئة عملية إعطاء الدواء.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
يتــم تحضيــر األدويــة فــي مناطــق نظيفــة ومرتبــة ومنفصلــة ومــزودة بالمعــدات والمســتلزمات الطبيــة مــع االلتــزام بالقوانيــن . 1

واللوائــح ومعاييــر الممارســة المهنيــة المعمــول بهــا.
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية نظام موحد لصرف وتوزيع الدواء وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.. 2
يتــم تســجيل األدويــة التــي أُعطيــت أو ُرفضــت أو ُحذفــت فــي ســجل المريــض الطبــي بمــا فــي ذلــك جميــع النقــاط المذكــورة فــي . 3

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ح(.
تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة متخصصــي الرعايــة الصحيــة المصــرح لهــم بتحضيــر وصــرف وإعطــاء األدويــة فــي . 4

المواقــف المختلفــة.

المعايير ذات الصلة:
IPC.03: نظافــة وتطهيــر اليديــن؛ACT.03 : التعريــف الصحيــح للمريــض، MMS.09: طلــب ووصــف ونســخ الــدواء 

الوظيفــي التوصيــف   :WFM.02 والرمــوز،  والمختصــرات 

رصد األدوية بشكل آمن

MMS.13: مراقبــة األخطــاء الدوائيــة واألخطــاء الوشــيكة ومشــاكل العــالج الدوائــي والتفاعــالت الدوائيــة الضــارة واكتشــافها 
واإلبــالغ عنهــا والتصــرف بنــاًء عليهــا.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

األخطاء الدوائية، واألخطاء الوشيكة، مشاكل العالج الدوائي، التفاعالت الدوائية الضارة

الغرض:
يجــب أن يوجــد بــكل منشــآة رعايــة صحيــة أوليــة نظــام الكتشــاف واإلبــالغ عــن األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، المشــاكل 
المتعلقــة باألدويــة )تُعــرف أيًضــا باســم مشــاكل العــالج الدوائــي(. ويركــز هــذا النظــام علــى منــع و التعامــل مــع/ معالجــة األخطــاء 
الدوائيــة واألخطــاء الوشــيكة، أو أي مشــاكل أخــرى تتعلــق بالســالمة بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الجرعــة الزائــدة، 
والســمية، واالســتعمال الخاطــئ، وإســاءة االســتخدام، والتعــرض المهنــي، والتعــرض للــدواء أثنــاء الحمــل والرضاعــة. إن األخطــاء 
الدوائيــة واألخطــاء الوشــيكة شــديدة األهميــة خاصــة مــع تزايــد اســتخدام الــدواء علــى مســتوى العالــم. ويمكــن أن تحــدث األخطــاء 
ــادرة  ــرة ن ــن أن األخطــاء الخطي ــى الرغــم م ــدواء واســتخدامه. وعل ــة وصــف ال ــن مراحــل عملي ــة م ــي مراحــل مختلف ــة ف الدوائي
ــدواء مالحظــة  ــار ال ــة آث ــرة. وتتضمــن مراقب ــة ســلبية كبي ــر، مــع احتمــال حــدوث عواقــب صحي ــق كبي ــم المطل نســبيًا، إال أن الرق
ــة  ــة المصريــة( لإلبــالغ ولتثقيــف العامليــن بالعملي ــم ذلــك باســتخدام نمــوذج موحــد )النمــاذج الوطني ــة. ويت ــار جانبي وتوثيــق أي آث
وأهميــة اإلبــالغ.  يتــم اإلبــالغ إلــى المؤسســات المختصــة فــي إطــار زمنــي معتمــد. مــن المهــم أن يضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة عمليــة لتحديــد األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة واإلبــالغ بهــا. 
وتوضــع التعريفــات والعمليــات مــن خــالل عمليــة تعاونيــة تشــمل جميــع المشــاركين فــي مختلــف خطــوات إدارة الــدواء. يجــب أن 
تكــون عمليــة اإلبــالغ جــزًءا مــن برنامــج تحســين جــودة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وســالمة المرضــى. يجــب تحديــد األخطــاء 

الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة و اإلبــالغ بهــا إلــى:
واصف الدواء و/ أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية )حسب ما يقتضي األمر(.أ. 
لجنة الدواء والعالج.ب. 
لجنة الجودة.ج. 
قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية.د. 
المؤسسات المختصة حسب اللوائح الوطنية والدولية.ه. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مقابــالت مــع متخصصــي الرعايــة الصحيــة المشــاركون فــي 	 

ــيكة  ــاء الوش ــة واألخط ــاء الدوائي ــاف األخط ــن اكتش ــر ع ــدواء ويستفس ــة إدارة ال ــة مراجع ــاء جلس ــدواء أثن ــات إدارة ال عملي
ــا واتخــاذ اجــراءات بشــأنها. ــالغ به ــا واإلب ــي وتحليله ومشــاكل العــالج الدوائ

قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة عملية اإلبالغ بالتفاعالت الدوائية الضارة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة توجــه تحديــد الخطــأ )األخطــاء( الدوائيــة والخطــأ )األخطــاء( الوشــيكة ومشــاكل . 1

العــالج الدوائــي واإلبــالغ بهــا وتحليلهــا والتصــرف بنــاًء عليهــا علــى أســاس المراجــع الوطنيــة / الدوليــة.
ــي . 2 ــالج الدوائ ــاكل الع ــيكة، مش ــاء الوش ــة، واألخط ــاء الدوائي ــاف األخط ــة اكتش ــة عملي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــذ منش  تنف

ــأنها. ــاذ اجــراءات بش ــى نقطــة )ه( واتخ ــن نقطــة )أ( إل ــي الغــرض م ــورة ف ــات المذك ــا للهيئ ــالغ به واإلب
تســتخدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي التــي تــم اإلبــالغ . 3

بهــا فــي تحســين برنامــج إدارة واســتخدام الــدواء.
يتــم مراقبــة اآلثــار العكســية الفعليــة أو المحتملــة لألدويــة علــى المرضــى وتســجيلها فــي ســجل المريــض الطبــي، بمــا فــي ذلــك . 4

اإلجــراء )اإلجــراءات( التــي يجــب اتخاذهــا اســتجابة لذلــك.
اإلبالغ عن اآلثار العكسية لألدوية بطريقة تتوافق مع االرشادات الوطنية والدولية.. 5

المعايير ذات الصلة:
MMS.01: برنامــج إدارة الــدواء، QPI.08: نظــام اإلبــالغ عــن الخطــاء، QPI.09: األحــداث الهامــة، QPI.10: األحــداث 
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القسم الثالث: المعايير المتمركزة حول المؤسسة
Section 3: Organization-Centered Standards

ــس المرضــي  ــام، ولكــن لي ــة المتمركــزة حــول المريــض هــي محــور االهتم ــت ســالمة المرضــى والعناي ــي القســم الســابق، كان ف
فقــط هــم العمــالء الوحيــدون فــي أنظمــة الرعايــة الصحيــة؛ فالعاملــون بالرعايــة الصحيــة يواجهــون مخاطــر كذلــك. وعلــى الرغــم 
مــن اســتمرار الجــدل حــول مــا إذا كان ينبغــي اعتبــار صحــة العامليــن جــزًءا مــن مبــادرات ســالمة المرضــى، إال أن  العديــد مــن 
ــة  ــي صناعــة الرعاي ــراً ف ــي تلعــب دوراً كبي ــات الت ــات أو الجه ــك الكيان ــي ذل ــا ف ــة، بم ــذه الطريق ــي األمــر به المؤسســات تفكــر ف
الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد تؤثــر  ثالثــة عوامــل رئيســية علــى صحــة العامليــن: الســالمة والتعــرض للضغــوط والهيــكل 

التنظيمــي لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة. 
ــإن منشــآت  ــات المتحــدة، ف ــي الوالي ــوزارة العمــل ف ــة ل ــة )أوشــا( التابع ــا إلدارة الســالمة والصحــة المهني بالنســبة للســالمة، فوفقً
الرعايــة الصحيــة األوليــة هــي أحــد أخطــر أماكــن العمــل. حيــث يتعــرض متخصصــو الرعايــة الصحيــة لبعــض أعلــى معــدالت 
اإلصابــة باألمــراض غيــر المميتــة واإلصابــات بمــا  يفــوق كالً مــن صناعــات البنــاء والتصنيــع. في عام 2011، ســجلت المستشــفيات 
ــكل 100 موظــف يعمــل بنظــام  ــة عمــل ل ــة وأمــراض مرتبطــة بالعمــل، بمعــدل 6.8 إصاب ــة235.700 700,235 إصاب األمريكي
الــدوام الكامــل. ومــن عــام 2002 إلــى عــام 2013، كان معــدل حــوادث العنــف الخطيــرة فــي مــكان العمــل )تلــك التــي تتطلــب أيــام 
راحــة للعامــل المصــاب حتــى يتعافــى( فــي مجــال الرعايــة الصحيــة أكثــر مــن أربعــة أضعــاف معدلهــا بالصناعــة الخاصــة فــي 
المتوســط. وفــي الواقــع تبلــغ اإلصابــات الخطيــرة بســبب العنــف فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــا يماثــل تقريبــا تلــك التــي تحــدث 
بجميــع الصناعــات األخــرى مجتمعــة. والكثيــر مــن االعتــداءات أو التهديــدات ال يتــم اإلبــالغ عنهــا. والعنــف فــي مــكان العمــل باهــظ 

التكلفــة ومــع ذلــك يمكــن منعــه.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن التعــرض للضغــط لفتــرة طويلــة جــدًا قــد يقلــل مــن كفــاءة الشــخص وقــد يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية علــى 
صحــة الفــرد أو حياتــه األســرية واالجتماعيــة. ومــع ذلــك، ليــس كل مظهــر مــن مظاهــر الضغــط هــو دائمــا بســبب ضغــط مــكان 
العمــل. قــد يرجــع ســبب ضغــط مــكان العمــل إلــى عوامــل مختلفــة. فبعــض المهــن بطبيعتهــا أكثــر إرهاقــا مــن غيرهــا. وأثبتــت بعــض 
الدراســات أن مهــن الرعايــة الصحيــة هــي أكثــر ســت مهــن إرهاقــاً. وال يعانــي كل متخصصــي الرعايــة الصحيــة مــن نفــس مســتوى 
الضغــط، وال يظهــر علــى جميعهــم عالمــات اإلنهــاك المهنــي أيًضــا. ووفقًــا للعديــد مــن الدراســات، أفــاد طاقــم األطبــاء/ التمريــض 
فــي وحــدة العنايــة المركــزة بــأن التعامــل مــع المــوت هــو المصــدر األول للضغــط، مقارنــة بطاقــم التمريــض الــذي يعمــل فــي الطــب 

الباطنــي أو أقســام الجراحــة، بالنســبة لهــم قــد يمثــل عــبء العمــل وعــدم كفايــة المــوارد البشــرية أهــم مصــدر للضغــط.
ويوجــه الهيــكل التنظيمــي لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة جميــع العامليــن عــن طريــق تحديــد عالقــات رفــع التقاريــر الرســمية 
التــي تحكــم ســير العمــل. ويســهل المخطــط الرســمي لهيــكل لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة إضافــة وظائــف جديــدة فــي لمنشــآت 
الرعايــة الصحيــة األوليــة باإلضافــة إلــى توفيــر طــرق للنمــو تتســم بالمرونــة والجاهزيــة. ويجــب أن تكــون إدارة لمنشــآت الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وفقـًـا إلطــار أخالقــي واضــح يســتجيب إلــى احتياجــات المجتمــع. وتلتــزم لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة بالعمــل 
لصالــح المجتمــع ككل. ويجــب أن يشــارك العاملــون، بصفتهــم أعضــاء فــي المجتمــع، فــي تقييــم احتياجــات المجتمــع واالســتجابة لهــا 

باإلضافــة إلــى المخاطــر التــي تؤثــر علــي الســالمة والتعــرض للضغــط أثنــاء العمــل لمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ومــع ذلــك، تتحمــل كال مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة والعامليــن مســئولية الحفــاظ علــى ســالمة المــوارد البشــرية. علــى 
ســبيل المثــال، فــي حيــن أن اإلدارة توفــر معــدات الوقايــة الشــخصية، مثــل نظــارات الســالمة إلبعــاد رذاذ المــواد الكيميائيــة عــن 
العينيــن، تقــع علــى عاتــق العامليــن مســئولية ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية عنــد القيــام بالعمــل الــذي حــددت اإلدارة أنــه يتطلــب 
ارتداؤهــا. وبشــكل أعــم، تقــع علــى عاتــق اإلدارة مســئولية وضــع تعليمــات العمــل التفصيليــة التــي تصــف بوضــوح كيفيــة أداء العمــل 

مــن أجــل منــع إخفاقــات الجــودة والســالمة؛ بينمــا العاملــون مســؤلون عــن اتبــاع هــذه اإلجــراءات .
وعلــى هــذا، يرتكــز هــذا القســم علــى بعــض األفــكار الجديــدة حــول مــدى مالءمــة مــكان العمــل بمؤسســات الرعايــة الصحية مــن أجل 
توفيــر بيئــة آمنــة وذات كفــاءة وتتســم بالتحســين وذلــك لخدمــات الرعايــة الصحيــة. وأحــد األدوات المســتخدمة لتصميــم هــذا القســم 
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 HealthWISE  »تدعــى »تحســين العمــل فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة
ــة بالتعــاون مــع منظمــة  ــة العمــل الدولي ــا منظم وهــي أداة عمــل وضعته
ــي ســالمة  ــدي ف ــر التقلي ــة. ونشــأت هــذه األداة مــن التفكي الصحــة العالمي
المريــض والتحســين بشــكل عــام. وهــي تصــف العمليــة والمدخــالت 
ــة  ــف مؤسســات الرعاي ــي ُمختل ــى تحســين الســالمة ف ــا إل ــد يؤدي ــذان ق الل

ــة. الصحي
الصحيــة«   الخدمــات  قطــاع  فــي  العمــل  »تحســين  أداة  تهــدف 
HealthWISE إلــى تزويــد منشــآت الرعايــة الصحية األولية بــأداة عملية 
ــة مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل  ــة مــن حيــث التكلف وتشــاركية وفعال
واألداء والصحــة والســالمة المهنيــة للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
وجــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة. يتــم إدخــال التحســينات والعمــل علــى 
اســتمرارها مــن خــالل جهــود اإلدارة والعامليــن المشــتركة، مجتمعيــن فــي 
ــات  ــاع الخدم ــي قط ــل ف ــين العم ــي. تضــع أداة »تحس ــد متفان ــق واح فري
الصحيــة« المــوارد البشــرية الصحيــة فــي بــؤرة االهتمــام وتتنــاول 
الموضوعــات األساســية فــي تقديــم الرعايــة ذات الجــودة. وتشــجع الجميــع 
ــا جيــدًا للعمــل وكذلــك فــي  علــى المشــاركة فــي جعــل مــكان عملهــم مكانً

ــع. ــا المرضــى والمجتم ــة ذات جــودة يقدره ــة صحي ــة رعاي ــه بيئ جعل
ــة  ــة الحاكم ــون الهيئ ــث تك ــة، حي ــة األولي ــآت الرعاي ــال لمنش ــي فع ــكل تنظيم ــم هي ــن تقدي ــئولة ع ــة مس ــًرا ألن إدارة المؤسس نظ
محــددة تحديــدا جيــدًا ومســتجيبة الحتياجــات منشــأت الرعايــة الصحيــة األوليــة، يتعــاون القــادة فــي إدارة منشــآت الرعايــة الصحيــة 
األوليــة نحــو اتجاهــات اســتراتيجية معتمــدة ومحــددة مســبقًا. ويشــمل الهيــكل الجيــد تحديــد حجــم وأدوار المــوارد البشــرية بمنشــآت 
الرعايــة األوليــة، وتوفيــر التعريــف والتثقيــف الكافييــن، وكذلــك المتابعــة والتقييــم المســتمرين. وبالتالــي، توجــد حاجــة إلــى إدارة 
قويــة للمعلومــات والتكنولوجيــا مــن أجــل تســجيل البيانــات والمعلومــات، باإلضافــة إلــى برنامــج قــوي إلدارة الجــودة يمكنــه التقــاط 

وتفســير البيانــات والمعلومــات.

عناصر مؤسسة رعاية صحية آمنة



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

127دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

سالمة البيئة والمنشآت
Environmental and Facility Safety

الغرض من الفصل:
ســالمة البيئــة والمنشــآت بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تهــدف إلــى تقليــل المخاطــر المحتملــة على المرضــى والــزوار والموظفين 

والمبانــي مــن خــالل االمتثــال إلــى القوانيــن واللوائــح وأكــواد مكافحــة الحرائــق وأكــواد البنــاء مــن أجــل توفيــر بيئة عمــل آمنة.
مــن المنظــور البيئــي، فإنهــا تتضمــن وضــع اســلوب منهجــي systematic approach  لالمتثــال إلــى اللوائــح البيئيــة، مثــل إدارة 
ــد  ــة. مــن منظــور الســالمة، فإنهــا تتضمــن بــذل مجهــودات منظمــة و إجــراءات لتحدي ــة آمن النفايــات والحفــاظ علــى ظــروف بيئي
مخاطــر العمــل وتقليــل الحــوادث والتعــرض إلــى المواقــف والمــواد الضــارة. وتشــمل أيًضــا تدريــب العامليــن علــى منــع الحــوادث، 

واالســتجابة للحــوادث، والتأهــب لحــاالت الطــوارئ، واســتخدام المالبــس والمعــدات الواقيــة. 
علــى المســتوى العالمــي، ُوضعــت معاييــر تصميــم الرعايــة الصحيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى هيــكل بنــاء ســليم لمنشــآت الرعايــة 
الصحيــة األوليــة والــذي يضمــن الســالمة والكفــاءة لجميــع المســتخدمين. ويصــدر » معهــد أدلــة عمــل بنــاء المنشــآت« دوريــا معاييــر 

تصميــم منشــآت الرعايــة الصحيــة القائمــة علــى األبحــاث.
  WHOومنظمــة الصحــة العالميــة CDC ومركــز مكافحــة األمــراض OSHA وأن كل مــن هيئــة األمــان والصحــة المهنيــة أوشــا 
وغيرهــا مــن الجهــات الدوليــة الفاعلــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة يعملــون علــي وضــع معاييــر معينــة خاصــة للجوانــب المختلفــة 

لتصميــم منشــآت الرعايــة الصحيــة. 
علــى المســتوى المحلــي، تلعــب المتطلبــات التنظيميــة دوًرا هامــاً فــي ســالمة البيئــة والمنشــآت. ويجــب أن تحــدد منشــآت الرعايــة 
الصحيــة األوليــة وتفهــم جميــع لوائــح ســالمة البيئــة والمنشــآت ذات الصلــة مــن أجــل تنفيــذ اإلجــراءات المطلوبــة. وتشــمل المبــادرات 
الوطنيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: أكــواد  بنــاء المؤسســات ، ومتطلبــات ترخيــص المؤسســة بأكملهــا، ومتطلبــات ترخيــص 
الوظائــف/ الماكينــات/ المعــدات/ داخــل منشــآت الرعايــة األوليــة، وقوانيــن الحمايــة المدنيــة، ومبــادرة منشــآت الرعايــة الصحيــة 

األوليــة الخضــراء، وقوانيــن البيئــة. 

الهدف من الفصل:
يبــدأ هــذا الفصــل بالتخطيــط واإلدارة الفعالــة للســالمة البيئيــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويلــي ذلــك ضــرورة وضــع خطــط 
الســالمة البيئيــة وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتحســينها وتقييمهــا وتحديثهــا كل عــام. الهــدف الرئيســي هــو ضمــان قــدرة المركــز علــى تحديــد 

مشــكالت الســالمة وتقديــم برنامــج آمــن وفعــال للتعامــل مــع والحفــاظ علــى ســالمة البيئــة. ويناقــش الفصــل مــا يلــي:
السالمة من الحريق:

الوقاية والكشف المبكر واالستجابة واإلخالء اآلمن في حالة نشوب حريق.
المواد الخطرة: 

التعامل وتخزين ونقل واستخدام المواد الخطرة والتخلص من النفايات بطريقة آمنة.
السالمة:

توفيــر بيئــة عمــل آمنــة لجميــع شــاغلي المــكان، مــع ضمــان أن المبانــي أو مناطــق التشــييد أو المعــدات بمنشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ال تشــكل خطــًرا أو مخاطــرة علــى المرضــى أو العامليــن أو الــزوار.

األمن:
حماية ممتلكات جميع شاغلي المكان من الضياع أو السرقة أو التدمير أو العبث أو الوصول أو االستخدام غير المصرح به.

المعدات الطبية: 
اختيار وفحص واختبار وصيانة واالستخدام اآلمن للمعدات الطبية.
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أنظمة المرافق: 
ضمــان كفــاءة وفعاليــة جميــع المرافــق مــن خــالل انتظــام فحــص وصيانــة واختبــار وإصــالح المرافــق األساســية مــن أجــل تقليــل 

مخاطــر فشــل التشــغيل.
االستعداد للكوارث: 

االســتجابة للكــوارث وحــاالت الطــوارئ التــي يمكــن أن تحــدث داخــل المنطقــة الجغرافيــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــع 
تقييــم ســالمة هيــكل بيئــة رعايــة المرضــى.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الكود المصري لبناء منشآت الرعاية الصحية . 1
قوانين الحماية المدنية المصرية. 2
الئحة وزارة الصحة والسكان بشأن وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة، 2007. 3
قانون 2001/192 بشأن إدارة النفايات الخطرة. 4
القرار الرئاسي رقم 2016/3185. 5
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 1985/284 بشأن متطلبات غرفة العمليات. 6
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2002/306 بشأن مساحات تخزين األدوية. 7
 أدلة العمل المصرية بشأن نظام يقظة األجهزة الطبية. 8
االستراتيجية الوطنية إلدارة الكوارث. 9

 قانون البيئة الوطني . 10
نظام تصنيف الهرم األخضر. 11
شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة في حاالت الطوارئ وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 12
اللوائح الصحية الدولية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 13
اإلرشاد في كتاب السالمة البيئية - الجزء السادس. 14
المعدات الطبية األساسية - منظمة الصحة العالمية. 15
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القيادة الفعالة والتخطيط لسالمة البيئة والمنشآت

EFS.01:  تمتثل منشآت الرعاية الصحية األولية إلى القوانين واللوائح وأكواد مكافحة الحريق وأكواد البناء الوطنية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
سالمة البيئة والمنشآت بمنشآت الرعاية الصحية األولية 

الغرض:
بينما تهدف منشآت الرعاية الصحية األولية إلى توفير العالج والراحة، إال أنها تنطوي أيضاً علي بعض المخاطر.

تحتوي منشآت الرعاية الصحية األولية على مواد كيميائية خطرة، وأدوية ومواد ُمعدية، من بين عناصر ُمهددة  آخري.
ولهذا السبب، تفرض السلطات الحكومية القوانين واللوائح لضمان الحماية من التعرض لهذه األشياء. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، توجــد أيًضــا مخاطــر الحريــق والدخــان التــي يمكــن أن تمثــل خطــرا بشــكل خــاص علــى مرضــى منشــآت 
ــر عرضــة للمخاطــر.  ــة األكث ــة األولي الرعاي

وضعت أكواد البناء  لتقدم إرشادات بشأن إجراءات السالمة عند تصميم مباني منشآت الرعاية الصحية األولية.
تضع منشآت الرعاية الصحية األولية وتحافظ على البنية التحتية األساسية لبرنامج سالمة البيئة والمنشآت:

ــاق أ.  ــا ونط ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــا للقواني ــة وفقً ــاحة المالئم ــخيصية المس ــة والتش ــات اإلكلينيكي ــص للخدم ــب أن تخص يج
ــد. ــة المعتم ــة األولي ــة الصحي ــآت الرعاي ــات منش خدم

تصاريح وتراخيص ورسومات تصميم منشآت الرعاية الصحية األولية متوفرة وصالحة وسارية. ب. 
تخطيــط الميزانيــة لتحديــث و/ أو اســتبدال األدوات أو األنظمــة بمــا يحفــظ ســالمة البيئــة و/ أو زيــادة الخدمــات المقدمــة بمنشــآت ج. 

الرعايــة الصحيــة األولية.
يوجــد عاملــون ســالمة بيئيــة مؤهلــون بمــا يتوافــق مــع متطلبــات نطــاق خدمــات منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة والقوانيــن د. 

واللوائــح.
تضع منشآت الرعاية الصحية األولية هيكل تنظيمي لمراقبة سالمة البيئة.ه. 
ــة مــن خــالل و.  ــات ســالمة البيئ ــى أنشــطة وتدريب ــة تشــرف عل ــة لجن ــة األولي ــة الصحي يجــب أن يوجــد  داخــل منشــآت الرعاي

ــزم األمــر.  ــى وجــه الســرعة إذا ل ــة عل ــد اللجن اجتماعــات منتظمــة. يمكــن عق
ــاكاه drill ز.  ــارب المح ــر تج ــوادث، وتقاري ــر الح ــة، وتقاري ــية المجمع ــات األساس ــة البيان ــة مراجع ــمل دور اللجن يجــب أن يش

reports، واجــراءات خطــط الســالمة، واإلجــراءات الموصــى بهــا، وكذلــك المتابعــة لضمــان االمتثــال إلــى جميــع متطلبــات 
الســالمة.

يجــب أن ترفــع اللجنــة تقاريرهــا إلــي قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ربــع ســنوياً ويجــب أن ترســل لهــم القيــادات ح. 
التغذيــة الراجعــة عليهــا. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق التــي توضــح رســومات منشــآة الرعايــة الصحيــة 	 

األوليــة وميزانيتهــا ومؤهــالت عاملــي الســالمة بهــا وتقاريــر الســلطات الخارجيــة وكذلــك خطــط العمــل ومحاضــر اجتمــاع 
وجــدول أعمــال اللجنــة. 

ــة 	  ــى القوانيــن واللوائــح ومطابق ــال إل ــد يالحــظ االمتث ــي، ق ــة األول ــة الصحي ــة داخــل منشــآة الرعاي ــة ُمراجــع الهيئ خــالل جول
ــف. ــات والوظائ المســاحات المخصصــة للخدم

أدلة التطابق مع المعيار:
تلتزم قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية بقوانين وأنظمة سالمة البيئة وأكواد واشتراطات البناء الوطنية.. 1
توفر منشآت الرعاية الصحية األولية المتطلبات األساسية لوضع برنامج سالمة البيئة والمنشآت. 2
يوجد بمنشآت الرعاية الصحية األولية لجنة تشرف على سالمة البيئة ولها اختصاصات معتمدة.. 3
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تجتمع لجنة سالمة البيئة والمنشآت دوريا ويتم تسجيل االجتماعات.. 4
يجــب أن يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــدد مناســب مــن العامليــن بســالمة البيئــة والمنشــآت المؤهليــن وفقـًـا للقوانيــن . 5

ــح المحلية. واللوائ
تضمــن قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة االمتثــال إلــى تقاريــر التفتيــش الخارجــي وتصحيــح المالحظــات خــالل اإلطــار . 6

ــي المطلوب. الزمن

المعايير ذات الصلة:
APC.01: استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل؛OGM.02: إدارة منشآت الرعاية الصحية األولية

خطط فعالة وآمنة لسالمة البيئة والمنشآت

)NSR.16( تتنــاول خطــة الســالمة مــن الحريــق والدخــان الوقايــة واالكتشــاف المبكــر واالســتجابة واإلخــالء اآلمــن  : EFS.02
فــي حالــة نشــوب حريــق و/ أو حــاالت الطــوارئ الداخليــة األخــرى.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

السالمة من الحريق والدخان

الغرض:
إن أحــد االعتبــارات الهامــة فــي تصميــم الســالمة بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة هــو الوقايــة مــن الحريــق، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بقابليــة احتــراق مــواد البنــاء واألثــاث وانتشــار النــار والدخــان. 
دة، يجب أن تكون معدات إطفاء الحريق متاحة بسهولة لمكافحة هذه الحريق. في حالة نشوب حرائق عرضية أو ُمتعمَّ

يجب أن يكون لدي العاملين بمنشآة الرعاية الصحية األولية معرفة عملية بكيفية استخدام المعدات وتجنب الذعر. 
ــدر  ــان ق ــف بأم ــا التل ــي أصابه ــق الت ــدأ عــن المراف ــارج المناطــق الخطــرة وبعي ــن خ ــزوار والعاملي ــع المرضــى وال ــل جمي إن نق

ــا هــدف اإلخــالء.   ــو دائًم ــكان ه اإلم
تضع منشآة الرعاية الصحية األولية خطة السالمة من الحريق والدخان والتي تتناول على األقل ما يلي:

تقييم مخاطر مستمر والذي يتضمن الخصائص التالية:أ. 
i ..تقييم االمتثال إلى لوائح الحماية المدنية

ii ..تقييم االمتثال إلى أكواد مكافحة الحريق وأكواد البناء
iii . :ــل ــة الخطــورة مث ــق والدخــان، والمناطــق تحــت اإلنشــاء، والمناطــق األخــرى عالي ــي أســاليب عــزل الحري يشــتمل عل

المخــازن، والمغســلة، ومناطــق تخزيــن إمــدادات األكســجين،، ولوحــات التحكــم فــي الكهربــاء، وغرفــة الســجالت الطبيــة، 
وغرفــة النفايــات، ...إلــخ.

iv . يتنــاول ســالمة جميــع شــاغلي المــكان ومنهــم المرضــى وذويهــم والعامليــن الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الكامــل والعامليــن
الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الجزئــي والــزوار والمورديــن والمتعاقديــن وغيرهــم.

v ..يتناول اإلخالء في حاالت نشوب حريق وغيرها من حاالت الطوارئ
vi ..إجراء تقييم مخاطر خاص أثناء التطوير والبناء

نظــام الكشــف المبكــر عــن الحريــق والدخــان، بمــا فــي ذلــك لوحــة التحكــم المركزيــة المتصلــة بجميــع مناطــق منشــآة الرعايــة ب. 
الصحيــة األوليــة وفقًــا لوظيفتهــا، وضمــان المراقبــة المســتمرة علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم طــوال أيــام األســبوع.

نظام إخماد الحريق مثل نظام المياه، وطفاية الحريق اآللية أو اليدوية.ج. 
كتابة قائمة بأنظمة مكافحة الحريق واإلنذار تتضمن اختبار الصيانة وجدول التفتيش.د. 
توفــر مخــارج حريــق آمنــة ال يعترضهــا عوائــق، مــع وجــود الفتــات واضحــة تشــير إلــى مناطــق التجمــع وضــوء الطــوارئ، ه. 

ــرة  ــق وبك ــة الحري ــة اســتخدام طفاي ــق وكيفي ــذار الحري ــة إطــالق إن ــل كيفي ــة مث ــات األخــرى ذات الصل ــى الالفت ــة إل باإلضاف
الخرطــوم.
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فحص جميع أنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق، وتسجيل النتائج مع اإلجراءات التصحيحية الالزمة.و. 
التخزين والتعامل اآلمن مع المواد سريعة االشتعال.ز. 
يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إجــراء تدريــب وتعريــف ســنوي مالئــم لجميــع العامليــن بطريقــة عمليــة للتأكــد مــن ح. 

أن كل شــخص بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يمكنــه:
i . إلنقــاذ الموجوديــن فــي الموقــع مــن )RACE( ،  إلخمــاد النــار باســتخدام طفايــة الحريــق )PASS( اتبــاع خطــوات تقنيــة

الحريق. 
ii ..تحديد المسئول عن اغالق صمامات الغازات الطبية مع توفير مصادر اكسجين بديلة فى حالة نشوب حريق

iii ..اإلخالء اآلمن لجميع شاغلي المكان
iv ..مسار إخالء منشآة الرعاية الصحية األولية، ومناطق التجمع، ونقاط التجمع

تفاصيل تجارب المحاكاه لمكافحة الحربق والتي تشمل،علي سبيل المثال ال الحصر، النقاط التالية:ط. 
i . الوقت والتاريخ

ii ..العاملين الذين شاركوا في تجارب المحاكاه
iii ..المناطق المشمولة
iv ..النوبتجيات
v .تقييم تجربة المحاكاة وخطة العمل التصحيحية

توثيق جميع النتائج بطريقة سليمة والتكرار وفقا لخطة التدريب.ي. 
تقييم الخطة سنويًا، وإذا لزم األمر وفقًا لنتائج مؤشرات األداء الرئيسية أو الحوادث الرئيسية ذات الصلة.ك. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة الســالمة مــن الحريــق، وعمليــات التفتيــش علــى 	 

الســالمة مــن الحريــق، وصيانــة أنظمــة الحريــق.
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة مــن أن إنــذار الحريــق وأنظمــة مكافحــة الحريــق و أنظمــة احتــواء الدخــان تعمــل بشــكل فعــال وتمتثــل 	 

إلــى متطلبــات الحمايــة المدنية. 
ــع 	  ــب جمي ــب تدري ــن )يج ــب العاملي ــاكاة( وتدري ــارب المح ــة )تج ــارب العملي ــة التج ــة خط ــة بمراجع ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــق(. ــن الحري ــالمة م ــى الس ــن عل العاملي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة معتمــدة للســالمة مــن الحريــق والدخــان وتتضمــن جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ل(.
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة نظــم إنــذار حريــق وأنظمــة مكافحــة الحريــق واحتــواء الدخــان، علــي أن تكــون  تعمــل . 2

بصــورة جيــدة وتمتثــل إلــى متطلبــات الحمايــة المدنيــة.
 يتم إجراء وتسجيل فحص واختبار وصيانة أنظمة إنذار الحريق ومكافحة الحريق واحتواء الدخان.. 3
يتــم إجــراء تجــارب المحــاكاه علــي مكافحــة الحريــق فــي المناطــق المختلفــة اإلكلينيكيــة والغيــر إكلينيكيــة وتشــمل علــي األقــل . 4

تجربــة غيــر ُمعلنــة ســنوياً.
تضمــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــات إخــالء آمنــة لجميــع شــاغلي المــكان فــي حالــة نشــوب حريــق و/ أو حــاالت . 5

الطــوارئ الداخليــة األخــرى.
يتم تقييم خطة السالمة من الحريق والدخان سنويًا، وكلما لزم ذلك، مع تجميع البيانات الالزمة وتحليلها.. 6

المعايير ذات الصلة:
APC.01: استدامة التطابق مع متطلبات التسجيل  EFS.03: بيئة خالية من التدخين.
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EFS.03: المناطق اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية بمنشآة الرعاية الصحية األولية خالية من التدخين.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
بيئة خالية من التدخين

الغرض:
وفقـًـا لمركــز مكافحــة األمــراض )CDC( ، يســبب التدخيــن حوالــي 90٪ )أو 9 مــن أصــل 10( مــن إجمالــي وفيــات ســرطان الرئــة. 
ويتوفــى عــدد أكبــر مــن النســاء بســبب ســرطان الرئــة كل عــام مقارنــة بســرطان الثــدي. ويتســبب التدخيــن فــي حوالــي 80٪ )أو 8 
مــن أصــل 10( مــن إجمالــي الوفيــات الناجمــة عــن مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن. والوفــاة بســبب تدخيــن الســجائر يفــوق خطــر 

الوفــاة مــن جميــع األســباب بيــن الرجــال والنســاء.
 أثبتــت الدراســات أنــه علــى الرغــم مــن أن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة تمنــع التدخيــن داخلهــا، إال أن العديــد مــن األشــخاص 
ــدوة  ــق، والق ــدالع الحري ــات، ومخاطــر ان ــلبي، النفاي ــن الس ــق بالتدخي ــاكل تتعل ــق مش ــا يخل ــا، مم ــن خارجه ــي التدخي ــتمرون ف يس
ــغ  ــن تعاطــي التب ــي للحــد م ــي واإلدراكــي والمعرف ــج البيئ ــي النه ــة ف ــات الهام ــن أحــد المكون ــع التدخي ــد سياســات من الســيئة. وتع
واألمــراض المرتبطــة بالتبــغ. باإلضافــة إلــى ذلــك، تبيــن أن سياســات مكافحــة التدخيــن لهــا العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــة علــى أداء 
العامليــن واســتبقائهم. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تضمــن وجــود بيئــة خاليــة مــن التدخيــن للمرضــى وأن تضمــن 
ــا للقوانيــن واللوائــح. ويجــوز  ســالمة البيئــة مــن خــالل توفيــر سياســة وإجــراءات بيئــة خاليــة مــن التدخيــن، والفتــات مناســبة وفقً
أن تتضمــن السياســة أي اســتثناءات وعقوبــات ومنطقــة مخصصــة للتدخيــن خــارج المبنــى. يجــب تعريــف جميــع العامليــن بسياســة 

البيئــة الخاليــة مــن التدخيــن.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة عــدم التدخيــن، ثــم يجــري مقابــالت مــع العامليــن 	 

ــن،  ــة للتدخي ــق المخصص ــن المناط ــة، وأماك ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة منش ــم بسياس ــن وعيه ــق م ــى للتحق و/ أو المرض
وعواقــب عــدم االمتثــال إلــى هــذه السياســة. 

ــا الســجائر 	  ــة علــى عــدم اإللتــزام بهــذه السياســة مثــل بقاي خــالل المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة، قــد يالحــظ الُمراجعــون أدل
ــدة. وعلــب الســجائر خاصــة فــي المناطــق البعي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة خاصة بالبيئة الخالية من التدخين.. 1
العاملين والمرضى والزوار على دراية بسياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
ال يقوم شاغلي المكان، وفقًا للقوانين واللوائح، بالتدخين في جميع المناطق باستثناء المناطق المخصصة.. 3
تراقب منشآة الرعاية الصحية األولية اإللتزام بسياسة البيئة الخالية من التدخين.. 4

المعايير ذات الصلة:
EFS.02 : السالمة من الحرائق والدخان
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)NSR.17( تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــط للتعامــل مــع وتخزيــن واســتخدام ونقــل المــواد الخطــرة  :EFS.04
وللتخلــص مــن النفايــات بصورةآمنــة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

إدارة المواد والنفايات الخطرة

الغرض:
المــواد الخطــرة هــي المــواد الكيميائيــة التــي إذا تــم تســربها أو إســاءة اســتخدامها يمكــن أن تشــكل تهديــدًا علــى البيئــة أو الحيــاة أو 
الصحــة. تســتخدم الصناعــة والزراعــة والطــب والبحــوث والســلع االســتهالكية هــذه المــواد الكيميائيــة. وتأتــي المــواد الخطــرة فــي 
شــكل مــواد قابلــة لإلنفجــار، ومــواد قابلــة لالشــتعال، ومــواد قابلــة لالحتــراق وســموم ومــواد مشــعة. يتــم تســرب هــذه المــواد فــي 
ــار المــواد الخطــرة يمكــن أن  ــة. نظــًرا ألن آث ــة الصحي ــي منشــآت الرعاي ــة ف ــل أو الحــوادث الكيميائي ــب بســبب حــوادث النق الغال
تكــون مدمــرة وبعيــدة المــدى، فمــن المهــم أن تخطــط منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة اســتخدامها اآلمــن وتهيئــة بيئــة عمــل آمنــة.
ونفايــات منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة تشــمل مــواد ُمعديــة وكيميائيــة وأدويــة منتهيــة الصالحيــة وأدوات حــادة. وهــذه األشــياء 
يمكــن أن تكــون مســببة لألمــراض ومضــرة للبيئــة. والنفايــات األخــرى التــي تخــرج مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة ولكنهــا ليســت 

خطــرة تشــمل صناديــق األدويــة، وأغلفــة المــواد الطبيــة واألغذيــة، وبقايــا الطعــام، ومخلفــات العيــادات. 
يجــب أن تحــدد منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة وتتحكــم فــي المــواد والنفايــات الخطــرة فــي جميــع أنحــاء منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة مــن أجــل ضمــان ســالمة العامليــن والمرضــى واألقــارب والبائعيــن والبيئــة. وتُصنــف المــواد والنفايــات الخطــرة إلــى الفئــات 

التاليــة وفقـًـا لتصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة:
معدية	 
دوائية	 
كيميائية	 
معادن ثقيلة	 
حاويات مضغوطة	 
أدوات حادة	 

تتضمن خطة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
جــرد المخــزون الحالــي للمــواد الخطــرة المســتخدمة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ينبغــي أن يتضمــن الجــرد اســم المــادة أ. 

ونــوع الخطــر والموقــع واالســتخدام ومعــدل االســتهالك والمســئولية.
يجــب أن تكــون صحيفــة بيانــات ســالمة المــواد)MSDS( متاحــة وتتضمــن معلومــات مثــل البيانــات الفيزيائيــة، ونــوع المــواد ب. 

الخطــرة )قابلــة لالشــتعال، ســامة للخاليــا، مســببة للتــآكل، مســببة للســرطان، ...إلــخ(، والتخزيــن اآلمــن، التعامــل مــع/ التصرف 
فــي حالــة االنســكابات والتعــرض، اإلســعافات األوليــة، والتخلــص منهــا.

وضع الملصقات التعريفية المناسبة على المواد الخطرة.ج. 
إجراءات االستخدام اآلمن للمواد الخطرة والتعامل معها وتخزينها وانسكاباتها.د. 
فصــل جميــع تصنيفــات النفايــات الخطــرة ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا والتعامــل معهــا وتخزينهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا ه. 

بطريقــة مالئمــة. 
توافر معدات الحماية ومعدات إزالة االنسكابات الالزمة.و. 
التحقيق في الحوادث المختلفة مثل االنسكاب والتعرض وتوثيقها.ز. 
االمتثال إلى القوانين واللوائح، وتوافر التراخيص و/ أو التصاريح المطلوبة.ح. 
تدريب وتعريف العاملين.ط. 
تقييم الخطة وتحديثها سنويًا و/ أو عند اللزوم.ي. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة للتأكــد مــن أنــه 	 

ــة  ــاول جميــع متطلبــات الســالمة مــن المــواد الخطــرة، والتخزيــن اآلمــن، التعامــل معهــا ، واالنســكابات، ومعــدات الحماي يتن
ــا للقوانيــن واللوائــح.  المطلوبــة، والتخلــص مــن النفايــات وفقً

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة التخلــص مــن المــواد والنفايــات الخطــرة، وقوائــم جــرد المــواد والنفايــات الخطــرة، 	 
وكذلــك صحيفــة بيانــات ســالمة المــواد أثنــاء جلســة مراجعــة الوثائــق أو أثنــاء الجولــة والتتبــع بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

قــد يتفقــد ُمراجــع الهيئــة وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى المــواد الخطــرة و وتخزينهــا باإلضافــة إلــى عمليــة فصــل النفايــات 	 
والتخلــص النهائــي منهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ي(.
يضمن منشآة الرعاية الصحية األولية سالمة العاملين عند التعامل مع المواد و/ أو النفايات الخطرة.. 2
التخلص من النفايات يتم وفقا للقوانين واللوائح.. 3
يضمــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة االســتخدام اآلمــن للمــواد والتعامــل معهــا وتخزينهــا ووضــع ملصقــات عليهــا بطريقــة . 4

مالئمة.
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وثيقــة معتمــدة للتعامــل مــع االنســكابات والتحقيــق فيهــا وتســجيل الحــوادث المختلفــة . 5

المتعلقــة بالمــواد الخطــرة.
تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل تجميع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

المعايير ذات الصلة:
DAS.04 : برنامج السالمة من اإلشعاع؛DAS.09 : برنامج سالمة المعامل

ــاول األماكــن واإلجــراءات  ــي تتن ــة والت ــة العمــل اآلمن ــة خطــة بيئ ــة األولي ــة الصحي ــدي منشــآة الرعاي )NSR.18( ل :EFS.05
عاليــة الخطــورة ومتطلبــات ووســائل ومســئوليات الحــد مــن المخاطــر.

السالمة
الكلمات الرئيسية:
خطة إدارة السالمة

الغرض:
تلتزم الخدمات الصحية بتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين والزائرين. 

تحافــظ تدابيــر الســالمة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــي ســالمة المرضــى والعامليــن والــزوار مــن المخاطــر غيــر المالئمــة 
مثــل الكهربــاء ومــن الســلوك غيــر الالئــق مثــل العنــف واإلعتــداء. 

يجــب أن توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة ســالمة تتنــاول المبانــي والممتلــكات والمعــدات الطبيــة واألنظمــة مــن أجــل 
ضمــان بيئــة آمنــة للمرضــى وذويهــم والعامليــن والــزوار والمورديــن. 

تتضمن خطة السالمة على األقل ما يلي:
تقييم المخاطر االستباقي.أ. 
التخطيــط الفعــال لمنــع الحــوادث واإلصابــات وتقليــل المخاطــر المحتملــة والحفــاظ علــى ظــروف آمنــة لجميــع شــاغلي المــكان ب. 

للحــد مــن المخاطــر والســيطرة عليهــا.
عمليات مكافحة اآلفات والقوارض.ج. 
تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة المخاطــر المحتملــة بســبب تعطــل نظــام و/ أو ســلوك العامليــن، علــى ســبيل المثــال: د. 

ــدم  ــادة؛ وع ــع األدوات الح ــليم م ــر الس ــل غي ــاء؛ والتعام ــب الكهرب ــب عل ــقف بجان ــن الس ــاه م ــة؛ وتســرب المي ــة رطب أرضي
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االلتــزام بمعــدات الحمايــة الشــخصية فــي حالــة العمــل باألماكــن المرتفعــة وفــي حالــة القيــام بالتقطيــع واللحــام والتعامــل مــع 
ــي؛ والتخزيــن غيــر اآلمــن. الجهــد العال

التفتيش المنتظم مع توثيق النتائج وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية والمتابعة المناسبة.ه. 
التحسين من أجل التجديد أو االستبدال على المدى الطويل.و. 
التدريب على السالمة بناًء على تحليل مخاطر الوظيفة.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة/ خطــط الســالمة للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن الرصــد 	 

المناســب لتقييــم المخاطــر. 
ــة 	  ــة بمراجعــة خطــة جــوالت الرصــد وقائمــة التحقــق والمالحظــات المختلفــة واإلجــراءات التصحيحي ــد يقــوم ُمراجــع الهيئ ق

المالئمــة حيثمــا يكــون مناســبا. 
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة العمــال فــي مناطــق مختلفــة مثــل الــورش ومناطــق جمــع النفايــات للتحقــق مــن اســتخدام معــدات 	 

.)PPE( ــبة ــة الشــخصية المناس الحماي

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة معتمــدة لضمــان بيئــة عمــل آمنــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
العاملون على دراية بإجراءات السالمة المتعلقة بوظيفتهم.. 2
يتم تنفيذ إجراءات السالمة في جميع المناطق.. 3
يتم نشر تعليمات السالمة في جميع المناطق عالية الخطورة.. 4
يتم تقييم خطة إدارة السالمة وتحديثها سنويًا من خالل تجميع وتحليل البيانات الالزمة.. 5

المعايير ذات الصلة:
DAS.04: برنامج السالمة من اإلشعاع؛DAS.09 : برنامج سالمة المعمل.

)NSR.19( تتنــاول خطــة األمــن أمــن جميــع شــاغلي المــكان والممتلــكات بمــا فــي ذلك المناطــق المحظــورة والمعزولة  :EFS.06
باإلضافــة إلــى إجــراءات وأدوات ومســئوليات الحــد مــن المخاطــر و التحكــم بهــا.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

خطة األمن

الغرض:
عــادة مــا تفــرض منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة قواعــد ســلوك ال تتســامح مــع العنــف أو العــدوان أو الســرقة أو التحــرش أو 
ــن  ــى ســالمة العاملي ــاظ عل ــن. وللحف ــراد األســرة أو الزائري ــن أو المرضــى أو أف ــداء الجســدي أو اللفظــي أو اإلســاءة للعاملي االعت
والمرضــى والــزوار، قــد تســتخدم منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة مجموعــة مــن اإلجــراءات األمنيــة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام 
ــوم  ــا تق ــي المداخــل. كم ــي ف ــم اإللكترون ــة التحك ــن ، وأنظم ــذارات الطــواريء للعاملي ــة، وإن ــة المغلق ــر التلفزيوني ــرات الدوائ كامي

ــة بتعييــن موظفيــن أمــن. ــة األولي ــة الصحي بعــض منشــآت الرعاي
 تضمــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة حمايــة جميــع شــاغلي المــكان مــن العنــف واإلعتــداء والســرقات والتحــرش واالنتحــار 
والتهديــد بتفجيــر القنابــل واإلرهــاب وإطــالق النــار واختطــاف األطفــال. وتتضمــن خطــة األمــن، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 

مــا يلــي:
تقييم المخاطر األمنية.أ. 
التأكد من تحديد هوية المرضى والزوار والعاملين بمنشأة الرعاية الصحية األولية.ب. 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

136دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

تحديد هوية الموردين / المتعاقدين مع تحديد حركتهم داخل منشأة الرعاية الصحية األولية.ج. 
يجــب حمايــة المرضــى األكثــر عرضــه للمخاطــر مثــل كبــار الســن والرضــع وذوي االضطرابــات العقليــة وذوي اإلعاقــة مــن د. 

ســوء المعاملــة واألضــرار المذكــورة أعــاله.
يجب حماية األطفال من االختطاف.ه. 
يجب إجراء تجارب محاكاه لحاالت اختطاف طفل علي األقل مرة كل عام .و. 
مراقبة المناطق البعيدة والمعزولة.ز. 
برامج تدريب وتعريف العاملين.ح. 
تقييم الخطة سنويًا وإذا لزم األمر وفقًا لنتائج مؤشرات األداء الرئيسية أو الحوادث الرئيسية ذات الصلة.ط. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة/ خطــط األمــن للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن الرصــد  	 

المناســب لتقييــم المخاطــر وأمــن المناطــق عاليــة المخاطــر ومتطلبــات األمــن، وكذلــك المناطــق التــي يتــم التحكــم فــي الوصــول 
إليهــا. 

ــة 	  ــة بمراجعــة خطــة جــوالت الرصــد وقائمــة التحقــق والمالحظــات المختلفــة واإلجــراءات التصحيحي ــد يقــوم ُمراجــع الهيئ ق
الســليمة حيثمــا يكــون مناســبا. 

قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة األمــن والكاميــرات وشاشــات المراقبــة وبطاقــات هويــة العامليــن والمناطــق التــي يتــم 	 
التحكــم فــي الوصــول إليهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة أمــن تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة . 1

)ط(.
يتم تثقيف جميع العاملين بشأن خطة األمن على األقل مرة سنوياً.. 2
يتم تنفيذ اإلجراءات األمنية بما في ذلك تحديد هوية شاغلي المكان.. 3
يتم حماية شاغلي المكان من األذى، مثل العنف اإلعتداء واختطاف الرضع/ األطفال.. 4
يتم حماية وتأمين المناطق المحظورة والمعزولة.. 5
يتم تقييم خطة األمن وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

المعايير ذات الصلة:
PCC.10: متعلقات المرضى

ــن  ــة واالســتخدام اآلم ــار والصيان ــار والفحــص واالختب ــات اإلختي ــة عملي ــدات الطبي )NSR.20( تضمــن خطــة المع : EFS.07
ــة. للمعــدات الطبي

السالمة
الكلمات الرئيسية:

خطة المعدات الطبية

الغرض:
من  الهام وضع أدلة عمل أساسية بشأن سالمة المعدات والخدمات. 

تضع منشآة الرعاية الصحية األولية خطة إدارة المعدات الطبية والتي تتناول على األقل ما يلي: 
فحص واختبار المعدات الطبية الجديدة عند الشراء وعلى فترات زمنية محددة مسبقًا.أ. 
تدريــب العامليــن علــى االســتخدام اآلمــن للمعــدات الطبيــة علــى يــد شــخص مؤهــل ، وذلــك عنــد تعيينهــم وعنــد تركيــب معــدات ب. 

جديــدة، وبشــكل منتظــم ومحــدد مســبقًا.
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جرد المعدات الطبية ويتضمن ذلك توافر المعدات، ومدي أهمية المعدة، وخصائصها التشغيلية .ج. 
تحديد المعدات الطبية الحرجة. د. 
الصيانــة الوقائيــة الدوريــة وفقـًـا لتوصيــات الشــركة المصنعــة التــي توصــي عــادةً باســتخدام ملصقــات أو بطاقــات يــدون عليهــا ه. 

التواريــخ والمواعيــد المقــررة للصيانــة الوقائيــة الدوريــة أو وضــع ملصقــات تعريفيــة علــى المعــدات المعطلــة.
أعطال وإصالح المعدات الطبية.و. 
ــة، ز.  ــدات االحتياطي ــام المع ــذة، ونظ ــراءات المتخ ــك اإلج ــن ذل ــدات ، ويتضم ــة بالمع ــارة المتعلق ــداث الض ــع األح ــل م التعام

ــا. ــالغ عنه واإلب

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج صيانــة المعــدات الطبيــة لضمــان توافــر جميــع 	 

الوثائــق المطلوبــة، وجــرد المعــدات الطبيــة، وجــدول الصيانــة الوقائيــة، وجــدول المعايــرة، وســجالت تدريــب العامليــن. 
خــالل عمليــة المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة، قــد يتحقــق الُمراجــع مــن األداء الوظيفــي للمعــدات الطبيــة ويتتبــع ســجالت بعــض 	 

ــدات الطبية المع

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المعــدات الطبيــة والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية أفراد مؤهلون لإلشراف على إدارة المعدات الطبية.. 2
يتم تثقيف العاملين بشأن خطة المعدات الطبية على األقل مرة سنوياً.. 3
يتــم االحتفــاظ بســجالت جــرد المعــدات الطبيــة، وتدريــب المســتخدمين، وبطاقــات تعريــف المعدات، ووســائل االتصال بالشــركة . 4

فــي حــاالت الطــوارئ، واالختبــار عنــد التركيــب، والصيانــة الوقائيــة الدوريــة، والمعايــرة، وســجل األعطال.
تضمن منشآة الرعاية الصحية األولية أال يتعامل مع الُمعدة )المعدات( المتخصصة إال األشخاص المدربين والمؤهلين.. 5
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة.. 6

المعايير ذات الصلة:
 ICD.16: معدات ومستلزمات الطوارئ، DAS.02: المعايير الفنية ) مقاييس الممارسة(

)NSR.21( تتناول خطة المرافق األساسية الفحص المنتظم والصيانة واالختبار. :EFS.08
السالمة

الكلمات الرئيسية:
إدارة المرافق

الغرض:
مــن أهــم المرافــق تلــك المرافــق الميكانيكيــة )مثــل التدفئــة والتهويــة والتبريــد(؛ والمرافــق الكهربائيــة )أي مصــادر الطاقــة العاديــة 
ــي  ــا والت ــة الســباكة؛ والصــرف؛ ونظــم التكنولوجي ــاردة؛ وأنظم ــاه الســاخنة والب ــي حــاالت الطــوارئ(؛ والمي ــة ف ومصــادر الطاق
تشــمل عــدد ال يحصــى مــن أنظمــة االتصــاالت ونقــل البيانــات؛ ومرافــق النقــل العمــودي؛ وأنظمــة الوقــود؛ وأنظمــة التحكــم فــي 
الدخــول، وإنــذار تعــرض العامليــن للعنــف، وأنظمــة الرصــد؛ والغــازات الطبيــة، وأنظمــة التهويــة وشــفط الهــواء؛ وأنظمــة األنابيــب 

الهوائيــة. 
يجــب أن يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المرافــق مــن أجــل ضمــان كفــاءة وفعاليــة جميــع المرافــق، وتتضمــن 

الخطــة علــى األقــل مــا يلــي: 
ــة، أ.  ــة، والتدفئ ــازات الطبي ــاه، والغ ــدادات المي ــاء، وإم ــة المنشــآت ، الكهرب ــق الرئيســية، مثل:صيان ــة المراف ــع أنظم جــرد جمي

ــق، والمصاعــد. ــذارات الحري ــود، وإن ــة االتصــاالت، والصــرف الصحــي، ومصــادر الوق ــواء، وأنظم ــف اله ــة، وتكيي والتهوي
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ُمخطط نظام المرافق.ب. 
تدريب العاملين على خطة المرافق.ج. 
الفحص واالختبار الدوري/بشكل منتظم والصيانة التصحيحية للمرافق. د. 
اختبار المولد الكهربائي بأحمال وبدون أحمال بشكل منتظم.ه. 
توفير الوقود الالزم لتشغيل المولد في حالة الطوارئ.و. 
تنظيــف وتعقيــم خزانــات الميــاه واختبــار جــودة الميــاه بأخــذ عينــات بشــكل منتظــم مــن أجــل الفحــص الكيميائــي والبكتريولوجــي ز. 

مــع توثيــق النتائــج مــرة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر و/ أو عــدد مــرات أكثــر مــن ذلــك إذا اقتضــت القوانيــن واللوائــح أو حالــة 
مصــدر الميــاه.

خطة الصيانة الوقائية وفقا لتوصيات الشركة المصنعة.ح. 
تجمــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة البيانــات بشــكل منتظــم ودقيــق وتحللهــا، مثــل: تكــرار األعطــال، واالمتثــال للصيانــة ط. 

الوقائيــة مــن أجــل المراقبــة والتحديــث بشــكل صحيــح، وتحســين النظــم المختلفــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة إدارة المرافــق للتأكــد مــن توافــر جميــع األنظمــة 	 

المطلوبــة، والفحــص الــدوري، والصيانــة والمرافــق االحتياطيــة. 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة وثائــق الفحــص، وجــدول الصيانــة الوقائيــة، والعقــود، والمعــدات، فضــال عــن نتائــج اختبــار 	 

المولــدات و/ أو الخزانــات و/أو األنظمــة الرئيســية األخــرى 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة إدارة المرافــق والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة . 1

)أ( إلــى نقطــة )ط(.
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عاملين مؤهلين لإلشراف على أنظمة المرافق. . 2
يتم تثقيف العاملين بشأن خطة أنظمة المرافق  على األقل مرة سنوياً.. 3
يتم االحتفاظ بسجالت جرد أنظمة المرافق واختبارها وصيانتها الوقائية الدورية وسجل األعطال.. 4
يتم تحديد أنظمة المرافق الحرجة وضمان توافر مرافق احتياطية.. 5
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا من خالل جمع وتحليل البيانات الالزمة. 6

المعايير ذات الصلة:
 :OGM.08ــاء؛ ــر والبن ــدم والتطوي ــال اله ــلة والمنســوجات ؛IPC.09: أعم ــة المغس ــم؛IPC.08: خدم ــر والتعقي IPC.06: التطهي

ــة. EFS.09خطــة الكــوارث واألزمــات. ــاه آمن ــدادات مي ــود ؛CAI.06: إم إدارة العق

EFS.09: تتناول خطة االستعداد للطوارئ االستجابة إلى الكوارث المحتمل حدوثها.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
خطة الكوارث واألزمات

الغرض:
ــة. فانتشــرت  ــوارث الطبيعي ــر عرضــة للك ــدم التكنولوجــي، أصبحــت األرض أكث ــوث والتق ــادة التل ــة، وزي ــرات المناخي ــع التغي م
الفيضانــات والجفــاف واألعاصيــر والــزالزل واالنزالقــات األرضيــة. وشــهدت العقــود القليلــة الماضيــة زيــادة كبيــرة فــي الكــوارث 
ــائر  ــى الخس ــة إل ــز باإلضاف ــة بالعج ــاالت اإلصاب ــي األرواح وح ــائر ف ــث الخس ــن حي ــة، م ــرية هائل ــائر بش ــي خس ــبب ف ــا تس مم
االقتصاديــة الضخمــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد ال يمكــن الوقايــة الكاملــة مــن هــذه الكــوارث ولكــن يمكــن تقليــل تأثيرهــا مــن خــالل 
التخطيــط الفعــال. وتتســاوى فــي األهميــة »حــاالت الطــوارئ المحيطيــة« مثــل حــوادث الطــرق والقطــارات والطائــرات، والحرائــق، 
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والغــرق، والتدافــع فــي التجمعــات، والحــوادث الصناعيــة، واالنفجــارات، والهجمــات اإلرهابيــة التــي يحتمــل أن تتحــول إلــى حوادث 
ــي األرواح  ــم الخســائر ف ــى تتفاق ــؤدي إل ــوع ي ــم والن ــث الك ــي مــن حي ــي الكاف ــى االســتعداد الطب ــار إل ــة. إن االفتق ــات جماعي إصاب
وحــاالت اإلصابــة بالعجــز فــي جميــع أنحــاء البــالد. إن اتخــاذ تدابيــر االســتعداد قبــل وقــوع كارثــة يمكــن أن يزيــد بشــكل كبيــر مــن 
القــدرة علــى الســيطرة علــى األمــراض المعديــة ومنــع األوبئــة. وهــذه التدابيــر تتضمــن تدريــب العامليــن اإلكلينيكييــن والعامليــن فــي 
مجــال التوعيــة علــى تحديــد و مواجهــة / التعامــل مــع أمــراض معينــة تعتبــر مصــدر خطــورة؛ وتوفيــر مخــزون محلــي مــن إمــدادات 
ومعــدات التشــخيص والعــالج وتدابيــر الصحــة البيئيــة فــي حالــة تفشــي األمــراض؛ وتعزيــز أنظمــة الترصــد الصحــي وممارســة 
بروتوكــوالت إدارة المعلومــات حــول أمــراض معينــة؛ ورفــع مســتوى الوعــي بيــن الســكان الذيــن مــن المحتمــل أن يتأثــروا بكارثــة 
تتعلــق باألمــراض المعديــة والحاجــة إلــى اإلحالــة المبكــرة إلــى صحيــة. ومــن األمــراض الشــائعة التهابــات الجهــاز التنفســي الحــادة، 
واإلســهال، والحصبــة، وانتشــار القمــل، وتفشــي مــرض الحمــى القالعيــة. يجــب أن يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أداة 
لتقييــم المخاطــر مــن أجــل تحديــد أولويــات الطــوارئ المحتملــة علــى أســاس االحتمــال واألثــر والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا يلــي:

ــار، أ.  ــس الح ــزالزل، والطق ــرة، وال ــار الغزي ــل األمط ــة مث ــة والخارجي ــوارث الداخلي ــة والك ــم مخاطــر الطــوارئ المحتمل تقيي
وحــوادث المــرور، وانقطــاع التيــار الكهربائــي، والحرائــق، وتســرب الغــاز، باإلضافــة إلــى األوبئــة، والتــي قــد تؤثــر علــى 

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــى و/ أو أنشــطة منشــآة الرعاي مبن
درجة االستعداد حسب مستوى الخطر.ب. 
ــن ج.  ــف العاملي ــن وظائ ــة تتضم ــال واضح ــجرة اتص ــكل ش ــي ش ــي ف ــل الداخل ــون التواص ــا يك ــل : ربم ــتراتيجيات التواص اس

ــرطة. ــعاف والش ــز اإلس ــي ومرك ــاع المدن ــي الدف ــال الخارج ــوات االتص ــمل قن ــا تش ــم، وربم وأرقامه
وضوح واجبات ومسئوليات قادة وعاملين منشآة الرعاية الصحية األولية.د. 
تحديد الموارد المطلوبة مثل المرافق والمعدات الطبية واإلمدادات الطبية وغير الطبية، بما في ذلك الموارد البديلة.ه. 
استمرارية األعمال:و. 

i ..الفرز
ii ..الحفاظ على مهمة العاملين الرئيسية في حاالت الطوارئ: إدارة األنشطة اإلكلينيكية أثناء الكارثة

iii ..مواقع الرعاية البديلة والمرافق االحتياطية
iv ..يرتب منشآة الرعاية الصحية األولية النقل اآلمن للمرضى في حالة الطوارئ

جدول تجارب المحاكاة. يجب أن يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية تجارب المحاكاة.ز. 
i ..سيناريو تجربة المحاكاة

ii ..مالحظات على:إعالن الكود، والتوقيت، وحضور العاملين، واالستجابة، واالتصال، والفرز، واإلدارة اإلكلينيكية
iii ..إجراءات تصحيحية واضحة إذا لزم األمر
iv ..التغذية الراجعة إلى لجنة السالمة البيئية
v ..ملخص ما تم أثناء تجربة المحاكاة

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة االســتعداد للطــوارئ وســجالتها للتأكــد مــن أنهــا 	 

تناولــت جميــع المخاطــر المحــددة. 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة االســتعدادات مــن حيــث المعــدات واألدويــة والمســتلزمات وبطاقــات العمــل وغيــر ذلــك أثنــاء 	 

عمليــات التتبــع والجــوالت بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة خطــة االســتعداد للطــوارئ والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن . 1

نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
إجراء تدريب العاملين واختباره وتقييمه ، بما في ذلك التدريب على التصرف في حاالت تفشي األمراض المعدية.. 2
يجــري منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تجربــة محــاكاة واحــد علــى األقــل مــرة كل عــام ويتضمــن العناصــر المذكــورة فــي . 3
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الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
تقييم الخطة دوريا مع تجميع وتحليل البيانات الالزمة.. 4
يُثبــت منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة االســتعداد لحــاالت الطــوارئ المحــددة وتوجــد قائمــة باإلمــدادات والمعــدات المطلــوب . 5

تخزينهــا لحــاالت التفشــي المحتملــة.

المعايير ذات الصلة:
QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر؛MMS.01 : برنامــج إدارة الــدواء؛SIP.01 : خدمــات الجراحــة واإلجــراءات التداخليــة؛-
DAS.05 : تخطيــط وإدارة خدمــات المعامــل؛DAS.01 : تخطيــط خدمــات التصويــر الطبــي؛IPC.02 : برنامــج مكافحــة و منــع 
انتشــار العــدوى، تقييــم المخاطــر، أدلــة العمــل؛OGM.02 : إدارة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛OGM.03 : قيــادات منشــآة 

ــة، EFS.08: خطــة إدارة المرافــق ــة األولي ــة الصحي الرعاي
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مكافحة و منع انتشار العدوى
Infection Prevention and Control

الغرض من الفصل:
إن مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى نهــج علمــي وحــل عملــي يهــدف إلــى منــع الضــرر الناجــم عــن العــدوى للمرضــى و/ أو العامليــن 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. ويرتكــز علــى علــم األمــراض المعديــة وعلــم األوبئــة والعلــوم االجتماعيــة وتعزيــز النظــام الصحــي. 
ــا فريــدًا فــي مجــال ســالمة المرضــى والتغطيــة الصحيــة الشــاملة الجيــدة نظــًرا ألنهــا  تحتــل مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى موقعً

ذات صلــة بالعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمرضــى فــي كل نقطــة مــن نقــاط الرعايــة الصحيــة. 
يهــدف برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى إلــى تحديــد وتقليــل أو القضــاء علــى مخاطــر اكتســاب العــدوى ونقلهــا بيــن المرضــى 
ــع  ــة و من ــج مكافح ــوم برنام ــا يق ــادة م ــع. ع ــزوار والمجتم ــالب وال ــن والط ــة والمتطوعي ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف والعاملي
انتشــار العــدوى علــى أســاس المخاطــر المحتملــة؛ وهــذا يعنــي الحاجــة إلــى تقييــم المخاطــر مــن أجــل التحديــد الفــوري لمخاطــر 
العــدوى المحتملــة وتناولهــا بشــكل اســتباقي بيــن األفــراد وفــي البيئــة. ثــم توضــع الحلــول وفقًــا لذلــك مــن خــالل وضــع السياســات 
واإلجــراءات المناســبة، بالتزامــن مــع التثقيــف المناســب للعامليــن. لــذا، يجــب أن تختلــف أنشــطة مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى 
مــن مركــز إلــى آخــر بنــاء علــى األنشــطة اإلكلينيكيــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ونطــاق خدماتهــا وعــدد الســكان الذيــن تقــدم 

لهــم الخدمــات.
ــى البرنامــج، ويجــب أن يوجــد  ــع انتشــار العــدوى مســئولية اإلشــراف عل ــق برنامــج مكافحــة و من ــق أعضــاء فري ــى عات ــع عل تق
توصيــف وظيفــي مفصــل لجميــع أعضــاء الفريــق. ويجــب أن يكــون العاملــون مؤهلــون بمــا يكفــي لتلبيــة احتياجــات منشــآة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة. هــذه االحتياجــات تنطلــق مــن حجــم المركــز ومــدى تعقــد األنشــطة ومســتوى المخاطــر ونطــاق البرنامــج. وتكــون 

المؤهــالت المطلوبــة عبــارة عــن تعليــم وتدريــب وخبــرة وشــهادات. 
يعتمــد برنامــج وأنشــطة مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى علــى المعرفــة العلميــة الحاليــة وأدلة العمــل الوطنيــة والدولية )مركــز الوقاية 
ــاد  ــة )APIC(  ,  واالتح ــم األوبئ ــدوى وعل ــة الع ــي مجال مكافح ــة المهنيين ف ــا )CDC( وجمعي ــيطرة عليه ــراض والس ــن األم م
الدولي لمكافحة العــدوي IFIC((، إلــى جانــب القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا. يجــب تخطيــط البرنامــج ونشــره والتعريــف بــه و 

. بعته متا

الهدف من الفصل:
تشمل العمليات واألنشطة المهمة التي يتناولها هذا الفصل ما يلي:

هيكل فعال لمكافحة و منع انتشار العدوى.. 1
االحتياطات القياسية من خالل تناُول السياسات واإلجراءات والتنفيذ و المتابعة.. 2
أنشطة التنظيف والتطهير البيئي.. 3
ممارسات الحقن اآلمن.. 4
االحتياطات القائمة على إنتقال العدوى وتحديد مكان المريض.. 5
برنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع الخدمات المساندة.. 6
اإلجراءات الوقائية أثناء التشييد والترميم.. 7
المراقبة وتحسين الجودة.. 8
تصميــم وتنفيــذ مشــاريع تحســين برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى بنــاًء علــى متابعــة برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار . 9

العــدوى وتحليــل مؤشــرات األداء الرئيســية.
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وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
األدلة الوطنية اإلرشادية لمكافحة العدوي. 1
قرار وزارة الصحة والسكان بشأن تطوير أقسام مكافحة ومنع انتشار العدوى . 2
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2004/187 بشأن العاملين بمكافحة العدوى. 3
القرار الرئاسي 2014/14 بشأن تقييم األداء . 4
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2015/753 بشأن إدارة النفايات الطبية. 5
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2004/153 بشأن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي. 6
قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2015/523 بشأن إعادة استخدام األجهزة واألدوات ذات االستخدام الواحد. 7
الكود المصري لتصميم منشآت الرعاية الصحية. 8
قانون البيئة المصري. 9
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هيكل كفء لبرنامج مكافحة و منع انتشار العدوى

IPC.01: تنســيق واإلشــراف علــي أنشــطة مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وأدلــة العمــل 
الوطنيــة والدوليــة.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

فريق مكافحة و منع انتشار العدوى، لجنة مكافحة و منع انتشار العدوى

الغرض:
إن وجــود فريــق مؤهــل لمكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يضمن زيــادة فعاليــة برنامــج مكافحة ومنع 
انتشــار العــدوى فــي جميــع مراحلــه ومنهــا وضــع البرنامــج وتنفيــذه ومتابعتــه. يشــارك المعنييــن بالخدمــة والقائميــن بالعمليــات فــي 
مرحلــة صنــع القــرار، وبالتالــي فــإن وجــود لجنــة متعــددة التخصصــات لمكافحــة و منــع انتشــار العــدوى أمــر لــه أهميتــه مــن أجــل 
وجــود صلــة مســتمرة بيــن اإلدارة العليــا وفريــق مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى وجميــع األماكــن اآلخــري بمنشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة. لضمــان فاعليــة برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى، يجــب أن يقــوم فريــق مؤهــل بوضــع البرنامــج واإلشــراف عليــه 
ووضــع خطــة عمــل لتنفيــذ هــذا البرنامــج وتثقيــف جميــع العامليــن بشــأن أدوارهــم فيــه. ويجــب أن تلبــي مؤهــالت وعــدد أعضــاء 
الفريــق احتياجــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وتعتمــد هــذه االحتياجــات علــى حجــم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتعقيــد 
األنشــطة ومســتوى المخاطــر فضــالً عــن نطــاق البرنامــج. وقــد تتمثــل المؤهــالت فــي خبــرة علميــة ، تدريــب، شــهادات ويجــب أن 
توجــد لجنــة منَظمــة لمكافحــة العــدوى؛ ويجــب تمثيــل جميــع التخصصــات ذات الصلــة فــي اللجنــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
ممثــل عــن الخدمــات الطبيــة، وممثــل عــن خدمــات التمريــض، وممثــل عــن خدمــات النظافــة، وممثــل عــن المعمــل، وممثــل عــن 

الصيدليــة، وممثــل عــن خدمــات التعقيــم، ...إلــخ. ويجــب أن يكــون للجنــة الحــق فــي اســتدعاء أي شــخص تــراه مناســبا.

دليل عملية المراجعة:
قــد يتعــرف ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة علــى هيــكل مكافحــة العــدوى بالهيــكل التنظيمــي لمنشــآة الرعايــة 	 

الصحيــة األوليــة خــالل جلســة التعريــف بالمنشــآة. 
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة مــن وجــود قــرار معتمــد بتشــكيل فريــق مــن العامليــن المتخصصيــن مــن خــالل إجــراء مقابــالت 	 

ــن. ــات العاملي ــي وشــهاداتهم أو مؤهالتهــم خــالل جلســة مراجعــة ملف معهــم ومراجعــة توصيفهــم الوظيف
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوي لتقييــم وجــود قــرار الموافقــة علــي تشــكيل لجنــة مكافحــة العــدوي، 	 

وســجل االجتماعــات الشــهرية لمــدة 6 شــهور ماضيــة، والتوصيــات وأي ســجالت تثبــت القيــام بمتابعــة التوصيــات.  

أدلة التطابق مع المعيار:
قائــد فريــق مكافحــة العــدوي هــو متخصــص رعايــة صحيــة كــفء ومختــص ويوجــد فريــق مكلــف بمكافحــة العــدوي ولديــه . 1

وقــت كاف ألنشــطة مكافحــة العــدوي  
فريق مكافحة العدوي لديه القدرة علي التواصل مع اإلدارة العليا وجميع أماكن التشغيل بالمنشآة بفاعلية. 2
لجنة مكافحة ومنع انتشار العدوي لديها شروط مرجعية واضحة وممثلين مختلفين من تخصصات ذات الصلة. 3
4 .ً تجمع لجنة مكافحة ومنع انتشار العدوي علي األقل مرة شهريا
يتم تسجيل اجتماعات لجنة مكافحة ومنع انتشار العدوي. 5
يتم متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة في نهاية اجتماعاتها. . 6

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: التوصيف الوظيفي، OGM.02: إدارة منشآت الرعاية الصحية األولية.
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IPC.02: وضع وتنفيذ ومراقبة برنامج شامل لمكافحة و منع انتشار العدوى.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج مكافحة و منع انتشار العدوى، تقييم المخاطر، أدلة العمل

الغرض:
إن وضــع برنامــج شــامل لمكافحــة و منــع انتشــار العــدوى أمــر شــديد األهميــة مــن أجــل تقليــل مخاطــر العــدوى بشــكل فعــال. ويعــد 
برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى جــزًءا متكامــل مــن برامــج تحســين الجــودة وســالمة المرضــى، وذلــك مســتخدماً القيايــات 
ــع  ــة لتحســين أنشــطة مكافحــة و من ــاس ضروري ــات الناتجــة عــن القي ــة. المعلوم ــة األولي ــة الصحي ــة لمنشــآة الرعاي ــة الهام الوبائي
انتشــار العــدوى وتقليــل معــدالت العــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة. يمكــن أن تســتخدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة البيانــات 
ــة. إن  ــة بمؤسســات أخــرى مماثل ــاس بشــكل أفضــل مــن خــالل فهــم المعــدالت واالتجاهــات المماثل والمعلومــات الناتجــة عــن القي
برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى الفعــال يجــب أن يكــون شــامالً ويجــب أن يتضمــن جميــع جوانــب رعايــة المرضــى، وصحــة 
العامليــن، وجميــع الخدمــات التــي ثقدمهــا منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويتطلــب وضــع البرنامــج نهًجــا متعــدد التخصصــات 
ــن  ــب أن يضم ــه. ويج ــالته وأهداف ــق رس ــل تحقي ــن أج ــة م ــليمة وحديث ــادر س ــة ومص ــززه معرف ــون ويع ــون مؤهل ــره عامل يباش
البرنامــج أيًضــا تثقيــف وتدريــب جميــع العامليــن وتقديــم التثقيــف الــالزم إلــى المرضــى واألســر. مــن الضــروري أن تقــوم منشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة برصــد جميــع األنشــطة علــى خلفيــة برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى. ويعتمــد برنامــج وأنشــطة 
ــة  ــادات الوطني ــة واالرش ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــنوية بمنش ــم المخاطــر الس ــة تقيي ــى خط ــدوى عل ــار الع ــع انتش ــة و من مكافح
ــم األوبئة واالتحــاد  ــة المهنيين فــي مجال مكافحــة العــدوى وعل ــة مــن األمــراض والســيطرة عليهــا وجمعي ــة )مركــز الوقاي والدولي
ــا.  ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــة والقواني ــات المقبول ــب الممارس ــى جان ــدوي( APIC, IFIC, etc.( )CDC,، إل الدولي لمكافحة الع
ــم وتحســين  ــة وتقيي ــا مــن أجــل مراقب ــة وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة به ــة أولي ــة صحي ــى كل منشــآة رعاي يجــب عل
برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى. وأمثلــة مؤشــرات األداء الرئيســية تتضمــن النســبة المئويــة لالمتثــال لنظافــة اليديــن الصحيــة 

ونتائــج مراقبــة التعقيــم.

دليل عملية المراجعة:
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى مــن أجــل تقييــم 	 

وجــود تقييــم المخاطــر، وبرنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى الــذي يعتمــد علــى تقييــم المخاطــر ويغطــي جميــع مناطــق 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ويشــمل جميــع األفــراد ذوي الصلــة، وخطــة التدريــب أو تقريــر التقييــم الســنوي، وتحديــث 

برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى. 
يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى مــن أجــل تقييــم وجــود قائمــة اإلجــراءات والعمليــات 	 

المرتبطــة بزيــادة خطــر اإلصابــة بالعــدوى، والسياســات واإلجــراءات فــي وحــدة مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى والخدمــات 
فــي الزيــارات المجدولــة أو خطــة )خطــط( تحســين مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى. 

يفحــص ُمراجــع الهيئــة وثائــق مراقبــة البيانــات وتقاريــر تحليــل بيانــات مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى وتوصيــات التحســين 	 
و يالحــظ تنفيذهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد برنامج لمكافحة و منع انتشار العدوى يصف النطاق واألهداف والتوقعات وطرق الترصد.. 1
برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى يشــمل جميــع مناطــق منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ويتنــاول المرضــى والعامليــن . 2

والزائريــن والمجتمــع الخارجــي.
تحدد منشآة الرعاية الصحية األولية األماكن والخدمات حيث يزيد احتمال خطر اإلصابة بالعدوى و المخاطر المحتملة.. 3
برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى يعتمــد علــى تقييــم مخاطــر مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى، والمعرفــة العلميــة الحاليــة، . 4

وإرشــادات الممارســة المقبولــة، والقوانيــن واللوائــح المعمــول بها.
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برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى يتضمــن خطــة تدريــب جميــع متخصصــي الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى زيــادة . 5
وعــي المريــض.

تقــوم منشــأة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع وجمــع وتحليــل والبيانــات ورفــع التقاريــر عــن برنامــج مكافحــة العــدوى ويتخــذ . 6
اإلجــراءات المناســبة للتحســين

المعايير ذات الصلة:
MMS.02: برنامج إدارة مضادات الميكروبات ، EFS.09: خطة الكوارث واألزمات، CAI.05: الرصد ورفع التقارير

ممارسات آمنة وفعالة للوقاية من العدوى

)NSR.03( تبنــي ومالئمــة أدلــة عمــل قائمــة علــي األدلــة لنظافــة وتطهيــر األيــدي فــي جميــع أنحــاء منشــآة الرعايــة  :IPC.03
الصحيــة األوليــة مــن أجــل منــع العــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

نظافة وتطهير األيدي 

الغرض:
تعــد نظافــة وتطهيــر األيــدي الركيــزة األساســية  فــي الحــد مــن انتقــال العــدوى ببيئــة الرعايــة الصحيــة. وهــي تعتبــر االســتراتيجية 

األكثــر فاعليــة وكفــاءة لمكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى. 
يجــب أن تتوافــر مرافــق نظافــة وتطهيــر األيــدي بأعــداد مناســبة، كمــا يجــب أن تتوافــر أدوات ومســتلزمات نظافــة وتطهيــر األيــدي 

)صابــون اليــد ومطهــرات اليــد والمناشــف ذات االســتخدام الواحــد( فــي األماكــن المناســبة. 
وتعــد المنتجــات الكحوليــة لدلــك األيــدي هــي المنتجــات المفضلــة الحاليــة لإلجــراء الروتينــي لنظافــة وتطهيــر األيــدي مــا لــم تكــن 

اليديــن متســخة بشــكل واضــح ، ممــا يســاعد علــي  ســد العجــز فــي عــدد األحــواض.
دليل عملية المراجعة:

قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة وأدلة عمل نظافة اليدين. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بمراجعة الملصقات التعليمية والسجالت عن نظافة  وتطهير اليدين. 	 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع العامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لالستفســار عــن أســاليب نظافــة وتطهيــر 	 

اليديــن والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة: »اللحظــات الخمــس لنظافــة اليديــن«. 
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مرافــق غســل اليديــن فــي كل عيــادة ويتحقــق مــن توافــر المســتلزمات )الصابــون، والمناديــل الورقيــة، 	 

وكحــول دلــك األيــدي، ...إلخ(. 
ــدي: و«اللحظــات الخمــس 	  ــة األي ــة بالطــرق الصحيحــة لنظاف ــة الصحي ــزام متخصصــي الرعاي ــة الت ــد يالحــظ ُمراجــع الهيئ ق

ــة. ــن« المحــددة بواســطة منظمــة الصحــة العالمي ــة اليدي لنظاف

أدلة التطابق مع المعيار:
تتبني منشآة الرعاية الصحية األولية أدلة عمل حالية .. 1
قامــت منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بوضــع سياســات وإجــراءات نظافــة وتطهيــر األيــدي كمــا تعمــل علــي إتاحتهــا بســهولة . 2

وتنفذهــا وفقــاً ألدلــة العمــل الحاليــة والقائمــة علــي األدلــة.
يتم تدريب متخصصي الرعاية الصحية على هذه السياسات واإلجراءات.. 3
ــر المرافــق الالزمــة لغســيل األيــدي . 4 ــم توفي ــة ، ويت ــة بنظافــة وتطهيــر األيــدي موجــودة باألماكــن ذات الصل ــات التوعي ملصق

ــة . باألعــداد واألماكــن المطلوب
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتتبــع البيانــات المتعلقــة بعمليــة نظافــة  وتطهيراأليــدي وتجمعهــا وتحللهــا وترفــع تقاريــر . 5

. بها
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تعمل منشآة الرعاية الصحية األولية على فرص التحسين المحددة فيما يخص عملية نظافة  وتطهيراأليدي.. 6

المعايير ذات الصلة:
APC.01: اســتدامة التطابــق مــع متطلبــات التســجيل، MMS.12: تحضيــر األدويــة ووضــع ملصقــات تعريفيــة عليهــا وصرفهــا 

وإعطائهــا

IPC.04: يتم تنفيذ اإلجراءات االحترازية القياسية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
اإلجراءات االحترازية القياسية

الغرض:
ــا لمركــز مكافحــة األمــراض، فــإن اإلجــراءات االحترازيــة القياســية هــي الحــد األدنــى مــن الممارســات الوقائيــة مــن العــدوى  وفقً
التــي تنطبــق علــى جميــع أشــكال رعايــة المريــض فــي أي مــكان تُقــدم فيــه الرعايــة الصحيــة ، بغــض النظــر عــن الحالــة الوبائيــة 
للمريــض ســواء اصابــة محتملــة أو مؤكــدة،. باإلضافــة إلــى نظافــة وتطهيــر األيــدي ، تتضمــن اإلجــراءات االحترازيــة القياســية مــا 

يلــي:
استخدام معدات الحماية الشخصية )مثل القفازات واألقنعة والنظارات(.	 
استخدام الصابون والمنظفات والمطهرات والمعقمات.	 
آداب النظافة التنفسية / آداب السعال.	 
التعامل اآلمن مع األدوات الحادة )الضوابط الهندسية وممارسات العمل(.	 
ممارسات الحقن اآلمن )أي تقنية معقمة إلعطاء األدوية بالحقن(.	 
أدوات وأجهزة معقمة.	 
تنظيف وتطهير األسطح في البيئة المحيطه.	 

يعتمــد اختيــار اإلجــراءات االحترازيــة القياســية المناســبة علــى تقييــم المخاطــر الــذي يتــم إجــراؤه فــي نقــاط الرعايــة، ولهــذا فــإن 
ــن  ــة المرضــى والمرافقي ــة التنفســية الصحي ــة. يجــب أن تســتهدف جهــود النظاف ــة األهمي ــي غاي ــن أمــر ف ــب  العاملي ــف وتدري تثقي
ــا اســتخدام إبــر معقمــة  اآلخريــن الذيــن يعانــون مــن أعــراض الجهــاز التنفســي. ويجــب علــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة دائًم
أحاديــة االســتخدام، وإبــرة لــكل حقنــة يتــم إعطاؤهــا، والتأكــد مــن أن جميــع معــدات الحقــن واألمبــوالت ال يشــوبها أي تلــوث. يتــم 
إجــراء التدريــب المناســب كمــا يتــم التدريــب علــي تسلســل ارتــداء وخلــع معــدات الحمايــة الشــخصية المختلفــة بهــدف الحفــاظ علــى 
أقصــى قــدر مــن الحمايــة طــوال العمليــة. لــدي بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة آليــة واضحــة وجــدول لتنظيــف وتطهيــر البيئــة 
المحيطــة بمــا فــي ذلــك الجــدران واألرضيــات واألســقف واألثــاث؛ ويجــب أن يتــم ذلــك وفقــا لتصنيــف مناطــق الرعايــة الصحيــة.

يجب أن يتناول الجدول الزمني أنشطة تنظيف البيئة المحيطة لكل منطقة على النحو التالي:
األنشطة التي يتعين القيام بها يومياً.أ. 
األنشطة التي يتعين القيام بها في كل نوبتجية.ب. 
أنشطة التنظيف العميق.ج. 

دليل عملية المراجعة:
ــات 	  ــر المنظف ــع تواف ــظ الُمراج ــد يالح ــة، ق ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــا الهيئ ــذي تجريه ــة ال ــة المراجع ــاء عملي أثن

ــة.  ــق ذات الصل ــي المناط ــتخدامها ف ــا واس ــول إليه ــة الوص ــات وإمكاني ــرات والمعقم والمطه
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مــدى توافــر معــدات الوقايــة الشــخصية وإمكانيــة الحصــول عليهــا، و قــد يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع 	 

العامليــن لالستفســار عــن توافــر معــدات الحمايــة الشــخصية بشــكل دائــم  وإمكانيــة الوصــول إليهــا واســتخدامها بشــكل مناســب. 
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ــبة، 	  ــن المناس ــي األماك ــعال ف ــة/ آداب الس ــية الصحي ــة التنفس ــات آداب النظاف ــر ملصق ــدى تواف ــة م ــع الهيئ ــظ ُمراج ــد يالح ق
ــوارد ذات  ــر الم ــة، وتواف ــن ذات الصل ــي األماك ــتخدامها ف ــات واس ــرات والمعقم ــات والمطه ــى المنظف ــة الوصــول إل وإمكاني

ــبة. ــن المناس ــي األماك ــا ف ــة الوصــول إليه ــة وإمكاني الصل

أدلة التطابق مع المعيار:
توفــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معــدات الحمايــة الشــخصية والمنظفــات والمطهــرات والمعقمــات وتكــون دائمــا متاحــة . 1

ويســهل الوصــول إليهــا وتتوفــر بهــا مواصفــات المنتــج القياســية الالزمــة ألداء المهــام.
توجد ملصقات آداب النظافة التنفسية الصحية/ آداب السعال في األماكن المناسبة.. 2
ــراءات . 3 ــا لإلج ــات وفقً ــددة الجرع ــوالت متع ــتخدام األمب ــم اس ــى، ويت ــن المرض ــادل بي ــة بالتب ــات الوريدي ــتخدم الزجاج ال تس

ــدة. ــة الواح ــة الجرع ــتخدام أمبول ــم اس ــن يت ــا أمك ــدة و كلم المعتم
توجــد قائمــة بأنشــطة وأوقــات تنظيــف كل منطقــة وتشــمل جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة . 4

)ج(.
يتم تنفيذ جميع اإلجراءات الطبية في بيئة ال تنطوي على خطر اإلصابة بالعدوى.. 5

المعايير ذات الصلة:
WFM.05: برنامــج التعريــف؛WFM.06:: برنامــج التعليــم المســتمر؛IPC.02 : برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوي وتقييــم 

المخاطــر وأدلــة العمــل؛IPC.05 : احتماليــة اإلصابــة بأمــراض معديــة.

ــي إصابتهــم بمــرض  ــن يشــتبه ف ــة محــددة للتعامــل مــع المرضــى الذي ــة عملي ــة األولي ــة الصحي ــدي منشــآة الرعاي IPC.05 : ل
معــدي.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

االشتباه في اإلصابة بمرض معدي

الغرض:
ــت زيــادة خطــر انتقــال الكائنــات الحيــة الدقيقــة مــن المريــض، يوضــع المريــض فــي غرفــة/ منطقــة انتظــار منفصلــة عنــد  إذا ثَبُ
توفرهــا. والمرضــى الذيــن يُحتمــل أن يلوثــوا البيئــة، أو المرضــى الذيــن ال يحافظــون علــى النظافــة الصحيــة المالئمــة، أو المرضــى 
ــد  ــة فيجــب أيضــاً وضعهــم فــي غرفــة منفــردة عن ــة بعــد اإلصاب الذيــن يزيــد خطــر أصابتهــم بالعــدوى أو حــدوث أعــراض جانبي
ــة، يجــب الحفــاظ علــى التباعــد عــن المريــض لمســافة ال تقــل عــن  ــة عــدم توفــر غرفــة/ منطقــة انتظــار منفصل توفرهــا. فــي حال
ــة التنفســية  ــم بممارســة آداب النظاف ــة يجــب توجيهه ــن أعــراض تنفســية اإلكلينيكي ــون م ــن يعان ــر. والمرضــى الذي ــدام أو أكث 3 أق
الصحيــة والســعال ويجــب إعطائهــم أقنعــة جراحيــة الرتدائهــا حتــى تتوفــر غرفــة فحــص. المرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى اجــراءات 
احترازيــة تتعلــق بنقــل العــدوى عــن طريــق الــرذاذ يجــب وضعهــم فــي غرفــة الفحــص فــي أقــرب وقــت ممكــن. يجــب علــى مقدمــي 

الرعايــة الصحيــة ارتــداء أقنعــة جراحيــة عنــد دخــول الغرفــة.
ــد المرضــى المشــتبه أو المؤكــد إصابتهــم بعــدوى تنتقــل عــن طريــق  تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بروتوكــوالت لتحدي
الهــواء. المريــض الــذي يحتــاج إلــى احتياطــات احترازيــة تتعلــق بنقــل العــدوى عــن طريــق الهــواء يجــب وضعــه فــي غرفــة ذات 
ضغــط ســلبي. فــي حالــة عــدم توفــر غرفــة ذات ضغــط ســلبي، يوضــع المريــض فــي غرفــة الفحــص مــع وجــود فلتــر هيبــا محمــول 
ــم يتوفــر فلتــر هيبــا محمــول، يجــب التأكــد مــن أن المريــض يرتــدي  )مرشــح عالــي الكفــاءة لتنقيــة الهــواء مــن الجســيمات(. إذا ل
قنــاع جراحــي. بغــض النظــر عــن نــوع الغرفــة التــي يتواجــد فيهــا المريــض، يجــب علــى الموظفيــن دائًمــا اتخــاذ إجــراءات حمايــة 

الجهــاز التنفســي المناســبة.
اإلجــراءات البيئيــة: التنظيــف الروتينــي لألســطح التــي يكثــر لمســها هــو المعيــار القياســي. يجــب أن يرتــدي عاملــي الخدمــات البيئيــة 
قنــاعN95  عنــد دخــول الغرفــة. بعــد مغــادرة المريــض غرفــة الفحــص، يجــب أن تتــرك خاليــة لفتــرة كافيــة )حوالــي ســاعة واحــدة(.
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقييــم السياســات واإلجــراءات 	 

الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة. 
ــى 	  ــة، قــد يالحــظ الُمراجــع منطقــة واحــدة عل ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــة المراجعــة التــي تجريهــا الهيئ ــاء عملي أثن

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــا لســعة منشــآة الرعاي األقــل مخصصــة لعــزل المريــض وفقً

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تحديد المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بأمراض معدية إكلينيكية وعزلهم في المنطقة المحددة.. 1
يلتــزم مقدمــو الرعايــة الصحيــة بارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية فــي حالــة رعايــة المرضــى المشــتبه فــي إصابتهــم بمــرض . 2

معدي.
يتم إجراء التنظيف والتطهير البيئي وفقًا لبرنامج مكافحة و منع انتشار العدوى المعتمد.. 3

المعايير ذات الصلة:
IPC.04: اإلجراءات االحترازية القياسية.

IPC.06  : تطهير/ تعقيم معدات رعاية المرضى وفقاً ألدلة عمل قائمة علي األدلة ووفقا لتوصيات الشركة المصنعة.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
التطهير، التعقيم

الغرض:
إن التعامل مع معدات رعاية المرضى عملية بالغة األهمية  داخل أي منشآة رعاية صحية أولية. 

ــة العمــل الخاصــة بالتنظيــف والتعقيــم  ــة بإتبــاع الممارســات القياســية وأدل مــن الهــام للغايــة أن يقــوم متخصصــي الرعايــة الصحي
ــة. ــة/ الجراحي ــة تتضمــن مالمســة المعــدات الطبي ــد أي إجــراءات إكلينيكي ــر عن والتطهي

إن عملية التنظيف خطوة إلزامية في التعامل مع معدات رعاية المرضى. 
يمكن إجراء التنظيف والتطهير والتعقيم في منطقة معالجة مركزية لها خط سير عمل محدد.

تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة التعقيــم/ التطهيــر، والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا 
يلــي:
استالم وتنظيف المعدات المستعملة.أ. 
التحضير والتعامل.ب. 

i . ــدات ــر المع ــن تطهي ــث يتضم ــبولدينج  Spaulding classification . حي ــف س ــا لتصني ــة المعالجــة وفقً ــار طريق اختي
واألجهــزة الطبيــة علــى تقنيــات منخفضــة ومتوســطة وعاليــة المســتوى. يُطبــق التطهيــر عالــي المســتوى )إذا كان التعقيــم 
ــل  ــف، مث ــر نظي ــد الغي ــة أو الجل ــي تتالمــس مــع األغشــية المخاطي ــط الت ــدات شــبه الحرجــة فق ــى المع ــر ممكــن( عل غي
ــرات  ــخ. والمطه ــرة، ...إل ــة والحنج ــة الهوائي ــر القصب ــر، ومناظي ــس والتخدي ــزة التنف ــي، وأجه ــاز الهضم ــر الجه مناظي
ــن. ــد، وبيروكســيد الهيدروجي ــد، وأورثوفثفالداهي ــي المســتوى تشــمل جلوتارالداهي ــر عال ــي التطهي ــتخدم ف ــي تُس ــة الت الكيميائي

ii ..يجب أن يستخدم التعقيم لجميع المعدات الحرجة وشبه الحرجة التي ال تتأثر بالحرارة
iii . ــن ــا م ــة وغيره ــماعات الطبي ــل الس ــدات مث ــط( لمع ــة فق ــر الحرج ــدات غي ــتوى )للمع ــض المس ــر منخف ــتخدم التطهي يس

ــد الســليم. وبخــالف المعــدات الحرجــة وشــبه الحرجــة، يمكــن تطهيــر معظــم المعــدات غيــر  المعــدات التــي تلمــس الجل
ــة. ــة معالجــة مركزي ــى منطق ــا إل ــى نقله ــاج إل ــي مــكان اســتخدامها وال تحت ــي يمكــن إعــادة اســتخدامها ف الحرجــة الت

وضع ملصقات تعريفية على العبوات المعقمة.ج. 
تخزيــن المســتلزمات النظيفــة والمعقمــة: يتــم تخزينهــا بشــكل صحيــح فــي مناطــق تخزيــن محــددة تكــون نظيفــة وجافــة وال يصل د. 

إليهــا الغبــار والرطوبــة ودرجــات الحــرارة القصــوي. مــن الناحيــة المثاليــة، يتــم تخزيــن المســتلزمات المعقمــة بشــكل منفصــل 
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عــن المســتلزمات النظيفــة، ويجــب أن يكــون الوصــول إلــى مناطــق التخزيــن المعقمــة محــدودًا.
استخدام دفاتر لتسجيل عملية التعقيم.ه. 
مستويات المخزون.و. 
تاريخ انتهاء صالحية المعدات المعقمة.ز. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقييــم السياســات واإلجــراءات 	 

الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة. 
خــالل الجــوالت والتعقــب بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة عــدد أجهــزة التعقيــم مــن الفئــة ) ب 	 

ــادي  ــواء أح ــق ه ــع تدف ــار م ــا للمعي ــة وفقً ــود مناطــق منفصل ــغ )pre-vacuum class B sterilizers(، ووج ــل التفري ( قب
ــر القياســية.  ــن تســتوفي المعايي االتجــاه، ووجــود مناطــق تخزي

قد يتحقق ُمراجع الهيئة من قدرة العاملين على أداء عملية التعقيم بشكل صحيح.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــر . 1 ــع العناص ــاول جمي ــي تتن ــم والت ــر والتعقي ــة التطهي ــه عملي ــدة توج ــة معتم ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش يوج

ــة )ز(. ــى النقط ــة )أ( إل ــن النقط ــرض م ــي الغ ــورة ف المذك
متخصصو الرعاية الصحية ُمدربون على السياسة المعتمدة.. 2
3 . pre-vacuum class B( يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة معقــم واحــد علــى األقــل مــن الفئــة ب قبــل التفريــغ

 .)sterilizers
القوانين واللوائح وتصنيف سبولدينج ومتطلبات وتوصيات الشركة المصنعة توجه التعقيم أو التطهير.. 4
توجد ثالث مناطق على األقل منفصلة بفواصل مادية مخصصة للتنظيف والتعبئة و/ أو التعقيم والتخزين.. 5
يتــم تخزيــن المســتلزمات النظيفــة والمعقمــة بشــكل صحيــح فــي مناطــق التخزيــن المخصصــة التــي تكــون نظيفــة وجافــة وبعيــدة . 6

عــن الغبــار والرطوبــة ودرجــات الحــرارة القصــوى.

المعايير ذات الصلة:
IPC.07: برنامج مراقبة جودة التطهير/ التعقيم، EFS.08: خطة إدارة المرافق

IPC.07: وضع وتنفيذ برنامج مراقبة جودة التطهير/ التعقيم.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج مراقبة جودة التطهير/ التعقيم

الغرض:
إن عمليــة التعقيــم/ التطهيــر أحــد العمليــات المهمــة فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ لذلــك، فــإن مراقبــة عمليــة التعقيــم/ التطهيــر 
أمــر بالــغ األهميــة لضمــان تنفيــذ عمليــة تعقيــم / تطهيــر موثوقــة وفعالــة. وتُنفــذ إجــراءات مراقبــة الجــودة مــن أجــل مراقبــة وضمــان 

موثوقيــة عمليــات التطهيــر/ التعقيــم. وعمليــة المراقبــة تشــمل :
الخصائص الفيزيائية )درجة الحرارة- الوقت- الضغط( والتي يتم مراقبتها في كل دورة، أ. 
الخصائــص الكيميائيــة )مؤشــر كيميائــي داخلــي داخــل عبــوة التعقيــم- مؤشــر كيميائــي خارجــي علــى الجــزء الخارجــي مــن ب. 

عبــوة التعقيــم( والتــي تتــم مراقبتهــا فــي كل عبــوة ومؤشــر بيولوجــي كل أســبوع علــى األقــل.
يجب إجراء اختبار اختراق البخار الكافي وإزالة الهواء السريع كل يوم قبل بدء استخدام األوتوكالف من خالل استخدام

المؤشرات الكيميائية الداخلية من الفئة 2 ج. 
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وأجهزة اختبار العملية التي تكون إما: د. 
i . مؤشــر الفئــة 2( داخــل حزمــة( Bowie-Dick Sheets  جهــاز اختبــار مســامي الــذي يتضمــن صفائــح بــاوي ديــك

ــة(.  ــار المســامية )كل حمول االختب
ii . (: مؤشــر كيميائــي مــن الفئــة 2 )شــريط( داخــل حلــزون )كلHeli	 test اختبــار الِحمــل المجــوف )اختبــار هيليكــس

حمولــة(.
يجب على منشآة الرعاية الصحية األولية استيفاء سجالت توثيق عملية مراقبة التعقيم.

دليل عملية المراجعة:
ــم السياســات واإلجــراءات 	  ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقيي يقــوم ُمراجــع الهيئ

ــة.  ــة الصحي الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعاي
يزور ُمراجع الهيئة المناطق التي يتم فيها التطهير/ التعقيم وذلك للتحقق من إجراءات وسجالت مراقبة الجودة. 	 
يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابلــة مــع الموظفيــن العامليــن فــي التعقيــم/ التطهيــر وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة مــن 	 

أجــل التحقــق مــن أنهــم علــى درايــة بــأداء مراقبــة الجــودة. 
ــي 	  ــي تلب ــة الت ــة والبيولوجي ــرات الكيميائي ــة، والمؤش ــة الميكانيكي ــر المراقب ــف، وتواف ــواد التغلي ــودة م ــة ج ــع الهيئ ــم ُمراج يُقي

ــية.  ــج القياس ــات المنت مواصف
يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة دفاتــر المؤشــرات الكيميائيــة والمؤشــرات البيولوجيــة لــكل جهــاز أوتــوكالف ودفاتــر المؤشــرات 	 

الكيميائية.

أدلة التطابق مع المعيار:
تحديد جودة مواد التغليف، وكذلك المؤشرات الكيميائية والبيولوجية، بناًء على مواصفات المنتج القياسية.. 1
متخصصو الرعاية الصحية المشاركون في التعقيم/ التطهير مؤهلون ألداء مراقبة الجودة.. 2
إجراء اختبارات مراقبة الجودة من أجل مراقبة التعقيم والمطهرات عالية المستوى بشكل دوري.. 3
تسجيل عمليات مراقبة الجودة.. 4
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عندما تكون النتائج غير مرضية.. 5

المعايير ذات الصلة:
IPC.06: التطهير/ التعقيم.

IPC.08: يوجد بمنِشآة الرعاية الصحية األولية خدمة المغسلة وعملية إدارة منسوجات الرعاية الصحية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
خدمة المغسلة، المنسوجات

الغرض:
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــراض الت ــببات األم ــال مس ــدًرا إلدخ ــون مص ــد تك ــة ق ــوجات الملوث ــة المنس ــن مالمس ــي تتضم ــراءات الت إن اإلج
اإلصابــة بالعــدوى. وعــدم تنظيــف المنســوجات أو تعقيمهــا أو تخزينهــا بشــكل صحيــح ال يعــرض المرضــى فقــط لخطــر العــدوى، 
ولكــن يعــرض أيًضــا العامليــن الذيــن ينقلونهــا لنفــس الخطــر. مــن المهــم أن يتبــع متخصصــو الرعايــة الصحيــة الممارســات القياســية 
لتنظيــف وتعقيــم المنســوجات المســتخدمة. تقــل مخاطــر العــدوى مــع عمليــات التنظيــف والتطهيــر المناســبة. يجــب أن يوجــد بالغســالة 
ــات  ــاع تعليمــات الشــركة المصنعــة بشــأن اســتخدام المنظف ــة اتب ــة الصحي ــى متخصصــي الرعاي ــل الغســيل. يجــب عل ــا قب دورة م
والمطهــرات وتعليمــات الغســيل. يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لتحديــد خدمــات المغســلة 

وإدارة منســوجات الرعايــة الصحيــة. ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
عمليات جمع وتخزين المنسوجات الملوثة.أ. 
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تنظيف المنسوجات الملوثة.ب. 
درجة حرارة الماء واستخدام المنظفات والمطهرات.ج. 
عمليات تخزين وتوزيع المنسوجات النظيفة.د. 
برنامج مراقبة الجودة )درجة الحرارة وكمية المنظفات والمطهرات المستخدمة والصيانة( لكل غسالة.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقييــم السياســات واإلجــراءات 	 

الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة.  
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة مناطــق المغســلة حيــث يتــم إدارة منســوجات الرعايــة الصحيــة مــن اجــل مالحظــة تصميمهــا، ووجــود 	 

غســالة/ غســاالت تعمــل، ودرجــات حــرارة الميــاه المســجلة، وســجالت مراقبــة الجــودة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تحــدد خدمــات المغســلة وإدارة منســوجات الرعايــة الصحيــة والتــي تتنــاول . 1

جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )ه(.
ــة بسياســة خدمــة المغســلة وإدارة . 2 ــة الصحيــة علــى دراي العاملــون المشــاركون فــي خدمــة المغســلة وإدارة منســوجات الرعاي

المنســوجات.
ــلة وإدارة منســوجات . 3 ــة المغس ــة خدم ــا لسياس ــس وفق ــيل المالب ــة غس ــة، وخدم ــل المنســوجات الملوث ــن ونق ــع وتخزي ــم جم يت

ــة. ــة الصحي الرعاي
توجد غسالة واحدة تعمل على األقل.. 4
يتم تغطية وفصل المنسوجات الملوثة عن المنسوجات النظيفة.. 5
تنفيذ وتسجيل برنامج مراقبة الجودة، بما في ذلك درجات حرارة المياه.. 6

المعايير ذات الصلة:
EFS.08: خطة إدارة المرافق؛OGM.08 : إدارة العقود.

IPC.09: يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة للحد من مخاطر العدوى أثناء أعمال الهدم أو التطوير أو البناء.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
الهدم، التطوير، البناء

الغرض:
إن الهــدم أو البنــاء أو التطويــر فــي أي مــكان داخــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يمكــن أن يشــكل خطــرا كبيــرا علــى إجــراءات 
ــل خطــراً محتمــال  ــة يمكــن أن يمث ــاء والحطــام وغيرهــا مــن المخاطــر البيولوجي ــار البن ــى غب ــة مــن العــدوى. فالتعــرض إل الوقاي
علــى وظائــف الرئــة وســالمة العامليــن والــزوار. يجــب أن تُقيــم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة حجــم المخاطــر الناتجــة عــن تأثيــر 
التطويــر أو البنــاء الجديــد علــى جــودة الهــواء المحــددة فيمــا قبــل ، ومتطلبــات برنامــج مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى، ومتطلبــات 

المرافــق، ويجــب أن توضــع خطــة للحــد مــن مثــل هــذه المخاطــر.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة العــدوى لتقييــم السياســات واإلجــراءات 	 

الموضوعــة، وســجالت تدريــب متخصصــي الرعايــة الصحيــة. 
قــد يــزور ُمراجــع الهيئــة المناطــق التــي بهــا عمليــات هــدم/ ترميــم/ بنــاء ويراجــع تقييــم مخاطــر العــدوى بهــذه المناطــق. يراجــع 	 

أيضــا تصريــح العمــل الموثــق الصــادر مــن فريــق مكافحــة و منــع انتشــار العــدوى، إذا تطلبــت سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة 
ــة ذلك. األولي
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أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة لتقييم مخاطر العدوى بالمناطق التي بها عمليات هدم أو تطوير أو بناء.. 1
 يوجد تقييم لمخاطر العدوى من أعمال التطوير أو اإلنشاءات الجديدة له ضوابط محددة.. 2
يتم تدريب العاملين المشاركين في أعمال الهدم/ البناء/ الترميم على السياسة المعتمدة لتقييم مخاطر العدوى.. 3
توجد آلية، مثل تصريح العمل، لتمكين تقييم المخاطر وتوصيات مخاطر العدوى.. 4
إجراءات واعتبارات وتوصيات الوقاية من العدوى تؤخذ بعين االعتبار أثناء أي عمليات الهدم أو التطوير أو البناء.. 5

المعايير ذات الصلة:
EFS.08: خطة إدارة المرافق، OGM.08: إدارة العقود
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اإلدارة والحوكمة المؤسسية
Organization Governance and Management

الغرض من الفصل:
يتعلــق هــذا الفصــل بهيــاكل الحوكمــة والمســاءلة التــي قــد تختلــف وفقًــا لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وحجمهــا واختصاصاتهــا 
ومــا إذا كانــت مملوكــة للقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص. وتشــمل الهيــاكل المحتملــة مالــك واحــد أو مجموعــة مــن المــالك، أو لجنــة 
حكوميــة أو وزارة، أو هيئــة حاكمــة. ووجــود هيــكل محــدد للهيئــة الحاكمــة  يوفــر الوضــوح لــكل فــرد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة، بمــا فــي ذلــك المديريــن وقيــادات الخدمــات اإلكلينيكيــة ، والعامليــن بشــأن تحديــد الشــخص المســئول عــن اتخــاذ القــرارات 
النهائيــة واإلشــراف علــى اإلدارة الشــاملة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. علــي الرغــم مــن أن الحوكمــة تقــدم اإلشــراف والدعــم،  
ــن اإلدارة السلســة  ــا يضم ــو م ــات ه ــادة الخدم ــادات المنشــآة واإلدارات وق ــل قي ــن قب ــة م ــود التخطيطي ــذل الجه ــزام وب إال أن االلت

والفعالــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
يبــدأ التخطيــط الفعــال بتحديــد احتياجــات المعنييــن بالخدمــة وتصميــم الخدمــة وفقـًـا لذلــك، وتقــدم رؤيــة مصــر 2030 التــي وضعــت 
ــة ومتمركــزة حــول  ــا مشــترًكا لجميــع منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة لضمــان توفيــر رعايــة آمنــة وفعال ــا وهدفً مؤخــًرا اتجاًه
المريــض لجميــع المصرييــن علــى قــدم المســاواة كمــا أنهــا تعتبــر الركيــزة األساســية لتخطيــط المنشــآة. يجــب أن تتماشــى خطــة 
ــة  ــة والوقائي ــب العالجي ــاول الجوان ــي تتن ــة والت ــا الحكوم ــي تطلقه ــالت الت ــع الحم ــتمرار م ــة باس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي منش
واالجتماعيــة والغذائيــة للرعايــة الصحيــة. ويقــدم هــذا  الفصــل التوجيــه واإلرشــاد لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــأن تكليــف 

المســتويات اإلداريــة المختلفــة بالمهــام وضمــان التواصــل الفعــال لتحقيــق األهــداف والغايــات المخطــط لهــا.
فــي اآلونــة األخيــرة، أصبــح المشــهد فــي مجــال الرعايــة الصحيــة يقتــرب مــن مســتقبل تقــوده الجــودة و نمــوذج الدفــع مقابــل األداء ، 
وقــد ارتكــز الفصــل علــى الجانــب المالــي للرعايــة الصحيــة؛ وهــو تركيــز يؤثــر علــى كال مــن المرضــى ومقدمــي خدمــات الرعايــة 
الصحيــة. وفقــاً لنمــوذج الرعايــة القائمــة علــى القيمــة Value-based Care ومســتويات أعلــي مــن الكفــاءة،  تتطــور مفاتيــح نجــاح 
الممارســة الطبيــة ســريعاً. ويتنــاول الفصــل مختلــف الموضوعــات علــى مســتوى المؤسســة مثــل الخدمــات المتعاقــد عليهــا، واإلدارة 

األخالقيــة، ومشــاركة العامليــن، ممــا قــد يعكــس جهــود اإلدارة التعاونيــة الفعالــة والكفــاءة
ــالل  ــن خ ــن، وم ــادات/ العاملي ــع القي ــالت م ــد المقاب ــالل عق ــن خ ــة، م ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوا الهيئ ــوم ُمراجع يق
المالحظــة وتقييــم العمليــة، والــذي ينعكــس علــى تقييــم كفــاءة وفعاليــة هيــكل الهيئــة الحاكمــة والقيــادات. وتعــد قــدرة القــادة علــى 

ــة. ــرة المراجع ــه طــوال فت ــن تقييم ــة ويمك ــة األولي ــة الصحي ــًرا أساســيًا لنجــاح منشــآة الرعاي ــم أم ــن وتوجيهه ــز العاملي تحفي

الهدف من الفصل:
يركز الفصل على التحقق من مرونة هيكل منشآة الرعاية الصحية األولية من خالل النظر في ما يلي:

فعالية الهيئة الحاكمة. 1
فعالية اإلدارة.. 2
فعالية القيادات.. 3
فعالية اإلدارة المالية. . 4
الكفاءة  في إدارة العقود. 5
 اإلدارة األخالقية.. 6
صحة وسالمة ومشاركة العاملين الفعالة. 7
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وثائق إرشادية أثناء التنفيذ
يجب قراءة  أي مرجع مذكور من المراجع التالية فيما يتعلق ببنوده وشروها وبدائله وتعديالته وتحديثاته ومرفقاته

الدستور المصري. 1
رؤية مصر 2030 ، وزارة التخطيط. 2
قانون 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الصحية. 3
قرار وزارة الصحة والسكان 186 لسنة 2001 بشأن حق المريض في معرفة التكلفة المتوقعة للعالج.. 4
قانون حماية المستهلك المصري 181 لسنة 2018. 5
قرار رقم 609 لسنة 2016 معايير المحاسبة المصرية. 6
منشورات مجلس المرأة  بشأن المساواه بين الجنسين.. 7
قرار رئيس مجلس الوزراء 238 لسنة 2003 بشأن الئحة آداب المهنة. 8
قانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم اإلعالن عن المنتجات والخدمات الصحية. 9

قانون العمل المصري. 10
ــة . 11 ــة الصح ــة ومنظم ــل الدولي ــة العم ــل – منظم ــل العم ــة HealthWISE – دلي ــات الصحي ــي قطــاع الخدم ــل ف ــين العم تحس

 WHO – ILO العالميــة
لوائح صحة وسالمة العاملين. 12
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هيئة حاكمة فعالة

OGM.01:  يوجد هيكل محدد للهيئة الحاكمة لمنشآة الرعاية  الصحية االولية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
هيكل الهيئة الحاكمة

الغرض:
تعــد الهيئــة الحاكمــة  مســئولة عــن تحديــد االتجــاه العــام لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضمــان الموائمــة بيــن أنشــطة المنشــآة 
وأغراضهــا. وهــي مســئولة أيًضــا عــن مراقبــة أدائــه والتنميــة المســتقبلية. ولــذا فــإن تحديــد الهيــكل التنظيمــي الحاكــم لمنشــآة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة يضمــن تشــغيلها بفعاليــة وكفــاءة. وفــي النظــام المركــزي، تخضــع تبعيــة عــدة مؤسســات لهيئــة حاكمــة واحــدة . 
إن الهيئــات الحاكمــة مســئولة عــن الســالمة واالســتقرار المالــي بمؤسســاتهم ومــن ثــم مســئولون فــي المقــام األول عــن اســتداماتهما.
ولوضــع بيــان المســائلةAccountability statement  ، يجــب علــي الهيئــة الحاكمــة تحديــد الشــركاء الرئيســين  أوالً ثــم تحديــد 
أوجــه المســئولية  تجــاه هــؤالء الشــركاء.  والهيئــات الحاكمــة مســئولة أيضــاً عــن تحديــد رســالة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 
كمــا أن  وجــود عمليــة تواصــل واضحــة ومتبادلــة بيــن الهيئــة الحاكمــة والمديريــن، عــادة بيــن رئيــس الهيئــة الحاكمــة ومديــر منشــآة 

الرعايــة الصحيــة األوليــة، تعمــل علــي تحســين الوضــع العــام بالمنشــآة.
يتم تحديد وتوجيه مسئوليات الهيئة الحاكمة تجاه الشركاء الرئيسيين للمنشآة والتي تشتمل علي : 

تحديد رسالة ورؤية منشآة الرعاية الصحية األولية.أ. 
دعم وتعزيز ومراقبة أنشطة تحسين األداء وسالمة المرضى وجهود إدارة المخاطر وثقافة السالمة.ب. 
تحديــد أولويــات األنشــطة التــي يجــب أن تنفذهــا منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ وتتبــع العمليــة بتحديــد األنشــطة ثــم تحديــد ج. 

األولويــات
يجب أن تكون ضوابط تحديد األولويات واضحة للجميع لضمان إجراء عملية تخصيص الموارد بشكل عادل وشفافد. 
القيام باعتماد التالي:ه. 

الخطة االستراتيجية لمنشآة الرعاية الصحية األولية.	 
الخطة التشغيلية والميزانية واالستثمارات الرأسمالية.	 
برامج تحسين الجودة وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.	 
برنامج التقييم والمشاركة المجتمعية.	 

كمــا تحتــاج منشــأت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى تحديــد أنــواع قنــوات االتصــال بيــن الهيئــة الحاكمــة وفريــق اإلدارة ، والعامليــن 
بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. قــد تكــون قنــوات التواصــل عــن طريــق وســائل التواصــل االجتماعــي أو لقــاءات المحليــات أو 

خــالل مؤتمــر شــهري أو ســنوي أو غيرهــا مــن وســائل التواصــل.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة مســئوليات الهيئــة الحاكمــة والــدور الــذي تقــوم بــه خــالل 	 

عمليــة المراجعــة بأكملهــا مــع إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للعــرض التقديمــي االفتتاحــي ، وخــالل جلســة مراجعــة الوثائــق وجلســة 
مقابلــة القيــادات، قــد تشــتمل األســئلة علــي مراجعــة الوثائــق المطلوبــة والتحقــق مــن التفاصيــل بهــا واعتمادهــا باإلضافــة إلــي 

مراجعــة تقاريــر مراقبة/متابعــة الخطــط المعتمــدة.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة رســالة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي اللوحــات 	 

المعلقــة،  و فــي المنشــورات والوثائــق مــع التركيــز علــي أخــر تحديــث لهــا، واعتمادهــا وتوافقهــا وســهولة رؤيتهــا.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة باالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة الدليــل علــي وجــود قنــوات تواصــل محــددة وقائمــة، 	 

ومعــدل حــدوث التواصــل  والدليــل علــي وجــود التغذيــة الراجعــة مــن كال الطرفيــن علــي التقاريــر المقدمــة.
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أدلة التطابق مع المعيار:
هيكل الهيئة الحاكمة موضح في المخطط الخاص بمنشآة الرعاية الصحية األولية. 1
يجتمع مجلس اإلدارة في مواعيد محددة مسبقًا، ويتم تسجيل محاضر االجتماعات.. 2
رؤيــة ورســالة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تــم اعتمادهــا مــن الهيئــة الحاكمــة ومعلنــة فــي األماكــن العامــة بالمنشــآة لــكل . 3

مــن العامليــن والمرضــي والزائريــن.
قامــت الهيئــة الحاكمــة بتعريــف مهامهــا ومســئولياتها  لجميــع الشــركاء المعنييــن ولديهــا عمليــه لتخصيــص المــوارد قائمــة علــي . 4

ضوابــط واضحــة لالختيــار وتحديــد األولويــات.
تقــوم الهيئــة الحاكمــة باعتمــاد ومراقبــة وتحديــث الخطــة االســتراتيجية ، والخطــط التشــغيلية ، والميزانيــة، وبرامــج تحســين . 5

الجــودة وإدارة المخاطــر.
ــاد وســائل . 6 ــوا باعتم ــة التواصــل وقام ــة بعملي ــي دراي ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــادات منشــآة الرعاي ــة وقي ــة الحاكم أعضــاء الهيئ

التواصــل.

المعايير ذات الصلة:
ــط للمشــاركة  ــط االســتراتيجي، OGM.05: الخطــة التشــغيلية، QPI.02: خطــة الجــودة، CAI.02: التخطي OGM.04: التخطي

ــج إدارة المخاطــر، QPI.11: أنشــطة التحســين المســتدامة ــاس األداء،QPI.07: برنام ــة، QPI.04: قي المجتمعي

إدارة فعالة للمؤسسة

OGM.02 : تتم إدارة منشآة الرعاية الصحية األولية وفقا للقوانين واللوائح.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إدارة منشآة الرعاية الصحية األولية

الغرض:
تحتــاج أي منشــآة رعايــة صحيــة أوليــة إلــى مديــر مســئول عــن تنفيــذ قــرارات الهيئــة الحاكمــة ويعمــل كحلقــة وصــل بيــن الهيئــة 
الحاكمــة و العامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. يتطلــب مثــل هــذا المنصــب مديــًرا مؤهــاًل متفرًغــا بنظــام الــدوام/ الوقــت 
ــا لمــا تحــدده الهيئــة الحاكمــة. ويتطلــب تنفيــذ رســالة منشــآة الرعايــة  ــة و/ أو وفقً الكامــل ويسترشــد بالقوانيــن واللوائــح ذات الصل
ــع  ــادل المعرفــة ومشــاركة العامليــن فــي صن ــة المشــاركة والعمــل الجماعــي. تُحــدد هــذه المتطلبــات مــن خــالل تب ــة األولي الصحي
القــرار. واللجــان هــي أدوات جمــع المعرفــة والقــدرات الموجــودة باألماكــن المختلفــة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي شــكل 
ــة مــن تخصصــات  ــار أعضــاء كل لجن ــرار. واختي ــع الق ــي صن ــال ف ــا دور فع ــة يمكــن أن يكــون له وحــدة واحــدة نشــطة ومتكامل
متعــددة وعقــد اللجــان بانتظــام يمكــن أن يعــزز إنتاجيتهــا. يجــب أن يحصــل مديــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى التدريــب 
و/ أو الخبــرة المناســبة فــي إدارة منشــآت الرعايــة الصحيــة، علــى النحــو المحــدد فــي الوصــف الوظيفــي. ويجــب أن يشــمل الوصــف 

الوظيفــي مــا يلــي علــى األقــل:
اإلشراف علي العمليات اليومية.أ. 
نشرواضح ودقيق للمجتمع عن خدمات وساعات العمل لمنشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
ضمان أن العاملين قاموا بإعداد وتنفيذ السياسات واإلجراءات.ج. 
اإلشراف على الموارد البشرية والمالية والمادية.د. 
التقييم السنوي ألداء لجان المنشآة.ه. 
ضمان االستجابة المناسبة للتقارير الواردة من أي هيئات تفتيش أو هيئات تنظيمية، بما في ذلك هيئات االعتماد.و. 
ضمان وجود برنامج على مستوى المنشآة لتحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر مع توفر الموارد المناسبة.ز. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة مديــر منشــآة الرعايــة االوليــة  الــذي يعمــل بــدوام كامــل ، 	 

مــرة واحــدة علــي األقــل خــالل عمليــة المراجعــة.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة الملــف الوظيفــي لمديــر منشــآة الرعايــة االوليــة للتأكــد مــن إســتيفائه لجميــع الوثائــق المطلوبــة 	 

مثــل شــهادات التدريــب والتوصيــف الوظيفــي والمهام والمســئوليات.
ــة 	  ــآة الرعاي ــر منش ــا مدي ــي يفوضه ــام الت ــض المه ــات تفوي ــات أو خطاب ــق الصالحي ــة وثائ ــة بمراجع ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــرى. ــان أخ ــف أو لج ــة ألي موظ ــة األولي الصحي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد خطاب تعيين مدير منشآة الرعاية الصحية األولية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.. 1
يوجــد توصيــف وظيفــي لمديــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يتنــاول المتطلبــات القياســية المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة . 2

)أ( إلــى النقطــة )ز(.
مديــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة حاصــل علــى التدريــب المناســب و/ أو لديــه الخبــرة المناســبة فــي إدارة منشــآة رعايــة . 3

صحيــة، علــى النحــو المحــدد فــي التوصيــف الوظيفــي.
توجد عملية معلنة للتنسيق واالتصال بين المدير والعاملين ولجان/ هيكل منشآة الرعاية الصحية األولية.. 4
دليل على االتصاالت المكتوبة )التقارير والمذكرات والتنبيهات(.. 5
دليل على مشاركة العاملين في صنع القرار.. 6

المعايير ذات الصلة:
ــان(  ــة )لج ــة؛QPI.01 : لجن ــة المالي ــات المراجع ــف؛OGM.05 : عملي ــة التوظي ــوارث؛WFM.01 : خط ــة الك EFS.09: خط
الجــودة؛QPI.02 : خطــة الجــودة؛QPI.05 : مقاييــس األداء اإلداري؛QPI.08 : برنامــج إدارة المخاطــر؛QPI.10 : أنشــطة 

ــتدام. ــين المس التحس

قيادات فعالة للمؤسسة

OGM.03: تحديد مسئوليات و مسائالت قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية

الغرض:
عــادة، تتــرك الهيئــة الحاكمــة مســئولية اإلدارة إلــى المديريــن التنفيذييــن للتأكــد مــن تنفيــذ قراراتهــم وتنفيــذ العمليــات اليوميــة لمنشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة بنجــاح. يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تحديــد الســلطات والمســئوليات اإلداريــة لقيــادات 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وقيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تكــون مســئولة عــن:
الحفاظ على هيكل ثابت لمنشآة الرعاية الصحية األولية:أ. 

i . وضــع خطــة توظيــف منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكل تعاونــي والتــي تحــدد أعــداد وأنــواع العامليــن والمؤهــالت
المطلوبــة.

ii . ــن ــة كال م ــا خصيصــا لخدم ــذان يجــب أن يُصمم ــن والل ــب العاملي ــف وتدري ــت المناســب لتثقي ــهيالت والوق ــر التس توفي
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة واحتياجــات العامليــن مــن خــالل عمليــة متكــررة لتقييــم االحتياجــات والتخطيــط والتنفيــذ 

و التقييــم.
iii ..ضمان وضع وتنفيذ جميع السياسات واإلجراءات والخطط المطلوبة

تشغيل العمليات بصورة سلسة:ب. 
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i . خلــق ثقافــة الســالمة و العدالــة لإلبــالغ عــن األخطــاء واألخطــاء الوشــيكة والشــكاوى، واســتخدام المعلومــات فــي تحســين
ــا حيــث يشــعر  ــة أمــًرا ضروريً ــة األولي ــة الصحي ــة الســالمة داخــل منشــآة الرعاي ــات واألنظمــة. تعــد ثقاف ســالمة العملي
ــة، وأن  ــم بالخصوصي ــادل ويتس ــكل ع ــيعاملون بش ــالمة س ــق بالس ــة تتعل ــن حادث ــالغ ع ــد اإلب ــه عن ــة أن ــون بالثق العامل

ــة.  ــة والبيئ ــة الرعاي ــي يقدمونهــا ستســتخدم لتحســين عملي المعلومــات الت
ii ..تصميم وتنفيذ العمليات التي تدعم االستمرارية وتنسيق الرعاية والحد من المخاطر

iii . ضمــان وضــع وتقديــم الخدمــات بأمــان وفقــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وخطــة المركــز االســتراتيجية المعتمــدة مــع
مدخــالت مــن المســتخدمين/ العامليــن. 

المتابعة والتقييم المستمران:ج. 
i ..التأكد من تنفيذ ورصد مراقبة الجودة واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة

ii ..التأكد من استيفاء منشآة الرعاية الصحية األولية لشروط تقارير أو إخطارات جهات التفتيش على المنشآت
iii . ــدورة ــة لل ــدات المطلوب ــأة والمع ــات المنش ــد احتياج ــل تحدي ــن أج ــة م ــات المقدم ــغيلية للخدم ــط التش ــنوي للخط ــم س تقيي

ــة. ــغيلية التالي التش
iv . تقديــم تقريــر ســنوي للهيئــة الحاكمــة  أو الســلطة المســئولة عــن فشــل النظــام أو العمليات واألخطــاء الوشــيكة ، واإلجراءات

ــة   ــة االولي ــات منشــآة الرعاي ــم مراجعــة بيان ــة . يت المتخــذة لتحســين األداء إمــا بشــكل اســتباقي أو اســتجابة ألحــداث فعلي
وتحليلهــا وتســتعين بهــا اإلدارة فــي صنــع القــرار

التحسين المستمر.د. 

دليل عملية المراجعة:
ــة  ــة  خــالل عملي ــة االولي ــادات منشــآة الرعاي ــة مــع قي ــة بإجــراء مقابل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق
المراجعــة و خــالل جلســة مقابلــة القيــادات، يتــم توجيــه أســئلة لهــم عــن مســؤولياتهم وتقييمهــم، ويتــم مطابقــة اإلجابــات عنــد مراجعــة 

التوصيــف الوظيفــي أثنــاء جلســة مراجعــة ملفــات العامليــن.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد توصيف وظيفي لكل قائد في منشآة الرعاية الصحية األولية يحدد المسئوليات والمؤهالت المطلوبة.. 1
مســئوليات قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تتضمــن علــى األقــل النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى . 2

نقطــة )د(.
يفهم قيادات منشآت الرعاية الصحية األولية مسئولياتهم.. 3
يشارك القادة في تثقيف وتدريب العاملين.. 4
يشارك القادة في جوالت السالمة ويعززون ثقافة العدالة بهدف تشجيع اإلبالغ عن األخطاء واألخطاء الوشيكة.. 5
يدعم القادة مبادرات الجودة وسالمة المرضى وأنشطة المتابعة والتحسين.. 6

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: التوصيــف الوظيفــي، WFM.01: خطــة التوظيــف، WFM.06: برنامــج التعليــم المســتمر، QPI.02: خطــة الجــودة، 
QPI.04: قيــاس األداء، QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر، QPI.08: نظــام اإلبــالغ عــن الحــوادث، QPI.11: أنشــطة التحســين 

المســتدامة، EFS.09: خطــة األزمــات والكــوارث
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OGM.04: يتم وضع الخطة االستراتيجية تحت إشراف وتوجيه الهيئة الحاكمة
الكلمات الرئيسية:

التخطيط اإلستراتيجي

الغرض:
يعــد التخطيــط االســتراتيجي عمليــة وضــع خطــة طويلــة األمــد لتحقيــق الرؤيــة والرســالة المحــددة لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

مــن خــالل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية عاليــة المســتوي.
توضــع الخطــة علــي أســاس األفــق الزمنــي طويــل المــدي، فهــي تحــدد الوضــع الحالــي الــذي عليــه منشــآة الرعايــة االوليــة  ، ومــا 
الــذي تســعي قيــادات منشــآة الرعايــة االوليــة  الوصــول إليــه، وكيــف ســيصلون إلــي مــا يريــدون تحقيقــه  وكيــف يعرفــون أنهــم قــد 

حققــوه فــي ذلــك الوقــت.
تضــع الخطــة االســتراتيجية اإلطــار العــام الــذي مــن خاللــه يســتطيع الشــركاء معرفــة األدوار المناســبة لهــم وأن يقدمــوا مســاهماتهم 

بالشــكل المناســب.
ــؤوليتهم  ــرعية ومس ــم الش ــان صفته ــك لضم ــتراتيجية وذل ــة اإلس ــع الخط ــي وض ــركاء ف ــاهم الش ــية، أن يس ــور األساس ــن األم وم

ــة. ــاه الخط ــم تج والتزامه
وقد يتم وضع الخطة من اإلدارة العليا )الهيئة الحاكمة( بمشاركة قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــه لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتلقــي معلومــات عــن الخطــة اإلســتراتيجية خــالل العــرض التقديمــي 

اإلفتتاحــي. ثــم يطــرح المزيــد مــن األســئلة حــول المشــاركة فــي و متابعــة الخطــة اإلســتراتيجية خــالل جلســة مقابلــة القيــادات.

أدلة التطابق مع المعيار:
لدي منشآة الرعاية االولية  خطة استراتيجية ذات أهداف / نتائج مرجوه وجدول زمني محدد وقابل للتنفيذ.. 1
يشارك العاملون وقيادات منشآة الرعاية االولية والمجتمع والشركاء المحددون اآلخرون في الخطة اإلسترتيجية.. 2
يوجد تقارير استعراض التقدم الذي تم احرازه لمتابعة الخطة اإلستراتيجية سنوياً علي األقل.. 3

المعايير ذات الصلة:
ــة  ــآة الرعاي ــادات منش ــة، OGM.03:قي ــة األولي ــة الصحي ــآت الرعاي ــة، OGM.02: إدارة منش ــة الحاكم ــكل الهيئ OGM.01:هي

ــدد التخصصــات ــض المتع ــز حــول المري ــة، PCC.02: التمرك ــة األولي الصحي

OGM.05 :يتــم وضــع الخطــط التشــغيلية لتحقيــق أهــداف وغايــات الخطــة اإلســتراتيجية وتلبيــة الُمدخــالت الٌمحــددة للعامليــن، 
ومقدمــي الخدمــة، والشــركاء اآلخــرون

الكفاءة
الكلمات الرئيسية:

التخطيط التشغيلي   

الغرض:
تعــد الخطــط التشــغيلية هــي الوســيلة التــي مــن خاللهــا تحقــق منشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة  رســالتها، وهــي خطــط تفصيليــة 

ــة والمــوارد الالزمــة فــي إطــار زمنــي للعمــل. وتشــتمل علــي معلومــات محــددة عــن األهــداف واألنشــطة ذات الصل
تضع القيادات الخطط التشغيلية والتي تشتمل علي األقل ما يلي:

أهداف وغايات واضحة.أ. 
األنشطة المحددة والمهام التي سيتم تنفيذها.ب. 
جدول زمني للتنفيذ.ج. 
المسؤوليات المكلفة.د. 
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موارد الميزانية المطلوبة.ه. 
يقــوم القيــادات بالتقييــم المنتظــم  للخطــط التشــغيلية الســنوية عــن الخدمــات المقدمــة لتحديــد المرافــق المطلوبــة والمعــدات الالزمــة 

للــدورة التشــغيلية التاليــة.
وتعــد نهايــة أي دورة تشــغيلية هــي مرحلــة التقييــم أو التحليــل والتــي مــن خاللهــا يتضــح لواضعــي الخطــة النقــاط التــي ســارت علــي 
مــا يــرام و النقــاط التــي واجهــت  صعوبــات  عنــد تنفيــذ الخطــة. يجــب اســتخدام هــذا التحليــل أو بمعنــي أفضــل ، الــدروس المســتفادة 

عنــد إعــداد الــدورة الجديــد مــن الخطــة بهــدف تحســين أداء منشــآة الرعايــة االوليــة  

دليل عملية المراجعة:
ــام بالجــوالت والتتبــع  ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة باالستفســار عــن الخطــط التشــغيلية خــالل القي قــد يقــوم مراجــع الهيئ
بمنشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة  وذلــك إلعطــاء الفرصــة للعامليــن وقيــادات األقســام للتحــدث عــن الخطــط الخاصــة بهــم وكيــف 
يتــم مشــاركتها معهــم. قــد يتحــري مراجــع الهيئــة دليــل متابعــة تنفيــذ الخطــة وتحديــد فــرص التحســين واإلجــراءات المتخــدة لتحســين 

األداء.

أدالة التطابق مع المعيار: 
لــدي منشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة  خطــط تشــغيل تشــتمل علــي النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــي النقطــة . 1

)ه(.
يشارك العاملون في وضع الخطط التشغيلية الخاصة بهم.. 2
تقدم تقارير مرحلية/ تحليلية للخطط التشغيلية.. 3
يتم مشاركة  الخطط  في منشآة الرعاية الصحية االولية . 4
ــدة . 5 ــدورة الجدي ــداد ال ــن إع ــار حي ــي االعتب ــفادة ف ــدورس المستش ــذ ال ــم أخ ــنوياً ، ويت ــغيلية س ــم الخطــط التش ــادة بتقيي ــوم الق يق

ــط. للتخطي

المعايير ذات الصلة:
OGM.01: هيــكل الهيئــة الحاكمــة، OGM.02: إدارة منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة، OGM.03: قيــادات منشــآت الرعايــة 

الصحيــة األوليــة، OGM.04: التخطيــط االســتراتيجي

إدارة مالية كفء

OGM.06  : يُدير منشآة الرعاية الصحية األولية المخزن والمخزون ورصيد المخازن وفقًا للقوانين واللوائح.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إدارة المخزون

الغرض:
رصيــد األصنــاف هــو مخــزون أي عنصــر أو مــوِرد يســتخدم فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. نظــام الجــرد وإدارة رصيــد 
ــاظ  ــي يجــب الحف ــب مســتويات المخــزون وتحــدد المســتويات الت ــي تراق ــط الت ــن السياســات والضواب ــو مجموعــة م ــاف ه األصن
عليهــا عنــد وجــوب تجديــد المخــزون، وماينبغــي أن يكــون عليــه مقــدار وحجــم الطلبــات. ويعتبــر مراقبــة رصيــد األصنــاف عمليــة 
شــاملة لتحقيــق هــدف توافــر المــواد الصحيحــة بالكميــة الصحيحــة بالســعر الصحيــح والمــكان الصحيــح، وهــي ضروريــة لالســتخدام 
المناســب للمــوارد الموجــودة. يمكــن أن يؤثــر عــدم توفــر المســتلزمات الطبيــة تأثيــرا ســلبيا علــى تشــغيل منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة. ويســاعد التحكــم فــي رصيــد األصنــاف علــى االســتخدام الفعــال واألمثــل للمــوارد الماليــة المحــدودة، وتجنــب النقــص فــي 
المــواد الطبيــة، والتخلــص مــن حــاالت نفــاد المخــزون. واإلدارة الفعالــة للمخــازن الطبيــة تتطلــب تحديــد أولويــات شــراء وتوزيــع 
المــواد الطبيــة. ويجــب أن يضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات إلدارة المخــزن والمخــزون ورصيــد األصنــاف 

والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا يلــي:
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تطابق التخزين مع قوانين ولوائح وسياسات المؤسسة.أ. 
إدارة المخزون بأمان وكفاءة.ب. 
إدارة رصيد المخازن من األصناف وتتبع استخدام الموارد الحرجة.ج. 

يجب أن يتم تسجيل البيانات التالية علي األقل عن أصناف المخزون )إال إذا طلب غير ذلك من خالل اللوائح والقوانين(:
تاريخ االستالم.د. 
رقم التسلسل التعريفي )الرقم الكودي lot number (.ه. 
استيفاء أو عدم استيفاء معايير القبول، وإذا تطلب األمر أي متابعة.و. 
تاريخ دخول الخدمة أو تاريخ التخلص منها/ استبعادها في حالة عدم استخدامها.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أثنــاء جلســة مراجعــة 

الوثائــق وتُعقــد المناقشــات أثنــاء مناقشــات اإلشــراف المالــي.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة إلدارة المخــزن والمخــزون وإدارة رصيــد األصنــاف والتــي تتنــاول علــى األقــل . 1

النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى نقطــة )ج(.
وفقـًـا لمــا تقتضيــه القوانيــن واللوائــح، تُســجل المعلومــات األساســية الخاصــة بعناصــر المخــزون كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض . 2

مــن نقطــة )د( حتــى نقطــة )ز(.
ــر، . 3 ــب كل عنص ــرار طل ــدود تك ــتخدام، وح ــدل االس ــد مع ــن تحدي ــذي يتضم ــاف وال ــد األصن ــي رصي ــم ف ــام التحك ــد نظ يوج

ــزون. ــاد المخ ــاالت نف ــة ح ومراقب
تحدد منشآة الرعاية الصحية األولية الموارد الحرجة وتضمن استمرار تزويده بها.. 4

المعايير ذات الصلة:
DAS.06: إدارة الكواشــف، MMS.04: تخزيــن األدويــة، وضــع ملقــات تعريفيــة علــي األدويــة، MMS.05: أدويــة الطــوارئ، 

MMS.08: ســحب الــدواء، والمنتهــي الصالحيــة والقديــم، EFS.09: خطــة األزمــات والكــوارث

OGM.07: يُدير منشآة الرعاية الصحية األولية نظام إعداد فواتير المرضى.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
نظام إعداد الفواتير

الغرض:
تعــد عمليــة إعــداد الفواتيــر للمرضــى أحــد المكونــات الرئيســية فــي إدارة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ونظــًرا لتعقيــد عمليــات 
إعــداد الفواتيــر ، قــد ينتــج عــن أخطــاء إعــداد الفواتيــر خســائر ماليــة مكلفــة ، علــى ســبيل المثــال مــا يحــدث مــن أخطــاء فــي إعــداد 
ــة المســتخدمة نتيجــة لالســتخدام الغيــر صحيــح لنظــام الباركــود .  الفواتيــر  نتيجــة لنقــص أو عــدم مالئمــة مطالبــات المــواد الطبي
وعمليــة إعــداد الفواتيــر للمرضــى تتضمــن تســجيل جميــع الخدمــات والعناصــر المقدمــة إلــى المريــض فــي حســاب المريــض، ثــم 
معالجــة جميــع المعلومــات والتكاليــف إلعــداد الفاتــورة. فــي حالــة وجــود طــرف ثالــث قائــم بالدفــع، تعتمــد عمليــة إعــداد الفواتيــر 
ــة  ــآة الرعاي ــداد. ويجــب أن تضــع منش ــددة للس ــد مح ــا قواع ــد به ــي يوج ــن الت ــركات/ وكاالت التأمي ــات ش ــى متطلب للمرضــى عل

الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات عمليــة إعــداد الفواتيــر للمرضــى. يجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
توفر قائمة أسعار معتمدة.أ. 
إخبار المرضى بأي تكلفة محتملة تتعلق بالرعاية المخطط لها.ب. 
عملية لضمان دقة إعداد الفواتير للمرضى .ج. 
استخدام اكواد دقيقة ومعتمدة للتشخيص والتدخالت والخدمات التشخيصية.د. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة المعتمــدة وقائمــة )قوائــم( األســعار، أثنــاء جلســة 

ــي.  مراجعــة اإلشــراف المال
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابــالت مــع بعــض العامليــن المســئولين عــن إعــداد الفواتيــر 

وبعــض المرضــي للمطابقــة بيــن األداء الفعلــي والسياســة المعتمــدة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة معتمدة لعملية إعداد الفواتير للمرضى.. 1
توجد قائمة أسعار معتمدة.. 2
يتم اخبار المرضى بأي تكلفة محتملة تتعلق بخطة الرعاية الخاصة  بهم .. 3
تستخدم منشآة الرعاية الصحية األولية أكواد دقيقة ومعتمدة للتشخيصات، والتدخالت والخدمات التشخيصية. 4
في حالة نظام الدفع لطرف ثالث ) أو تأمين صحي( ، يتم مراقبة ما إذا كانت عمليات االعتمادات تتم في وقت مناسب.. 5
يتم تعريف العاملين علي إعداد الفواتير علي عمليات التأمين الصحي المختلفة.. 6

المعايير ذات الصلة:
PCC.01: إعالنــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، PCC.03: حقــوق المريــض وذويــه، IMT.03: اســتخدام األكــواد 

والرمــوز والمختصــرات 

OGM.08: يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عملية اختيار وتقييم ومتابعة مستمرة للخدمات المتعاقد عليها.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إدارة العقود

الغرض:
تحــدد قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة طبيعــة و نطــاق الخدمــات التــي تقدمهــا الخدمــات المتعاقــد عليهــا ، بمــا فــي ذلــك 
الخدمــات اإلكلينيكيــة وغيــر اإلكلينيكيــة، علــي ســبيل المثــال خدمــات القيــادة أو اإلشــراف الداخلــي  أو وحــدة التعقيــم المركــزي أو 
المغســلة أو غيرهــا مــن الخدمــات األخــرى. يجــب أن يشــارك رؤســاء الوحــدات/ الخدمــات فــي اختيــار وتقييــم ومتابعــة الخدمــات 
المتعاقــد عليهــا باســتمرار مــن أجــل ضمــان التــزام مقدمــي الخدمــات بمــا يلــزم مــن الســالمة البيئيــة وســالمة المرضــى ومتطلبــات 
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــى منش ــب عل ــة. يج ــاد ذات الصل ــر االعتم ــات معايي ــع متطلب ــودة وجمي ــراءات الج ــات وإج وسياس
ــة  ــن. ويجــب مراقب ــن المتعاقدي ــن اإلكلينيكيي ــاءة العاملي ــف والتحســين المســتمر لكف ــة والترخيــص والتثقي ــاءة الحالي أن تضمــن الكف
الخدمــات المتعاقــد عليهــا مــن خــالل مؤشــرات األداء الرئيســية ويجــب تقيمهــا كل عــام علــى األقــل لتحديــد مــا إذا كان يجــب تجديــد 

العقــد أو إنهائــه.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتلقــي معلومــات عــن الخدمــات المتعاقــد عليهــا خــالل العــرض التقديمــي 
ــك خــالل جلســة مراجعــة  ــد وذل ــد التعاق ــم وتجدي ــن والتقيي ــة المتعاقدي ــود، ومراقب ــوم بالســؤال عــن العق ــك يق اإلفتتاحــي ، وبعــد ذل

اإلدارة الماليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة وإجراءات االختيار والتقييم والمراقبة المستمرة للخدمات المتعاقد عليها.. 1
توجد قائمة بجميع الخدمات المتعاقد عليها، بما في ذلك الخدمات اإلكلينيكية وغير اإلكلينيكية.. 2
يشارك رئيس الوحدات/ الخدمات في اختيار وتقييم ومراقبة الخدمات المتعاقد عليها.. 3
يتم تقييم كل عقد علي األقل مرة سنوياً الخذ قرار إما بالتجديد أو فسخ التعاقد. 4
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المعايير ذات الصلة:
OGM.03: قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية، EFS.08: خطة إدارة المرافق، IPC.09: أعمال الهدم والتطوير والبناء

ثقافة المؤسسة اآلمنة واألخالقية واإليجابية

OGM.09:  يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عملية اإلدارة األخالقية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
اإلدارة األخالقية

الغرض:
تتضمــن األخالقيــات الطبيــة علــى فحــص مشــكلة معينــة - وعــادة مــا تكــون حالــة إكلينيكيــة - اســتخدام القيــم والحقائــق والمنطــق 
ــل:  ــة مث ــاكل األخالقي ــن المش ــة م ــة متنوع ــع مجموع ــة م ــة الصحي ــل متخصصــو الرعاي ــد يتعام ــل. ق ــار للعم ــد أفضــل مس لتحدي

ــي: ــا يل ــل م ــى األق ــة عل ــاول سياســة اإلدارة األخالقي ــة المرضــى. ويجــب أن تتن ــي رعاي ــح وعــدم المســاواة ف تضــارب المصال
وضع وتنفيذ الئحة األخالقيات.أ. 
وضع وتنفيذ قيم منشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
التعامل مع األخطاء الطبية والقضايا الطبية القانونية.ج. 
تحديد تضارب المصالح.د. 
المساواة بين الجنسين.ه. 

دليل عملية المراجعة:
يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.	 
يقابل ُمراجع الهيئة العاملين ليستفسر عن الئحة األخالقيات والتعامل مع األخطاء الطبية. 	 
يقابــل ُمراجــع الهيئــة قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أثنــاء جلســة مقابلــة القيــادات ليستفســر عــن جميــع العناصــر بمــا 	 

فــي ذلــك اآلليــات الموضوعــة لضمــان المســاواة بيــن الجنســين وفقـًـا لمتطلبــات القانــون المصــري.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة اإلدارة األخالقيــة التــي تتنــاول علــى األقــل النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن . 1

نقطــة )أ( حتــى نقطــة )ه(.
العاملون على دراية بسياسة اإلدارة األخالقية.. 2
يتم مناقشة القضايا األخالقية ومعالجتها وفقًا لالئحة األخالقيات المعتمدة.. 3
استخدام القضايا األخالقية التي تم حلها في التثقيف والتطوير المهني للموظفين.. 4

المعايير ذات الصلة:
APC.05: المعايير المهنية أثناء عمليات المراجعة، PCC.06: اإلخالل بالتقارير

OGM.10: تضمن منشآة الرعاية االولية ثقافة بيئة العمل اإليجابية 
الكلمات الرئيسية:

ثقافة بيئة العمل اإليجابية

الغرض:
أشارت الدراسات إلي أهمية االنتباه إلي احتياجات متخصصي الرعاية الصحية في بيئة عمل آمنة ومريحة.

لــدي منشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة  سياســة  معتمــدة وإجــراءات لثقافــة بيئــة العمــل اإليجابيــة، تتنــاول السياســة النقــاط التاليــة 
علــي األقــل:
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إجراءات السالمة واألمان والنظافة ببيئة العمل.أ. 
إدارة العنف والتمييز والتحرش داخل مكان العملب. 
قنوات االتصال بين العاملين بمنشآة  الرعاية االولية  والقياداتج. 
قياس التغذية الراجعة من العاملين.د. 
التخطيط لتنمية قدرات العاملين.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة المعتمدة لبيئة العمل اإليجابية.	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة مــكان العمــل و يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن لالســتعالم عــن حــوادث مــكان العمــل 	 

ذات الصلــة بهــذا المعيــار.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدي منشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة  سياســة معتمــدة عــن ثقافــة بيئــة العمــل اإليجابية،وتتنــاول السياســة علــي األقــل النقــاط . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــي النقطــة )هـــ(.
بيئة العمل نظيفة وأمنة ويتم بها تطبيق إجراءات األمن.. 2
يتم تطبيق إجراءات منع العنف والتمييز والتحرش داخل مكان العمل. 3
توجد قنوات تواصل بين قيادات منشآة  الرعاية  الصحية االولية و العاملين.. 4
يتم قياس التغذية الراجعة للعاملين ورضا العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة: 
 :WFM.06 ،ــاس األداء ــن، QPI.04: قي ــة العاملي ــة، OGM.12: صح ــن ، OGM.09: اإلدارة األخالقي ــة األم EFS.06: خط

برنامــج التعليــم المســتمر

صحة وسالمة والمشاركة الفعالة للعاملين 

OGM.11  تضمن منشآة الرعاية الصحية األولية وجود مساحات متوافقة مع ظروف العمل المطلوبة للعاملين.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
ظروف العمل للعاملين

الغرض:
ــس،  ــر المالب ــخصية، و تغيي ــة الش ــراض النظاف ــن ألغ ــة للعاملي ــن المخصص ــي  األماك ــتمل عل ــن  تش ــة للعاملي ــن الراح إن أماك

ــوم. ــن الن ــن أو أماك ــتراحة العاملي ــل اس ــزوم، مث ــد الل ــام عن ــاول الطع ــة، وتن والراح
 فــإن توفيــر مــكان مريــح للعامليــن ومصمــم بعنايــة لضمــان الراحــة العضليــة والبدنيــة أصبــح مــن األولويــات التــي تعمــل علــي 

ــن.  ــي العاملي ــاظ عل ــة والتوظيــف والحف ــادة اإلنتاجي زي
يجــب أن تكــون أماكــن اســتراحة العامليــن بهــا تهويــة ومضــاءة ونظيفــة، وغيــر مزدحمــة، ويمكــن الوصــول إليهــا بوســائل اإلتصــال 

وآمنة.

دليل عملية المراجعة:
ــن  ــن أماك ــن م ــة بمالحظــة واحــدة أو اثنتي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ــة ، ق ــة المراجع خــالل عملي

ــار. ــا للمعي ــن مطابقته ــق م ــن للتحق ــتراحات العاملي اس
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أدلة التطابق مع المعيار:
أماكن استراحات العاملين بها تهوية ومضاءة ونظيفة.. 1
أماكن استراحة العاملين ليست مزدحمة.. 2
أماكن استراحة العاملين يمكن الوصول إليها بوسائل اإلتصال المختلفة.. 3
أماكن استراحة العاملين مؤمنة وليس متاح الوصول إليها لغير العاملين.. 4

المعايير ذات الصلة:
EFS.06: خطة األمن، OGM.12: صحة العاملين، CAI.06: مصدر آمن للمياه

OGM.12   : يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج معتمــد عــن صحــة العامليــن يتــم مراقبتــه وتقييمــه ســنوياً وفقــاً 
للقوانيــن واللوائــح

السالمة
الكلمات الرئيسية:

صحة العاملين

الغرض:
يجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تنفيــذ برنامــج صحــة العامليــن مــن أجــل ضمــان ســالمة العامليــن وفقــا لمخاطــر مــكان 
العمــل. ومــن الركائــز األساســية لبرنامــج الصحــة المهنيــة للعامليــن هــو تقييــم مســببات الخطــر/ المخاطــر  والــذي مــن خاللــه يتــم 

تحديــد األخطــار والمخاطــر المرتبطــة بــكل عمــل.
وذلــك إلتخــاذ الخطــوات الالزمــة للتحكــم فــي هــذه المخاطرللحــد مــن األضــرار المحتملــة التــي قــد تنتــج عنهــا ، أو إذا لــم يمكــن ذلــك، 
للحــد مــن آثارهــا الســلبية. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل برنامــج تقييــم المخاطــر علــى مســتوى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة والــذي 

يحــدد األماكــن والعمليــات عاليــة الخطــورة. ونطــاق البرنامــج يغطــي جميــع العامليــن، ويتنــاول البرنامــج علــى األقــل مــا يلــي:
التقييم الطبي للعاملين الجدد قبل التعيين.أ. 
التقييم الطبي الدوري للعاملين.ب. 
عمل مسح لمخاطر التعرض و/أو وجود مناعة ضد األمراض المعدية.ج. 
التحكم في المخاطر وإدارة المخاطر المرتبطة بالعمل.د. 

i . المخاطــر العضليــة والبدنيــة الناتجــة عــن رفــع ونقــل المرضــي والمعــدات ، واإلجهــاد، والحــركات المتكــررة، ووضعيــة
الجســم الســيئة.

ii ..عوامل الخطورة المادية مثل اإلضاءة، الضوضاء، والتهوية والكهرباء وغيرها
iii ..المخاطر البيولوجية مثل مسببات االمراض المنقولة بالدم أو بالهواء وغيرها

توعية العاملين بشأن المخاطر داخل بيئة المنشآة الرعاية األولية والمخاطر المتعلقة بمجال عملهمه. 
التطعيمات الوقائية للعاملين.و. 
تســجيل وإدارة الحــوداث التــي تصيــب العامليــن ) مثــل الجــروح، األمــراض، واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي ووضــع اإلجــراءات ز. 

لمنــع تكــرار حدوثها(
يتــم طلــب فحــص طبــي قبــل التوظيــف لجميــع فئــات العامليــن لتقييــم مــا إذا كانــوا الئقيــن للعمــل بســالمة، كمــا أنــه يجــب إجــراء ح. 

تقييــم دوري محــدد ) اختبــارات وفحوصــات( للعامليــن الذيــن يتعرضــون لمخاطــر محــددة كاألشــعة. وقــد يتطلــب إجــراء فحــص 
علــى حســب الموقــف  إذا تــم التعــرض لمــواد معينــة. و يتــم تســجيل نتائــج الفحــص الطبــي فــي ملفــات العامليــن الطبيــة، ويتــم 
ــذي  ــر المشــورة والتدخــل ال ــج وتوفي ــالغ العامــل بالنتائ ــي إب ــك عل ــج ، ويشــتمل ذل ــة النتائ ــت إيجابي ــا تثب اتخــاذ إجــراء عندم

تقتضيــه الحاجــه.
يشــارك فريــق مكافحــة العــدوي فــي وضــع وتنفيــذ برنامــج صحــة العامليــن حيــث أن نقــل العــدوي يعــد مــن المخاطــر الشــائعة ط. 

والجــادة لــكل مــن العامليــن والمرضــي فــي المنشــآة الصحيــة.
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يتــم توثيــق جميــع النتائــج المتعلقــة ببرنامــج الصحــة المهنيــة للعامليــن ) التقييــم الطبــي، التطعيمــات، إصابــات العمــل ( ويتــم ي. 
حفظهــا وفقــاً للقوانيــن واللوائــح.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة أعضــاء الفريــق الذيــن يقومــوا بإعــداد وتنفيــذ برنامــج صحة 	 

العامليــن للتحقــق مــن هيــكل البرنامــج، والمخاطــر وملفــات التوعيــه والتعريف.
قد يقوم مراجع الهيئة  بمراجعة عينة من الملف الطبي للعاملين لضمان تطابقها مع المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد برنامــج صحــة العامليــن معتمــد وفقــاً للقوانيــن المحليــة واللوائــح يغطــي النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( . 1

إلــي النقطــة )ي(
يوجد تقييم مخاطر الصحة المهنية والذي يحدد المخاطر المهنية في منشآة الرعاية األولية.. 2
يتــم توعيــه العامليــن بمنشــآة الرعايــة األوليــة حــول المخاطــر فــي بيئــة منشــآة الرعايــة األوليــة ، والمخاطــر المرتبطــة بوظيفتهم . 3

الُمحــددة والفحــص الطبــي الدوري.
يخضــع جميــع العامليــن لبرنامــج التطعيمــات وقيــود العمــل وفقــاً للقوانيــن واللوائــح وألدلــة العمــل المعتمــدة بمنشــآة الرعايــة . 4

األوليــة.
يتم تسجيل جميع نتائج الفحوصات والتطعيمات والعالجات الوقائية بعد التعرض والتدخالت في ملف المريض الطبي.. 5
يوجد دليل علي إتخاذ إجراءات وإبالغ العامل في حالة إيجابية النتائج.. 6

المعايير ذات الصلة:
 :QPI.07 ،ــل ــة العم ــر وأدل ــدوي وإدارة المخاط ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح ــف، IPC.02: برنام ــج التعري WFM.05: برنام

ــاه ــن للمي ــدر آم ــر، CAI.06: مص ــج إدارة المخاط برنام
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التقييم والمشاركة المجتمعية
Community Assessment and Involvement

الغرض من الفصل:
المجتمــع هــو مجموعــة مــن األفــراد والعائــالت والمجموعــات والمنشــآت أوالمؤسســات التــي تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتتعــاون 
ــة التــي  فــي أنشــطة مشــتركة، وتعمــل علــي حــل المشــكالت المشــتركة، وعــادة مــا يكــون المجتمــع فــي نطــاق المنطقــة الجغرافي
ــة  ــة المجتمــع ووظائف ــي بني ــي تحــدث ف ــرات الت ــإن التغي ــا دائمــة الحركــة والنشــاط ، ف ــا المنشــأة . وتتســم المجتمعــات بأنه تخدمه
وظروفــة وســلوكياته قــد تــؤدي إلــي تغييــرات فــي االحتياجــات والمخاطــر الصحيــة للمجتمــع. وتســتطيع منشــأت الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ذات األداء الفعــال أن تحــدد مجتمعاتهــا بوضــوح وتقــوم بتقييــم احتياجاتهــم وتســتجيب لهــا بصــورة متكــررة. ومــن الممكــن 
أن تكــون اإلســتجابة فــي شــكل زيــادة نطــاق خدمــات المنشــأة وتحســين بعــض المشــكالت الداخليــة التــي يشــعر بهــا المريــض ، أو 
التواصــل مــع المجتمــع والعمــل مــع قادتــه بهــدف إشــراك المجتمــع فــي األنشــطة المتعلقــة بالصحــة. وهــذه األنشــطة، ســواء التعليميــة 
أو الثقافيــة أو الفنيــة أو التوعويــة أو أي نشــاط آخــر، يمكــن أن تعــزز بعــض الممارســات الصحيــة بيــن أفــراد المجتمــع. وعلــي الرغــم 
ــة تعنــي أيضــاً أن تعمــل المنشــأة علــي ضمــان تجنــب إلحــاق األذى بالمجتمــع مــن أي خطــر  ــإن المشــاركة المجتمعي ــك، ف مــن ذل

محتمــل قــد تســببه المنشــأة.
علــى المســتوى العالمــي، حــددت منظمــة الصحــة العالميــة عوامــل متعــددة علــى أنهــا المحــددات االجتماعيــة للصحــة. وقــد تتســبب 
ــح  ــي أواخــر التســعينيات، ظهــر مصطل ــا. وف ــات وداخله ــن المجتمع ــة بي ــات الصحي ــي الخدم ــي عــدم المســاواة ف ــل ف ــذه العوام ه
»المســئولية اإلجتماعيــة« كدافــع لمؤسســات القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي مســاعدة المجتمعــات علــى مواجهــة تحديــات العولمــة 
واســتدامة التنميــة المجتمعيــة. وفــي أبريــل 2018، تناولــت منظمــة العمــل العربيــة هــذه القضيــة فــي مؤتمرهــا، حيــث أكــدت علــى 
ــر  ــوق اإلنســان، ومعايي ــة: حق ــة التالي ــي المجــاالت األربع ــة ف ــة  خاصــة بالمســئولية االجتماعي ــر معين ــى معايي ــال إل ــة االمتث أهمي

العمــل، وحمايــة البيئــة، وتدابيــر مكافحــة الفســاد.
علــى المســتوى المحلــي، أصــدرت وزارة التخطيــط تعريفــا واضحــا لمــا تعنيــه منطقــة الخدمــة الطبيــة  Catchment Area لــكل 
نــوع مــن أنــواع المنشــأت. وركــزت العديــد مــن الدراســات المنشــورة علــى تقييــم تأثيــر بعــض المحــددات االجتماعيــة علــى الصحــة 
وعالقتهــا بعــدم المســاواة فــي الخدمــات الصحيــة. وعلــى ذلــك، أعلنــت الســلطات المصريــة خــالل الفتــرة 2019	2018 عــن العديــد 
مــن المبــادرات مثــل »التأميــن الصحــي الشــامل« و »100 مليــون صحــة« و«تقليــل قوائــم انتظــار الحــاالت الحرجــة« وغيرهــا مــن 
األنشــطة. وقــدم عــدد مــن المنشــأت برامــج توعيــة للوصــول إلــى المرضــى فــي األماكــن التــي توجــد بهــا  خدمــات صحيــة غيــر 

كافيــة.
ــاءة برنامــج  ــم كف ــى الُمراجعيــن تقيي ــة، يجــب عل ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــذي تجريهــا الهيئ ــة المراجعــة ال خــالل عملي
تقييــم ومشــاركة المجتمــع الخــاص بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ وقــدرة القــادة علــى تحفيــز وقيــادة ممارســات إشــراك المجتمــع 

وتقييــم النتائــج.

الهدف من الفصل:
يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا الفصــل فــي التأكــد مــن أن منشــآة الرعايــة األوليــة قــادرة علــي تقديــم مشــاركة مجتمعيــة بكفــاءة، 

ويتنــاول هــذا الفصــل األهــداف التاليــة:
التقييم الفعال الحتياجات المجتمع.. 1
التوافق مع المبادرات المجتمعية الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية.  . 2
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وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
إصدارات وزارة التخطيط ، التخطيط لخدمات الرعاية الصحية. 1
الموقع اإللكتروني لوزراة الصحة والسكان ، خدمات المجتمع . 2

http://www.mohp.gov.eg/SectorServices.asp	?Deptcode=7andandSectorCode=4
ويشمل
نطاق الممارسات المعتمدة من وزراة الصحة والسكان	 
مقاييس الجودة لمتخصصي الخدمات المجتمعية في مؤسسات الرعاية الصحية	 
تطبيق وتنفيذ معايير الجودة	 
دور الخدمات اإلجتماعية في التحكم في األمراض المعدية.	 

مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال التابعة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.. 3

التوافق مع المتغيرات في مكونات النُُظم الصحية الصديقة للبيئة

CAI.01: تحدد منشآت الرعاية الصحية األولية توصيف مجتمعها.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
توصيف المجتمع

الغرض:
المجتمــع هــو مجموعــة مــن األفــراد والعائــالت والمجموعــات والمنشــآت أوالمؤسســات التــي تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتتعــاون 
فــي أنشــطة مشــتركة، وتعمــل علــي حــل المشــكالت المشــتركة، ويكــون ذلــك عــادةً داخــل المنطقــة الجغرافيــة التــي يخدمهــا المركــز. 
ومــع ذلــك، ال يمكــن تعريــف المجتمــع بطريقــة تســتبعد الفئــات المحرومــة أو ذوي الدخــل المنخفــض أو األقليــات.  توافــر المعلومــات 
الســكانية المحدثــة بانتظــام علــى النحــو المحــدد فــي السياســة وتوافــر أي بيانــات جديــدة يعــزز القــرارات المســتندة إلــى األدلة ويحســن 
ــة.  ــة الصحيــة والمحــددات الصحي ــة الســكانية والحال اســتخدام البرنامــج الصحــي. وربمــا تشــمل بيانــات الســكان المحلييــن التركيب
ــا،  ــة وإدارته ــة/ الطبيعي ــل الســمات البيئي ــل )مث ــن العوام ــرة م ــات حــول مجموعــة كبي ــي تســجيل معلوم ــع يعن ــف المجتم وتوصي
والخصائــص االجتماعيــة والديموجرافيــة، والهيــاكل السياســية واالقتصاديــة، والمؤسســات المحليــة، واألنشــطة االقتصاديــة ووســائل 
كســب الــرزق، والمرافــق المنزليــة والمجتمعيــة األساســية، والتنظيــم االجتماعــي(. ويجــب علــى منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة 
تحديــد المنطقــة بالمجتمــع التــي تقــدم لهــا خدماتهــا حتــى تكــون قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الصحيــة. بعــد ذلــك، يجــب علــى منشــآت 

الرعايــة الصحيــة األوليــة تحديــد شــركاء المجتمــع وعقــد اتفاقــات معهــم بشــأن التعــاون فــي المســائل المتعلقــة بالصحــة.

دليل عملية المراجعة:
ــى يتحقــق مــن 	  ــم المجتمــع وخطــة المشــاركة حت ــة بمراجعــة تقيي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق  ق

ــع.  ــف المجتم توصي
قد يستفسر ُمراجع الهيئة عن تقييم المجتمع وخطة المشاركة خالل جلسة مقابلة القيادات. 	 
قد يجري ُمراجع الهيئة مقابالت مع العاملين للتحقق من وعيهم بتوصيف المجتمع.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تحديد منطقة الخدمة الطبية التابعة لمنشآة الرعاية الصحية األولية.. 1
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية طريقة موثقة للحصول على البيانات وتحديثها بشأن توصيف المجتمع.. 2
تحديد مصادر بيانات توصيف المجتمع.. 3
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يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة اتفاقيــة مكتوبــة أو خطــاب رســمي لطلــب التعــاون مــع تلــك الوكاالت/المؤسســات التــي . 4
يمكــن أن تحــدث تغييــرات.

يتم تسجيل جميع أنشطة التعاون مثل البرامج أو المشاريع.. 5

المعايير ذات الصلة:
CAI.02: التخطيط للمشاركة المجتمعية

الخدمات المجتمعية الفعالة

CAI.02: تقييم وإدارة احتياجات المجتمع بالتعاون مع ممثلي المجتمع.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
التخطيط للمشاركة المجتمعية

الغرض:
المشــاركة المجتمعيــة أمــر ضــروري مــن أجــل تحقيــق الحوكمــة الرشــيدة. وفي أحســن ما يكون، تدعــم مؤسســات الرعايــة الصحيــة 
المجتمعــات المحليــة لتشــكيل صحتهــم. وإشــراك أفــراد المجتمــع فــي حوكمــة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن حيــث صياغــة 
السياســات، وصنــع القــرار، والمراقبــة يعــد أمــًرا مهًمــا لضمــان مالئمــة الخدمــات المقدمــة إلــى المجتمــع. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 
إشــراك أفــراد المجتمــع فــي لجــان منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يضمــن مالئمــة القــرارات علــى مســتوى المجتمــع. ينبغــي أن 
يلــي تقييــم احتياجــات المجتمــع الصحيــة تشــكيل خطــة لتحســين صحــة المجتمــع تكــون موضَّحــة فــي الخطــة االســتراتيجية لمنشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة ومــن خــالل خدماتهــا. وهــذا النهــج يحقــق مســئولية منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تجــاه مجتمعــه. ولكــن 
لضمــان تأثيــر معقــول مــن حيــث الحجــم ومســتدام، كثيــًرا مــا تتعــاون العديــد مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي العمــل علــى 

بعــض االحتياجــات الصحيــة ذات األولويــة للمجتمــع.
يمكــن أن تكــون مصــادر البيانــات أساســية أو ثانويــة. البيانــات األوليــة هــي البيانــات التــي يتــم جمعهــا مباشــرة مــن خــالل 
ــات  ــة هــي البيان ــات الثانوي ــخ. البيان ــز، ...إل ــن ومقدمــي الخدمــة والمقابــالت الشــخصية ومجموعــات التركي اســتطالعات المواطني
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن كيانــات أخــرى مثــل اإلحصائيــات الحيويــة، وســجل الســرطان، والتعــدادات، ...إلــخ. وربمــا يقــرر 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة القيــام بأنشــطة متعــددة لتحقيــق هــدف معيــن بشــأن تحســين الصحــة. ربمــا تكــون هــذه األنشــطة فــي 
شــكل أنشــطة تعليميــة أو ثقافيــة أو ترفيهيــة أو توعويــة أو أنشــطة أخــرى. ربمــا يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المــدارس أو المصانــع 
ــات األنشــطة  ــع. وموضوع ــي المجتم ــة األخــرى ف ــات الفاعل ــة أو الجه ــام الشــرطة القريب ــز التســوق أو أقس ــواق أو مراك أو األس
ــاة الصحــي، والصحــة الجنســية  ــط الحي ــر، ونم ــة المناســبة للعم ــة الصحي ــن، التغذي ــالع عــن التدخي ــا تشــمل اإلق ــة ربم االجتماعي

ــاب واإلدمــان. ــك االكتئ ــة، والصحــة النفســية، بمــا فــي ذل واإلنجابي
يجب على منشآة الرعاية الصحية األولية وضع برنامج يتناول على األقل ما يلي:

تحديد ووصف منطقة الخدمة الصحية. أ. 
عملية تحليل الفجوات التي تشمل ما يلي على األقل:ب. 

i ..سهولة الحصول على الخدمات ودقة توقيتها
ii ..تقييم المخاطر المعرض لها المجتمع بما في ذلك المشاكل البيئية

iii ..احتياجات الرعاية الصحية
iv ..احتياجات التثقيف الصحي
v ..الُمتوقع من الرعاية الصحية

التخطيط للتدخالت.ج. 
تحديد الحلول المحتملة.د. 
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اإلعالن عن أو نشر حلول مختارة للمجتمع.ه. 
أدوات التدريب والمعلومات المقدمة لبرنامج تثقيف المجتمع.و. 

دليل عملية المراجعة:
ربمــا يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة تقييــم ومشــاركة المجتمــع حتــى يتحقــق مــن أنهــا 	 

تحــدد احتياجــات المجتمــع الصحيــة والشــركاء والمتعاونيــن المحتمليــن. 
ربما يستفسر ُمراجع الهيئة عن خطة تقييم ومشاركة المجتمع خالل جلسة مقابلة القيادات. 	 
ربما يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم بالمبادرات المجتمعية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد برنامج مشاركة المجتمع يتناول جميع العناصر من نقطة )أ( إلى نقطة )و(.. 1
يوجد شخص ُمكلًّف بتنسيق أنشطة مشاركة المجتمع والعالقات العامة.. 2
يوجد دليل على أن تحليل الفجوات وأنشطة التحسين تتم بالتعاون مع أفراد المجتمع.. 3
اإلعالن عن و/أو نشر حلول مختارة للمجتمع.. 4
يوجد دليل على القيام بأنشطة مشاركة المجتمع.. 5

المعايير ذات الصلة:
OGM.01: هيكل الهيئة الحاكمة.

CAI.03: يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية برنامج تثقيف صحي.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التثقيف الصحي

الغرض:
ــى المجتمــع مــن أجــل  ــم المعلومــات إل ــى تقدي ــذي يهــدف إل ــف الصحــي هــو أحــد محــددات الصحــة المهمــة وال إن برنامــج التثقي
التأثيــر علــى ســلوكه وقرارتــه المســتقبلية المتعلقــة بالصحــة. والتثقيــف الصحــي يتيــح الفرصــة لألفــراد والمجموعــات للحصــول 
علــى المعلومــات والمهــارات الالزمــة التخــاذ قــرارات صحيــة جيــدة. إن تنفيــذ التثقيــف الصحــي مــن خــالل برنامــج مخطــط لــه 
مســبقًا يضمــن تغطيــة أفضــل لــكل مــن الموضوعــات واألفــراد والمجموعــات المســتهدفة. ومــن فوائــد التثقيــف الصحــي االقتصــاد 
فــي العمليــات، وارتفــاع جــودة العمــل، وزيــادة اإلنتاجيــة، وتوحيــد اإلجــراءات، وتقليــل الحاجــة لإلشــراف، ونقــل المهــارات بشــكل 
منهجــي، ورفــع الــروح المعنويــة. يتــم تقييــم العمليــة أثنــاء أنشــطة التثقيــف الصحــي. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

وضــع برنامــج تثقيــف صحــي والــذي يحــدد علــى األقــل مــا يلــي:
احتياجات ومشكالت التثقيف الصحي.أ. 
الفئات التي يستهدفها التثقيف الصحي.ب. 
طرق التثقيف الصحي.ج. 
الرسائل الصحية.د. 
المثقفون الصحيون والمجموعات الداعمة.ه. 
الجداول الزمنية.و. 
كيفية اإلعالن عن البرنامج للمجتمع المحليز. 
كيفية تنفيذ البرنامج داخل وخارج منشآة الرعاية الصحية األولية.ح. 
أداة التقييم.ط. 

يتلقــى  العاملــون المشــاركون فــي التثقيــف الصحــي تدريبــا. يجــب تقديــم التثقيــف الصحــي فــي مــكان يســهل الوصــول إليــه، و يكــون 
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ذو مســاحة مناســبة، ويحتــوى علــى عــدد مقاعــد مناســب للمشــاركين بالبرنامــج، ، جيــد اإلضــاءة والتهويــة، ومتوفــر بــه وســائل 
تلبيــة احتياجــات األفــراد األساســية. أداة التدريــس هــي وســيلة مصممــة للمســاعدة فــي تقديــم المــواد التعليميــة مثــل لوحــة العــرض 
ــى الفهــم والتذكــر بشــكل أســرع  ــاس عل ــتخدم لمســاعدة الن ــة تُس ــة. والمــواد التعليمي ــر وأجهــزة العــرض المختلف وأجهــزة الكمبيوت

وأكثــر اســتدامة )الرســوم البيانيــة الجداريــة والصــور والبرامــج التلفزيونيــة والصــوت المســجل ومقاطــع الفيديــو(.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة التثقيــف الصحــي مــن أجــل أن يتحقــق مــن أنهــا 	 

تتنــاول جميــع العناصــر المطلوبــة. 
قد يستفسر ُمراجع الهيئة عن خطة تقييم ومشاركة المجتمع خالل جلسة مقابلة القيادات. 	 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم بالمبادرات المجتمعية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد برنامــج تثقيــف صحــي منظــم يتضمــن عناصــر مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ط( والتــي تُقــدم إلــى جميــع الفئــات المســتهدفة، . 1

ســواء داخــل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أو خارجهــا.
الموظف الذي يقدم التثقيف الصحي المجتمعي مؤهل للقيام بذلك.. 2
يوجد دليل على تنفيذ أنشطة التثقيف الصحي.. 3
يتم تقييم فعالية برنامج التثقيف الصحي.. 4
يتم تسجيل جميع األنشطة المجتمعية.. 5

المعايير ذات الصلة:
؛ICD.17 : برنامــج التطعيمــات ؛ICD.18 : برنامــج تطعيمــات األطفــال؛ICD.19 : برنامــج تطعيــم البالغيــن؛ICD.20 : برنامــج 

صحــة الطفــل؛ICD.21 : برنامــج صحــة األم؛ICD.22 : برنامــج الصحــة اإلنجابيــة.ICD.23: األمــراض غيــر المعديــة

CAI.04: يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية برامج تحسين التغذية التي تغطي مختلف فئات المجتمع المحلي.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التغذية السليمة

الغرض:
يهــدف برنامــج تعزيــز التغذيــة الجيــدة إلــى تحســين المعرفــة التغذويــة واتجاهــات وممارســات اســتهالك المجتمــع للغــذاء مــن أجــل 
الحفــاظ علــى صحتــه وتقليــل مخاطــر األمــراض المزمنــة. وبرامــج تعزيــز التغذيــة عــادة مــا تســتهدف فئــات معينــة مــن المجتمــع. 
وعــادة مــا تتنــاول مجــاالت مثــل الرضاعــة الطبيعيــة والمغذيــات الدقيقــة والمكمــالت الغذائيــة واألكل الصحــي. ويجــب أن يضــع 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامًجــا يحــدد مــا يلــي:
مشاكل التغذية المحلية واالحتياجات ذات األولوية.أ. 
الفئات المستهدفة.ب. 
تعزيز الرضاعة الطبيعية.ج. 
العناصر الغذائية الصغرى والمكمالت الغذائية.د. 
احتياجات التثقيف التغذوي.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج التغذيــة الســليمة مــن أجــل أن يتحقــق مــن أنــه 	 

يتنــاول جميــع العناصــر المطلوبــة. 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم ببرنامج التغذية السليمة.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
ــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى . 1 ــاول جمي ــة برنامــج منظــم يتن ــة األولي ــة الصحي يوجــد بمنشــآة الرعاي

نقطــة )ه(.
ــات، . 2 ــات وطــرق وأدوات جمــع البيان ــك مصــادر للبيان ــي ذل ــي، بمــا ف ــة بالمجتمــع المحل ــم المشــاكل الغذائي ــة لتقيي توجــد عملي

ــة المحــددة. والمشــاكل التغذوي
تحدد منشآة الرعاية الصحية األولية أولويات مشاكل التغذية في المجتمع.. 3
يتضمــن البرنامــج تقييــم النتائــج مــن خــالل مراقبــة مؤشــرات النتائــج الرئيســية )مؤشــر كتلــة الجســم ومســتوى الكوليســترول . 4

وضغــط الــدم، ...إلــخ(.
يتم تثقيف الحوامل والمرضعات وتقديم المشورة حول فوائد وإدارة الرضاعة الطبيعية.. 5

المعايير ذات الصلة:
CAI.01: توصيــف المجتمــع، CAI.03: التثقيــف الصحــي، QPI.05: مراجعــة وتجميــع وتحليــل البيانــات، QPI.06: التأكــد مــن 

صحــة البيانــات. 

ــد األمــراض المعديــة والمتوطنــة واإلبــالغ بنتائجهــا إلــى الســلطات العليــا وفقـًـا لتوصيــات وزارة الصحــة والســكان/  CAI.05: رصُّ
منظمــة الصحــة العالمية.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

الرصد واإلبالغ

الغرض:
يجــب أن يوجــد بمنشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة عمليــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســير حــدوث األمــراض المعديــة والمتوطنــة. 
والهــدف األساســي مــن رصــد المــرض هــو تحديــد حجــم العــدوى وخطــر انتقــال المــرض، بحيــث يمكــن تطبيــق تدابيــر مكافحــة و 
منــع انتشــار العــدوى بشــكل فعــال وكــفء بهــدف تقليــل عــبء المــرض. تســهل أنظمــة الكشــف المبكــر واالســتجابة الســريعة لحــاالت 
التفشــي المحتملــة فعاليــة مكافحــة األمــراض المعديــة. كمــا يحــد التدخــل فــي الوقــت المناســب مــن معــدالت اإلصابــة باألمــراض 
المعديــة والوفيــات بســببها. إن تحديــد وتتبــع الحــاالت المخالطــة للمصابيــن هــي الوســيلة األساســية للســيطرة علــى األمــراض المعدية. 
يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات توجــه عمليــة الرصــد واإلبــالغ عــن األمــراض المعديــة 

بالمجتمــع. وتتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة األمراض المعدية والمتوطنة التي يجب اإلبالغ عنها.أ. 
تعريفات حاالت األمراض المعدية والمتوطنة.ب. 
الكشف عن عالمات وأعراض المرض لدى األشخاص المعرضين لإلصابة.ج. 
بروتوكوالت الرعاية والعالج ومتطلبات اإلبالغ.د. 
عزل وتقييم ومعالجة الحاالت الثانوية في وقت مبكر لضمان السيطرة الفعالة على المرض والوقاية من انتقاله.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة توثيــق وتســجيل برنامــج الرصــد مــن أجــل التحقــق مــن 	 

أنــه يتنــاول جميــع العناصــر المطلوبــة. 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم ببرنامج الرصد السليم.	 

 أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عملية رصد األمراض المعدية والمتوطنة.. 1
العاملين على دراية بقائمة األمراض المعدية ومدربون على الكشف عنها.. 2
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يتم تدريب العاملين المعنيين على بروتوكوالت إدارة تفشي األمراض.. 3
يتم تحديد ورعاية وعالج المرضى الذين يعانون من األمراض المعدية والمتوطنة وفقًا لإلرشادات المعتمدة.. 4
يتم اإلبالغ عن المرضى الذين يعانون من األمراض المعدية والمتوطنة وفقا لما تتطلبه القوانين واللوائح.. 5
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية عملية تحديد الحاالت المخالطة للمصابين والعزل والتتبع والمكافحة.. 6

المعايير ذات الصلة:
ــل  ــع وتحلي ــة وتجمي ــل ، QPI.05: مراجع ــة العم ــر، وأدل ــم المخاط ــدوي، وتقيي ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح IPC.02: : برنام

ــات.  ــة البيان ــن صح ــد م ــات، QPI.06: التأك البيان

CAI.06: اإلشراف على صحة البيئة وإمدادات المياه اآلمنة بالمجتمع بفاعليه وفقًا للقوانين واللوائح.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إمدادات مياه آمنة

الغرض:
إن الميــاه اآلمنــة والصــرف الصحــي األساســي أمــور هامــة فــي الحفــاظ علــى صحــة اإلنســان، وخاصــة بيــن األطفــال. األمــراض 
المرتبطــة بالميــاه هــي الســبب األكثــر شــيوعا لإلصابــة باألمــراض والوفــاة بيــن الطبقــات الفقيــرة بالبلــدان الناميــة. ووفقًــا لمنظمــة 
الصحــة العالميــة، فــإن التركيــز علــى إمــدادات الميــاه اآلمنــة والصــرف الصحــي األساســي يمثــل أولويــة كبــرى. وفــي الواقــع إنهــا 
ــاه  ــة. تعــد ســالمة وجــودة المي ــد اقتصادي ــدة وتضمــن تحقيــق فوائ ــؤدي إلــى صحــة جي ــم اإلنســانية؛ وت ــرام القي أمــور الزمــة الحت
أمــراً أساســياً للتنميــة البشــرية والصحــة. إن الصحــة البيئيــة هــي واحــدة مــن أولويــات الصحــة العالميــة بمــا فــي ذلــك الميــاه والهــواء 
والغــذاء والصــرف الصحــي . وتحديــد أي مشــكلة صحيــة بيئيــة هــي الخطــوة األولــى لحلهــا. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة التأكــد مــن وجــود نظــام تقييــم للميــاه اآلمنــة مــن خــالل أخــذ عينــات مــن الميــاه بشــكل دوري مــن األماكــن العامــة وتحليلهــا 

بكتيريولوجيًــا وكيميائيًــا وفقًــا لتوصيــات وزارة الصحــة والســكان و/ أو توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة توثيــق وتســجيل المحافظــة علــى نظافــة البيئــة بالمجتمــع 	 

مــن أجــل أن يتحقــق مــن أنــه يتنــاول جميــع العناصــر المطلوبــة. 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم ببرنامج المحافظة على نظافة البيئة السليم.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــا . 1 ــاول اإلجــراء أيًض ــة. ويتن ــة البيئ ــى نظاف ــة المحافظــة عل ــاه اآلمن ــدادات المي ــة إم ــة مراقب ــوب يحــدد كيفي يوجــد إجــراء مكت

ــة. ــة نظيف ــة و بيئ ــاه آمن ــدادات مي ــى إم ــاظ عل ــاون مــع الســلطات األخــرى للحف التع
يوجد موظف مسئول مؤهل بالتعليم والخبرة.. 2
يتم تحديد مشاكل الصحة البيئية.. 3
يتم أخذ وتحليل عينات مياه من األماكن العامة في منطقة الخدمة الطبية .. 4
تحتفظ منشآة الرعاية الصحية األولية بأصل أو نسخة من تقارير تحليل المياه.. 5
يتم اتخاذ اإلجراءات مع السلطات المختصة استجابة للنتائج اإليجابية.. 6

المعايير ذات الصلة:
EFS.08: خطة إدارة المرافق؛OGM.12 : صحة العاملين.
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CAI.07 : تتم متابعة وتقييم نتائج برنامج التقييم والمشاركة المجتمعية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
تقييم برنامج المشاركة المجتمعية

الغرض:
ــع  ــاكل المجتم ــة لمش ــة األولي ــة الصحي ــآة  الرعاي ــات منش ــالة وخدم ــة رس ــن مواءم ــة يضم ــع الصحي ــات المجتم ــم احتياج إن تقيي
الصحيــة ممــا يــؤدي إلــى تحســين اســتخدام المــوارد وتحســين صحــة المجتمــع. و يعــد تقييــم أنشــطة البرنامــج أمــراً مهمــاً مــن اجــل 
التحقــق مــن فعاليــة األنشــطة وتحديــد الــدروس المســتفادة. والعمــل بنــاًء علــى اقتراحــات وشــكاوى المجتمــع يعــد أحــد الركائــز المهمة 
للرعايــة الصحيــة ســريعة االســتجابة. ويجــب علــى المؤسســات ضمــان وجــود عمليــة اتصــال شــفافة وواضحــة وذات اتجاهيــن بينهــا 
وبيــن مجتمعهــا للتعبيــر عــن مخاوفــه وحتــى تُظهــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة اســتجابة كافيــة تعبــر عــن اهتمامهــا. ربمــا تقــوم 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتقييــم برنامــج مشــاركة المجتمــع علــى النحــو التالــي:
إعادة تقييم احتياجات المجتمع والمخاطر المعرض لها مرة كل عامين على األقل.أ. 
فعالية التدخالت.ب. 
قياس رضا المجتمع عن األنشطة المجتمعية المقدمة.ج. 
تناول شكاوى المجتمع والعمالء الخارجيين.د. 
التعامل مع المواقف الصعبة خالل أنشطة برنامج المشاركة المجتمعية مثل إدارة السلوكيات العدوانية.ه. 
إدارة وسائل اإلعالم.و. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة تقييــم ومشــاركة المجتمــع مــن أجــل التحقــق مــن 	 

أنهــا تقيــس نتائجهــا. 
قد يوجه ُمراجع الهيئة األسئلة عن خطة تقييم ومشاركة المجتمع أثناء جلسة مقابلة القيادات.	 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين للتحقق من درايتهم بالمبادرات المجتمعية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية  بتقييم احتياجات المجتمع والمخاطر المعرض لها مرة كل عامين على األقل.. 1
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بالمقارنة بين وضع المجتمع قبل وبعد التدخالت.. 2
تقــوم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بقيــاس رضــا المجتمــع عــن األنشــطة المجتمعيــة المقدمــة باســتخدام مجموعــة متنوعــة . 3

مــن األســاليب.
تقوم منشآة الرعاية الصحية األولية بمعالجة وإدارة شكاوى المجتمع والعمالء الخارجيين.. 4
توجد إجراءات للتعامل مع المواقف العدوانية، بما في ذلك االتصال بالشرطة عند الحاجة.. 5
توجد عملية للتعامل مع وسائل اإلعالم ووسائل التواصل المجتمعي.. 6

المعايير ذات الصلة:
CAI.02: التخطيــط للمشــاركة المجتمعيــة،  QPI.05: مراجعــة وتجميــع وتحليــل البيانــات،  QPI.06: ا التأكــد مــن صحــة 

البيانــات. ،  QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر
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إدارة الموارد البشرية
Workforce Management

الغرض من الفصل:
ــة  ــالتها وتلبي ــق رس ــن لتحقي ــارة والمؤهلي ــراد ذوي المه ــن األف ــى مجموعــة مناســبة م ــة إل ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــاج منش تحت
احتياجــات المرضــى. وتشــير المــوارد البشــرية بالمنشــآة إلــى العامليــن داخلهــا. ويعــد التخطيــط لتحديــد العــدد المناســب والمهــارات 
ــة يســاعد  المالئمــة للمــوارد البشــرية بالمنشــآة أمــرا أساســياً. إن وضــع توصيــف وظيفــي واضــح وبرامــج تعريــف وتدريــب قوي
ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي به ــم الطب ــكل واضــح للطاق ــة المناســبة. يجــب أن يوجــد بالمؤسســة هي ــة الصحي ــم الرعاي ــى تقدي ــن عل العاملي

ــة. ــان الطبي ــادات واللج اإلدارات والعي
ويحــدد هــذا الفصــل أدوار ومســئوليات قيــادات الطاقــم الطبــي فــي إدارة اللجــان واإلدارات/ العيــادات ، وفــي تحســين األداء. ويضــم 
ــراد  ــع أف ــالت جمي ــة مؤه ــكل خــاص مراجع ــام بش ــن اله ــن. وم ــنان المرخصي ــاء األس ــن وأطب ــاء المرخصي ــي األطب ــم الطب الطاق
الطاقــم الطبــي وغيرهــم مــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة بعنايــة. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن تمنــح أفــراد 
الطاقــم الطبــي فرصــة التعلُّــم والتطويــر مــن أنفســهم علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي. إن الممارســين المســتقلين هــم متخصصــي 
الرعايــة الصحيــة اآلخريــن المســموح لهــم بموجــب القانــون واللوائــح بتقديــم خدمــات رعايــة المرضــى بشــكل مســتقل فــي المنشــآة  

والحاصليــن علــى ترخيــص بذلــك مثــل )الصيدلــي، وأخصائــي العــالج الطبيعــي، وأخصائــي التغذيــة، ...( . 
علــى المســتوى العالمــي، يوجــد نقــص فــي متخصصــي الرعايــة الصحيــة بأماكــن متعــددة فــي العالــم؛ وفــي بعــض البلــدان، تكــون 
التراخيــص قابلــة للتجديــد، ممــا يعنــي أن األطبــاء والممرضيــن وغيرهــم مــن متخصصــي الخدمــات الصحيــة بحاجــة إلــى إجــراء 
ــاء  ــم األطب ــة تضبــط تعلي ــات وطني ــم إنشــاء هيئ ــات كفاءتهــم وتطورهــم المســتمر. وت ــد للتراخيــص بشــكل دوري وإثب ــة تجدي عملي
ــي  ــة آخــذ ف ــة الصحي ــف متخصصــي الرعاي ــي وتصني ــى المســتوى الوطن ــم األداء عل ــة. وتقيي ــدان مختلف ــي بل ــض ف ــة التمري وهيئ

ــاد مــع تحــرك العديــد مــن أنظمــة الرعايــة الصحيــة نحــو مفهــوم األجــر بحســب األداء. االزدي
يقــوم ُمراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة تنفيــذ اللوائــح والقوانيــن واللوائــح الطبيــة واللوائــح التمريضيــة 
والسياســات واإلجــراءات والخطــط التــي تعكــس عمليــات إدارة المــوارد البشــرية مــن خــالل عقــد مقابــالت مــع القيــادات والموظفيــن 

ومراجعــة ملفــات مختلــف متخصصــي الرعايــة الصحيــة.

الهدف من الفصل:
الهــدف الرئيســي هــو التأكــد مــن وجــود برنامــج إدارة مــوارد بشــرية فعــال بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويتنــاول الفصــل 

األهــداف التاليــة:
التخطيط الفعال للموارد بشرية. 1
التعريف الفعال والتعليم الطبي المستمر وبرنامج التدريب. 2
وجود مجموعة عاملين أكفاء.. 3
التقييم الدوري ألداء العاملين.. 4

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238. 1
الئحة أخالقيات مهنة التمريض المصرية )مطبوعات نقابة التمريض(. 2
الئحة أخالقيات وقواعد سلوك موظفي الخدمة المدنية، 2019، إن كانت قابلة للتطبيق. 3
الئحة أخالقيات الصيادلة. 4
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قانون 1954/415 بشأن ممارسة مهنة الطب البشري. 5
قانون 140 لسنة 1981 بشأن ممارسة القبالة. 6
قانون 1955/127 بشأن ممارسة مهنة الصيدلة. 7
 قانون 1954/537 بشأن ممارسة مهنة طب األسنان. 8
 قانون المعامل الوطني رقم 1954/367. 9

قانون 1960/59 بشأن تنظيم أعمال التصوير الطبي. 10
 قرار وزارة الصحة والسكان رقم 1996/70 بشأن عمل الخبراء األجانب. 11
 قرار وزارة الصحة والسكان رقم 1999/90 بشأن استخدام الخبراء األجانب. 12
قانون 2017/213 بشأن النقابات العمالية والحماية. 13
 قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2002/25 بشأن المسئولية الطبية وتعليق الممارسة الطبية. 14
 قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2000/293 بشأن ترقية األطباء. 15
 قرار وزارة الصحة والسكان رقم 2004/62 بشأن ترقية متخصصي الرعاية الصحية. 16
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التخطيط الفعال للموارد البشرية

WFM.01: خطة التوظيف بمنشآة الرعاية الصحية األولية تتوافق مع رسالة المنشآة وتوصيات الممارسة المهنية.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
خطة التوظيف

الغرض:
ــن  ــن العاملي ــات األخــرى م ــة والمتطلب ــم والمعرف ــارات والتعلي ــن المه ــوب م ــدد المطل ــن وتح ــدد العاملي ــف ع تحــدد خطــة التوظي
ــل  ــة العم ــبين لتأدي ــخاص المناس ــة األش ــة األولي ــة الصحي ــآة  الرعاي ــد بمنش ــه يوج ــن أن ــد م ــة التأك ــو عملي ــف ه ــط التوظي وتخطي
المطلــوب بنجــاح مــن خــالل مطابقــة بيانــات العامليــن التفصيليــة بمــا فــي ذلــك المهــارات واإلمكانــات والتطلعــات واألماكــن مــع 
خطــط األعمــال. إن العجــز فــي عــدد المتخصصيــن المؤهليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي مناطــق متعــددة عالمــة تبعــث علــى 
ــي تحــدد مســتويات  ــة الت ــات الممارســات المهني ــح وتوصي ــن ولوائ ــة بقواني ــة األولي ــة الصحي ــزم منشــآة الرعاي ــق. يجــب أن تلت القل
ــآة   ــن بمنش ــج العاملي ــن أو مزي ــداد العاملي ــدد أع ــي تح ــن أو الت ــن العاملي ــات األخــرى م ــة أو المتطلب ــارات المطلوب ــم أو المه التعلي
الرعايــة الصحيــة األوليــة. تُراجــع الخطــة بشــكل دوري وتُحــدث حســب الضــرورة. وقــادة كل منطقــة إكلينيكيــة أو إداريــة يحــددون 
ــى مســتوى آمــن مــن أعــداد ومهــارات  ــة عل ــة األولي ــة الصحي ــكل منصــب. ويجــب أن تحافــظ منشــآة الرعاي ــة ل ــات الفردي المتطلب

ــد احتياجــات التوظيــف: ــار عــن تحدي ــة بعيــن االعتب ــادة العوامــل التالي العامليــن. ويجــب أن يأخــذ الق
رسالة منشآة الرعاية الصحية األولية والخطط االستراتيجية والتشغيلية بها.أ. 
مدى تعقد وخطورة حاالت المرضى الذين تخدمهم منشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
الخدمات التي تقدمها منشآة الرعاية الصحية األولية.ج. 
التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في رعاية المرضى.د. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء عمليــة المراجعــة الــذي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 
الصحيــة بمراجعــة وثائــق العامليــن، أو يالحــظ توزيــع ومهــارات العامليــن، أو يراجــع ملفــات العامليــن للتحقــق مــن امتثــال خطــة 

التوظيــف إلــى القوانيــن واللوائــح وتوصيــات الممارســات المهنيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
خطة التوظيف تتوافق مع الرسالة والخطط االستراتيجية والتشغيلية.. 1
خطة التوظيف تمتثل إلى القوانين واللوائح وتوصيات الممارسات المهنية.. 2
خطــة التوظيــف تحــدد العــدد التقديــري المطلــوب مــن العامليــن والمهــارات المطلوبــة وكذلــك التكليفــات المطلوبــة مــن العامليــن . 3

لتلبيــة احتياجــات منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة.
مراقبة خطة التوظيف ومراجعتها سنويًا على األقل.. 4

المعايير ذات الصلة:
 OGM.03إدارة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛ : OGM.02هيــكل الهيئــة الحاكمــة؛ : OGM.01تســجيل العامليــن؛  APC.02

: قيــادات منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

178دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

WFM.02: يتضمن التوصيف الوظيفي الذي تضعة منشآة الرعاية الصحية األولية المتطلبات والمسئوليات لكل وظيفة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التوصيف الوظيفي

الغرض:
يعد التوصيف الوظيفي بيان عام وشامل ومكتوب  لوظيفة معينة، قائم على نتائج التحليل الوظيفي. 

ويتضمن التوصيف الوظيفي بشكل عام الواجبات والمسئوليات والهدف من الوظيفة ونطاقها والشروط الخاصة بها. 
الشــهادات هــي وثائــق صــادرة مــن كيــان معتــرف بــه لإلشــارة إلــى اســتكمال المتطلبــات أو تلبيــة متطلبــات األهليــة، مثــل شــهادة مــن 
كليــة طــب، أو خطــاب أو شــهادة إكمــال التدريــب التخصصــي )فتــرة التخصــص فــي الطــب(، أو إكمــال متطلبــات منظمــة مهنيــة 
طبيــة، أو ترخيــص الممارســة، أو إقــرار بالتســجيل فــي مجلس/نقابــة طــب أو طــب أســنان. يجــب أن تبــدأ منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة بوضــع نمــوذج التوصيــف الوظيفــي الــذي يتضمــن وصــف الوظيفــة. ويجــب علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة التأكــد 
مــن أن نتائــج عمليــة تخطيــط العامليــن، مثــل مزيــج المهــارات، تتماشــى مــع متطلبــات الوظيفــة المذكــورة فــي التوصيــف الوظيفــي. 
والتوصيــف الوظيفــي مطلــوب لجميــع العامليــن اإلكلينيكييــن وغيــر اإلكلينيكييــن الذيــن يعملــون كل الوقــت وبعــض الوقــت العامليــن 
المؤقتيــن وكذلــك العامليــن تحــت التدريــب. عنــد قيــام منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتعييــن العامليــن ، توجــد عمليــة لمطابقــة 

الشــهادات وتقييــم المؤهــالت فيمــا يتعلــق بمتطلبــات الوظيفــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يتحقــق ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مــن عينــة مــن ملفــات العامليــن لتقييــم التطابــق مــع متطلبــات 	 

المعيــار 
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين الذين يشاركون في عملية التحقق من الشهادات لتقييم التطابق مع متطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد توصيف وظيفي لكل وظيفة.. 1
ــرة( . 2 ــة، والخب ــارات، والمعرف ــم، والمه ــص، والشــهادة أو التســجيل، والتعلي ــات )الترخي ــن المتطلب ــي بتضم ــف الوظيف التوصي

ــة. ــئوليات كل وظيف ومس
يتم مناقشة التوصيف الوظيفي مع العاملين، وتسجيل المناقشة في ملف العاملين.. 3
االحتفــاظ بالشــهادات المطلوبــة لــكل وظيفــة  فــي ملفــات العامليــن. تطبيــق هــذه العمليــة بشــكل موحــد لتقييــم شــهادات أعضــاء . 4

الطاقــم الطبــي.
يوجد بمنشآة  الرعاية الصحية األولية عملية للتحقق من الشهادات وتقييم المؤهالت.. 5

المعايير ذات الصلة:
ــق  ــة، QPI.03: فري ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــادات منش ــة، OGM.03: قي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي OGM.02: إدارة منش
إدارة الجــودة، IPC.01: فريــق مكافحــة العــدوي، لجنــة مكافحــة العــدوي، WFM.04: ملفــات العامليــن، WFM.07: تقييــم أداء 
العامليــن، MMS.09: طلــب ووصــف ونســخ الــدواء والمختصــرات والرمــوز،  MMS.12: تحضيــر األدويــة ووضــع ملصقــات 

تعريفيــة عليهــا وصرفهــا وإعطائهــا
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WFM.03: تنفيذ عملية توظيف موحدة بمشاركة قيادات األقسام / الخدمات.
المساواة

الكلمات الرئيسية:
التوظيف

الغرض:
ــة  ــى األمــر هيئ ــم يتول ــة - إذا ل ــار الشــخص األنســب للوظيف ــة اإلعــالن عــن وظيفــة شــاغرة واختي ــار هــو عملي التوظيــف واالختي
ــي المناصــب  ــن ف ــن العاملي ــف وتعيي ــة لتوظي ــة ومركزي ــة فعال ــة عملي ــة األولي ــة الصحي ــآة  الرعاي ــد بمنش ــى-  يجــب أن يوج أعل

ــي: ــا يل ــل م ــى األق ــة عل ــاول العملي المتاحــة. ويجــب أن تتن
التعاون مع قيادات األقسام/ الخدمات لتحديد الحاجة إلى وظيفة.أ. 
إبالغ المرشحين المحتملين بالوظائف الشاغرة.ب. 
اإلعالن عن ضوابط االختيار.ج. 
عملية تقديم طلبات التوظيف.د. 
إجراءات التوظيف.ه. 

دليل عملية المراجعة:
إذا تولــت منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة التوظيــف، قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة 	 

السياســة التــي تصــف عمليــة التوظيــف. 
قد يفحص ُمراجع الهيئة عينة من ملفات العاملين لتقييم التطابق مع متطلبات المعيار. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة  بمقابلة العاملين المشاركين في عملية التوظيف لتقييم العملية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة تعييــن العامليــن والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن . 1

نقطــة ) أ( إلــى نقطــة )ه(.
 العاملون المشاركون في التوظيف على دراية بسياسة منشآة الرعاية الصحية األولية.. 2
عملية التوظيف موحدة في جميع أنحاء منشآة الرعاية الصحية األولية بشأن نفس أنواع فئات العاملين.. 3
تنفيذ عملية التوظيف وفقًا للقوانين واللوائح.. 4
يشارك قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية في عملية التوظيف.. 5
تسجيل ضوابط االختيار في ملف العاملين.. 6

المعايير ذات الصلة:
 :APC.02 ،التوصيــف الوظيفــي :Wfm.02 ،خطــة التوظيــف :WFM.01 ،قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة :OGM.03

ــجيل العاملين تس

WFM.04  يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية ملف لكل عضو من أعضاء القوى البشرية العاملة
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
ملفات العاملين

الغرض:
ــة. يتضمــن ملــف  ــكل عضــو مــن أعضــاء القــوى البشــرية العامل ــة بملــف ل ــة األولي ــة الصحي مــن الهــام  أن تحتفــظ منشــآة الرعاي

ــام بمســئوليات العمــل. ــالزم للقي ــب ال ــه والتدري ــه وكفاءات ــة للعامــل ومهارات ــرات المعرفي ــة ســجالً للخب ــن المعــد بدق العاملي
ــكل  ــة. يجــب أن يكــون ل ــي توقعــات الوظيف ــى أداء الموظــف ومــا إذا كان يلب ــل عل ــى دلي ــوي الملــف عل ــك، يحت ــى ذل ــة إل باإلضاف
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موظــف فــي منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يســمح لهــم القانــون و منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة 
بالعمــل بشــكل مســتقل، ملــف )ملفــات( تحتــوي علــى معلومــات عــن مؤهالتــه؛ المعلومــات الصحيــة المطلوبــة، مثــل التطعيمــات 
وأدلــة علــى فاعليــة التطعيــم )وجــود المناعــة(؛ دليــل علــى المشــاركة فــي التعريــف بالمؤسســة وكذلــك علــى اســتمرار تلقــى التعليــم 
أثنــاء الخدمــة والتثقيــف المســتمر؛ نتائــج التقييمــات، بمــا فــي ذلــك أداء الموظــف لمســئوليات وظيفتــه وجداراتــه؛ وتاريــخ العمــل. 
ويجــب أن تكــون الملفــات موحــدة ويتــم االحتفــاظ بهــا محدثــة وفقـًـا لسياســة منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة. ربمــا تحتــوي ملفــات 
العامليــن علــى معلومــات ذات حساســية وبالتالــي يجــب أن تبقــى ســرية. يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة 

وإجــراءات توجــه إدارة ملفــات العامليــن. ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
إنشاء ملف الموظف.أ. 
توحيــد المحتويــات مثــل : شــهادة معتمــدة، وترخيــص، وتعليــم، وتاريــخ التدريــب والعمــل، وتوصيــف وظيفــي حالــي، ودليــل ب. 

مســجل علــى التعريــف بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، والقســم/ الوحــدة المعنيــة، والوظيفــة المحــددة، ودليــل علــى التقييــم 
المبدئــي لقــدرة الموظــف علــى أداء الوظيفــة المعينــة، اســتمرار تلقــى التعليــم أثنــاء الخدمــة، نســخ التقييمــات خــالل األشــهر 

الثالثــة األولــى ونســخ التقييمــات الســنوية.
تحديث محتويات الملف.ج. 
التخزين.د. 
وقت االحتفاظ بالملفات. ه. 
التخلص من الملفات.و. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بفحــص عينــة مــن ملفــات العامليــن لتقييــم التطابــق مــع متطلبــات 	 

المعيــار. 
ــة 	  ــرية وآلي ــاظ والس ــن واالحتف ــروف التخزي ــم ظ ــن لتقيي ــات العاملي ــا ملف ــظ به ــي يُحف ــة الت ــة المنطق ــع الهيئ ــزور ُمراج ــد ي ق

ــا.  ــص منه التخل
قد يقابل ُمراجع الهيئة العاملين القائمين علي فتح واستخدام وتخزين ملفات العاملين لتقييم العملية.	 

دلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة ) أ( إلى نقطة )و(.. 1
العاملون المشاركون في فتح ملفات العاملين وتخزينها واستخدامها على دراية بسياسة إدارة ملفات العاملين.. 2
ملفات العاملين سرية و مؤمنة.. 3
ملفات العاملين تتضمن جميع السجالت المطلوبة.. 4
التخلص من ملفات العاملين وفقًا لسياسة إدارة ملفات العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: التوصيــف الوظيفــي؛WFM.05 : برنامــج التعريــف؛WFM.06 : برنامــج التعليــم المســتمر؛WFM.07 : تقييــم أداء 

العاملين.
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برامج تعريف وتدريب وتثقيف فعالة

WFM.05  تنفذ منشآة الرعاية الصحية األولية برنامج تعريف رسمي لجميع العاملين.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التعريف

الغرض:
إن قــرار تعييــن فــرد فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة يتطلــب أداء عــدة عمليــات. ويحتــاج الموظــف الجديــد لتحســين األداء، 
ــاهم  ــف تس ــل وكي ــة بالكام ــة األولي ــة الصحي ــآة  الرعاي ــكل منش ــم هي ــى فه ــاج إل ــا يحت ــل، كم ــي العم ــه ف بغــض النظــر عــن خبرت
مســئولياته اإلكلينيكيــة أو غيــر اإلكلينيكيــة المحــددة فــي تحقيــق رســالة منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل 
تعريــف عــام للموظــف بمنشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة ودوره وتعريــف محــدد بمســئوليات منصبــه. وتعريــف العامليــن بسياســات 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وخاصــة عنــد بدايــة التوظيــف، يجــب أن يضمــن التوافــق بيــن رســالة منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة وأنشــطة العامليــن. كمــا أنــه يســاعد علــى خلــق ثقافــة صحيــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة حيــث يعمــل جميــع العامليــن 

برؤيــة مشــتركة ولتحقيــق أهــداف متفــق عليهــا.
كمــا أن تعريــف العامليــن يســهل دمــج العامليــن الجــدد مــع المتواجديــن بالفعــل لســرعة تشــكيل فــرق فعالــة تقــدم رعايــة آمنــة وذات 
جــودة عاليــة. يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج تعريــف شــامل يتــم تقديمــه إلــى جميــع العامليــن بغــض النظــر 
عــن شــروط عملهــم. يجــب أن يتــم تنفيــذ تعريــف العامليــن علــى ثالثــة مســتويات: التعريــف العــام، والتعريــف بالخدمــة/ الوحــدة، 

والتعريــف بالوظيفــة المحــددة. ويجــب أن يتنــاول برنامــج التعريــف العــام علــى األقــل:
استعراض رسالة ورؤية وقيم منشآة الرعاية الصحية األولية.أ. 
 هيكل منشآة الرعاية الصحية األولية.ب. 
سياســات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة الخاصــة ببيئــة الرعايــة ومكافحــة العــدوى وتحســين األداء وســالمة المرضــى ج. 

وإدارة المخاطــر.
برنامج التعريف بالخدمة/ القسم يتناول على األقل:

استعراض السياسات واإلجراءات ذات الصلة.د. 
 العمليات التشغيليةه. 
عالقات العمل و. 

برنامج التعريف بالوظيفة المحددة:
العمليات عالية المخاطر.ز. 
استخدام التكنولوجيا والمعدات.ح. 
سالمة وصحة العاملين. ط. 

ــم  ــن ، وتقيي ــن العاملي ــن وإعــادة تعيي ــات تعيي ــذي يصــف عملي ــن ال ــل العاملي ــة دلي ــة األولي ــة الصحي يجــب أن تضــع منشــآة الرعاي
ــد. ــاء التعاق ــة، وإنه ــات، واإلجــراءات التأديبي ــن ، والئحــة األخالقي ــاس رضــا العاملي ــن ، وقي ــن ، وإدارة شــكاوى العاملي العاملي

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمقابلة بعض العاملين ويستفسر عن عملية التعريف. 	 
قــد يفحــص ُمراجــع الهيئــة عينــة مــن ملفــات العامليــن للتحقــق مــن دليــل حضــور التعريــف العــام، والتعريــف بالقســم، والتعريف 	 

ــة المحددة..  بالوظيف

أدلة التطابق مع المعيار:
تنفيذ برنامج التعريف العام والذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) أ( إلى نقطة )ج(.. 1
تنفيذ برنامج التعريف بالقسم و الذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) د( إلى نقطة )و(.. 2
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تنفيذ برنامج التعريف بالوظيفة المحددة والذي يتضمن على األقل العناصر من نقطة ) ز( إلى نقطة )ط(.. 3
يحضر أي موظف برنامج التعريف بغض النظر عن شروط التوظيف.. 4
يتم تسجيل إتمام التعريف في ملف العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة:
 :WFM.04 ،ــق نظــام إدارة الجــودة ــن، IMT.02: وثائ ــة، OGM.12: صحــة العاملي ــس اإلجــراءات اإلحترازي IPC.04: مقايي

ملفــات العامليــن

WFM.06 :يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية برنامج تعليم وتدريب مستمر.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التعليم المستمر

الغرض:
لكــي يتمكــن أي منشــآة  مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن أداء رســالته، عليــه التأكــد مــن أن المــوارد البشــرية تمتلــك القــدرة 
علــى تقديــم خدماتهــا مــع مــرور الوقــت. وتســاعد برامــج التعليــم والتدريــب المســتمر فــي ضمــان ذلــك، خاصــة إذا صممــت هــذه 
البرامــج لتلبيــة احتياجــات العامليــن الالزمــة إلنجــاز رســالة منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة. ويجــب تصميــم البرنامــج بطريقــة 
مرنــة ترضــي جميــع فئــات العامليــن علــى أســاس عمليــة تقييــم االحتياجــات، وطريقــة مصممــة خصيًصــا لخطــة التدريــب، وتقديــم 
البرنامــج، باإلضافــة إلــى آراء الحضــور فــي البرنامــج. ويتــم وضــع البرنامــج بنــاًء علــى الخدمــات المقدمــة والمعلومــات الجديــدة 
ــة  ــى األدل ــة عل ــة المبني ــة والتمريضي ــل الطبي ــة العم ــة تضــم الممارســات و أدل ــر مصــادر علمي ــن؛ تتوف ــم احتياجــات العاملي وتقيي
وغيرهــا مــن المصــادر يمكــن لجميــع العامليــن الحصــول عليهــا. وتضمــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقديــم وتســجيل برامــج 

التعليــم والتدريــب وفقًــا الحتياجــات الموظــف المتعلقــة بمســئولياته الوظيفيــة والتــي قــد تشــمل مــا يلــي:
تقييم المريض.أ. 
سياسة وإجراءات مكافحة العدوى، وإصابات وخز اإلبر. والتعرض للعدوىب. 
خطط سالمة البيئة.ج. 
مخاطر الصحة المهنية وإجراءات السالمة، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية.د. 
إدارة المعلومات، بما في ذلك متطلبات سجل المريض الطبي حسب ما هو مناسب للمسئوليات أو التوصيف الوظيفي.ه. 
تقييم وعالج األلم.و. 
أدلة العمل اإلكلينيكية المستخدمة في منشآة  الرعاية الصحية األولية.ز. 
تدريــب أساســي علــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي مــرة كل ســنتين علــى األقــل لجميــع العامليــن الذيــن يقدمــون رعايــة مباشــرة ح. 

للمريــض.
مفهوم الجودة، وتحسين األداء، وسالمة المرضى، وإدارة المخاطر.ط. 
حقوق المريض، ورضا المريض، وعملية تقديم الشكاوى/ االقتراحات.ي. 
التواصل بين المرضى و العاملين، المعتقدات الثقافية واحتياجات وأنشطة المجموعات المختلفة التي تتلقى الخدمة.ك. 
تحديد معايير سوء المعاملة واإلهمال.ل. 
تشغيل وصيانة المعدات الطبية وأنظمة المرافقم. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة بعــض العامليــن ويستفســر عــن عمليــة التعليــم والتدريــب 	 

المســتمر.
قد يفحص ُمراجع الهيئة عينة من ملفات العاملين للتحقق من دليل حضور برنامج التعليم والتدريب.	 
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 أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد برنامــج تعليــم وتدريــب مســتمر لجميــع فئــات العامليــن والــذي قــد يتنــاول العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة ) . 1

أ( إلــى نقطــة )م(.
تتوفر الموارد )البشرية وغير البشرية( لتنفيذ البرنامج.. 2
يعتمد البرنامج على تقييم احتياجات جميع فئات العاملين.. 3
دمج نتائج مراجعة األداء في تصميم البرنامج.. 4

المعايير ذات الصلة:
IPC.04: مقاييس المعايير اإلحترازية، OGM.12: صحة العاملين، WFM.04: ملفات العاملين

تقييم عادل ألداء العاملين

WFM.07 : تقييم أداء وكفاءة العاملين بانتظام.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
تقييم أداء العاملين

الغرض:
تقييــم أداء العامليــن هــو عمليــة مســتمرة تســمى أيًضــا تقييــم األداء أو مراجعــة األداء وهــو تقييــم رســمي يقــوم بــه المديــرون لتقييــم 
أداء عمــل الموظــف، وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف، وتقديــم التغذيــة الراجعــة، وتحديــد أهــداف األداء المســتقبلي. يســاهم تقييــم األداء 
بشــكل فعــال فــي تحســين األفــراد و المجموعــات بمنشــآة  الرعايــة الصحيــة عندمــا يســتند إلــى عمليــة شــفافة محــددة لهــا معاييــر معلنة 
واضحــة ذات صلــة بواجبــات الوظيفــة. يعــزز تقييــم األداء أيًضــا التواصــل بيــن العامليــن والقــادة، ممــا يمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات 
مســتنيرة بشــأن تخطيــط واختيــار وحوافــز وتدريــب وتعليــم العامليــن والتخطيــط الوظيفــي لهــم . ويتيــح تقييــم األداء الفرصــة لتقديــم 
التغذيــة الراجعــة إلــى العامليــن بشــأن مــا يجيــدون أو يســيئون القيــام بــه وذلــك بطريقــة محترمــة وســرية، ممــا يعــزز ثقافــة التعلــم 

داخــل منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة.
يجــب أن تســتخدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أداة لتقييــم أداء حتــى تتأكــد مــن أن العامليــن يمتلكــون المعاييــر المطلوبــة ألداء 
ــم  ــاد التقيي ــة األداء واألدوات وأبع ــك طــرق مراجع ــي ذل ــا ف ــن بم ــم أداء العاملي ــة تقيي ــجل عملي ــداف. وتُس ــق األه ــف وتحقي الوظائ
والمعاييــر والفاصــل الزمنــي وعمليــة االعتــراض والشــخص المســئول عــن كل فئــة مــن فئــات العامليــن. وتقييــم أداء أعضــاء الطاقــم 

الطبــي يتنــاول معاييــر معينــة تشــمل تلــك المتعلقــة بســجالت المرضــى الطبيــة واســتخدام األدويــة مثــل:
مراجعة سجل المريض الطبي للتأكد من اكتمالها في التوقيت المناسب.أ. 
استخدام الموارد واستخدام األدوية.ب. 
إتّباع أدلة العمل اإلكلينيكية المعتمدة.ج. 
المضاعفات ونتائج الرعاية والمراضة والوفيات.د. 
التطوير المهني.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابلــة مــع قيــادات منشــآة  الرعايــة االوليــة او  الخدمــة/ 	 

القســم ويستفســر عــن األدوات المســتخدمة فــي تقييــم أداء العامليــن. 
قد يفحص ُمراجع الهيئة عينة من ملفات العاملين للتحقق من اكتمال تقييمات األداء.  	 

 أدلة التطابق مع المعيار:
إجــراء تقييــم األداء لــكل موظــف كل عــام علــى األقــل أو عندمــا يســتلزم ذلــك نتائــج أنشــطة تحســين الجــودة والتعليــم المناســب . 1

والتدريــب الُمقــدم.
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إجراء تقييم األداء وفقًا للقوانين واللوائح.. 2
يوجد أدلة على تقديم التغذية الراجعة إلى من العاملين بشأن األداء.. 3
اتخاذ اإلجراءات بناًء على مراجعة األداء.. 4
تسجيل تقييم األداء في ملفات العاملين.. 5
سجالت تقييم أداء الطاقم الطبي تتضمن على األقل جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )هـ(.. 6

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: التوصيف الوظيفي؛WFM.04 : ملفات العاملين.

WFM.08: يتمتــع جميــع أعضــاء الفريــق الطبــي بامتيــازات إكلينيكيــة حاليــة ومحــددة ومخطــط لهــا ومعتمــدة مــن لجنــة الطاقــم 
لطبي. ا

السالمة
الكلمات الرئيسية:

االمتيازات اإلكلينيكية

الغرض:
تعتمــد منشــآة  الرعايــة االوليــة نطــاق ومحتــوى معيــن مــن خدمــات رعايــة المرضــى )أي امتيــازات إكلينيكيــة( ألخصائــي الرعايــة 
الصحيــة مــن خــالل عمليــة محــددة بنــاًء علــى تقييــم مؤهالتــه وأدائــه. إن تحديــد الكفــاءة اإلكلينيكيــة الحاليــة لعضــو الطاقــم الطبــي 
واتخــاذ قــرار بشــأن الخدمــات اإلكلينيكيــة التــي يُســمح لعضــو الطاقــم الطبــي بأدائهــا غالبًــا مــا يســمى منــح االمتيــازات وهــو أهــم 

قــرار تتخــذه منشــآة  الرعايــة الصحيــة االوليــة  لحمايــة ســالمة المرضــى وتعزيــز جــودة خدماتهــا اإلكلينيكيــة.
إن القــرارات المتعلقــة بكفــاءة الممــارس اإلكلينيكيــة، وبالتالــي االمتيــازات اإلكلينيكيــة التــي ســتُمنح لــه، تســتند فــي المقــام األول إلــى 

المعلومــات والوثائــق الــواردة مــن خــارج منشــآة  الرعايــة الصحيــة االوليــة .
ال توجد طريقة ُمثلي واحدة لتحديد األنشطة اإلكلينيكية التي يُمنح عضو الطاقم الطبي الجديد إمتياز أدائها.

قــد تحــدد وتــدرج برامــج التدريــب المتخصــص الكفــاءات العامــة لهــذا التخصــص فــي مجــاالت التشــخيص والعــالج مــع منــح منشــآة  
الرعايــة الصحيــة االوليــة  امتيــازات لتشــخيص وعــالج المرضــى فــي مجــاالت كفــاءات هــذا االختصــاص. 

تتناول االمتيازات اإلكلينيكية ما يلي:
يخضع أعضاء الطاقم الطبي والممارسون المستقلون الذين يتمتعون بامتيازات إكلينيكية إلى اللوائح الداخلية.أ. 
تشــير االمتيــازات إلــى مــا إذا كان عضــو الطاقــم الطبــي يســتطيع حجــز المرضــى بمنشــآة  الرعايــة الصحيــة االوليــة  وتقديــم ب. 

المشــورة لهــم وعالجهــم.
تحدد االمتيازات نطاق خدمات رعاية المرضى وأنواع اإلجراءات. التي قد يقدمونها بمنشآة  الرعاية الصحية ج. 
يتــم تحديــد االمتيــازات بنــاًء علــى أدلــة موثقــة علــى الكفــاءة )الخبــرة- المؤهــالت- الشــهادات- المهــارات( التــي تتــم مراجعتهــا د. 

وتجديدهــا علــى األقــل كل ثــالث ســنوات. 
االمتيازات متوفرة في المناطق التي يقدم فيها الطاقم الطبي خدمات متعلقة باالمتيازات الممنوحة.ه. 
أعضاء الطاقم الطبي الذين يتمتعون بامتيازات ال يمارسوا ما هو خارج نطاق امتيازاتهم.و. 

دليل عملية المراجعة:
أثنــاء المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع أعضــاء 	 

الطاقــم الطبــي ويستفســر عــن اإلمتيــازات المحــددة. 
قد يفحص ُمراجع الهيئة عينة من ملفات العاملين لتقييم التطابق مع متطلبات المعيار. 	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة سياســة معتمــدة تتنــاول علــى األقــل جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة . 1
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)أ( إلــى نقطــة )و(.
أعضــاء الطاقــم الطبــي علــى درايــة بعمليــة تحديــد االمتيــازات اإلكلينيكيــة ومــا يجــب عليهــم فعلــه عندمــا يتطلــب األمــر العمــل . 2

خــارج نطــاق امتيازاتهــم اإلكلينيكيــة المعتمــدة.
تحديد االمتيازات الطبية ألعضاء الطاقم الطبي بناًء على معايير محددة.. 3
ــد كلمــا كان ذلــك . 4 ــة المخصصــة مســجلة، ومنهــا التجدي ــازات اإلكلينيكي ــاء األســنان علــى االمتي ــاء وأطب تحتــوي ملفــات األطب

ممكنــا.
يلتزم األطباء وأطباء األسنان بامتيازاتهم اإلكلينيكية.. 5

المعايير ذات الصلة:
WFM.07: تقييم أداء العاملين
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إدارة وتكنولوجيا المعلومات
Information Management and Technology

إدارة المعلومــات هــي العمليــة التــي يتــم مــن خاللهــا تقديــم المعلومــات ذات الصلــة إلــى صنــاع القــرار فــي الوقــت المناســب. ويعــد 
نظــام إدارة المعلومــات الفعــال عنصــرا حيويــا فــي خدمــة الرعايــة الصحيــة. وتتضمــن إدارة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي منشــآت 
الرعايــة الصحيــة األوليــة المعلومــات اإلكلينيكيــة واإلداريــة ومــا تطلبــه الســلطات الخارجيــة مــن معلومــات. وترتبــط الكثيــر مــن 
المخاطــر بــإدارة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. وأحــد هــذه المخاطــر هــو احتمــال انتهــاك ســرية المعلومــات 
ــى  ــة إل ــة للمريــض المقدم ــي أن المعلومــات الشــخصية والطبي الخاصــة بالمريــض . وســرية المعلومــات الخاصــة  بالمريــض تعن
ــا محــددًا بذلــك. وتعــد المحافظــة  متخصــص الرعايــة الصحيــة ، يجــب أال يتــم اإلفصــاح عنهــا لآلخريــن مــا لــم يعــِط المريــض إذنً
ــق أنظمــة المعلومــات  ــا تطبي ــاً خاصــةً مــع ظهــور تكنولوجي ــاً وقانوني ــى ســرية المعلومــات الخاصــة بالمرضــى شــاغالً أخالقي عل

اإللكترونيــة.
ــي إحــداث أضــرار بغــض النظــر عــن اللغــة المســتخدمة، كمــا يجــب أن تحــدد المؤسســات المراجــع  ــد تتســبب االختصــارات ف ق

ــة. ــة أو اللغــة العربي ــت باللغــة اإلنجليزي المعتمــدة ســواء كان
ــذكاء  ــد اســتخدام ال ــة. يتزاي ــة الصحي ــي مجــال الرعاي ــات ف ــا المعلوم ــوم إدارة وتكنولوجي ــي، يتصاعــد مفه ــى المســتوى العالم عل
االصطناعــي حيــث يتــم اســتخدام أدوات فحــص أعــراض المريــض ونظــم دعــم اتخــاذ القــرارات اإلكلينيكيــة علــى نطــاق واســع. 
وعلــى المســتوى المحلــي، اتخــذت القوانيــن واللوائــح المصريــة خطــوات كبيــرة مؤخــًرا لدعــم المعامــالت اإللكترونيــة حيــث تــم 

إصــدار قانــون التوقيــع اإللكترونــي، وتمــت الموافقــة علــى الدفــع اإللكترونــي. 
مــن الناحيــة العمليــة، تحتــاج منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى توفيــر المــوارد الالزمــة لتنفيــذ نظــام إدارة المعلومــات الــذي 

يضمــن ســالمة المرضــى واســتمرارية الرعايــة وأمــن وســرية المعلومــات. 
أثنــاء عمليــة المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يجــب أن يكــون الُمراجعــون قــادرون علــى قيــاس 
كيفيــة تنفيــذ المؤسســات لنظــم وتقنيــات إدارة المعلومــات مــن خــالل مراجعــة الوثائــق المتعلقــة بهــذا الفصــل، وإجــراء عمليــات تتبــع 

المرضــى ويجــرون مقابــالت مــع العامليــن. وقــد تتنــاول جلســة مقابلــة القيــادات هــذا الموضــوع أيًضــا.

الهدف من الفصل:
يتناول هذا الفصل المفاهيم الرئيسية إلدارة المعلومات بالمستشفى:

عمليات إدارة المعلومات الفعالة.. 1
الحفاظ على سرية وأمن المعلومات.. 2
توافر سجل المريض الطبي.. 3
تكنولوجيا المعلومات الفعالة في الرعاية الصحية.. 4

يجب أن تنطبق المعايير الواردة في هذا الفصل على البيانات والمعلومات الورقية واإللكترونية.

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
الئحة أخالقيات مهنة الطب المصرية 2003/238. 1
الئحة أخالقيات مهنة التمريض المصرية )مطبوعات نقابة التمريض(. 2
وزارة الصحة- اإلدارة العامة للتفتيش الفني. األداة اإلدارية. 3
قرار وزارة المالية 2009/270: قائمة المحفوظات الحكومية. 4
قرار وزارة المالية 2019/18: الدفع غير النقدي. 5
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قرار وزارة الصحة رقم 2001/254 بشأن متطلبات تقرير الخروج من منشآة الرعاية الصحية األولية. 6
قرار وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2005/109: التوقيع اإللكتروني.. 7
قانون 1960/35 بشأن اإلحصاء والتعداد الوطني . 8
قانون 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 9

 إعالن جدة بشأن سالمة المرضى 2019. 10
11 . HIPAA Regulations 1996 الئحة قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة 
 معهد ممارسات الدواء اآلمن ISMP: قائمة االختصارات والرموز وتعيينات الجرعة التي تنطوي على حدوث أخطاء. 12
 إقرارات الموافقة المصرية. 13
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عمليات فعالة إلدارة المعلومات 

IMT.01 : تخطيــط وتنفيــذ عمليــات إدارة المعلومــات وفقــا الحتياجــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، والقوانيــن واللوائــح 
المعمــول بهــا.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

تخطيط إدارة المعلومات

الغرض:
تتنــاول القوانيــن واللوائــح المصريــة الموضوعــات المتعلقــة بعمليــة إدارة المعلومــات وتشــمل الســرية وإفشــاء معلومــات المريــض، 
ــة. وتتضمــن خطــة  ــة والتنظيمي ــات الرقابي ــى الهيئ ــات محــددة إل ــالغ عــن معلوم ــر / اإلب ــع تقاري ــق، ورف ــاظ بالوثائ ــرة االحتف وفت
المعلومــات تحديــد احتياجــات األقســام المختلفــة مــن المعلومــات وتنفيــذ عمليــة لتلبيــة تلــك االحتياجــات. وتهــدف خطــة المعلومــات 
إلــى تقديــم معلومــات دقيقــة وذات مغــزى وشــاملة فــي الوقــت المناســب مــن أجــل المســاعدة فــي عمليــة صنــع القــرار المبنــي علــى 
المعلومــات. واحيانًــا يكــون مــن المهــم تســجيل بعــض العمليــات ألنهــا تؤثــر علــى اســتمرارية الرعايــة أو ســالمة المرضــى. وفــي 
هــذه الحــاالت، توضــع خطــة أخــرى لتلبيــة متطلبــات التســجيل. ويجــب علــى منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة بــذل الجهــود الالزمــة 
واتخــاذ خطــوات لالمتثــال إلــى القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة فــي مجــال إدارة المعلومــات. ويجــب علــى منشــآة  الرعايــة الصحيــة 

األوليــة وضــع خطــة إلدارة المعلومــات مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات المحــددة. ويعتمــد وضــع خطــة المعلومــات الفعالــة علــى:
احتياجات القيادات اإلكلينيكية واإلدارية بمنشآة  الرعاية الصحية األولية من المعلومات المحددة.أ. 
احتياجات ومتطلبات السلطات و الجهات الخارجية من المعلومات.ب. 
حجم ونوع الخدمات التي تقدمها منشآة  الرعاية الصحية األولية.ج. 
العمليات المهمة التي يكون تسجيلها إلزاميًا.د. 

دليل عملية المراجعة:
يجــري ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مقابلــة تفاعليــة مــع العامليــن حيــث يطلــب إثبــات امتثــال عمليــة إدارة 
ــر  ــى التقاري ــي تتضمــن االســتجابة إل ــة، والت ــق ذات الصل ــة الوثائ ــك مراجع ــع ذل ــح يتب ــون واللوائ ــات القان ــى متطلب ــات إل المعلوم
المطلوبــة مــن الهيئــات الرقابيــة والتنظيميــة وإثبــات عمليــة تقييــم االحتياجــات مــن المعلومــات واإلجــراءات المتخــذة لتلبيــة 

ــددة. ــات المح االحتياج

أدلة التطابق مع المعيار:
ــى )د( . 1 ــاط مــن )أ( إل ــي تشــمل النق ــم االحتياجــات مــن المعلومــات والت ــة تقيي ــة األولي ــة الصحي ــادات منشــآة  الرعاي تٌجــري قي

ــي الغــرض. المذكــورة ف
قيادات منشآة  الرعاية الصحية األولية والعاملين المسئولون عن إدارة المعلومات على دراية بمتطلبات القانون واللوائح.. 2
تخزن منشآة الرعاية الصحية األولية جميع السجالت والمعلومات وفقًا للقانون واللوائح.. 3
تستجيب منشآت الرعاية الصحية األولية ضمن أطر زمنية محددة ألي تقارير مطلوبة من الهيئات الرقابية والتنظيمية.. 4
التسجيل المطلوب للعمليات بناء على أهميتها والتزاماً بالقوانين واللوائح.. 5
عند تحديد الفجوات، يتم اتخاذ اإلجراءات من أجل االمتثال إلى القانون واللوائح.. 6

المعايير ذات الصلة:
البيانــات  ســالمة   :  IMT.05والمعلومــات؛ البيانــات  وأمــن  ســرية   :  IMT.04؛ وكاملــة؛  دقيقــة  معلومــات   :APC.03
والمعلومــات؛IMT.06 : االحتفــاظ بالبيانــات والمعلومــات؛IMT.07 : إدارة ســجل المريــض الطبــي؛IMT.08 : عمليــة اســتخدام 

ســجالت المرضــى الطبيــة، IMT.09: عمليــة مراجعــة ســجل المريــض الطبــي، IMT.12: اســترجاع البيانــات
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إدارة وتسجيل الوثائق بشكل فعال

IMT.02: عمليات وضع واعتماد وتتبع ومراجعة وثائق نظام إدارة الجودة تتسم بالفاعلية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
وثائق نظام إدارة الجودة

الغرض:
إن وضــع طريقــة موحــدة ومتســقة لوضــع واعتمــاد وتتبــع ومراجعــة وثائــق نظــام إدارة الجــودة )مثــل السياســات والخطــط والبرامــج 
واإلجــراءات وغيرهــا( يمنــع التكــرار والتبايــن والحــذف وإســاءة الفهــم والتفســيرات الخاطئــة. ونظــام تتبــع اإلصــدار والتغييــرات 
يتيــح للعامليــن ســهولة تحديــد السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة بوظائفهــم ويضمــن إبــالغ العامليــن بالسياســات التــي تــم تغييرهــا. 

يجــب أن تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات نظــام التحكــم بالوثائــق.
ويجب أن تتناول السياسة ما يلي على األقل:

تنسيق موحد.أ. 
نظام تحكم بالوثائق من أجل تتبع اإلصدارات وتتبع التغييرات. ب. 
ــدد ج.  ــة، وع ــة الحالي ــخ المراجع ــر و/ أو تاري ــدار والنش ــخ اإلص ــم، وتاري ــق االس ــن طري ــة ع ــد كل وثيق ــام بتحدي ــمح النظ يس

الصفحــات، والشــخص الــذي صــّرح بإصــدار و/ أو راجــع الوثيقــة، وتحديــد التغييــرات بالنســخة.
السياسات المطلوبة متوفرة وموزعة على العاملين المعنيين.د. 
يفهم العاملون كيفية الوصول إلى السياسات المتعلقة بمسئولياتهم.ه. 
التخلص من الوثائق.و. 
مراجعة السياسات.ز. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة نظــام التحكــم بالوثائــق ، ويلــي ذلــك التحقــق مــن 	 

تنفيــذ السياســة مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة التــي تتضمــن سياســات وإجــراءات منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة 
)للتأكــد مــن أن تنســيقها موحــد، وبهــا نظــام تتبــع، واســم المعتِمــد محــدد، وعليهــا تاريــخ إصــدار، وتخضــع للمراجعــة كل ثــالث 

ســنوات علــى األقــل(. 
ــات 	  ــة السياس ــع ومراجع ــاد وتتب ــة وضــع واعتم ــم بعملي ــن درايته ــق م ــى يتحق ــن حت ــة العاملي ــة بمقابل ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــق. ــن الوثائ ــص م ــة التخل ــرات وعملي ــع التغيي ــة وتتب ــق ذات الصل ــى الوثائ ــول إل ــة الوص ــم بإمكاني ــرى، ودرايته ــق األخ والوثائ

 أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة وثيقــة تتنــاول علــى األقــل النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى نقطــة . 1

)ز(.
قيادات منشآة  الرعاية الصحية األولية ورؤساء الخدمات والقائمين بالعمليات المعنيين على دراية بهذه السياسة.. 2
يستطيع العاملون الوصول إلى الوثائق المتعلقة بمسئولياتهم.. 3
تصاغ جميع الوثائق بتنسيق موحد ويمكن تتبعها وفقًا للسياسة.. 4
اإلصدارات األخيرة المحدثة من الوثائق هي فقط المتاحة و يتم نشرها للعاملين.. 5
يتم مراجعة السياسات كل ثالث سنوات على األقل.. 6

المعايير ذات الصلة:
APC.03: معلومات دقيقة وكاملة؛IMT.01 :التخطيط إلدارة المعلومات؛WFM.05 : برنامج التعريف.
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)NSR.09(  تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أكــواد موحــدة للتشــخيص واإلجــراءات، والتعريفــات، والرمــوز،  :IMT.03
ــارات الكفاءة واالختص

الكلمات الرئيسية:
استخدام الرموز واألكواد واالختصارات

الغرض:
عــادة مــا تُســتخدم األكــواد والرمــوز واالختصــارات إلمكانيــة كتابــة كلمــات كثيــرة فــي مســاحة صغيــرة. قــد يتســبب هــذا األمــر 
فــي ســوء التواصــل بيــن متخصصــي الرعايــة الصحيــة واحتماليــة حــدوث أخطــاء فــي رعايــة المرضــى. ويجــب أن تضــع منشــآة 
ــا لنطــاق خدمــة منشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات األكــواد والرمــوز واالختصــارات المعتمــدة و الممنوعــة وفقً

الرعايــة الصحيــة األوليــة ولغــة التواصــل الرســمية المعتمــدة داخــل المنشــآة . ويجــب أن تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة الرموز/ االختصارات المعتمدة.أ. 
ــتخدامها ب.  ــي يُحظــر اس ــة االختصــارات الت ــق قائم ــا أن تطبي ــتخدامها. كم ــدم اس ــي يجــب ع ــوز/ االختصــارات الت ــة الرم قائم

الخاصــة باألدويــة يسترشــد بمراجــع موثوقــة مثــل قائمــة معهــد ممارســات الــدواء اآلمــن )ISMP( والتــي تتضمــن علــي األقــل 
مــا يلــي:

 	 U/IU
 	.Q.D
 	QD
 	.q. o. d
 	 qod
 	MS
 	MSO4
 	MgSO4
 	 No Trailing Zero
 	No leading Zero

االختصارات المكتوبة بغير اللغة اإلنجليزية والكتابة اليدوية غير المقروءة.ج. 
ــى د.  ــة عل ــة المبني ــي حــاالت الموافق ــا ف ــدة(، كم ــة المعتم ــى القائم ــا الرمــوز واالختصــارات )حت ــي ال تســتخدم فيه الحــاالت الت

ــة المريــض. ــة بشــأن رعاي ــة األولي ــة الصحي ــم مــن منشــآة  الرعاي ــاه المرضــى وذويه ــة وأي ســجل يتلق المعرف

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة المعتمــدة لمنشــآة  الرعايــة الصحيــة األوليــة 	 

المتعلقــة باالختصــارات. يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة 
)مــا ال يقــل عــن عشــرة ملفــات( للتحقــق مــن االختصــارات المســتخدمة فــي أوامــر األدويــة. 

قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع الطاقم الطبي للتحقق من درايتهم باالختصارات المحظورة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة  الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع النقاط المذكورة في الغرض من نقطة )أ( حتى نقطة )د(.. 1
جميع العاملين الذين يكتبون في سجل المريض الطبي على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
تتطابق األكواد المعتمدة مع تلك التي تقدمها السلطات الصحية و/ أو الطرف الثالث القائم بالدفع.. 3
لدي منشآة الرعاية الصحية األولية قائمة بالمختصرات / الرموز المعتمدة وتنفذها.. 4
منشآة الرعاية الصحية األولية لديها وتنفذ قائمة بالمختصرات / الرموز الممنوعة وفقاً لمصادر موثوقة.. 5
ال تســتخدم الرمــوز واالختصــارات )حتــى القائمــة المعتمــدة( فــي الموافقــة المبنيــة علــى المعرفــة وأي ســجل يتلقــاه المرضــى . 6

وذويهــم مــن المستشــفى بشــأن رعايــة المريــض.
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المعايير ذات الصلة:
MMS.09: طلب ووصف وكتابة الدواء، االختصارات والرموز.

ضمان سرية وأمن المعلومات

IMT.04 : سرية البيانات والمعلومات.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
سرية وأمن البيانات والمعلومات

الغرض:
يُعـَـرف  أمــن المعلومــات بأنــه حمايــة المعلومــات ونظــم المعلومــات مــن الوصــول غيــر المســموح بــه إلــي المعلومــات أو اســتخدامها 

أو اإلفصــاح بهــا أو تعطيلهــا أو تعديلهــا أو إتالفهــا. 
ــات  ــون المعلوم ــة أن تك ــي خاصي ــرية ه ــات. الس ــة المعلوم ــالمة وإتاح ــرية وس ــان س ــالل ضم ــن خ ــات م ــن المعلوم ــق أم ويتحق
الصحيــة غيــر قابلــة لإلتاحــة أو اإلفصــاح لألشــخاص أو العمليــات الغيــر مصــرح لهــا بذلــك. ســالمة المعلومــات هــي خاصيــة أن 
تكــون المعلومــات الصحيــة غيــر قابلــة للتغييــر أو التلــف فــي األوضــاع التــي ال يُســمح فيهــا بذلــك . اإلتاحــة تعنــي خاصيــة أن تكــون 

المعلومــات الصحيــة قابلــة للوصــول واالســتخدام عنــد الطلــب بواســطة شــخص مصــرح لــه بذلــك.
تحــدد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة األشــخاص المصــرح لهــم باالطــالع علــى المعلومــات الصحيــة وإدارتهــا كمــا تُوضــح كيــف 

ومتــي يتــم توفيــر المعلومــات الصحيــة إلــى المرضــى أو مؤسســات الرعايــة الصحيــة األخــرى والعمــل علــي تحســين ذلــك.  
تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان ســرية وأمــن المعلومــات، والتــي تتنــاول علــى األقــل مــا 

يلــي: 
تحديد من يمكنه الوصول إلى أي نوع من البيانات والمعلومات.أ. 
الظروف التي يتم بموجبها منح حق الوصول إلى المعلومات.ب. 
اتفاقيات السرية مع جميع األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المرضى.ج. 
اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة انتهاك سرية أو أمن المعلومات.د. 

يلتــزم جميــع العامليــن بســرية وأمــن المعلومــات؛ مــن خــالل التوقيــع علــى اتفاقيــة اقــرار بالفهــم الكامــل لــكل التفاصيــل الــواردة 
ــك فهمهــم لمســئولياتهم  بسياســات واجــراءات ســرية المعلومــات وكذل

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة ســرية وأمــن البيانــات والمعلومــات، ثــم يتحقــق 	 

مــن التنفيــذ مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة مثــل قائمــة األشــخاص المصــرح لهــم بالوصــول إلــى ســجل المريــض 
الطبــي واتفاقيــة الســرية الموقعــة فــي الملــف الشــخصي لــكل موظــف.

قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة تنفيــذ إجــراءات الســرية بمــا فــي ذلــك تخزيــن ســجالت المرضــى الطبيــة فــي مــكان يكــون الوصــول 	 
إليــه محــدوداً، واســتخدام كل موظــف لكلمــة مــرور، وأن العامليــن ال يمكنهــم الوصــول إلــى معلومــات غيــر متعلقــة بوظيفتهــم.

قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين لتقييم درايتهم بإجراءات السرية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة ســرية وأمــن البيانــات والمعلومــات والتــي تتنــاول جميــع النقــاط المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى نقطــة )د(.
جميع العاملين على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
توجد قائمة باألشخاص المصرح لهم بالوصول إلى سجل المريض الطبي.. 3
ال يُسمح بالوصول إلى سجل المريض الطبي إال لألشخاص المصرح لهم. 4
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توجد اتفاقية سرية موقعة في الملف الشخصي لكل موظف.. 5
اتخاذ اإلجراءات في حالة انتهاك سرية أو أمن المعلومات.. 6

المعايير ذات الصلة:
PCC.09: كرامة المريض وخصوصيته؛IMT.01 : التخطيط إلدارة المعلومات.

ــدون  ــف والعبــث والوصــول إليهــا أو اســتخدامها ب ــاع والتل ــة مــن الضي ــة معلومــات وســجالت المرضــى الطبي IMT.05: حماي
تصريــح.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

سالمة البيانات والمعلومات

الغرض:
إن ســالمة البيانــات أحــد الجوانــب الهامــة فــي تصميــم وتنفيــذ واســتخدام أي نظــام معلومــات يقــوم بتخزيــن البيانــات أو معالجتهــا أو 

اســترجاعها ألنهــا تعكــس الحفــاظ علــى البيانــات والتأكــد مــن دقتهــا واتســاقها طــوال فتــرة التعامــل معهــا. 
إن أي تغييــرات غيــر مقصــودة فــي البيانــات نتيجــة عمليــة التخزيــن أو االســترجاع أو المعالجــة، بمــا فــي ذلــك التعطيــل الُمتعَمــد 

وتعطــل األجهــزة غيــر المتوقــع والخطــأ البشــري، هــي إخفــاق فــي الحفــاظ علــى ســالمة البيانــات. 
يجــب حمايــة معلومــات وســجالت المرضــى الطبيــة فــي جميــع األوقــات وفــي جميــع األماكــن، ويشــمل ذلــك حمايتهــا مــن المــاء أو 

الحريــق أو غيرهــا مــن أســباب التلــف وكذلــك حمايتهــا مــن الوصــول غيــر المصــرح بــه. 
يجــب تحديــث السياســات األمنيــة، ويجــب تقليــل احتماليــة و/ أو تأثيــر الوصــول إلــى المعلومــات الصحيــة اإللكترونيــة أو اســتخدامها 

أو إفشــاءها أو تعطيلهــا أو تعديلهــا أو إتالفهــا بطريقــة غيــر مصــرح بهــا. 
ــال:  ــة الســجالت الطبيــة، علــى ســبيل المث إن منطقــة تخزيــن الســجالت الطبيــة يجــب أن تنفــذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حماي

التحكــم فــي الحصــول عليهــا و نــوع طفايــات الحريــق المناســب.

دليل عملية المراجعة:
ــة 	  ــة حماي ــم عملي ــل تقيي ــن أج ــن م ــع  العاملي ــة م ــة بإجــراء مقابل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم ُمراج ــد يق ق

ــه.  ــرح ب ــر المص ــتخدام غي ــا أو االس ــول إليه ــث والوص ــر والعب ــد والتدمي ــن الفق ــات م المعلوم
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة إجــراءات حمايــة ســجالت المرضــى الطبيــة والتــي تتضمــن النــوع المناســب مــن طفايــات الحريــق 	 

فــي األرشــيف ومنطقــة التخزيــن ومناطــق الكمبيوتــر.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تأمين السجالت والمعلومات الطبية وحمايتها في جميع األوقات.. 1
يتم تأمين السجالت والمعلومات الطبية في جميع األماكن، ومنها أماكن رعاية المرضى وقسم السجالت الطبية.. 2
تنفذ منطقة التخزين الخاصة بقسم السجالت الطبية إجراءات لضمان سالمة المعلومات الطبية. الرعاية . 3
تحدد منشآة الرعاية الصحية األولية الموظفين المسموح لهم الوصول إلي السجالت الطبية.. 4
عند تحديد مشكلة تتعلق بسالمة البيانات والمعلومات، يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على السالمة.. 5

المعايير ذات الصلة:
 :EFS.06  ،الســالمة مــن الحريــق والدخــان :EFS.02 ،اســترجاع البيانــات :IMT.12 ، التخطيــط إلدارة المعلومــات :IMT.01

خطــة األمــن 
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IMT.06  تحديد وقت االحتفاظ بالسجالت والبيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
دقة التوقيت

الكلمات الرئيسية:
االحتفاظ بالبيانات والمعلومات

الغرض:
ــق القانونــي، والســتمرارية  ــة المرضــى، والتوثي ــة تلعــب دورا هامــاً فــي رعاي ــات والمعلومــات الطبي نظــًرا ألن الســجالت والبيان
الرعايــة وألغــراض تعليميــة، يتعيــن علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة االحتفــاظ بهــا لفتــرة كافيــة مــن الوقــت. إن سياســات 
االحتفــاظ بالبيانــات المختلفــة تُقــدر األمــور القانونيــة و الخصوصيــة مقابــل األمــور االقتصاديــة واألمــور المتعلقــة بمــا يجــب معرفتــه 
وذلــك عنــد تحديــد وقــت االحتفــاظ وقواعــد األرشــفة وتنســيقات البيانــات ووســائل التخزيــن والوصــول والتشــفير المســموح بهــا. 
ــات والمعلومــات. ويجــب أن  ــاظ بالبيان ــذ سياســة وإجــراءات بشــأن االحتف ــة وتنف ــة األولي ــة الصحي ويجــب أن تضــع منشــآة الرعاي

تتنــاول السياســة علــى األقــل مــا يلــي:
مدة الحفظ لكل نوع من أنواع الوثائق.أ. 
البد من الحفاظ على سرية المعلومات طوال مدة الحفظ. ب. 
آلية تحديد السجالت التي يجب أرشفتها.ج. 
شــروط االحتفــاظ بالوثائــق وقواعــد األرشــفة وتنســيقات /تصميمــات البيانــات ووســائل التخزيــن والوصــول والتشــفير المســموح د. 

. بها
إجراءات إتالف/التخلص من البيانات.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة الخاصة بمدة الحفظ. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة قائمة وقت االحتفاظ باألنواع المختلفة من المعلومات. 	 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع العامليــن ويطلــب منهــم عرض/توضيــح عمليــة االحتفــاظ بالســجالت وإتالفهــا و/ 	 

أو التخلــص مــن الســجالت والبيانــات والمعلومــات. 
قد يالحظ ُمراجع الهيئة سجل/ دفتر إتالف الوثائق و/ أو التخلص منها.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع النقاط المذكورة في الغرض من نقطة )أ( حتى نقطة )ه(.. 1
جميع العاملين على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
يتم الحفاظ على سرية المعلومات خالل فترة االحتفاظ.. 3
يتم أرشفة البيانات في غضون اإلطار الزمني المعتمد.. 4
يتم إتالف و/ أو التخلص من السجالت والبيانات والمعلومات وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات واإلجراءات.. 5

المعايير ذات الصلة:
IMT.01: التخطيط إلدارة المعلومات، IMT.04: أمن وسرية المعلومات والبيانات.
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توافر المعلومات الخاصة بالمريض

IMT.07 : تتم إدارة سجل المريض الطبي بشكل فعال
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
إدارة سجل المريض الطبي

الغرض:
بــدون بنيــة موحــدة لســجل المريــض الطبــي، ســيكون لــكل متخصــص رعايــة صحيــة طريقتــه الخاصــة فــي التســجيل ، وســتكون 

النتيجــة النهائيــة هــي عــدم توافــق األنظمــة وعــدم القــدرة علــى مشــاركة المعلومــات. 
كل مريض يخضع للتقييم أو العالج في منشآة الرعاية الصحية األولية يكون  له سجل طبي. 

ويخصص لكل سجل رقم مميز خاص بالمريض وأسرته، ويستخدم للربط بين المريض و سجله الطبي. 
إن وجــود ملــف واحــد برقــم مميــز يمّكــن منشــآة الرعايــة الصحيــة االوليــة مــن تحديــد ســجل المريــض الطبــي بســهولة ومــن توثيــق 

رعايــة المريــض علــي مــدار الوقــت. 
يجب أن تكون محتويات وترتيب سجل المريض الطبي موحدة 

الهــدف الرئيســي مــن وضــع بنيــة موحــدة لســجل المريــض الطبــي هــو تســهيل الوصــول إلــى البيانــات والمعلومــات مــن أجــل تقديــم 
رعايــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة للمريــض. 

ــى معلومــات المريــض بشــكل  ــي الوصــول إل ــة ف ــة الصحي ــة متاحــة لمســاعدة متخصــص الرعاي تكــون ســجالت المرضــى الطبي
ــة ورضــا المريــض.  ــز اســتمرارية الرعاي ــا لتعزي ســريع وأيًض

تضع منشآة الرعاية الصحية األولية سياسة وإجراءات تتناول على األقل ما يلي:
ــع أ.  ــة تتب ــزة للمريــض، وطريق ــف مميِ ــي، إنشــاء وســائل تعري ــح ســجل المريــض الطب ــي: فت إدارة مســار حركــة الســجل الطب

ــة. ــة الصحي ــا متخصــص الرعاي ــا يحتاجه ــا عندم ــا، وإتاحته ــة ، وتخزينه الســجالت الطبي
توحيد محتويات وترتيب السجل الطبي.ب. 
توحيد طريقة استخدام السجل الطبي. ج. 
إصدار سجل المريض الطبي. د. 
إدارة سجل المريض الطبي ذو المحتوي الكبير. ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة ثم يتحقق من تنفيذ العملية.  	 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة بمراجعــة أن الســجل الطبــي لــكل مريــض / أســرته لــه وســيلة تعريــف مميِــزة لــكل مريــض، كمــا قــد 	 

يتحقــق مــن محتويــات الســجل الطبــي و التنســيق المســتخدم  ومــكان المدخــالت ودفتــر حركــة الســجالت الطبيــة.
قــد يالحــظ ُمراجــع الهيئــة مــدي إتاحــة ســجالت المرضــى الطبيــة عندمــا يحتاجهــا متخصــص الرعايــة الصحيــة، وأنهــا تحتــوي 	 

علــى أحــدث المعلومــات  وأنــه تــم إحضــاره فــي إطــار زمنــي مناســب. 
قد يقوم  ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع العاملين لتقييم درايتهم بإدارة سجل المريض الطبي بالمستشفى.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع النقاط المذكورة في الغرض من نقطة )أ( حتى نقطة )ه(.. 1
جميع العاملين الذين يستخدمون سجل المريض الطبي على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
فتح سجل المريض الطبي باستخدام وسيلة تعريف مميِزة لكل مريض يخضع للتقييم أو العالج.. 3
محتويات سجل المريض الطبي وتنسيقه الداخلي وأماكن ادخال البيانات  موحدة.. 4
ــم . 5 ــات ويت ــدث البيان ــتوفي أح ــون مس ــة ويك ــة الصحي ــص الرعاي ــه متخص ــا يحتاج ــي عندم ــض الطب ــجل المري ــة س ــم إتاح يت

ــب. ــي المناس ــار الزمن ــون اإلط ــي غض ــاره ف إحض
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يوجد نظام تتبع سجل المريض الطبي والذي يسهل تحديد المكان الحالي للملف الطبي.. 6

المعايير ذات الصلة:
IMT.01: التخطيط إلدارة المعلومات.

IMT.08 : استخدام سجل المريض الطبي بشكل فعال.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
عملية استخدام سجل المريض الطبي

الغرض:
يجــب أن يكــون محتــوى ســجل المريــض الطبــي شــامالً ومفصــالً مــن أجــل تعزيــز اســتمرارية رعايــة المريــض وبجــودة عاليــة، 
ومــن أجــل تلبيــة احتياجــات المريــض/ العميــل الصحيــة، وتلبيــة متطلبــات الهيئــات القانونيــة والتنظيميــة، وتوفيــر قاعــدة بيانــات 
ــتخدام  ــه اس ــراءات لتوجي ــة وإج ــة سياس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــد بمنش ــب أن يوج ــرى. يج ــق األخ ــتخدامات الوثائ ــع اس لجمي

واكتمــال ســجل المريــض الطبــي.
األفراد المسموح لهم بإضافة مدخالت في سجل المريض الطبي.أ. 
عمليــة التأكــد مــن أن إضافــة مدخــالت فــي الســجالت الطبيــة يقتصــر علــى األفــراد المصــرح لهــم، ويتــم تحديــد القائــم بإدخــال ب. 

البيانــات وتاريــخ ووقــت إضافتهــا.
عملية تحديد كيفية تصحيح أو استبدال المدخالت بسجل المريض الطبي.ج. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة استخدام سجل المريض الطبي. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين لتقييم درايتهم بعملية استخدام سجل المريض الطبي. 	 
قد يالحظ ُمراجع الهيئة عملية استخدام سجل المريض الطبي.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة وإجــراءات للتأكــد مــن أن الســجل الطبــي يحتــوي علــى نمــاذج كاملــة، والتــي . 1

تتنــاول جميــع النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( حتــى نقطــة )ج(.
جميع العاملين المعنيين على دراية باإلجراءات.. 2
إضافة مدخالت في سجل المريض الطبي يقتصر على األفراد المصرح لهم.. 3
جميــع المدخــالت فــي الســجل الطبــي مقــروءة، ويمكــن تحديــد كاتــب وتاريــخ ووقــت إدراج/ إدخــال جميــع المدخــالت بســجالت . 4

المرضــى الطبيــة، وتصحيــح أو اســتبدال المدخــالت بســجل المريــض الطبــي )إذا لــزم األمــر( يحــدث وفقًــا للقانــون واللوائــح 
والسياســات.

المعايير ذات الصلة:
 : ICD.09رعايــة صحــة الفــم؛ : ICD.08التقييــم الطبــي للمريــض؛ : ICD.06الفحــص الطبــي فــي الزيــارة األولــى؛ :ICD.05

التقييــم التمريضــي للمريــض؛ICD.10 : فحــص مخاطــر احتماليــة الســقوط والوقايــة منهــا؛ICD.11 : األوامــر والطلبــات.
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إدارة سجل المريض الطبي بشكل فعال

IMT.09: مراجعة سجل المريض الطبي بشكل فعال.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
عملية مراجعة سجل المريض الطبي

الغرض:
تتأكــد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل مراجعــة الســجالت الطبيــة مــن أنهــا دقيقــة وذات صلــة مــن الناحيــة اإلكلينيكيــة 
وكاملــة ومتاحــة بســهولة لضمــان اســتمرار رعايــة المرضــى، ومــن أجــل التوصيــة باتخــاذ إجــراءات عنــد حــدوث مشــكالت تتعلــق 
ــم  ــة سياســة وإجــراءات لتقيي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة. يجــب أن يوجــد بمنش ــات الطبي ــظ الملف ــة حف ــة وخدم بالســجالت الطبي

محتــوى واكتمــال ســجل المريــض الطبــي.
ويجب أن تتناول السياسة ما يلي على األقل:

مراجعة عينة ُممثِلة من جميع الخدمات.أ. 
مراجعة عينة ُممثِلة من جميع التخصصات/ العاملين.ب. 
إشراك ممثلين عن جميع التخصصات ممن يضيفون مدخالت في سجل المريض الطبي.ج. 
مراجعة اكتمال ووضوح المدخالت.د. 
تحدث المراجعة مرة كل ثالثة أشهر على األقل.ه. 
أخذ عينات عشوائية واختيار حوالي ٪5 من سجالت المرضى الطبية.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة مراجعة سجل المريض الطبي. 	 
قد يقوم ُمراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع العاملين لتقييم درايتهم بعملية مراجعة سجل المريض الطبي. 	 
قد يتحقق ُمراجع الهيئة من نتائج عملية المراجعة واإلجراءات المتخذة لتحسين األداء.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد بمنشآة الرعاية الصحية األولية سياسة تتناول جميع النقاط المذكورة في الغرض من نقطة )أ( حتى نقطة )و(. 1
جميع العاملين الذين يستخدمون سجل المريض الطبي على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
يتم رفع تقرير بنتائج المراجعة إلى قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية.. 3
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة.. 4

المعايير ذات الصلة:
 : ICD.09رعايــة صحــة الفــم؛ : ICD.08التقييــم الطبــي للمريــض؛ : ICD.06الفحــص الطبــي فــي الزيــارة األولــى؛ :ICD.05

التقييــم التمريضــي للمريــض؛ICD.10 : فحــص مخاطــر احتماليــة الســقوط والوقايــة منهــا؛ICD.11 : األوامــر والطلبــات.
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تكنولوجيا المعلومات الفعالة في الرعاية الصحية

IMT.10 : يتم  تقييم واختبار أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية قبل التطبيق من حيث جودة الخدمة وسالمة المرضى.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
تقييم تكنولوجيا المعلومات الصحية 

الغرض:
إن تطبيــق نظــم تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة يمكــن أن يُســهل مســار العمــل، ويُحســن جــودة رعايــة المرضــى وســالمة المرضــى. 
إن اختيــار وتنفيــذ نظــم تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة يتطلــب التنســيق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة مــن أجــل ضمــان التكامــل 

بيــن جميــع العمليــات المتفاعلــة بشــكل مالئــم. ويلــي التطبيــق تقييــم قابليــة االســتخدام و فاعليــة النظــام.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابلــة تفاعليــة حيــث يطلــب عرض/توضيــح عمليــة اختيــار 
وتنفيــذ وتقييــم نظــم تكنولوجيــا المعلومــات، ثــم يتحقــق مــن تنفيــذ العمليــة مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة، والتــي تشــمل 

نتيجــة تقييــم النظــام.

أدلة التطابق مع المعيار:
األطراف المعنية في نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية يشاركون في اختيار وتنفيذ وتقييم نظم تكنولوجيا المعلومات.. 1
يتم تقييم واختبار نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية قبل التطبيق.. 2
يتم تقييم نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية بعد التطبيق للوقوف على إمكانية االستخدام والفعالية وسالمة المرضى.. 3
عند تحديد مشاكل تتعلق بسالمة المرضى، يتم اتخاذ اإلجراءات للحفاظ على السالمة.. 4

المعايير ذات الصلة:
QPI.11: أنشطة التحسين المستدام؛QPI.05 : مراجعة وتجميع وتحليل البيانات؛QPI.06 : التأكد من صحة البيانات. 

IMT.11  يتم اختبار وتقييم االستجابة إلى أوقات تعطل نظم البيانات المخطط لها والغير المخطط لها.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
أوقات تعطل نظم البيانات 

الغرض:
وقت التعطل هو أي حدث يكون فيه نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية غير متاح أو يتعطل عن العمل كما هو محدد له.  

ربمــا تتــم جدولــة وقــت التعطــل )يكــون مخطــط لــه( ألغــراض الصيانــة أو تحديــث النظــام أو يكــون غيــر مخطــط لــه بســبب ُعطــل 
غيــر متوقــع. 

قــد تهــدد هــذه األحــداث بشــكل كبيرعلــي تقديــم الرعايــة بشــكل آمــن  وإعاقــة  ســير عمليــات التشــغيل باإلضافــة إلــى خطــر فقــدان 
البيانــات. 

تضــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتنفــذ برنامــج لضمــان اســتمرارية الرعايــة اآلمنــة للمرضــى خــالل فتــرة التعطــل المخطــط 
لــه وغيــر المخطــط لــه، ويشــمل ذلــك توفــر النمــاذج الورقيــة البديلــة والمــوارد األخــرى المطلوبــة. 

يتضمن البرنامج عملية استعادة النظام للعمل بشكل طبيعي وذلك لضمان سالمة البيانات.
يتلقى جميع العاملين تدريبا علي اإلنتقال إلي حالة تعطل النظام من أجل االستجابة الفورية الحتياجات رعاية المرضى.
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دليل عملية المراجعة:
ــه وغيــر 	  ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة  بمراجعــة الوثائــق لبرنامــج وقــت التعطــل المخطــط ل قــد يقــوم ُمراجــع الهيئ

المخطــط لــه، ثــم  يتحقــق مــن تنفيــذ العمليــة مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة، والتــي تتضمــن مســار العمــل فــي األقســام 
وإرشــادات العمــل أثنــاء وقــت التعطــل المخطــط لــه وغيــر المخطــط لــه، والمخــزون مــن النمــاذج المطلــوب اســتخدامها أثنــاء 

وقــت التعطــل، ونتائــج اختبــار البرنامــج الســنوي. 
ــر 	  ــه وغي ــت التعطــل المخطــط ل ــى وق ــتجابة إل ــم باالس ــم درايته ــن لتقيي ــع العاملي ــة م ــة  بإجــراء مقابل ــوم ُمراجــع الهيئ ــد يق ق

ــه. المخطــط ل

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد برنامج استجابة إلى وقت التعطل المخطط له وغير المخطط له.. 1
يتضمن البرنامج عملية استعادة النظام للعمل بشكل طبيعي.. 2
 العاملون ُمدربون على االستجابة إلى برنامج تعطل النظام . 3
تختبر منشآة الرعاية الصحية األولية البرنامج مرة على األقل سنوياً من أجل ضمان فاعليته.. 4

المعايير ذات الصلة:
IMT.12: النسخ االحتياطي للبيانات.

IMT.12  تحديد عملية النسخ االحتياطي للبيانات.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
النسخ االحتياطي للبيانات 

الغرض:
ــتخدم  ــا تُس ــي ربم ــي، والت ــي مــكان منفصــل عــن المــكان األصل ــة ف ــات المخزن ــات هــو نســخة مــن البيان النســخ االحتياطــي للبيان
الســتعادة النســخة األصليــة فــي حــال فقــدان البيانــات. ويعــد وجــود نســخة احتياطيــة أمــًرا ضروريـًـا لحمايــة البيانــات. يجــب إجــراء 
النســخ االحتياطــي بانتظــام لمنــع فقــدان البيانــات. قــد تُحفــظ النســخ االحتياطيــة مــن البيانــات داخــل أو خــارج منشــآة الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــة ُمؤمن ــات النســخ االحتياطي ــد مــن أن معلوم ــة التأك ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآة الرعاي ــن، يجــب عل ــا الحالتي ــي كلت ــة. وف األولي

وتقتصــر إمكانيــة الوصــول إليهــا علــى المســموح لهــم باســتخدامها الســتعادة البيانــات المفقــودة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة العمليــة مــن خــالل طــرح األســئلة علــى العامليــن المعنييــن، 

ويجــب أن يتحقــق مــن تنفيــذ عمليــة النســخ االحتياطــي للبيانــات.

أدلة التطابق مع المعيار:
توجد عملية نسخ احتياطي للبيانات وتتضمن نوع البيانات، وتكرار النسخ االحتياطي، ومكان النسخ االحتياطية.. 1
يتم إجراء النسخ االحتياطي على أساس جدول محدد لتلبية متطلبات المستخدم.. 2
يتم وضع جداول النسخ االحتياطي لجميع األنظمة الجديدة واختبار استعادة البيانات.. 3
يتم تأمين النسخ االحتياطي للبيانات أثناء األخذ والنقل والتخزين واالسترجاع.. 4
يتم مراجعة سجل النسخ االحتياطي بشكل متكرر لتحديد االستثناءات/ األعطال.. 5

المعايير ذات الصلة:
IMT.02: وثائق نظام إدارة الجودة؛IMT.11 : وقت تعطل نظم البيانات.
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الجودة و تحسين األداء
Quality and Performance Improvement

الغرض من الفصل:
مــن الضــروري أن يوجــد بالمؤسســات إطــار عمــل لدعــم أنشــطة التحســين المســتمر وإدارة المخاطــر. وهــذا يتطلــب دعــم القيــادات، 
ــد تحســين األداء وإدارة  ــن. ويع ــات و العاملي ــادات/ الخدم ــع رؤســاء العي ــن جمي ــة م ــات راســخة، والمشــاركة الفعال ووجــود عملي

المخاطــر جــزًءا مــن الخطــة االســتراتيجية والخطــة التشــغيلية لألقســام علــى حــد ســواء.
علــى المســتوى العالمــي، تبنــت منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة وكيفــت ووضعــت أدوات التحســين مــن أجــل المســاعدة فــي تعزيــز 
الخدمــات المقدمــة للمرضــى. والممرضــة فلورنــس نايتنجيــل هــي واحــدة مــن رواد تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة، كذلــك الدكتــور 
ــات متعــددة لتحســين  ــم اســتخدام منهجي ــة. وت ــج الطبي ــة وأبحــاث النتائ ــة الصحي ــان مؤســس دراســة جــودة الرعاي أفيديــس دونابيدي
ــط– نفــذ- تحقــق- صِحــح« )PDCA(، ومنهجيــة التحســين  الجــودة فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل: نمــوذج ديمينــج »خّطِ

)FOCUS PDCA(، ومنهجيــة ســتة ســيجما ) Sigma	Si(، ومنهجيــة ليــن )Lean(، وغيرهــا.
ــل  ــن أج ــة األوروبية إلدارة الجودة م ــن المؤسس ــز م ــزة التمي ــة جائ ــط المصري ــدت وزارة التخطي ــي، اعتم ــتوى المحل ــى المس عل
تعزيــز ممارســات الجــودة بيــن الجهــات الحكوميــة. ومــن الناحيــة العمليــة، تحتــاج منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى التمســك 
بثقافــة التحســين المســتمر. وال تفــرض معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أداة تحســين محــددة وال مقاييــس متابعــة 
أداء محــددة، ومــع ذلــك ، يتطلــب حــد أدنــى مــن مؤشــرات المتابعــة. ومــن بيــن العديــد مــن فــرص التحســين، ألقــت معاييــر الهيئــة 
العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة الضــوء علــى أهميــة تحســين رحلــة المريــض و سالســل اإلمــداد. ومــن الهــام أن يفهــم كل فــرد 
فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة دوره فــي تحســين جــودة وســالمة الرعايــة الصحيــة، مــن خــالل التركيــز علــى دعــم القيــادات، 
ــا للقوانيــن  مشــاركات ومســاهمات كل قســم ، القيــاس وجمــع البيانــات، التحســين الُمســتدام. ويجــب أن يكــون تطبيــق المعاييــر وفقً

واللوائــح المصريــة المعمــول بهــا.
أثنــاء عمليــة المراجعــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، ســوف يجتمــع الُمراجعــون مــع القيــادات العامليــن 
لمناقشــة جوانــب ومبــادرات ومشــاريع الجــودة و تحســين األداء. وقــد يجــري الُمراجعــون عمليــات تتبــع بهــدف التحقــق مــن اختيــار 

البيانــات وجمعهــا وتحليلهــا والوســائل التــي تســتخدم لمتابعــة مشــاريع التحســين وتأثيــر المشــروعات علــى تحســين أبعــاد الجــودة.

الهدف من الفصل:
يناقش الفصل األهداف التالية:

الدعم الفعال للقيادات.. 1
المشاركة الفعالة لألقسام.. 2
القياس الفعال لألداء واإلدارة الفعالة للبيانات.. 3
التحسين الُمستدام الفعال.. 4

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
ــه  ــه وتحديثات ــه وتعديالت ــوده وشــروطه وبدائل ــار بن ــي االعتب ــة مــع األخــذ ف ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي )يجــب ق

ــه.( وملحقات
دليل وزارة الصحة للجودة والسالمة، 2019. 1
2 . www.Egea.gov.eg  جائزة التميز من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة
قانون 1960/35 بشأن اإلحصاء والتعداد الوطني. 3
قانون 1964/2915 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 4
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الدعم الفعال من القيادات

QPI.01: يحكم برنامج إدارة الجودة لجنة )لجان( متعددة التخصصات لتحسين األداء وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
لجنة )لجان( الجودة 

الغرض:
لجنــة تحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة المخاطــر مســئولة عــن اإلشــراف علــى وتقديــم التوصيــات إلــى الهيئــة الحاكمــة بشــأن 
المســائل المتعلقــة بفعاليــة وكفــاءة ومالءمــة ســالمة وجــودة وإدارة مخاطــر الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا منشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة. يهــدف اإلشــراف إلــى تحســين األداء والحوكمــة وفعاليــة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضمــان توجيــه وإدارة الخطــة 
علــى أســاس يومــي. تُشــكل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لجنــة متعــددة التخصصــات لتحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة 

المخاطــر بعضويــة مديــر المنشــآة بصفتــه رئيــس للجنــة.
يجب أن يكون للجنة شروط مرجعية Terms of Refernce محددة.أ. 
تُشكل اللجنة ثقافة الجودة في المنشأة من خالل:ب. 

i ..التأكد من مشاركة جميع مجاالت الرعاية المحددة
ii ..تحديد أولويات التحسين على مستوى منشآة الرعاية الصحية األولية

iii ..التأكد من مراقبة جميع القياسات المطلوبة بما في ذلك معدل تكرار جمع البيانات
iv ..مراجعة تحليل البيانات المجمعة
v ..اتخاذ إجراءات استجابة لتحسين األداء أو قضايا سالمة المرضى التي تم تحديدها

vi ..رفع تقرير بالمعلومات إلى الهيئة الحاكمة وقيادات منشآة الرعاية الصحية األولية وإلى العاملين المعنيين
vii ..تقييم أداء اللجنة سنويا

عقــد اجتماعــات دوريــة يســاعد علــى تقديــم المعلومــات والتغذيــة الراجعــة المطلوبــة حــول الخطــط واألنشــطة. كمــا يســاعد علــى ج. 
تحســين التعــاون، وإتاحــة الفرصــة للتطــور كفريــق، واالمتثــال إلــى متطلبــات القوانيــن واللوائح.

دليل عملية المراجعة:
قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة تفاعليــة مــع قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وأعضــاء 
اللجنــة )اللجــان( مــن أجــل تحديــد نهــج القيــادة بشــأن تحســين جــودة الرعايــة والتحســين المســتمر. وتتنــاول المناقشــة دور اللجنــة 
ومســئوليات أعضائهــا، واختيــار اإلجــراءات، ورفــع التقاريــر، ومراجعــة محاضــر االجتماعــات، وتوصيــات خطــط عمــل مشــاريع 

التحســين المختــارة، وتأثيرهــا علــى مســتوى الجــودة والســالمة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
ــة . 1 ــة موثق ــروط مرجعي ــا ش ــر له ــى وإدارة المخاط ــالمة المرض ــين األداء وس ــات إلدارة تحس ــددة التخصص ــة متع ــد لجن توج

ــى نقطــة )ج(. ــن نقطــة )أ( إل ــي الغــرض م ــورة ف ــاط المذك ــن النق تضم
تجتمع اللجنة في مواعيد محددة سلفا وتُسجل مناقشة جدول األعمال وتُسجل توصياتها.. 2
تُقيم اللجنة أدائها سنوياً.. 3

المعايير ذات الصلة:
ــة  ــآة الرعاي ــادات منش ــة؛OGM.03 : قي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة؛OGM.02 : إدارة منش ــة الحاكم ــكل الهيئ OMG.01: هي

ــة. ــة األولي الصحي
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QPI.02: توجد خطة لتحسين األداء وسالمة المرضى على مستوى منشآة الرعاية الصحية األولية.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
خطة الجودة 

الغرض:
ــور  ــاز األم ــل إلنج ــدة وأفض ــرق جدي ــتمرار ط ــد باس ــة أن يج ــة الصحي ــآة الرعاي ــاعد منش ــتمرة تس ــة مس ــين األداء عملي إن تحس
حتــى يتمكــن مــن تعزيــز رعايــة المرضــى وزيــادة الرضــا وتحقيــق نتائــج إكلينيكيــة أفضــل. تســاعد خطــة تحســين األداء وســالمة 
المرضــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى توثيــق ومراجعــة األداء الحالــي فــي مجــاالت متنوعــة. وســتتمكن منشــآة الرعايــة 
ــآة  ــادات منش ــدم. وقي ــتهدفة وأن تضــع خطــة التق ــين المس ــرى بوضــوح مجــاالت التحس ــن أن ت ــذه الخطــة م ــة  به ــة األولي الصحي
الرعايــة الصحيــة األوليــة، بمــا فــي ذلــك مديــر المركــز ، مســئولون عــن توفيــر وتقديــم الدعــم المســتمر اللتــزام منشــآة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة بالجــودة. يجــب علــى القيــادات اختيــار النهــج الــذي ستســتخدمه منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لقيــاس وتقييــم 
وتحســين الجــودة وســالمة المرضــى وإدارة المخاطــر. تحــدد القيــادات أيًضــا كيفيــة توجيــه وإدارة الخطــة يوميــا، وكيــف ســتحقق 
اللجنــة التعــاون، وكيــف ســيتوفر للبرنامــج مــوارد كافيــة. وتُحــدث الخطــة ســنويًا وتعتمدهــا الهيئــة الحاكمــة. يجــب علــى القيــادات 

ــاول الخطــة علــى األقــل مــا يلــي: وضــع خطــة تحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة المخاطــر، ويجــب أن تتن
الهدف /األهداف )األهداف اإلكلينيكية والتشغيلية( التي تحقق رسالة المنشآة.أ. 
هيكل تحسين األداء بمنشآة الرعاية الصحية األولية وقنوات رفع تقارير التحسين.ب. 
مهام ومسئوليات القيادات.ج. 
تحديد أولويات منشآة الرعاية الصحية األولية.د. 
اختيار خارطة طريق مقاييس األداء ه. 
جمع البيانات وأدوات تحليل البيانات وعملية التحقق من صحة البيانات.و. 
ضوابط محددة الختيار وتحديد أولويات واختيار مشروعات تحسين األداء.ز. 
نموذج )نماذج( تحسين الجودة المستخدم.ح. 
مسار حركة المعلومات ومعدل تكرار رفع التقارير.ط. 
التدريب على تحسين الجودة ونهج إدارة المخاطر.ي. 
تقييم الخطة دوريا )على األقل سنوياً(.ك. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة وثائــق خطــة منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، ثــم يجــري 
جلســة تفاعليــة مــع قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن أجــل تحديــد نهــج القيــادة فــي تحســين جــودة الرعايــة والتحســين 
ــوم  ــط بمفه ــن المرتب ــب العاملي ــة، وتدري ــز ذات األولوي ــة مجــاالت التركي ــات الخطــة، ومراقب ــاول المناقشــة محتوي المســتمر. وتتن

ــة. ــر اإلكلينيكي ــة وغي ــادة اإلكلينيكي ــذ الخطــط فــي مختلــف مجــاالت القي ــى تنفي ــة إل ــات، باإلضاف الجــودة وإدارة البيان

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد خطــة حديثــة ومعتمــدة لتحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة المخاطــر والتــي تحــدد النقــاط المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ك(.
يشــارك مديــر وقيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مشــاركة نشــطة فــي تخطيــط ودعــم ومراقبــة تحســين األداء وســالمة . 2

المرضــى وإدارة المخاطــر.
تنفيذ الخطة على مستوى منشآة الرعاية الصحية األولية وفقًا للجدول الزمني وخطة التحسين.. 3
مراجعة الخطة وتقييمها وتحديثها سنويًا.. 4
يتم مشاركة الخطة مع األطراف المعنية. 5
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المعايير ذات الصلة:
ــة  ــآة الرعاي ــادات منش ــة؛OGM.03 : قي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة؛OGM.02 : إدارة منش ــة الحاكم ــكل الهيئ OGM.01: هي

ــتدامة. ــين المس ــطة التحس ــس األداء،QPI.11:أنش ــة، QPI.04:مقايي ــة األولي الصحي

QPI.03: تكليف أحد العاملين المؤهل في وظيفة منسق/ مدير تحسين األداء.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
فريق إدارة الجودة 

الغرض:
نظــًرا ألن األخطــاء تحــدث بســبب تعطــل النظــام أو العمليــة، فمــن المهــم تبنــي مختلــف تقنيــات تحســين العمليــات مــن أجــل تحديــد 
ــي  ــرات المرتبطــة بالنظــم والت ــى التغيي ــر عل ــا بهــدف التأثي ــي يمكــن منعه ــة واألخطــاء الت ــر الفعال ــة غي أوجــه القصــور و الرعاي
ــارف  ــن المع ــذ مــن خــالل االســتفادة م ــا موضــع التنفي ــع الخطــة ويضعه ــي واضــح يتاب ــف وظيف ــه توصي ــردًا مؤهــالً ل ــب ف تتطل
ــن  ــار المشــاريع، والتحســين المســتدام. يُعي ــات، واختي ــة، وإدارة البيان ــات التحســين المختلف ــي مجــال تقني ــرات ف والمهــارات والخب
شــخص مؤهــل يمتلــك المعــارف والمهــارات والخبــرات ولــه توصيــف وظيفــي واضــح ويكــون مســئول عــن متابعــة تحســين األداء 
وخطــة ســالمة المرضــى مــن خــالل االســتفادة مــن معرفتــه ومهاراتــه وخبرتــه فــي مجــال إدارة البيانــات واختيــار المشــروعات 

ــة. ــة األولي ــة الصحي والتحســين المســتدام بمنشــآة الرعاي

دليل عملية المراجعة:
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق فــي جلســة مراجعــة ملفــات العامليــن والتــي تتضمــن 

ــي. ــف الوظيف المؤهــالت والتوصي

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد شخص يمتلك المعارف والمهارات والخبرات في مجال تقنيات تحسين األداء واألنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر.. 1
يوجد توصيف وظيفي واضح يدعم عمل فريق تحسين األداء من أجل تدريب وتسهيل وتنسيق أنشطة البرنامج.. 2
يشارك األطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في أنشطة تحسين األداء. 3
يتلقى فريق إدارة الجودة الدعم المطلوب من حيث المكان والمعدات والموارد و العاملين.. 4

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: التوصيــف الوظيفــي، QPI.02: خطــة الجــودة، QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر،  QPI.08: نظــام اإلبــالغ عــن 

الحــوادث، QPI.09: األحــداث الهامــة، QPI.10: األحــداث الجســيمة

كفاءة المشاركات والُمدخالت على مستوى الغُرف/ الخدمات

ــة  ــة الصحي ــق أهــداف منشــآة الرعاي ــدم نحــو تحقي ــع التق ــد فــرص التحســين وتتب QPI.04  اســتخدام مقاييــس األداء فــي تحدي
ــة. األولي

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

مقاييس األداء 

الغرض:
مقاييــس األداء هــي القيــم التــي توضــح أداء منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ونقــاط قوتهــا وفــرص التحســين. ووإعــداد المؤشــرات 
بفاعليــه وبنطــاق واضــح يعــد مــن األســس الجوهريــة فــي وضــع والحفــاظ علــى مؤشــرات عمــل ذات قيمــة مضافــة. ويجــب علــى 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة اختيــار مزيــج مــن مقاييــس األداء التــي تركــز علــى األنشــطة التــي قــد تنطــوي بطبيعتهــا علــى 
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المخاطــر بالنســبة للمرضــى أو العامليــن، وكذلــك األنشــطة المرتبطــة بعــدد كبيــر مــن المرضــى التــي تحــدث كثيــرا، واألنشــطة التــي 
ترتبــط بحــدوث مشــاكل أو بتكلفــة مرتفعــة. ويتضمــن ذلــك مؤشــًرا واحــدًا علــى األقــل لــكل ممــا يلــي:

متوسط أوقات االنتظار في مناطق الخدمة ذات الصلة.أ. 
توفر سجل المريض الطبي.ب. 
اكتمال سجل المريض الطبي.ج. 
مسح األمراض المعدية.د. 
مسح األمراض غير المعدية.ه. 
التثقيف الصحي.و. 
التطعيمات.ز. 
األخطاء الدوائية، واألخطاء الوشيكة، والنتائج العكسية.ح. 
معدالت رضا المرضى وذويهم.ط. 
شكاوى المرضى.ي. 
رضاء العاملين.ك. 
شكاوى العاملين.ل. 
شراء المستلزمات واألدوية المطلوبة بشكل روتيني.م. 
أداء العاملين.ن. 
متطلبات السالمة الوطنية س. 

بمجــرد جمــع البيانــات لفتــرة زمنيــة مجديــة، يمكــن البــدء فــي تقييــم تحســين العمليــات. ومــن الواضــح أن حجــم البيانــات التــي يجــب 
تقييمهــا لقيــاس األداء تختلــف باختــالف عــدد مــرات رفــع تقاريــر بالبيانــات وتكــرار الحــدث موضــوع القيــاس. ويجــب أن يســتخدم 
منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة رســوم بيانيــة متنوعــة حتــى يتمكــن مــن تتبــع تقــدم التحســين وتقريــر الخطــوة التاليــة فــي خطــة 

التحســين.

دليل عملية المراجعة:
يقابل ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بعض العاملين ويسألهم عن قياس األداء في وحداتهم/ خدماتهم.	 
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة وثائــق المقاييــس المختــارة، ويُقيــم معاييــر االختيــار وتحديــد 	 

األولويــات، ويلــي ذلــك جلســة تفاعليــة لتقييــم تنفيــذ المقاييــس وتوعيــة العامليــن بالتحســين.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــكل مجــال مــن مجــاالت الرعايــة القياســية ذات الصلــة، تختــار منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مقاييــس األداء المناســبة وفقـًـا . 1

لنطــاق خدماتــه، ومتطلباتــه المذكــورة فــي الغــرض، بمــا يتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح الوطنيــة ورؤيــة مصــر 2030.
مراقبة مقاييس أداء المجاالت ذات الصلة كل ثالثة أشهر على األقل.. 2
حساب مقاييس األداء وعرضها في جدول أو منحنى أو رسم بياني.. 3
تستخدم قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية مقاييس األداء في اتخاذ القرارات.. 4
تنشر منشآة الرعاية الصحية األولية نتائج / بيانات األداء علي األقل مرة كل ثالثة شهور. 5
رفع تقارير بمقاييس األداء إلى السلطات الخارجية.. 6

المعايير ذات الصلة:
ــة  ــادات منشــآة  الرعاي ــة؛OGM.03 : قي ــة األولي ــة الصحي ــة الحاكمــة؛OGM.02 : إدارة منشــآة الرعاي ــكل الهيئ OGM.01: هي

ــات وتجميعهــا وتحليلهــا ــة، QPI.02: خطــة الجــودة، QPI.05: مراجعــة البيان ــة األولي الصحي
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QPI.05: تكليــف أحــد العامليــن )مجموعــة مــن العامليــن( ممــن لديهــم الخبــرة والمعرفــة والمهــارات المناســبة بمراجعــة البيانات 
وتجميعهــا وتحليلهــا فــي اإلطــار الزمنــي المعتمد.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

مراجعة وجمع وتحليل البيانات 

الغرض:
يُكلــف موظــف مؤهــل يمتلــك المعــارف والمهــارات المناســبة بــإدارة البيانــات المتعلقة بتحســين األداء ومشــاريع التحســين. والمعارف 
ــى  ــا إل ــح وتحويله ــا بشــكل صحي ــا trending وعرضه ــد تغيراته ــا وتحدي ــا وتحليله ــات وجمعه ــة البيان ــن مراجع ــة تتضم المطلوب
معلومــات مفيــدة مــن أجــل الوصــول إلــى اســتنتاجات ومــن أجــل اتخــاذ القــرارات. ومــن المتوقــع أن تفهــم قيــادات منشــآة الرعايــة 

الصحيــة األوليــة اتجاهــات ومخططــات البيانــات مــن اجــل اتخــاذ القــرار بنــاًء علــى المعلومــات المقدمــة.

دليل عملية المراجعة:
يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة بهــدف مراجعــة مهــارات 

إدارة البيانــات التــي تُســتخدم فــي المقاييــس اإلكلينيكيــة واإلداريــة المختــارة أو فــي مشــاريع التحســين.

أدلة التطابق مع المعيار:
توجد عملية مكتوبة إلدارة البيانات تتضمن الجمع والتحليل.. 1
العاملون المسئولون عن جمع البيانات وتحليلها على دراية بمهامهم.. 2
يتم جمع البيانات وتحديد تغيراتها مع مرور الوقت.. 3
يتم إجراء التحليل الوصفي.. 4

المعايير ذات الصلة:
QPI.04: مقاييــس األداء، QPI.11: أنشــطة التحســين المســتدامة، CAI.04: التغذيــة الســليمة،  CAI.05: الرصــد ورفــع التقارير، 

CAI.07: تقييــم برنامــج المشــاركة المجتمعيــة، IMT.10: تقييــم تكنولوجيــا المعلومــات الصحية.

QPI.06  التأكد من صحة البيانات يتم وفقا لضوابط محددة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التأكد من صحة البيانات 

الغرض:
التأكــد مــن صحــة البيانــات يعنــي التحقــق مــن دقــة وجــودة مصــدر البيانــات قبــل اســتخدام البيانــات. والتأكــد مــن صحــة البيانــات أمــر 
مهــم لضمــان أن البيانــات واضحــة وصحيحــة ومفيــدة. والبيانــات التــي تــم الـــتأكد مــن صحتهــا تعــزز الثقــة فــي البيانــات وتســمح 
باســتخدامها فــي اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة واتخــاذ إجــراءات حاســمة. ويتعيــن علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة 

اســتخدام عناصــر جــودة البيانــات التاليــة:
التأكد من صالحية البيانات: تقيس البيانات ما يفترض أن تقيسه.أ. 
الموثوقية: األشخاص المعنيون يقومون بتحديد و قياس و جمع البيانات بشكل موحد.ب. 
االكتمال: تشمل البيانات جميع القيم الالزمة لحساب مقياس األداء.ج. 
الدقة: تحتوي البيانات على ما يكفي من التفاصيل.د. 
اإلطار الزمني المقبول: البيانات محدثة، والمعلومات متاحة في الوقت المحدد.ه. 
النزاهة : البيانات حقيقية.و. 
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دليل عملية المراجعة:
يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة لضمــان إجــراء التأكــد مــن 
صحــة البيانــات، ثــم يلــي ذلــك مناقشــة تفاعليــة للتأكــد مــن أنــه ال تُســتخدم إال البيانــات المفيــدة. وتتنــاول المناقشــة المواقــف واآلليــات 

المســتخدمة فــي التأكــد مــن صحــة البيانــات مــن خــالل أمثلــة مختــارة حدثــت فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
توجد عملية مكتوبة لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.. 1
العاملون المسئولون عن مراجعة البيانات على دراية بمهامهم.. 2
يتم تطبيق تقنيات مراجعة البيانات لضمان مراعاة جميع العناصر المذكورة في الغرض من نقطة )أ( إلى نقطة )و(.. 3
يحــدث التحقــق مــن صحــة البيانــات عنــد نشــر البيانــات أو إرســالها إلــى جهــات خارجيــة أو تغييــر األداة أو الشــخص أو العمليــة . 4

المســتخدمة فــي القياس.

المعايير ذات الصلة:
 :CAI.04  ،أنشــطة التحســين المســتدامة :QPI.11 ،مراجعــة البيانــات والتجميــع والتحليــل :QPI.05 ،مقاييــس األداء :QPI.04
التغذيــة الســليمة،  CAI.05: الرصــد ورفــع التقاريــر،  CAI.07: تقييــم برنامــج المشــاركة المجتمعيــة،  IMT.10: تقييــم تكنولوجيــا 

المعلومــات الصحيــة

برنامج إدارة مخاطر فعال

QPI.07: وضع برنامج/ خطة إدارة المخاطر.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
برنامج إدارة المخاطر

الغرض:
ــة التــي ربمــا تؤثــر علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وحمايــة وتقليــل  تهــدف إدارة المخاطــر إلــى تحديــد األحــداث المحتمل
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الممتلــكات والخدمــات والعامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وتضمــن إدارة المخاطــر الفعالــة 
اســتمرارية عمليــات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وتحليــل المخاطــر أحــد الخطــوات المهمــة فــي إدارة المخاطــر حيــث يمكنــك 
تقييــم العمليــات عاليــة المخاطــر. وتحتــاج منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى تبنــي نهــج اســتباقي إلدارة المخاطــر يتضمــن وضــع 
اســتراتيجيات تخفيــف المخاطــر. وينبغــي أن تتخــذ منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إجــراءات تفاعليــة واســتباقية لمواجهــة المخاطــر 

المحــددة. وبرنامــج/ خطــة إدارة المخاطــر يحتــوي علــى مكونــات أساســية تتضمــن علــى األقــل مــا يلــي:
نطاق وهدف وضوابط تقييم المخاطر.أ. 
مسئوليات ووظائف إدارة المخاطر.ب. 
تدريب العاملين على مفاهيم وأدوات إدارة المخاطر.ج. 
تحديد المخاطر.د. 
تحديد أولويات وتصنيف المخاطر )أي المخاطر االستراتيجية والتشغيلية والمالية ومخاطر السمعة وغيرها(.ه. 
اإلبالغ عن المخاطر والتواصل بشأنها مع الشركاء المعنيين.و. 
خطط وأدوات الحد من المخاطر مع إعطاء األولوية إلى المخاطر األعلى.ز. 

يُعــد تحليل أنمــاط الفشــل وتأثيراتــه  Failure Mode Effect Analysis )FMEA( أحــد أدوات التحليــل التــي يمكــن اســتخدامها 
فــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة كنهــج اســتباقي.
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دليل عملية المراجعة:
يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة للتحقــق مــن خطــة/ برنامــج 
إدارة المخاطــر مــن خــالل مراجعــة خطــوات تقييــم المخاطــر وكيفيــة تحديــد منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة للمخاطــر اإلكلينيكيــة 

واإلداريــة، ثــم يلــي ذلــك مناقشــة تفاعليــة لتقييــم تنفيــذ إجــراءات التحكــم فــي المخاطــر.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج/ خطــة إدارة المخاطــر والــذي يتضمــن جميــع النقــاط المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ز(.
يوجد خطة، سياسة، إجراء، سجل مخاطر وعملية تدعم إطار إدارة المخاطر داخل المنشأة.. 2
إعادة تصميم العمليات شديدة المخاطر بناًء على نتيجة التحليل.. 3
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة أداة اســتباقية للحــد مــن المخاطــر لعمليــة واحــدة علــى األقــل كل عــام مــن العمليــات . 4

عاليــة الخطــورة.

المعايير ذات الصلة:
ــق إدارة  ــة،  QPI.03: فري ــة الحاكم ــكل الهيئ ــق المرضــي، OGM.01: هي ــوارث، ACT.04: مخاطــر تدف EFS.09: خطــة الك

الجــودة

QPI.08: وضع نظام اإلبالغ عن الحوادث.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
نظام اإلبالغ عن الحوادث

الغرض:
إن اإلدارة القويــة للمخاطــر تدعمهــا أنظمــة فعالــة لإلبــالغ عــن الحــوادث التــي يحددهــا النظــام والتــي تُعــرف بأنهــا أي حــدث يؤثــر 
ــي  ــث يلق ــى تحســين ســالمة المرضــى، حي ــاً عل ــراً مهم ــر تأثي ــالغ عــن الحــوادث يؤث ــض أو الموظــف. واإلب ــى ســالمة المري عل
الضــوء علــى كيفيــة وأســباب حــدوث األذى للمرضــى علــى مســتوى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. فــي معظــم اإلصابــات التــي 
تحــدث بمنشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة، يجــب أن يتــم اإلبــالغ عــن شــكاوى المرضــى، األخطــاء الدوائيــة، تعطــل المعــدات، 
التفاعــالت الســلبية لألدويــة، العالجــات أو األخطــاء فــي رعايــة المرضــى. اإلبــالغ عــن الحــوادث يســاعد علــى اكتشــاف ومراقبــة 

وتقييــم وتخفيــف ومنــع المخاطــر التــي تتضمــن علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة الحوادث واألخطاء الوشيكة واألثار الضارة واألخطاء الجسيمة التي يمكن اإلبالغ عنها.أ. 
عملية إدارة الحوادث تشمل كيف ومتى يتم اإلبالغ ومن الذي يقوم باإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها.ب. 
الحوادث التي تتطلب إخطار اإلدارة على الفور.ج. 
تصنيف الحوادث وتحليلها واإلبالغ عن النتائج.د. 
دليل على إجراء تحليل مكثف للبيانات وكيفية إجراء تلك العمليةه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة للتحقــق مــن نظــام إدارة 
واإلبــالغ عــن الحــوادث بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ولمراجعــة أنشــطة النظــام بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فــي ذلــك 
تحديــد وتحليــل وتصحيــح الفجــوات لمنــع تكرارهــا فــي المســتقبل، ثــم يلــي ذلــك مناقشــة تفاعليــة مــع العامليــن أثنــاء الجــوالت والتتبــع 

بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بهــدف تقييــم وعــي العامليــن.
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أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة اإلبــالغ عــن الحــوادث. وتحــدد السياســة نــوع الحــوادث ونظــام اإلبــالغ الــذي . 1

يتضمــن النقــاط مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ه(.
جميع العاملين على دراية بنظام اإلبالغ عن الحوادث، بما في ذلك الخدمات المتعاقد عليها مع مصادر خارجية.. 2
يتم التحقيق في التقارير وتحديد الفجوات في الخدمات.. 3
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسد الفجوات في الخدمات في إطار زمني محدد.. 4

المعايير ذات الصلة:
MMS.13: األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة؛QPI.03 : فريــق إدارة 

الجــودة، QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر، QPI.09: األحــداث الهامــة، QPI.10: األحــداث الجســيمة

QPI.09 : تحليل وتصحيح األحداث الهامة.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
األحداث الهامة

الغرض:
تتطلــب بعــض األحــداث تحليــالً مكثفـًـا لتحديــد األســباب الجذريــة باســتخدام أدوات الجــودة. يمكــن أن تقــع أحــداث هامــة غيــر متوقعــة 
حتــى فــي منشــآت الرعايــة الصحيــة األوليــة مثــل التفاعــالت الدوائيــة الضــارة الهامــة التــي تســبب الضــرر أو يُحتمــل أن تســبب 
ــة الهامــة التــي تســبب الضــرر أو يُحتمــل أن تســبب فــي ضــرر للمريــض، وأحــداث أخــرى  ضــرر للمريــض، واألخطــاء الدوائي

هامــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة .
ــل الســبب  ــة إجــراء تحلي ــة األولي ــة الصحي ــى منشــآة الرعاي ــة. ويجــب عل ــى تحقيــق واســتجابة فوري ــاج إل ــل هــذه األحــداث تحت مث

ــع تكــرار األحــداث. ــة ومن ــات الرعاي ــي يجــب اتخاذهــا لتحســين عملي ــد اإلجــراءات الت الجــذري مــن أجــل تحدي

دليل عملية المراجعة:
ــج  ــن نتائ ــق م ــج إدارة الجــودة للتحق ــة لبرنام ــة تفاعلي ــة جلســة مراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــد ُمراجــع الهيئ ــد يعق ق
اإلبــالغ عــن الحــوادث المهمــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتحليلهــا واإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة، ثــم يلــي ذلــك مناقشــة 

تفاعليــة لتقييــم الوعــي واإلجــراءات المختــارة وتنفيذهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
توجــد وثيقــة تحــدد ضوابــط وعمليــة التحليــل المكثــف عنــد وقــوع أحــداث هامــة غيــر متوقعــة ، والوقــت المطلــوب إلكمــال . 1

التحقيقــات، والوقــت المطلــوب لتنفيــذ خطــة العمــل.
في حالة وقوع حدث هام، تُشكل لجنة بحيث يكون الرئيس و العاملين المعنيين ُمدربين على التحليل المكثف.. 2
التحقيق في جميع األحداث الهامة غير المتوقعة وتحليلها في أُطر زمنية محددة.. 3
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في إطار زمني واضح وتحديد الشخص أو األشخاص المسئولين.. 4

المعايير ذات الصلة:
MMS.13: األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة؛QPI.03 : فريــق إدارة 

الجــودة، QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

208دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

ــذ  ــا، وتتخ ــر به ــع تقري ــا وترف ــا وتحلله ــق فيه ــيمة وتحق ــاء الجس ــة األخط ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــرف منش QPI.10: تُع
ــا ــا و تكراره ــم عنه ــرر الناج ــع الض ــة لمن ــراءات التصحيحي اإلج

السالمة
الكلمات الرئيسية:
األخطاء الجسيمة

الغرض:
الخطــأ الجســيم هــو حــدث غيــر متوقــع ينطــوي علــى وفــاة أو إصابــة جســدية أو نفســية خطيــرة. وتشــمل اإلصابــات الخطيــرة علــى 
وجــه التحديــد فقــدان أحــد أطــراف أو وظائــف الجســم. ويؤشــر الخطــأ الجســيم إلــي إجــراء تحقيــق واســتجابة فورييــن. يتطلــب مــن 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وضــع سياســة إلدارة األخطــاء الجســيمة والتــي تشــمل علــى األقــل مــا يلــي:
تعريف األخطاء الجسيمة مثل:أ. 

i . ــرض ــي لم ــار الطبيع ــا بالمس ــة له ــة ال صل ــم بطريق ــكل دائ ــم بش ــف الجس ــد وظائ ــدان أح ــة أو فق ــر متوقع ــات غي وفي
ــية ــه األساس ــض أو حالت المري

ii . األحداث المتعلقة بالتعامل مع  المريض الخطأ، المكان الخطأ، و اتخاذ اإلجراء الخطأ
iii .انتحار المريض أو محاولته االنتحار الذي يؤدي إلى الوفاة أو فقدان دائم ألحد وظائف الجسم
iv .أي وفيات لألمهات أثناء الفترة المحيطة بالوالدة
v .أي وفاة لمولود بعد الوالدة والتي ليس لها عالقة بالحالة الخلقية للمولود الذي يزيد وزنه عن 2500 جرام
اإلبالغ الداخلي عن األخطاء الجسيمةب. 
اإلبالغ عن األخطاء الجسيمة للجهات الخارجيةج. 
مشاركة أعضاء الفريقد. 
تحليل األسباب الجذريةه. 
خطط اإلجراءات التصحيحية المتخذةو. 

يتــم إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو مــن 
وقــت المعرفــة بحدوثــه. وجميــع األخطــاء التــي تتماشــى مــع التعريــف يجــب إجــراء تحليــل ألســبابها الجذريــة مــن أجــل الوصــول 
إلــى فهــم واضــح للعوامــل المســببة الكامنــة وراء خلــل النظــام. ويجــب االنتهــاء مــن التحليــل واالجــراءات فــي غضــون 45 يوًمــا 

مــن وقــوع الخطــأ أو المعرفــة بحدوثــه.

دليل عملية المراجعة:
قــد يجــري مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة مــن أجــل التحقــق مــن 
نتائــج اإلبــالغ عــن األخطــاء الجســيمة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتعريفهــا ونــوع الحــاالت، وكيــف يحــدد النظــام الفجــوات 
الكامنــة وراء الخطــأ الجســيم، وعمليــة اإلبــالغ عنهــا واإلطــار الزمنــي للتحقيــق فيهــا وخطــة العمــل. ربمــا تتــم متابعــة األخطــاء 

الجســيمة التــي تــم إبالغهــا للهيئــة أثنــاء المراجعــة بهــدف التحقــق مــن اإللتــزام باإلجــراءات التصحيحيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجــد بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة سياســة إلدارة األخطــاء الجســيمة كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى . 1

نقطــة )و( وتكــون القيــادات علــى درايــة بمتطلبــات السياســة.
يتــم تحليــل جميــع األخطــاء الجســيمة واإلبــالغ عنهــا مرفقــاً بهــا تحليــل الســبب الجــذري فــي فتــرة زمنيــة تحددهــا القيــادات . 2

ــه.   ــا مــن تاريــخ وقــوع الخطــأ أو المعرفــة بحدوث والتــي ال تتجــاوز 45 يوًم
يتــم إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بجميــع األخطــاء الجســيمة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن وقــوع الخطــأ أو . 3

المعرفــة بحدوثــه.
تحليــل الســبب الجــذري يحــدد الســبب )األســباب( الرئيســية الكامنــة وراء الخطــأ وتضــع القيــادات خطــط عمــل تصحيحيــة لمنــع . 4
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تكــرار حدوثــه فــي المســتقبل.

المعايير ذات الصلة:
MMS.13: األخطــاء الدوائيــة، واألخطــاء الوشــيكة، مشــاكل العــالج الدوائــي، التفاعــالت الدوائيــة الضــارة؛QPI.03 : فريــق إدارة 

الجــودة، QPI.07: برنامــج إدارة المخاطــر

التحسين المستدام

QPI.11: تنفيذ أنشطة التحسين المستدام في إطار زمني معتمد.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
أنشطة التحسين المستدام

الغرض:
يتطلــب التحســين المســتدام تمكيــن موظفــي منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن التحســين. علــى الرغــم مــن أن العامليــن يلعبــون 
دوًرا جوهريـًـا فــي عمليــة التحســين المســتمر، فــإن دور اإلدارة يتمثــل فــي تدريبهــم وتمكينهــم وتشــجيعهم علــى المشــاركة باألفــكار. 
ــاس احتياجــات األداء  ــدء، يجــب قي ــل الب ــة راجعــة باســتمرار. قب ــاس تغذي ــب وجــود وقي وبرنامــج التحســين المســتمر الفعــال يتطل
األساســية لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. ثــم يمكــن اتبــاع أفــكار جديــدة لتحســين األداء. نمــوذج ديمينــج »خطــط– نفــذ- تحقــق- 
صحــح« )PDCA( أو منهجيــة التحســين )FOCUS PDCA( أو أدوات التحســين األخــرى تســمح باختبــار تقــدم التحســين علميـًـا. 
ويضمــن نمــوذج ديمينــج التحســين المســتمر مــن خــالل قيــاس فــرق األداء بيــن الحالــة المبدئيــة والحالــة المســتهدفة. وهــذه المعلومــات 
تقــدم تغذيــة راجعــة فوريــة عــن فعاليــة التغييــر التــي يمكــن أن تســاعد فــي قيــاس آثــار برنامــج التحســين المســتمر وهــذه هــي أكثــر 

طريقــة فعالــه الســتدامته.

دليل عملية المراجعة:
يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة مشــروع تحســين، ليقــف علــى كيفيــة اســتخدام منشــآة الرعايــة 	 

الصحيــة األوليــة للبيانــات فــي تحديــد التحســينات المحتملــة وتقييــم تأثير اإلجــراءات. 
ــم 	  ــي ت ــينات الت ــتدامة التحس ــة الس ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــم بمنش ــة والتحك ــات المتابع ــة آلي ــة بمراجع ــع الهيئ ــوم ُمراج يق

ــا. تحقيقه

أدلة التطابق مع المعيار:
توجد عملية أو منهجية تحسين مكتوبة.. 1
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح المشاكل في إطار زمني معتمد.. 2
اختبار أنشطة التحسين وتسجيل النتائج وتنفيذها.. 3

المعايير ذات الصلة:
OGM.02: إدارة مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛OGM.03 : قيــادات مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة؛OGM.01 : هيــكل 

اإلدارة؛IMT.10 : تقييــم تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة؛QPI.03 : فريــق إدارة الجــودة.
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أنشطة عملية المراجعة واالستعداد لها
مقدمة:

تتضمــن عمليــة المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة إجــراء جــوالت فــي المبانــي، مراجعــة ســجالت 
المرضــى الطبيــة وملفــات العامليــن وعقــد مقابــالت مــع العامليــن والمرضــى. وعمليــة المراجعــة عبــارة عــن نشــاط جمــع معلومــات 

مــن أجــل تحديــد مــدى تطابــق المؤسســة مــع معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

نصائح حول الجاهزية:
ــن  ــة بســهولة للُمراجعي ــق متاح ــات والوثائ ــع المعلوم ــون جمي ــدد، يجــب أن تك ــت المح ــي الوق ــة ف ــة المراجع ــال عملي ــير إكم لتيس
لمراجعتهــا أثنــاء عمليــة المراجعــة. إذا كان بعــض العامليــن غيــر متواجديــن، فســيواصل الفريــق إجــراء عمليــة المراجعــة. وربمــا 
ينضــم الموظفــون العاملــون غيــر المتواجديــن المناســبون عندمــا يكونــون متاحيــن. ربمــا تكــون الملفــات ورقيــة أو إلكترونيــة. ومــع 
ذلــك، يجــب أن تكــون المعلومــات، فــي جميــع األوقــات، آمنــة وُمَؤّمنــة مــن الحصــول عليهــا بطريقــة غيــر مصــرح بهــا، ومحدثــة، 

ويُمكــن للعامليــن المصــرح لهــم الحصــول عليهــا واســترجاعها بســهولة.

الموقع في جدول أعمال عملية المراجعةاإلطار الزمنيالنشاط

اليوم األول، عند الوصول30	 60 دقيقةالوصول والتنسيق1
اليوم األول، في أقرب وقت ممكن15 دقيقةالمؤتمر االفتتاحي2

التعريف بمنشآة الرعاية الصحية 3
اليوم األول، في أقرب وقت ممكن30	 60 دقيقةاألولية

اليوم األول، في أقرب وقت ممكن30	 60 دقيقةتخطيط عملية المراجعة4
60	 180 دقيقةجلسة مراجعة الوثائق5

نشاط تتبع األفراد يحدث طوال عملية المراجعة ؛ ويختلف 60	 120 دقيقةتتبع رحلة المريض6
عدد األفراد الذين يتتبعهم الُمراجعون بحسب المؤسسة. 

في وقت يتم التفاوض عليه مع مؤسسة منشآة الرعاية 30 دقيقةاستراحة7
الصحية األولية لتخطيط اجتماع الفريق/ الُمراجعون.

بداية كل يوم من أيام عملية المراجعة باستثناء اليوم 15	 30 دقيقةتقديم بيان موجز يوميا8
األول؛ يمكن جدولته في أوقات أخرى حسب الضرورة.

بعد حدوث بعض أنشطة تتبع األفراد؛ في وقت يتم 30	 60 دقيقةمراجعة ملفات العاملين9
التفاوض عليه مع مؤسسة منشآة الرعاية الصحية األولية.

مراجعة خطط سالمة البيئة 10
بعد حدوث بعض أنشطة تتبع األفراد؛ في وقت يتم 45	 90 دقيقةوالمنشآت

التفاوض عليه مع  منشآة الرعاية الصحية األولية.
بعد مراجعة الوثيقة60	 240 دقيقةجولة تقييم بيئة الرعاية 11
خالل بداية أو منتصف عملية المراجعة60 دقيقةمقابلة القيادات12
بعد مقابلة القيادات60 دقيقةمراجعة اإلشراف المالي13
قرب نهاية عملية المراجعة60	 120 دقيقةمراجعة سجل المريض الطبي 14
في منتصف عملية المراجعة60	 120 دقيقةمراجعة إدارة الدواء15

16
مراجعة مكافحة و منع انتشار 

في منتصف عملية المراجعة60	 120 دقيقةالعدوى

قرب نهاية عملية المراجعة60 دقيقةمراجعة برنامج الجودة17
اليوم األخير من عملية المراجعة60	 120 دقيقةإعداد التقرير18
اليوم األخير من عملية المراجعة15 دقيقةالتقرير التنفيذي19
اليوم األخري، آخر نشاط من أنشطة عملية املراجعة30 دقيقةمؤمتر اإلنهاء20

الوصول والتنسيق
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لماذا سيحدث ذلك؟
ــت  ــتخدام الوق ــة اس ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــي الهيئ ــى ُمراجع ــدد، يجــب عل ــت المح ــي الوق ــة ف ــة المراجع ــدء عملي لب

ــدم. ــب المق ــي ضــوء الطل ــة ف ــة المراجع ــه عملي ــز علي ــا ترتك ــة م لمراجع
ماذا سيحدث؟

يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة الوصــول إلــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وربمــا يقدمــون أنفســهم إلــى مكتــب اســتقبال أو أمــن 
ــة متواجــدا الســتقبال  ــة األولي ــة الصحي ــة المراجعــة منشــآة الرعاي ــة. يجــب أن يكــون منســق عملي ــة األولي ــة الصحي منشــآة الرعاي

ُمراجعــي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
كيف تستعد؟

ــا يمكــن للُمراجعيــن اعتبــاره محطــة  ــه العامليــن بالمنشــآة ، وحــدد مكانً ــه الُمراجعيــن ليســتقبلهم في ــا يمكــن أن ينتظــر في حــدد مكان
عمــل لهــم طــوال عمليــة المراجعــة. المــدة المقترحــة لهــذه الخطــوة تبلــغ حوالــي 30 إلــى 60 دقيقــة. يحتــاج الُمراجعــون إلــى مســاحة 
عمــل يمكنهــم اســتخدامها كمــكان للعمــل المكتبــي لهــم طــوال مــدة عمليــة المراجعــة. يجــب أن تحتــوي هــذه المنطقــة علــى مكتــب 
أو طاولــة، ونقطــة اتصــال باإلنترنــت وتليفــون، ومقبــس كهربــاء، إن أمكــن. ويجــب إعطــاء الُمراجعيــن اســم ورقــم تليفــون منســق 

عمليــة المراجعــة.
من ينبغي أن يتعاون؟

المشاركون المقترحون هم العاملين وقيادات منشآة الرعاية الصحية األولية.

المؤتمر االفتتاحي
لماذا سيحدث ذلك؟

ــق  ــة ، وخل ــة المراجع ــى األســئلة حــول أنشــطة عملي ــة عل ــة ، واإلجاب ــة المراجع ــكل عملي ــم موحــد لهي ــذه فرصــة لمشــاركة فه ه
ــتركة. ــات مش توقع

ماذا سيحدث؟
يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة تقديــم أنفســهم ووصــف كل عنصــر مــن عناصــر جــدول أعمــال عمليــة المراجعــة. ينبغــي فــي هــذا 

ــة. ــق أو األشــخاص وأي موضوعــات أخــرى ذات صل ــر الوثائ ــارة وجــدول األنشــطة وتواف الوقــت طــرح أســئلة حــول زي
كيف تستعد؟

تخصيص غرفة أو مساحة تستوعب جميع المشاركين وتسمح بإجراء مناقشة تفاعلية.
من ينبغي أن يتعاون؟

ــق  ــا يتعل ــادة فيم ــئوليات القي ــل مس ــى تحم ــن عل ــون الحاضــرون قادري ــا. يجــب أن يك ــادات العلي ــم القي ــاركون المقترحــون ه المش
ــتراتيجية.  ــا االس ــة وأهدافه ــالة المؤسس ــذ رس ــي تنفي ــم ف ــين األداء والدع ــة وتحس ــوارد واإلدارة والرقاب ــص الم ــط وتخصي بالتخطي

التعريف بمنشآة الرعاية الصحية األولية
لماذا سيحدث ذلك؟

يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة التعــرف علــى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــالل عــرض 
تقديمــي أو حــوار تفاعلــي مــن أجــل المســاعدة فــي تركيــز أنشــطة عمليــة المراجعــة الالحقــة.

ماذا سيحدث؟
ــم  ــه( تقدي ــوب عن ــن ين ــة أو م ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــر منش ــادة مدي ــة )ع ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــل منش ــى ممث يجــب عل

ــآة.  ــن المنش ــات ع معلوم
كيف تستعد؟

إعداد ملخص موجز )أو عرض تقديمي( عن منشآة الرعاية الصحية األولية يتضمن على األقل معلومات عن:
رسالة ورؤية منشآة الرعاية الصحية األولية وأهدافها االستراتيجية.	 
هيكل منشآة الرعاية الصحية األولية وموقعها الجغرافي.	 
إدارة المعلومات وخاصة تنسيق وحفظ السجالت الطبية.	 
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الخدمات المتعاقد عليها.	 
التطابق مع المتطلبات الوطنية للسالمة.	 
ملخص المشاركة المجتمعية.	 
أعداد المرضى بمنشآة الرعاية الصحية األولية وأشهر الخدمات المقدمه.	 
إذا كان بمنشآة الرعاية الصحية األولية أي أنشطة أكاديمية.	 
إذا كانت منشآة الرعاية الصحية األولية تقدم أي رعاية منزلية أو خدمات خارج حدود مبني المنشآة.	 
االمتثال إلى تقارير وتوصيات الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية خالل فترة زيارة ما قبل االعتماد.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
المشاركون المقترحون هم نفس المشاركين كما في »المؤتمر االفتتاحي«.

تخطيط عملية المراجعة
لماذا سيحدث ذلك؟

لضمان كفاءة وقت عملية المراجعة.
ماذا سيحدث؟

يجــب أن يبــدأ الُمراجعــون فــي اختيــار المرضــى الذيــن ســيتم تعقبهــم بنــاًء علــى الرعايــة والعــالج والخدمــات التــي تقدمهــا منشــآة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة.

كيف تستعد؟
يحتاج منسق عملية المراجعة إلى التأكد من توفر المعلومات التالية للُمراجعين.

قائمة باألماكن التي يتم فيها استخدام التطهير والتعقيم.	 
قائمة بالعيادات/ الغرف/ المناطق/ البرامج/ الخدمات داخل منشآة الرعاية الصحية األولية.	 
قائمة المرضى التي تشمل: االسم والمكان والعمر والتشخيص.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
ُمراجعي الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.

جلسة مراجعة الوثائق
لماذا سيحدث ذلك؟

لمساعدة ُمراجعي الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية على فهم عمليات منشآة الرعاية الصحية األولية.
ماذا سيحدث؟

ربمــا يقــوم ُمراجعــي الهيئــة بمراجعــة السياســات المطلوبــة )أو غيرهــا مــن وثائــق نظــام إدارة الجــودة( ومكونــات السياســة علــى 
أســاس معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

كيف تستعد؟
ــة والســارية والموافــق عليهــا متاحــة  ــع وثائــق نظــام إدارة الجــودة الحالي ــة المراجعــة التأكــد مــن أن جمي يجــب علــى منســق عملي
للمراجعــة إمــا فــي شــكل ورقــي أو إلكترونــي )يجــب أن يكــون الموافقــة مرئيــة وواضحــة وأصليــة(. يُنصــح باســتخدام العالمــات 

المرجعيــة أو المالحظــات لمســاعدة الُمراجعيــن فــي العثــور علــى العناصــر التــي يتــم البحــث عنهــا.
قائمة االختصارات غير الموافق عليها.. 1
بيانات تحسين األداء من آخر 12 شهر.. 2
وثائق مشروعات تحسين األداء الجاري تنفيذها، بما في ذلك أسباب تنفيذ المشاريع وما تحقق من تقدم يمكن قياسه.. 3
وثائــق مســار حركــة المرضــى: لوحــات المعلومــات  dashboards والتقاريــر األخــرى التــي راجعتهــا قيــادات منشــآة الرعايــة . 4

الصحيــة األوليــة؛ وثائــق أي مشــاريع تدفــق مرضــى يجــري تنفيذهــا )بمــا فــي ذلــك أســباب تنفيــذ المشــاريع(؛ بيانــات المــرور 
الداخلــي التــي تجمعهــا وحــدة الطــوارئ والعيــادات وخدمــات الدعــم مثــل نقــل المرضــى واإلشــراف الداخلــي.

تحليل عملية شديدة الخطورة.. 5
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سياسة إدارة الطوارئ.. 6
بروتوكوالت إدارة الطوارئ.. 7
تقييم المخاطر السنوي ومراجعة البرنامج السنوية.. 8
األولويات واألهداف المحددة والقائمة على أساس تقييم المخاطر.. 9

 بيانات رصد مكافحة العدوى من آخر 12 شهر.. 10
 جميع السياسات واإلجراءات والخطط.. 11

من يتعاون؟
منسق عملية المراجعة والمعنيين بالسياسة.

تتبع رحلة المريض
لماذا سيحدث ذلك؟

يُعــرف تتبــع رحلــة المريــض بأنــه »تقييــم، يجريــه الُمراجعــون الذيــن يتابعــون عــن كثــب الخطــوات المتسلســلة لرعايــة المريــض 
اإلكلينيكيــة، العمليــات فــي مؤسســة التــي توجــه جــودة وســالمة الرعايــة المقدمــة« )جرينفيلــد وآخــرون، 2012أ: 495(. يجــب علــى 
ُمراجعــي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة اتبــاع مســار الرعايــة والخدمــات المقدمــة إلــى المريــض لتقييــم العالقــات بيــن 

التخصصــات والوظائــف الهامــة وتقييــم أداء العمليــات ذات الصلــة بالفــرد.
ماذا سيحدث؟

تأخــذ عمليــة التتبــع الُمراجعيــن عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات. والتتبــع يســتخدم منهجيــة عقــد مناقشــات وجهــاً لوجــه مــع 
متخصصــي الرعايــة الصحيــة العامليــن والمرضــى، إلــى جانــب مراجعــة ســجل المريــض الطبــي ومالحظــات الُمراجعيــن. وجــودة 
ودقــة توقيــت المدخــالت وإمكانيــة قــراءة مــا يُســجل فــي ســجل المريــض الطبــي مــن األمــور الضروريــة أيًضــا لتقديــم رعايــة آمنــة 
وفعالــة ألن متخصصــي الرعايــة الصحيــة يعتمــدون عليهــا فــي التواصــل مــع بعضهــم البعــض بشــأن احتياجــات وقــرارات العــالج. 
سيســاعد ذلــك فــي توجيــه الُمراجعيــن وهــم يتتبعــون تقــدم المريــض. ويبــدأ تتبــع الفــرد فــي المــكان الــذي يوجــد فيــه المريــض وســجله 
الطبــي. يبــدأ الُمراجــع التتبــع بمراجعــة ملــف الرعايــة مــع الموظــف المســئول عــن رعايــة الفــرد أو عالجــه أو خدماتــه. ثــم يبــدأ 
الُمراجــع التتبــع باتبــاع مســار الرعايــة أو العــالج أو الخدمــات المقدمــة إلــى المريــض، وتقييــم العالقــات المتبادلــة بيــن التخصصــات 
أو البرامــج أو الخدمــات أو الوحــدات )حيثمــا أمكــن(، والوظائــف المهمــة فــي الرعايــة أو العــالج أو الخدمــات المقدمــة والتــي قــد 
تــؤدي إلــى تحديــد القضايــا المتعلقــة بعمليــات الرعايــة. يمكــن تفعيــل معظــم معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أثنــاء 
تتبــع رحلــة المريــض، والتــي ربمــا تشــمل أيًضــا إجــراء مقابــالت مــع العامليــن أو المرضــى أو أفــراد األســرة. ربمــا تُجــرى مقابلــة 
ــام خدمــات المرضــى، واالتصــاالت، والتنســيق مــع  ــا أم ــل عائق ــا تمث ــي تدعــم أو ربم ــات المؤسســة الت ــم عملي ــن لتقيي مــع العاملي
اآلخريــن، والمــوارد والعمليــات ذات الصلــة باالنتقــاالت المتاحــة مــن خــالل منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، والوعــي بــاألدوار 
والمســئوليات المتعلقــة بالسياســات المختلفــة. ربمــا تُعقــد مقابــالت مــع المرضــى أو أفــراد األســرة لتقييــم التنســيق ودقــة توقيــت مــا 

يُقــدم مــن خدمــات المقدمــة وتثقيــف، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى إدراك الرعايــة والخدمــات.
كيف تستعد؟

يجــب بــذل كل جهــد ممكــن لضمــان ســرية وخصوصيــة المرضــى أثنــاء عمليــات التتبــع، بمــا فــي ذلــك عــدم تســجيل مقاطــع فيديــو 
أو تســجيل صوتــي وعــدم االزدحــام. ربمــا يصــل الُمراجــع إلــى عيــادة ويحتــاج إلــى االنتظــار حتــى يأتــي العاملــون، إذا حــدث ذلــك، 
ربمــا يســتغل الُمراجــع هــذا الوقــت لتقييــم بيئــة قضايــا الرعايــة أو مراقبــة الرعايــة أو العــالج أو الخدمــات التــي يجــري تقييمهــا. 

ســتُبذل كل الجهــود لتجنــب وجــود العديــد مــن المتتبعيــن أو الجــوالت فــي نفــس المــكان وفــي نفــس الوقــت.
من ينبغي أن يتعاون؟

منسق عملية المراجعة وأي موظف )عند الحاجة(.

استراحة
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لماذا سيحدث ذلك؟
إلتاحة الوقت أمام الُمراجعين والعاملين بمنشآة الرعاية الصحية األولية الستخدام المعلومات التي حصلوا عليها.

ماذا سيحدث؟
ربما يجتمع ُمراجعي الهيئة في مكان إجتماعهم وحدهم.

كيف تستعد؟
التأكد من أن المكان لن يُستخدم أثناء فترة االستراحة.

من ينبغي أن يتعاون؟
ُمراجعي الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.

تقديم بيان موجز يوميا
لماذا سيحدث ذلك؟

ــاالت  ــب مج ــات حس ــل المالحظ ــابق وينق ــوم الس ــداث الي ــة أح ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــي الهيئ ــص ُمراجع ــا يلخ ربم
ــر. المعايي

ماذا سيحدث؟
يلخــص ُمراجعــي الهيئــة بإيجــاز أنشــطة عمليــة المراجعــة المنجــزة فــي اليــوم الســابق. يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة تقديــم تعليقــات 
ــالمة  ــى س ــز عل ــع التركي ــل، م ــر المحتم ــع المعايي ــق م ــدم التطاب ــة ع ــابق ومالحظ ــوم الس ــن الي ــة م ــور المهم ــأن األم ــة بش عام
المرضــى. ويجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة إتاحــة الوقــت للحصــول علــى المعلومــات التــي ربمــا فاتتهــم أو التــي طلبوهــا أثنــاء اليــوم 

الســابق خــالل عمليــة المراجعــة. 
* مالحظــة: ريمــا يقــدم العامليــن بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى الُمراجعيــن المعلومــات المتعلقــة باإلجــراءات التصحيحيــة 
التــي يجــري تنفيذهــا بشــأن أي مــن األمــور التــي تتعلــق بعــدم التطابــق مــع المعاييــر. ربمــا ال يــزال بإمــكان الُمراجعيــن تســجيل 

المالحظــات والنتائــج.
كيف تستعد؟

يجب توفير غرفة الستيعاب جميع الحاضرين.
من ينبغي أن يتعاون؟

ــة  ــآة الرعاي ــادات منش ــة، وقي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــر منش ــن اإلدارة، ومدي ــن( م ــل )ممثلي ــم ممث ــون ه ــاركون المقترح المش
ــة. ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــادات منش ــر قي ــا لتقدي ــن وفقً ــن العاملي ــم م ــة ، وغيره ــة المراجع ــقي عملي ــة، ومنس ــة األولي الصحي

مراجعة ملفات العاملين
لماذا سيحدث ذلك؟

إن مراجعــة الملفــات، فــي حــد ذاتهــا، ليســت محــور التركيــز األساســي لهــذه الجلســة؛ ومــع ذلــك، ربمــا يتحقــق مــن المعلومــات 
ــود أن يراجــع ملفاتهــم. ــن ي ــن معيني ــات الموظــف. وربمــا يحــدد الُمراجــع عاملي ــي ملف ــة مــن خــالل تســجيلها ف ــة بالعملي المتعلق

ماذا سيحدث؟
ــى  ــن. والحــد األدن ــات العاملي ــة عشــوائية مــن ملف ــة مراجعــة عين ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــا يضمــن ُمراجــع الهيئ ربم
لعــدد الســجالت المختــارة للمراجعــة هــو خمســة ملفــات. إذا تــم الوصــول إلــى نتائــج أثنــاء مراجعــة عينــة الملفــات، ربمــا يطلــب 
الُمراجعــون عينــات ملفــات إضافيــة إلثبــات النتائــج المســجلة مــن العينــة األوليــة. طــوال عمليــة المراجعــة، إذا لوحــظ عــدد كبيــر مــن 
النتائــج، ربمــا يوثــق الُمراجعــون مــا إذا كانــت النتائــج تشــكل مســتوى مــن عــدم التطابــق مــع المعاييــر. وربمــا يركــز الُمراجــع علــى 
تعريــف العامليــن، ومســئوليات الوظيفــة و/ أو المســئوليات اإلكلينيكيــة، والخبــرات، والتثقيــف، وتقييــم القــدرات، والتعليــم والتدريــب 

المســتمران، وتقييــم األداء، والشــهادات، وتقييــم الكفــاءة.
كيف تستعد؟

يجــب أن تقــدم منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة قائمــة كاملــة بجميــع العامليــن، بمــا فــي ذلــك المتعاقــد معهــم مــن خــارج المنشــآة ، 
والمتعاقــدون، والعامليــن الذيــن يعملــون كل الوقــت، والعامليــن الذيــن يعملــون وقــت ثابــت، والعامليــن الذيــن يعملــون بعــض الوقــت، 
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والــزوار والمتطوعيــن وغيرهــم.
من ينبغي أن يتعاون؟

ممثلون عن اإلدارة الطبية وإدارة التمريض والفرق اإلدارية.

مراجعة خطط سالمة البيئة والمنشآت
لماذا سيحدث ذلك؟

ربمــا يُقيــم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة درجــة تطابــق منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى المعاييــر ذات 
الصلــة ويُحــدد نقــاط الضعــف ونقــاط القــوة فــي خطــط ســالمة البيئــة والمنشــآت.

ماذا سيحدث؟
ــى النقــاش، وربمــا  ــة. الُمراجعــون ليســوا المتحدثيــن األساســيين فــي هــذا الوقــت؛ فهــم ينصتــون إل ــد مناقشــة جماعي يجــب أن تُعق
يراجــع الُمراجــع فئــات مخاطــر بيئــة الرعايــة كمــا هــو موضــح فــي تقييــم مخاطــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة وتحليــل بيانــات 

الســالمة واإلجــراءات التــي اتخذتهــا منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
كيف تستعد؟

التأكــد مــن أن المســئولين عــن خطــط ســالمة البيئــة والمنشــآت متواجــدون للمشــاركة فــي المناقشــة. أيًضــا، يجــب أن تتــاح الوثائــق 
التاليــة:

تراخيص منشآة الرعاية الصحية األولية أو ما يعادلها.	 
الهيكل التنظيمي.	 
خريطة منشآة الرعاية الصحية األولية، إن وجدت.	 
قائمة بجميع األماكن المؤهلة إلجراء عملية المراجعة.	 
بيانات سالمة البيئة والمنشآت.	 
خطط سالمة البيئة والمنشآت وتقييمات سالمة البيئة والمنشآت السنوية.	 
محضر اجتماع فريق سالمة البيئة والمنشآت المتعدد التخصصات قبل عملية المراجعة.	 
خطة عمليات الطوارئ  ومراجعة والتحديث السنوي المسجل، بما في ذلك خطط االتصاالت.	 
التدريب السنوي.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
العاملــون المســئولون عــن ســالمة البيئــة والمنشــآت مثــل ممثلــي إدارة الســالمة، وممثلــي تكنولوجيــا المعلومات، والشــخص المســئول 

عــن إدارة الطوارئ.

جولة تقييم بيئة الرعاية
لماذا سيحدث ذلك؟

ربمــا يالحــظ ويُقيــم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة األداء الفعلــي لمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي إدارة 
مخاطــر البيئــة والمنشــآت.

ماذا سيحدث؟
ربمــا يبــدأ ُمراجــع الهيئــة مــن المــكان حيــث تتواجــد المخاطــر، أو تحــدث ألول مــرة، أو يتخــذ نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل/ مــن أســفل 
إلــى أعلــى. ربمــا يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابــالت مــع العامليــن لوصــف أو توضيــح أدوارهــم ومســئولياتهم لتقليــل المخاطــر، ومــاذا 
يجــب أن يفعلــوا فــي حالــة حــدوث مشــكلة أو حــادث، وكيفيــة اإلبــالغ عــن المشــكلة أو الحــادث. ربمــا يُقيــم الُمراجــع أي ضوابــط 
ــال: المعــدات واإلنــذارات وخصائــص المبنــى(، ربمــا يُقيــم خطــة الطــوارئ لالســتجابة  ماديــة لتقليــل المخاطــر )علــى ســبيل المث
لتعطــل أو خلــل أنظمــة المرافــق )مثــل: مصــدر بديــل للمرافــق، وإخطــار العامليــن ، وكيــف ومتــى يتــم إجــراء التدخــالت اإلكلينيكيــة 
الطارئــة عنــد تعطــل أنظمــة المرافــق، وكيــف ومتــى يتــم الحصــول علــى خدمــات اإلصــالح(، ربمــا يُقيــم مــا إذا كانــت المعــدات 
أو اإلنــذارات أو خصائــص المبنــى موجــودة للتحكــم فــي المخاطــر المعينــة، مــع مراجعــة تنفيــذ إجــراءات الفحــص أو االختبــار أو 

الصيانــة ذات الصلــة. ربمــا يُقيــم الُمراجــع أيًضــا إدارة المــواد الخطــرة، وإدارة النفايــات، وتدابيــر الســالمة أو األمــن.
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كيف تستعد؟
التأكــد مــن أن المفاتيــح وأدوات االتصــال وجهــات االتصــال متاحــة حتــى يتمكــن ُمراجــع الهيئــة مــن الوصــول إلــى جميــع مرافــق 

منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة بسالســة.
من ينبغي أن يتعاون؟

العاملــون المســئولون عــن ســالمة البيئــة والمنشــآت مثــل ممثلــي إدارة الســالمة، وممثلــي تكنولوجيــا المعلومات، والشــخص المســئول 
عــن إدارة الطوارئ.

مقابلة القيادات
لماذا سيحدث ذلك؟

سيتعرف ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية على قيادات وهيكل وعمليات إدارة منشآة الرعاية الصحية األولية.
ماذا سيحدث؟

ربما يتناول ُمراجع الهيئة األمور التالية:
هيكل وأعضاء الهيئة الحاكمة.	 
أداء الهيئة الحاكمة ومشاركتها وإشراكها في الرقابة والتشغيل.	 
تصور الهيئة الحاكمة لدورها بمنشآة الرعاية الصحية األولية وتنفيذها لهذا الدور.	 
فهم أعضاء الهيئة الحاكمة لنُهج وأساليب تحسين األداء.	 
ــآة 	  ــادة بمنش ــات والقي ــة والتوجيه ــة الحاكم ــة بالهيئ ــادة والمتعلق ــأن القي ــة بش ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــر الهيئ معايي

ــة. ــة التنظيمي ــك الثقاف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة األولي ــة الصحي الرعاي
ــادة بتحســين الجــودة 	  ــزام القي ــة، الت ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي ــة خاصــة بمنش ــن خــالل أمثل ــون، م ــا يستكشــف الُمراجع ربم

ــى  ــى اإلهتمــام عل ــد تكــون مؤشــرا عل ــي ق ــات النشــطة، والمالحظــات الت ــة الســالمة، وتحســين العملي ــق ثقاف والســالمة، وخل
مســتوى النظــام.

كيف تستعد؟
ربما يحتاج ُمراجع الهيئة منطقة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية.

ربما تُراجع الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:
هيكل منشآة الرعاية الصحية األولية.	 
الخطة االستراتيجية لمنشآة الرعاية الصحية األولية.	 
اإلطار األخالقي لمنشآة الرعاية الصحية األولية.	 
جوالت السالمة التي تقوم بها القيادات.	 
تقييم ثقافة السالمة.	 
مبادرات تقديم الرعاية المتمركزة حول المريض	 
قوانين وقواعد ولوائح الطاقم الطبي.	 
عملية مراجعة النظائر ونتائجها.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
المشــاركون المطلوبــون يتضمنــون علــى األقــل: مديــر منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وممثــل الهيئــة الحاكمــة ، ومنســق تحســين 

األداء.

مراجعة اإلدارة المالية
لماذا سيحدث ذلك؟

ســوف يتعــرف ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة علــى هيــكل وعمليــات اإلدارة الماليــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة.

ماذا سيحدث؟
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ربمــا يتنــاول ُمراجــع الهيئــة الموضوعــات المتعلقــة بــاإلدارة الماليــة، مثــل المالحظــات التــي وقــف عليهــا أثنــاء الجــوالت والتتبــع 
ــن  ــر العاملي ــم، وتواف ــد معه ــى ، وأداء المتعاق ــات للمرض ــم الخدم ــل تقدي ــع مقاب ــة الدف ــة، وعملي ــة األولي ــة الصحي ــآة الرعاي بمنش

ــدات. ــتلزمات والمع والمس
كيف تستعد؟

ربما يحتاج ُمراجع الهيئة منطقة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع ممثلي اإلشراف المالي.
ربما تُراجع الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:

قائمة بجميع الخدمات المتعاقد عليها.	 
ــة واألشــعة 	  ــي ومعمــل اإلحال ــم واإلشــراف الداخل ــل خدمــات المغســلة والتعقي ــة مث ــاق مــع مقدمــي الخدمــات الخارجي االتف

وغيرهــا مــن الخدمــات.
بيانات مراقبة المتعاقد معهم.	 
تقارير التغذية الراجعة من الجهات التي تقوم بالدفع.	 
مشاريع خفض التكاليف.	 
جداول المراجعة المالية وما تركز عليه ونتائجها الرئيسية.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
ــة، الموظــف المســئول عــن المشــتريات،  ــة األولي ــة الصحي ــر منشــآة الرعاي ــل: مدي ــى األق ــون عل ــون يتضمن المشــاركون المطلوب

ــات. ــة، الموظــف المســئول عــن المالي ــات اإلكلينيكي الموظــف المســئول عــن الخدم

مراجعة سجل المريض الطبي
لماذا سيحدث ذلك؟

ــق الُمراجــع مــن  ــا يتحق ــك، ربم ــذه الجلســة؛ ومــع ذل ــكاز األساســي له ــا، ليســت محــور االرت ــي حــد ذاته ــات، ف ــة الملف إن مراجع
ــود أن يراجــع  ــن ي ــا يحــدد مرضــى معيني ــة. وربم ــات المرضــى الطبي ــي ملف ــة مــن خــالل تســجيلها ف ــة بالعملي المعلومــات المتعلق

ــم. ملفاته
ماذا سيحدث؟

ربمــا يضمــن ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مراجعــة عينــة عشــوائية مــن ســجالت المرضــى الطبيــة. يجــوز 
مراجعــة عينــة مــن الســجالت المفتوحــة والمغلقــة. ومراجعــة الســجالت ينبغــي أن يتضمــن عينــة عشــوائية. والعينــة المختــارة يجــب 
أن تمثــل نمــاذج مختلفــة مــن الحــاالت التــي تتعامــل مــع منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. والحــد األدنــى لعــدد ســجالت الحــاالت 
المطلــوب مــن الُمراجــع اختيارهــا لمراجعتهــا ال يقــل عــن 5 )خمســة( ســجالت. إذا تــم الوصــول إلــى نتائــج أثنــاء مراجعــة عينــة 
الســجالت، ربمــا يطلــب فريــق الُمراجعــون عينــات ســجالت إضافيــة إلثبــات النتائــج المســجلة مــن العينــة األوليــة. طــوال عمليــة 
المراجعــة، إذا لوحــظ عــدد كبيــر مــن النتائــج، ربمــا يوثــق فريــق الُمراجعــون مــا إذا كانــت النتائــج تشــكل مســتوى مــن عــدم التطابــق 

مــع المعاييــر. وإجمالــي عــدد الســجالت خــالل فتــرة الســتة أشــهر يجــب تســجيله فــي نمــوذج المراجعــة.
كيف تستعد؟

يُطلــب مــن منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقديــم دفتــر أو ســجل للحــاالت المغلقــة أثنــاء فتــرة الســتة أشــهر الســابقة، وربمــا يختــار  
الُمراجــع عينــة مــن الســجالت الطبيــة لمراجعتهــا.

من ينبغي أن يتعاون؟
ممثلــون عــن اإلدارة الطبيــة وإدارة التمريــض وغيرهــا مــن فــرق الرعايــة الصحيــة بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، باإلضافــة 

إلــى ممثلــي إدارة المعلومــات.

مراجعة إدارة الدواء
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لماذا سيحدث ذلك؟
ــدد  ــدواء، ويح ــج إدارة ال ــم برنام ــذ وتقيي ــط وتنفي ــى تخطي ــة عل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــرف ُمراج ــا يتع ربم
المســئول عــن تنفيــذه اليومــي، ويُقيــم نتائجــه، ويفهــم العمليــات التــي تســتخدمها منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لتقليــل األخطــاء 

ــة. ــادات الحيوي ــة وإدارة المض الدوائي
ماذا سيحدث؟

ربمــا يُقيــم ُمراجــع الهيئــة تخطيــط، تطبيــق و تقييــم أنظمــة إدارة الــدواء بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وتحديــد مــن المســئول 
عــن متابعــة تطبيــق األنشــطة اليوميــة. ويقيــم نتائجــه و العمليــات التــي تطبقهــا منشــآة الرعايــة األوليــة لتقليــل األخطــاء الناتجــة عــن 

األدويــة وبرنامــج إدارة المضــادات الحيويــة.
والمناقشات في هذه الجلسة التفاعلية مع العاملين تشمل ما يلي:

مســار حركــة العمليــات، بمــا فــي ذلــك تحديــد وإدارة نقــاط المخاطــر، وتكامــل األنشــطة الرئيســية، والتواصــل بيــن العامليــن/ 	 
ــكل،  ــي الش ــابهة ف ــة المتش ــورة، األدوي ــة الخط ــة عالي ــى إدارة األدوي ــز عل ــع التركي ــة م ــي العملي ــاركة ف ــدات المش الوح

ــة. ــات المركــزة، واألخطــاء الدوائي ــي النطــق، واإللكترولي والمتشــابهة ف
نقــاط القــوة فــي العمليــات واإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين؛ مــع التركيــز بشــكل 	 

خــاص علــى:
إدارة مضــادات الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك وثيقــة تصــف كيفيــة اســتخدام منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج إدارة 	 

ــة  ــة الصحي ــات المعتمــدة مــن منشــآة الرعاي ــى مضــادات الميكروب ــة، وبروتوكــوالت اإلشــراف عل المضــادات الحيوي
األوليــة )علــى ســبيل المثــال: السياســات أو اإلجــراءات أو مجموعــات الطلبــات المقبولــة(.

عمليــة اإلبــالغ عــن األخطــاء، وتعطــل األنظمــة، واألخطــاء الوشــيكة أو التجــاوزات، وجمــع وتحليــل البيانــات، وتقييــم 	 
األنظمــة، ومبــادرات تحســين األداء. 

كيف تستعد؟
ربمــا يحتــاج ُمراجــع الهيئــة منطقــة هادئــة إلجــراء مناقشــة تفاعليــة موجــزة مــع العامليــن الذيــن يشــرفون علــى برنامــج إدارة الــدواء. 

ثــم يمكــن قضــاء الوقــت فــي مــكان اســتالم الــدواء أو تخزينــه أو صرفــه أو تحضيــره أو إعطائــه.
ربما يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:

سياسات إدارة الدواء.	 
العناصر األساسية لبرامج إدارة المضادات الحيوية بمنشآة الرعاية الصحية األولية.	 
بيانات إدارة مضادات الميكروبات.	 
تقارير إدارة مضادات الميكروبات التي توثق التحسين.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
يشمل المشاركون المقترحون العاملين اإلكلينيكيين عاملي الدعم المسئولين عن عمليات إدارة الدواء.

مراجعة برنامج مكافحة و منع انتشار العدوى
لماذا سيحدث ذلك؟

ــع انتشــار  ــم برنامــج مكافحــة و من ــذ وتقيي ــط وتنفي ــى تخطي ــة عل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــا يتعــرف ُمراجــع الهيئ ربم
العــدوى، ويحــدد المســئول عــن تنفيــذه اليومــي، ويُقيــم نتائجــه، ويفهــم العمليــات التــي تتــم بمنشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة للحــد 

مــن العــدوى.
ماذا سيحدث؟

ربما يُقيم ُمراجع الهيئة برنامج مكافحة و منع انتشار العدوى بمنشآة الرعاية الصحية األولية عن طريق تتبع النظام.
والمناقشات في هذه الجلسة التفاعلية مع العاملين تشمل ما يلي:

مســار حركــة العمليــات، بمــا فــي ذلــك تحديــد وإدارة نقــاط المخاطــر، وتكامــل األنشــطة الرئيســية، والتواصــل بيــن العامليــن 	 
/ الوحــدات المشــاركة فــي العمليــة؛ مــع التركيــز علــى كيفيــة تحديــد األفــراد المصابيــن بالعــدوى، واالختبــارات المعمليــة 
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وعمليــة التأكــد، إن وجــدت، أنشــطة تعريــف وتدريــب العامليــن ، نشــاط الترصــد الحالــي والســابق.
نقــاط القــوة فــي العمليــات واإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين؛ مــع التركيــز بشــكل 	 

خــاص علــى: تحليــل بيانــات مكافحــة العــدوى، ورفــع تقريــر عــن بيانــات مكافحــة العــدوى، وأنشــطة مكافحــة و منــع انتشــار 
العــدوى )علــى ســبيل المثــال: تدريــب العامليــن وتطعيمــات العامليــن ، والمتطلبــات األخــرى المتعلقــة بالصحــة، وإجــراءات 
اإلشــراف الداخلــي، ونظافــة اليديــن الصحيــة علــى مســتوى منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وتخزيــن و/ أو تنظيــف و/ أو 
تطهيــر و/ أو تعقيــم و/ أو التخلــص مــن المســتلزمات والمعــدات(، و تعــرض العامليــن للعــدوى، وتغييــرات المرافــق الماديــة 

التــي يمكــن أن تؤثــر علــى مكافحــة العــدوى، واإلجــراءات المتخــذة نتيجــة الترصــد، ونتائــج تلــك اإلجــراءات.
كيف تستعد؟

ربمــا يحتــاج ُمراجــع الهيئــة منطقــة هادئــة إلجــراء مناقشــة تفاعليــة موجــزة مــع العامليــن الذيــن يشــرفون علــى برنامــج مكافحــة 
ومنــع انتشــار العــدوى. ثــم ربمــا يلــي ذلــك قيامــه بجولــة.

ربما يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:
سياسات مكافحة و منع انتشار العدوى.	 
سجالت التدريب والتثقيف بشأن مكافحة العدوى.	 
بيانات إجراءات مكافحة العدوى.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
يشــمل المشــاركون المقترحــون منســق مكافحــة العــدوى، وطبيــب عضــو فــي فريــق مكافحــة العــدوى، ومتخصــص رعايــة صحيــة 
مــن المعمــل، العامليــن بــإدارة الســالمة ، وقيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة، العامليــن المشــاركين فــي تقديــم الرعايــة أو 

الخدمــات بشــكل مباشــر.

مراجعة برنامج الجودة
لماذا سيحدث ذلك؟

ــدد  ــودة، ويح ــج إدارة الج ــم برنام ــذ وتقيي ــط وتنفي ــى تخطي ــة عل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــرف ُمراج ــا يتع ربم
المســئول عــن تنفيــذه اليومــي، ويُقيــم نتائجــه، ويفهــم العمليــات التــي تســتخدمها منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة لتقليــل المخاطــر.

ماذا سيحدث؟
المناقشات في هذه الجلسة التفاعلية مع العاملين تشمل ما يلي:

مســار حركــة العمليــات، بمــا فــي ذلــك تحديــد وإدارة نقــاط المخاطــر، وتكامــل األنشــطة الرئيســية، والتواصــل بيــن العامليــن 	 
/ الوحــدات المشــاركة فــي العمليــة.

نقاط القوة في العمليات واإلجراءات التي يمكن اتخاذها في المجاالت التي تحتاج إلى تحسين؛ واستخدام البيانات. 	 
األمور التي تتطلب المزيد من االستكشاف في أنشطة األخرى.	 
تقييم التطابق مع المعايير تقيما أساسيا.	 

كيف تستعد؟
ــج إدارة  ــى برنام ــن يشــرفون عل ــن الذي ــع العاملي ــة موجــزة م ــة تفاعلي ــة إلجــراء مناقش ــة هادئ ــة منطق ــاج ُمراجــع الهيئ ــا يحت ربم

ــذ التحســين. ــكان تنفي ــي م ــت ف ــا يقضــي الوق ــم ربم الجــودة. ث
ربما يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:

برنامج إدارة الجودة.	 
مشاريع تحسين األداء.	 
مقاييس األداء.	 
سجالت وملفات ودفاتر إدارة المخاطر.	 

من ينبغي أن يتعاون؟



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

221دليــل معـاييــر اعتمـاد منشــآت الرعــاية الصحيــة األوليــة |   صفحة

يشــمل المشــاركون المقترحــون العامليــن بــإدارة الجــودة، ومتخصصــو الرعايــة الصحيــة المشــاركون فــي جمــع وتجميــع وتفســير 
البيانــات، وفــرق تحســين األداء.

إعداد التقرير
لماذا سيحدث ذلك؟

إلتاحة الفرصة لتوضيح وتوحيد أي نتائج.
ماذا سيحدث؟

يســتغل الُمراجعــون هــذه الجلســة فــي تجميــع وتحليــل وتنظيــم البيانــات التــي تــم جمعهــا أثنــاء عمليــة المراجعــة فــي تقريــر يعكــس 
ــى  ــي المنشــآة الحصــول عل ــن ممثل ــا م ــون أيًض ــب الُمراجع ــا يطل ــر. ربم ــى المعايي ــة إل ــة األولي ــة الصحي ــق مؤسســة الرعاي تطاب

معلومــات إضافيــة خــالل هــذه الجلســة.
كيف تستعد؟

ربما يحتاج ُمراجعو الهيئة إلى غرفة تحتوي على طاولة اجتماعات ومقبس كهرباء وتليفون ونقطة اتصال باإلنترنت. 
من ينبغي أن يتعاون؟

ُمراجعو الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.

التقرير التنفيذي
لماذا سيحدث ذلك؟

إلتاحة الفرصة إليجاز نتائج عملية المراجعة األكثر صلة بالموضوع والمساعدة في تحديد أولويات أنشطة ما بعد االعتماد.
ماذا سيحدث؟

ربمــا يقــوم ُمراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة نتائــج عمليــة المراجعــة مــع كبــار القيــادات ويناقــش أي 
مخــاوف بشــأن التقريــر.

كيف تستعد؟
ربما يحتاج ُمراجع الهيئة إلى منطقة خاصة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع أعلى القيادات.

من ينبغي أن يتعاون؟
كبار قيادات منشآة الرعاية الصحية األولية وغيرهم حسب تقديرهم.

مؤتمر اإلنهاء
لماذا سيحدث ذلك؟

لشكر فريق منشآة الرعاية الصحية األولية على المشاركة في العمل ومشاركتهم النتائج المهمة في رحلة االعتماد.
ماذا سيحدث؟

ــادات فــي ذلــك، ومراجعــة األمــور  يجــب علــى الُمراجعيــن مراجعــة ملخــص نتائــج عمليــة المراجعــة شــفهياً إذا رغــب كبيــر القي
ــال إلــى المعاييــر بالتطابــق مــع المعاييــر. المحــددة المتعلقــة باالمتث

كيف تستعد؟
كبــار قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ربمــا يدعــوا العامليــن للحضــور، لــذا مطلــوب منطقــة يمكــن أن تســتوعب العامليــن 

الحاضريــن.
من ينبغي أن يتعاون؟

يشــمل المشــاركون المقترحــون كبيــر قيــادات منشــآة الرعايــة الصحيــة األوليــة ) أو مــن يكلفــه( والقيــادات العامليــن علــى النحــو الــذي 
يحــدده كبيــر القيــادات أو مــن ينــوب عنــه.
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المصطلحات والتعريفات

درجة توافق سلوك الشخص مع توصيات متخصص الرعاية الصحية المتفق عليها.االلتزام بالدواء
إصابة ناتجة عن تدخل دوائي.ضرر عكسي للدواء

التفاعل العكسي للدواء: 
االستجابة للدواء والتي تكون ضارة وغير مقصودة، وتحدث في الجرعات العادية المستخدمة 

سواء من أجل الوقاية من المرض أو تشخيصه أو عالجه، أو من أجل التحكم في وظيفة 
فسيولوجية 

األثر الضار أو األثر 
السلبي(:

حدث طبي مرتبط مؤقتًا باستخدام منتج دوائي ، ولكن ليس بالضرورة مرتبط سببيًا.

منقول عن طريق الهواء
إنها جسيمات حجمها أقل من أو يساوي 5 ميكرون تظل معلقة في الهواء تستطيع قطع مسافات 

طويلة.
برنامج إدارة مضادات 

الميكروبات
برنامج ُمنَسق يعزز االستخدام المناسب لمضادات الميكروبات )بما في ذلك المضادات الحيوية(، 

ويحسن نتائج المرضى، ويقلل من مقاومة الميكروبات، ويقلل من انتشار العدوى التي تسببها 
الكائنات المقاومة لألدوية المتعددة.

مطهرات الجلد وألنسجة 
الحية

مواد تقلل أو توقف نمو الكائنات الحية الدقيقة الضارة على الجلد واألغشية المخاطية. أو المواد 
microbial flora المضادة للميكروبات التي توضع على الجلد لتقليل عدد الميكروبات الصديقة

عملية التوظيف  
عملية المراجعة المبدئية لشهادات / مؤهالت مقدم الطلب من أجل تحديد ما إذا كان مقدم الطلب 

مؤهالً لتقديم خدمات رعاية المرضى التي يحتاجها مرضى منشآة الرعاية الصحية األولية، والتي 
يمكن لمنشآة الرعاية الصحية األولية أن تدعمها بموظفين مؤهلين وقدرات فنية.

األساليب المانعة للتلوث 
طريقة تهدف إلى تقليل مخاطر التلوث الميكروبي في أماكن الجسم األكثر عرضة. و يتم تفعيلها 

في إجراءات مثل تضميد جرح أو إجراء تدخلي مثل إدخال قسطرة بولية أو تحضير محلول 
وريدي.

عامل بيولوجي أو حالة بيولوجية تنطوي على خطر على اإلنسان أو البيئة.ذات خطر بيولوجي

منح شهادة
اإلجراء الذي من خالله تقوم المؤسسة ذات الحق / المصرح لها بتقييم وإصدار شهادة أن 

الشخص أو المؤسسة أو البرنامج يلبي المتطلبات محل الشهادة الممنوحة.
شخص اجتاز اختبارات من مؤسسة معتمدة فيما يتعلق بالعمل الذي يجب أن يؤديه.الشخص الحاصل على شهادة

عملية إزالة المواد الغريبة )مثل األتربة والمواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة( من شيء.التنظيف
نظام عالج متفق عليه يشمل جميع عناصر الرعاية.المسار االكلينيكي

 أدلة الممارسة االكلينيكية

التعليمات التي تساعد متخصصي الرعاية الصحية والمرضى على اختيار الرعاية الصحية 
المناسبة لحاالت سريرية محددة )على سبيل المثال: توصيات بشأن التعامل مع/ معالجة حاالت 

اإلسهال في األطفال دون سن الخامسة(. يتم توجيه و إرشاد متخصص الرعاية الصحية عبر 
جميع خطوات االستشارة )األسئلة التي يجب طرحها، والعالمات الجسدية التي يجب أن يبحث 

عنها، والفحوصات المعملية التي يجب طلبها، وتقييم الموقف، والعالج الموصوف(.

المرض المعدي
مرض قادر على االنتشار من شخص إلى آخر من خالل مجموعة متنوعة من الطرق، بما في 

ذلك التعامل مع الدم وسوائل الجسم، والتنفس، ...إلخ.

الكفاءة أو الجدارة
تحديد المعرفة الوظيفية والمهارات والسلوكيات للعاملين من أجل تلبية توقعات محددة. المعرفة 
هي فهم الحقائق واإلجراءات. والمهارة هي القدرة على تنفيذ إجراءات وسلوكيات محددة، مثل 

القدرة على العمل في فريق، وتعتبر غالبا جزءا من الكفاءة.
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تلوث
وجود مادة أو كائن غير مرغوب فيه، مثل عاِمل ُمْعِدي أو بكتيريا أو طفيليات أو غيرها من 

الملوثات، التي تدخل بيئة أو سطح أو كائن أو مادة، مثل الماء أو الطعام أو المستلزمات الطبية 
المعقمة.

التحقق من صحة المؤهالت 
والشهادات  

عملية الحصول على مؤهالت الطبيب والتحقق منها وتقييمها والتصديق عليها. وتحدد هذه 
العملية إذا ما كان الموظف يمكنه تقديم خدمات رعاية المرضى داخل مؤسسة الرعاية الصحية 

أو لصالحها. وتسمى عملية التحقق بشكل دوري من مؤهالت الطبيب إعادة مراجعة أوراق 
االعتماد.

مستندات مؤهالت األطباء
أدلة الكفاءة، والترخيص الحالي واألوراق ذات الصلة، والتعليم، والتدريب، والخبرة. يمكن أن 

تضيف مؤسسة الرعاية الصحية معايير محددة أخرى.

مطهرات األسطح والجوامد 
مواد توضع على أسطح األشياء غير الحية من أجل تدمير الكائنات الحية الدقيقة ولكن ليس 

بالضرورة البكتيريا المتحوصلة.

التطهير
عملية تقليل عدد الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض، ولكن ليس بالضرورة البكتيريا 

المتحوصلة وذلك للوصول إلى مستوى غير ضار بالصحة. قد يكون التطهير عالي المستوى أو 
متوسط المستوى أو منخفض المستوى بناًء على مستوى الخطر المحتمل.

تحضير وتغليف وإيصال أدوية عالج إلى المريض على أساس وصفة طبية.صرف األدوية

القائمة الرئيسية للدواء 
دليل يحتوي على ملخص للمعلومات الدوائية حول عدد مختار من األدوية. وربما يتضمن الدليل 

أيًضا معلومات إدارية وتنظيمية تتعلق بوصف وصرف األدوية.

استدعاء وسحب الدواء
إجراء يُتخذ في أي وقت السترجاع أو إزالة منتج دوائي معيب أو ضار من السوق عند اكتشاف 

انتهاكه للقوانين واللوائح. ويتضمن ذلك األدوية منتهية الصالحية و/ أو القديمة و/ أو التالفة و/ أو 
المصروفة ولكن ال يشمل األدوية التي تم استخدامها و/ أو الملوثة.

نظام استدعاء الدواء
نظام محدد ينبه األفراد المعنيين عندما تقوم شركة/ شركة ُمصنِّعة باسترجاع منتج دوائي بسبب 

وجود خلل في التصنيع أو التلوث أو اكتشاف أنه ينتهك القوانين واللوائح.
حدوث المرض بشكل اعتيادي في منطقة جغرافية أثناء فترة زمنية محددة.العدوى المتوطنة

برنامج التطعيمات الموسع

برنامج التطعيمات الموسع هو برنامج ذو أولوية لمصر نظًرا لقدرته الفعالة من حيث التكلفة 
على إنقاذ األرواح. وحقق برنامج التطعيمات الموسع في مصر العديد من النجاحات في السيطرة 

على األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك تغطية التطعيمات الوطنية القوية 
ألكثر من 90٪ ، و ذلك من خالل زيادة تغطية التطعيمات والترصد المستمر مما يؤدي إلى تقليل 
المرض والعجز والوفاة بسبب أمراض مثل الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والحصبة وشلل 

األطفال.

العدوى الوبائية
مستوى أعلى من المتوقع من العدوى بعامل مشترك في مجموعة سكانية محددة أثناء فترة 

محددة.

تحليل أنماط الفشل وتأثيراته

طريقة منهجية لفحص التصميم/ العملية بشكل استباقي للوقوف على الطرق المحتملة لحدوث 
الفشل. ثم تُرتب الطرق المحتملة لحدوث الفشل حسب األولوية لمساعدة المؤسسات على وضع 

التحسينات ذات الفائدة في التصميم/ العملية. وتفترض هذه األداة أنه بغض النظر عن مدى معرفة 
أو حذر األشخاص، فإن األخطاء تحدث في بعض المواقف، وحتى قد يكون من المرجح حدوثها.
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الوصفات 

تحتوي الوصفات على مجموعة من الصيغ لتركيب واختبار الدواء )مصدر يشبه ما يمكن أن 
يشار إليه باسم دستور األدوية اليوم(. في الوقت الحاضر، تتمثل الوظيفة الرئيسية الوصفات 

الطبية في تحديد أدوية معينة تمت الموافقة على وصفها في مؤسسة معينة، أو في نظام صحي 
معين، أو بموجب سياسة تأمين صحي معينة. يعتمد وضع الوصفات الطبية على تقييمات فعالية 

وسالمة وفعالية تكلفة األدوية. وحسب الوصفات، فقد تحتوي أيًضا على معلومات إكلينيكية 
إضافية، مثل اآلثار الجانبية وموانع االستعمال والجرعات. ويجب أن تكون قائمة الوصفات 

بمنشآة الرعاية الصحية األولية متوافقة مع قائمة األدوية األساسية الوطنية.

الهيئة الحاكمة
الفرد )األفراد( أو المجموعة التي تتمتع بالسلطة والمسئولية المطلقة عن وضع السياسة، والحفاظ 

على جودة الرعاية، والنهوض بإدارة المؤسسة والتخطيط لها.

نظافة وتطهير األيدي
مصطلح عام ينطبق على غسل اليدين أو غسل اليدين بمطهر أو فرك اليدين بمطهر أو التطهير 

الجراحي لليدين.
نقل المسئولية عن المريض ورعايته من شخص آلخر في مكان تقديم الرعاية الصحية.التسليم و التسلم

متخصص الرعاية الصحية
أي شخص يعمل في مؤسسة الرعاية الصحية األولية أو منشآة الرعاية الصحية، سواء كان طبيبًا 

أو ممرًضا أو فنيًا أو موظف إشراف داخلي أو إداريًا، ...إلخ.

HEPA فلتر
ف بأنه مرشح بكفاءة 99.97٪ في إزالة  مرشح عالي الكفاءة لتنقية الهواء من الجسيمات، ويُعرَّ

الجسيمات بحجم 0.3 ميكرون أو أكثر، مما يجعله مناسبًا للوقاية من مسببات األمراض المنقولة 
عن طريق الهواء.

األدوية التي تزداد خطورة إحداثها ضرر كبير للمريض عند استخدامها عن طريق الخطأ.األدوية عالية الخطورة
الممارسة التي تعمل على الحفاظ على األشخاص والبيئات نظيفة وتمنع العدوى.النظافة العامة

التطعيم
العملية التي تجعل الشخص محصنًا أو مقاوًما لمرض معدي، عادةً عن طريق إعطاء لقاح 

)التطعيم النشط( أو مصل يحتوي على األجسام المضادة المرغوبة )التطعيم السلبي(. وتعمل 
اللقاحات على تحفيز جهاز المناعة في الجسم لحماية الشخص من العدوى أو المرض فيما بعد.

برنامج مكافحة العدوى
برنامج منظم من الخدمات الموضوعة لتلبية احتياجات مؤسسة الرعاية الصحية األساسية فيما 

يتعلق بترصد العدوى والوقاية منها ومكافحتها، والتي تؤثر على المرضى و/أو الموظفين و/ أو 
األطباء و/ أو الزوار.

انتقال الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض.العدوى
قائمة مكتوبة بجميع األشياء أو اإلمكانيات أو األصول أو الموارد في مكان معين.الجرد

مادة كيميائية أو بيولوجية اختبرت في المعمل واعتمد اختبارها على األشخاص أثناء التجارب عقار تجريبي
السريرية.

لجنة مكافحة و منع انتشار 
العدوى

لجنة مكافحة العدوى تتكون بشكل عام من أعضاء من مجموعة متنوعة من التخصصات داخل 
منشأة الرعاية الصحية؛ وتجمع بين األفراد ذوي الخبرة في مختلف مجاالت الرعاية الصحية. 

التوصيف الوظيفي
التعليمات أو التوجيهات التي تحدد القرارات واإلجراءات المطلوبة. عادة ما يتم تقييم العقوبات، 

سواء كانت قانونية أو غير ذلك، في حالة عدم اتباع القوانين واللوائح.
مؤشر يمكن قياسه يستخدم لتقييم نجاح مؤسسة الرعاية الصحية األولية، والموظف، ...إلخ.مؤشر األداء الرئيسي

القوانين واللوائح
التعليمات أو التوجيهات التي تحدد القرارات واإلجراءات المطلوبة. عادة ما يتم تقييم العقوبات، 

سواء كانت قانونية أو غير ذلك، في حالة عدم اتباع القوانين واللوائح.

القائد
الشخص الذي يضع التوقعات والخطط وينفذ اإلجراءات من أجل تقييم وتحسين جودة الحوكمة 

واإلدارة ودعم العمليات والوظائف في مؤسسة الرعاية الصحية األولية.
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سهولة القراءة
إمكانية القراءة أو فك الشفرة. خط الكتابة واضح بحيث ال يمكن إساءة تفسير أي حرف أو رقم. 
سهولة القراءة تتحقق عندما يتمكن أي فرد من قراءة الوثائق المكتوبة بخط اليد أو من قراءة طلب 
الطبيب.

األدوية المتشابهة في الشكل 
والنطق

هي تلك المتشابهة بصريًا في المظهر أو العبوة، وتلك التي يوجد بين أسمائها أوجه تشابه في 
التهجئة و/ أو الصوتيات. 

لوائح الطاقم الطبي
اللوائح و/ أو القواعد المعتمدة من الطاقم الطبي وهيئة إدارة مؤسسة الرعاية الصحية األولية من 
أجل الحوكمة، وتحديد حقوق والتزامات مختلف األطباء المقيمين أو األشخاص أو المجموعات 
داخل هيكل الطاقم الطبي. 

طبيب مرخص وطبيب أسنان مرخص.عضو الطاقم الطبي

الدواء

أي وصفة طبية بما في ذلك المخدرات؛ والعالجات العشبية؛ والفيتامينات؛ والمغذيات؛ واألدوية 
التي ال تستلزم روشتة؛ والتطعيمات؛ والعامل البيولوجي والتشخيصي و وسائط التباين و التي 
يستخدم على أشخاص أو تُعطى لألشخاص من أجل تشخيص أو عالج أو منع مرض أو حاالت 
غير طبيعية أخرى؛ و كذلك األدوية المشعة؛ عالجات المعالجة التنفسية؛ والتغذية الوريدية؛ 
ومنتجات الدم؛ واألدوية التي تحتوي على المنتجات؛ والمحاليل الوريدية و/ أو األدوية. وتعريف 
الدواء ال يشمل محاليل التغذية المعوية )التي تعتبر منتجات غذائية( واألكسجين والغازات الطبية 
األخرى ما لم يُذكر ذلك صراحةً.

الخطأ الدوائي

أي حدث يمكن منعه وربما يتسبب في استخدام دواء غير مناسب أو يعرض سالمة المرضى 
للخطر. ومن أمثلة ذلك: الخطأ المتعلق بالمريض، الدواء، الجرعة، الوقت أو طريقة اإلعطاء؛ 
و كذلك طلب أو صرف أو نسخ )إعادة كتابة الدواء( بشكل غير صحيح؛ أو العالجات الفائتة 
أو المتأخرة. يمكن ألي متخصص/ تخصص/ موظف يتعامل مع األدوية أن يكون متورًطا في 
الخطأ.

عينة دواء

وحدة من دواء موصوف ال يُعتزم بيعه ويُقصد به ترويج بيع الدواء. وتُعطى عينة الدواء 
للمريض في حاالت محدودة للغاية والتي ينبغي تحديدها في سياسة مؤسسة الرعاية الصحية 
األولية.

حدث أو ظرف يتضمن عالًجا دوائيًا يتعارض بالفعل أو يحتمل أن يتعارض مع النتائج الصحية مشكلة متعلقة بالدواء
المرغوبة.

الخطأ الوشيك
حدث غير مخطط له لم ينتج عنه إصابة أو مرض أو ضرر- ولكن كان يحتمل أن يتسبب في 
ذلك.

أولئك الذين يقدمون رعاية غير مباشرة للمرضى )اإلشراف الداخلي، خدمة الطعام، ...إلخ(.العاملون غير اإلكلينيكيون

طلبات األدوية
توجيهات مكتوبة من ممارس يصف دواء معينًا إلعطائه إلى شخص. وربما يطلب الممارس 
الذي يصف الدواء طلبًا شفهيًا من شخص مرخص له مثل الصيدلي أو الممرضة.

التفشي تفشي األمراض
تجاوز المستوى المتوقع )المعتاد( للمرض داخل منطقة جغرافية؛ ومع ذلك، فإن حالة واحدة من 
مرض غير عادي تعد تفشياً للمرض.

دواء قديم
دواء تم فتحه وعادة ما يكون آمنًا وفعااًل لالستخدام لفترة قصيرة من الوقت بعد الفتح )مدة 
الصالحية على الرف(.

معدات يتم ارتداؤها لتقليل التعرض للمخاطر التي تسبب إصابات و/ أو أمراض خطيرة في مكان معدات الحماية الشخصية
العمل.

خطة الرعاية
خطة تحدد احتياجات المريض من الرعاية، وتسرد استراتيجية تلبية تلك االحتياجات، وتسجل 
أهداف العالج وغاياته، وتضع معايير محددة إلنهاء التدخالت، وتسجل تقدم المريض في تحقيق 
األهداف والغايات المحددة. تعتمد الخطة على البيانات التي تم جمعها أثناء تقييم المريض.
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خطة
طريقة مفصلة، صيغت مسبقًا، تحدد االحتياجات، وتدرج االستراتيجيات لتلبية تلك االحتياجات، 

وتحدد األهداف والغايات. وقد يتضمن شكل الخطة التعليمات والسياسات واإلجراءات 
والبروتوكوالت وإرشادات الممارسة والمسارات السريرية وخرائط الرعاية أو مزيًجا منها.

هي مبدأ توجيهي يستخدم لتحديد االتجاه في مؤسسة الرعاية الصحية األولية.السياسة

اجراءات وقائية بعد التعرض
عالج طبي وقائي يبدأ بعد التعرض إلى مسبب من مسببات األمراض من أجل منع حدوث 

العدوى.

إرشادات الممارسة
األدوات التي تصف العمليات التي تم التوصل-عن طريق التجارب السريرية أو عن طريق 

إجماع آراء الخبراء- إلى إنها األكثر فاعلية في تقييم و/ أو عالج مريض يعاني من أعراض أو 
حالة أو تشخيص محدد أو في وصف إجراء محدد. 

النصح و التصريح باستخدام دواء أو عالج لشخص ما، خاصةً عن طريق الكتابة.وصف 
PRN كثيًرا ما يستخدم لإلشارة إلى »عند الضرورة« أو »حسب »Pro re nata« االختصار الالتيني

الحاجة«.

اإلجراء
سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها كنهج موحد ومتكرر بهدف تحقيق نتيجة نهائية، وتعد 

اإلجراءات أساس التنفيذ الموحد من أجل تقليل تباين العملية، مما يزيد من التحكم في اإلجراء. 
ويعد تقليل تباين العملية طريقة الوصول إلى القضاء على الهدر وتحسين األداء.

عملية
سلسلة من اإلجراءات )أو األنشطة( التي تحول المدخالت )الموارد( إلى مخرجات )خدمات(. 

على سبيل المثال: برنامج التثقيف الصحي الريفي يجب أن يتطلب أن يضع الموظفون 
استراتيجية التثقيف والمواد التعليمية ويقدمون الدورات التثقيفية.

المعالجة

جميع العمليات التي أجريت على جهاز ملوث قابل إلعادة االستخدام أو مخصص لالستخدام مرة 
واحدة )يمكن التخلص منه( - لجعله جاهزا مرة أخرى ألن يستخدمه المريض. والخطوات قد 

تشمل التنظيف والتطهير/ التعقيم. ويجب على الجهة المصنعة لألجهزة القابلة إلعادة االستخدام 
واألجهزة ذات االستخدام الواحد التي يتم تسويقها على أنها غير معقمة أن تقدم تعليمات صحيحة 

إلعادة المعالجة في الملصق.

المشتريات

عملية الحصول على المستلزمات، بما في ذلك المستلزمات التي يتم الحصول عليها عن طريق 
الشراء والتبرع والتصنيع. وهي تنطوي على بذل جهد لتحديد كميات المتطلبات، واختيار طرق 
الشراء المناسبة، والتأهيل المسبق للموردين والمنتجات. كما يتضمن إدارة المناقصات، ووضع 
شروط العقد، وضمان جودة األدوية، والحصول على أفضل األسعار، وضمان االلتزام بشروط 

العقد.

برنامج
خطة عمل تهدف إلى تحقيق هدف عمل واضح، مع تفاصيل حول العمل الذي يتعين القيام به، 

ومن الذي سيقوم به، ومتى يقوم به، وما هي الوسائل أو الموارد التي سيتم استخدامها.

مشروع
مجموعة مخططة من المهام المترابطة يتعين تنفيذها على مدى فترة محددة وفي حدود تكاليف 

وقيود أخرى معينة.
خطة عالج علمية مفصلة الستخدام عالج جديد.بروتوكول

اإلحالة
إرسال المريض من طبيب إلى طبيب أو أخصائي آخر، أو من مكان أو خدمة إلى مكان آخر أو 

خدمة آخري.

موارد موثوقة
موارد شراء األدوية/ اللوازم الطبية/ األجهزة الصيدالنية من مصادر موثوقة ومؤسسات مهنية 

يمكن أن تساعد في ضمان تجنب المنتجات المقلدة أو المحولة أو المسروقة أو المغشوشة عن 
قصد أو التي موضوع معاملة احتيالية.

النظافة التنفسية الصحية:
تشمل تدابير الوقاية من العدوى المصممة للحد من انتقال مسببات األمراض التنفسية التي تنتشر 

عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء.
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تقييم المخاطر
تحديد وتقييم وتقدير مستويات المخاطر التي ينطوي عليه الموقف، ومقارنتها بالمقاييس أو 
المعايير، وتحديد المستوى المقبول من المخاطر.

تحليل السبب الجذري
عملية تحديد العامل )العوامل( األساسية التي تتسبب في تباين األداء، بما في ذلك حدوث أو 
احتمال حدوث خطأ جسيم.

الحقن اآلمن
ممارسة تهدف إلى منع إصابات وخز اإلبر وغيرها من احتماالت التلوث أثناء إعطاء حقنة 
للمريض؛ ومنع انتقال األمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم بين مريض وآخر، أو بين 
المريض ومتخصص الرعاية الصحية.

نظام الصحة العامة 
شرط يتعلق بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه شرب نظيفة، والتخلص من مياه 
الصرف الصحي بطريقة مالئمة.

نطاق )الرعاية أو الخدمات(
نطاق ونوع الخدمات التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية األولية وأي شروط أو حدود للتغطية 
بالخدمة.

نطاق الممارسة
مجموعة األنشطة التي يؤديها متخصص الرعاية الصحية )طبيب، ممرضة( بالمؤسسة. يتم 
تحديد النطاق على أساس التدريب أو التقاليد أو القانون أو اللوائح أو عن طريق المؤسسة نفسها .

الخطأ الجسيم
حدث غير متوقع ينطوي على وفاة أو إصابة جسدية أو نفسية خطيرة أو مخاطر حدوث وفاة أو 
إصابة جسدية أو نفسية خطيرة.

األثر الجانبي
التأثير الفارماكولوجي للدواء، الذي عادةً ما يكون ضاًرا، و هو مختلف عن التأثير )التأثيرات( 
الموصوف من أجلها الدواء.

الغسيل الملوث
الغسيل الذي أصبح ملوثاً بسبب المواد المعدية )تعريف إدارة السالمة والصحة المهنية(.

تصنيف سبولدينج
طريقة تصنيف األجهزة الطبية المختلفة بناًء على استخدام الجهاز ومالمسة الجسم إلى ثالث 
فئات، حرجة وشبه حرجة وغير حرجة بما تمليه مخاطر التعرض للعدوى التي ينطوي عليها 
استخدام هذه األجهزة.

التعقيم
عملية خاضعة للرقابة تقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك الجراثيم البكتيرية 
المتحوصلة.

المخزون
كمية من األشياء المتراكمة، لالستخدام المستقبلي، يتم االحتفاظ بها بانتظام في المتناول لالستخدام 
أو البيع.

نشاط اإلمداد المخزون بشيء أو عناصر.التخزين

المخزن
مكان تخزين كمية مخزنة، أو فعل تخزينها واالحتفاظ بها في مكان خاص حتى يتم االحتياج 
إليها.

الترصد
طريقة منهجية ومستمرة لجمع البيانات وعرضها وتحليلها، ثم إيصال تلك المعلومات لمن 
يستطيع تحسين النتائج.

الوقت بين وقوع الحدث وتوافر البيانات عن الحدث. دقة التوقيت تتعلق باستخدام البيانات.دقة التوقيت
طلبات يتم فيها زيادة جرعة الدواء أو تقليلها بشكل تدريجي استجابة لحالة المريض.أوامر الجرعات المتغيرة

النسخ الشرعي لمعلومات الوصفات الطبية من مصدر إلى آخر دون أي تعديالت أو إضافات.النسخ / إعادة الكتابة 
مرض له القدرة على االنتقال من شخص أو من كائن حي إلى آخر.مرض ساري
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االستخدام

استخدام أو أنماط استخدام أو معدالت استخدام خدمة رعاية صحية معينة. ويحدث االستخدام 
المفرط عند تقديم خدمة رعاية صحية في ظل ظروف تتجاوز فيها احتمالية حدوث الضرر 

الفوائد المحتملة. واالستخدام الناقص هو الفشل في استخدام خدمة رعاية صحية ضرورية عندما 
يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية للمريض. ويحدث سوء االستخدام عند اختيار خدمة مناسبة 
ولكن تحدث مضاعفات يمكن الوقاية منه. والثالثة جميعهم يعكسوا مشكلة في جودة الرعاية 

الصحية. ويمكن أن يزيدوا من خطر الوفيات ويقللوا من جودة الحياة.

التباين

االختالفات في النتائج التي يتم الحصول عليها عند قياس الحدث نفسه أكثر من مرة. يمكن تقسيم 
مصادر االختالف إلى فئتين رئيسيتين: األسباب الشائعة واألسباب الخاصة. وغالبًا ما يؤدي 

التباين الشديد إلى الهدر والخسارة، مثل حدوث نتائج غير مرغوب فيها على صحة المريض 
وزيادة تكلفة الخدمات الصحية.

تحليل »فين«
تحليل الحيوي واألساسي 

وغير األساسي

طريقة معروفة للمساعدة في تحديد أولويات شراء األدوية وحفظ المخزون. تقسم األدوية وفقًا 
لتأثيرها الصحي إلى فئات حيوية وأساسية وغير أساسية. وتسمح بمقارنة األدوية مختلفة الفعالية 

والفائدة.
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