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كلمة افتتاحية

ــالج  ــات الع ــية لخدم ــات القياس ــع المواصف ــر، ووض ــي مص ــة ف ــة الصحي ــامل للرعاي ــالح الش ــذ اإلص ــو تنفي ــية نح ــوة أساس كخط
الطبيعــي المقدمــة فــي جميــع أنحــاء مصــر بحيــث تلبــي احتياجــات المرضــى وتتطابــق مــع القوانيــن واللوائــح المصريــة، تقــدم الهيئــة 

العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة اإلصــدار األول مــن المعاييــر المصريــة العتمــاد مراكــز العــالج الطبيعــي.
قامــت الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة )GAHAR(، والتــي أُنشــأت حديثــاً لتنظيــم واعتمــاد الخدمــات الصحيــة، بإصــدار 
ــة  ــرة نحــو ممارســات مثالي ــر خدمــات العــالج الطبيعــي فــي مصــر دَفعــة كبي ــح هــذه المعايي ــع أن تمن ــر، ومــن المتوق هــذه المعايي
وآمنــة وبجــودة عاليــة، ويعــد هــذا اإلصــدار نتاًجــا قيًمــا للجهــود المشــتركة بيــن ممثليــن مــن مختلــف القطاعــات الصحيــة فــي مصــر.

ويتنــاول هــذا الدليــل معاييــر تقديــم الرعايــة الصحيــة مــن محوريــن رئيســين: المنظــور الــذي يتمركــز حــول المريــض والمنظــور 
الــذي يتمركــز علــى المؤسســة.

ويتــم تنــاول هذيــن المحوريــن فــي قســمين مختلفيــن مــن هــذا الكتــاب ويناقشــا تفصيليــاً الحــد األدنــى مــن المتطلبــات العتمــاد مراكــز 
ــاول  ــاد. ويتن ــة االعتم ــات وشــروط عملي ــل متطلب ــاول القســم األول مــن هــذا الدلي ــن.  ويتن ــن المحوري ــاً لهذي العــالج الطبيعــي وفق
القســم الثانــي المعاييــر المتمركــزة حــول المريــض، ويتبنــى نمــوذج "بيكــر" للرعايــة الصحيــة الــذي يرتكــز علــى المريــض مــن 
أجــل ضمــان اســتجابة مراكــز العــالج الطبيعــي الحتياجــات المرضــى. ويتنــاول الجــزء الثالــث المعاييــر المتمركــزة حــول المؤسســة 
ويســلط الضــوء علــى العديــد مــن الجوانــب الالزمــة ليصبــح مــكان العمــل مالئمــا لتوفيــر رعايــة صحيــة آمنــة وفعالــة وتعليميــة؛ 
حيــث يتبنــى مبــادئ تحســين العمــل فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة Health WISE. ويتنــاول الجــزء الرابــع مــن الكتــاب معاييــر 

تقديــم خدمــات العــالج الطبيعــي بالمنــزل. 
وقــد صيغــت هــذه المعاييــر بعنايــة لتوجيــه الوضــع الحالــي للرعايــة الصحيــة بمصــر نحــو رؤيــة مصــر الحاليــة، كمــا تمــت مقارنتهــا 
بدقــة مــع المعاييــر الدوليــة للتأكــد مــن أنهــا تضاهــي جميــع المعاييــر الدوليــة باإلضافــة إلــى التأكــد مــن تطابقهــا مــع القوانيــن واللوائــح 

المصريــة ومالئمتهــا مــع الثقافــة المصرية. 
ومنــذ أن قــررت الحكومــة المصريــة تقديــم خدمــات العــالج الطبيعــي للمجتمــع، أصبحــت مصــر واحــدة مــن الــدول الرائــدة فــي هــذا 
المجــال. وفــي عــام 2020، خطــت مصــر خطــوة كبيــرة أخــرى نحــو المســتقبل مــن خــالل تطبيــق قانــون التأميــن الصحــي الشــامل، 
والــذي ســيغير نظــام الرعايــة الصحيــة بأكملــه فــي مصــر ويدفعــه أمامــاً نحــو اتخــاذ إجــراءات حقيقيــة فيمــا يتعلــق بالمســاواة فــي 

تقديــم الخدمــات الصحيــة والعدالــة االجتماعيــة.
ــم  ــط وتنظي ــي تخطي ــارة ف ــارات المخت ــة والمه ــتخدام المعرف ــيق واس ــى وضــع وتنس ــي إل ــالج الطبيع ــز الع ــر مراك ــدف معايي وته
وتوجيــه البرامــج لرعايــة األفــراد الذيــن تأثــرت قدراتهــم الوظيفيــة أو أصبحــت مهــددة بســبب المــرض أو اإلصابــة. يتعامــل العــالج 
ــي،  ــي الهيكل ــي العضل ــي أو المحتمــل بالجهــاز العصب ــط ضعفهــم الفعل ــن يرتب ــراد الذي ــام األول مــع هــؤالء األف ــي المق الطبيعــي ف
ــار وتطبيــق اإلجــراءات  ــم وظائــف أجهــزة الجســم؛ واختي أو مشــاكل بالنمــو أو أي خلــل وظيفــي آخــر، ويرتكــز علــى طــرق تقيي

ــة المناســبة للحفــاظ علــى تلــك الوظائــف وتحســينها واســتعادتها. العالجي
ــك  ــي ذل ــا ف ــكل مريــض )بم ــى االحتياجــات الخاصــة ب ــع وتســتجيب إل ــث تتوق ــات العــالج الطبيعــي بحي ــط لخدم ــم التخطي ــا يت كم
االحتياجــات المرتبطــة بعمــر المريــض(. وتتمثــل نتائــج العــالج الطبيعــي فــي اســتعادة أو تحســين أو الحفــاظ علــى المســتوى األمثــل 
مــن الحالــة الوظيفيــة للجســم، والرعايــة الذاتيــة للمريــض، واســتقاللية المريــض وتحملــه مســئولية ذاتــه، ممــا ينعكــس علــى تحســين 

جــودة الحيــاة.
 Differential ــي ــى التشــخيص التفريق ــي الوصــول إل ــارات وتفســيرها للمســاعدة ف ــم العــالج الطبيعــي إجــراء االختب يشــمل تقيي
Diagnosis، ولتحديــد درجــة الضعــف فــي األعضــاء ذات الصلــة مثــل تقييــم قــوة العضــالت، والتطــور المعرفــي، والنمــو الحركي، 
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واإلعاقــة الحركيــة، والقــدرات الوظيفيــة، أو كفــاءة الجهــاز التنفســي والــدورة الدمويــة. كمــا يعــد هــذا التقييــم األســاس الــذي عليــه 
يتــم اختيــار اإلجــراءات العالجيــة المناســبة وتقييــم نتائــج الرعايــة.

ومــن بيــن اإلجــراءات العالجيــة المتبعــة، التماريــن العالجيــة لزيــادة القــوة والتحمــل والتوافــق ونطــاق الحركــة. والمحفــزات التــي 
تســهل النشــاط الحركــي والتطــور وزيــادة القــدرة اإلدراكيــة علــى التعلــم؛ كمــا تشــتمل علــى تعليمــات خاصــة بأنشــطة الحيــاة اليوميــة 
واســتخدام األجهــزة المســاعدة، وتصنيــع الجبائــر لتحســين الحركــة أو منــع التشــوه. وتتمثــل األهــداف والغايــات العامــة فــي توفيــر 

رعايــة العــالج الطبيعــي مــع القيــام بالتالــي: 
تحديد احتياجات المرضى بشكل صحيح	 
 إجراء التقييم األولي ورعاية المرضى عند اإلحالة من قبل طبيب مرخص.	 
التوصية بتدريب المرضى وذويهم وتثقيفهم صحياً فيما يتعلق برعاية / برنامج العالج الطبيعي.	 
اإلحالة الصحيحة للمرضى الذين ال يلبي مركز العالج الطبيعي احتياجاتهم بسبب نقص الموارد المطلوبة.	 
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مقـــــــدمة

تعــد خدمــات مراكــز العــالج الطبيعــي عنصــراً أساســياً فــي رعايــة المرضــى، ويجــب إتاحتهــا بمــا يلبــي احتياجــات جميــع المرضــى 
ــالت  ــى تفضي ــتجيب إل ــرم وتس ــة تحت ــم خدم ــم بتقدي ــي أن تهت ــالج الطبيع ــز الع ــى مراك ــة المســؤول. وعل ــة الصحي ــدم الرعاي ومق
ــذه  ــة له ــة مثالي ــة الصحي ــي الرعاي ــة المرضــى ف ــس تجرب ــي تقي ــتطالعات الت ــد االس ــالء. وتع ــم المرضــى والعم ــات وقي واحتياج
األغــراض. كمــا أثبتــت األدلــة العلميــة أن أنشــطة الرعايــة المتمركــزة علــى المريــض تعمــل علــى تحســين تجربــة رعايــة المرضــى. 
ــى  ــة إل ــف قيم ــض وتضي ــة المري ــين تجرب ــي تحس ــل عل ــض تعم ــول المري ــزة ح ــة المتمرك ــة أن الرعاي ــة العلمي ــت األدل ــد أثبت وق
الخدمــات المقدمــة. وعندمــا يعمــل جميــع العامليــن بالمركــز مــن مقدمــي الخدمــة واإلدارييــن ســوياً مــع المرضــى وذويهــم، ترتفــع 
ــة  ــة المريــض. كمــا أن الرعاي ــي تتحســن تجرب ــدم الخدمــة وبالتال ــدي مق ــزداد الرضــاء ل ــة وي ــل التكلف ــة وتق ــة الصحي قيمــة الرعاي
ــة والجــودة والســالمة والرضــا ومــدى  ــل اإلدارة المالي ــس العمــل مث ــى مقايي ــي عل ــر بشــكل إيجاب المتمركــزة حــول المريــض تؤث

ــى الخدمــة. الحصــول عل
ــى  ــة أيضــاً. وعل ــون أهمي ــون فــي المركــز ال يقل ــى المرضــى فقــط، فالعامل وال يقتصــر العمــالء فــي مراكــز العــالج الطبيعــي عل
ــادرات ســالمة  ــن مب ــن جــزًءا م ــة والنفســية للعاملي ــار الســالمة البدني ــا إذا كان ينبغــي اعتب ــاش حــول م ــن اســتمرار النق الرغــم م
المرضــى، فــإن العديــد مــن المؤسســات تفكــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة، ومنهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية وشــركاء النجــاح فــي 
ــة  ــا علمي ــا فرًص ــي أيًض ــز العــالج الطبيع ــر كل مراك ــم. ويجــب أن توف ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف ــة الصحي مجــال صناعــة الرعاي

ــا. ــون به ــن يعمل ــن الذي ــن المهنيي ــة مناســبة للعاملي وتعليمي
وتوجد ثالثة جوانب رئيسية قد تؤثر على السالمة البدنية والنفسية للعاملين: السالمة والضغط النفسي والهيكل التنظيمي.

كمــا يحــدد هــذا الدليــل الحــد األدنــى مــن المتطلبــات التــي بهــا يمتثــل مركــز العــالج الطبيعــي مــع المتطلبــات الوطنيــة للســالمة مــع 
الحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة ومنظمــة وإيجابيــة.
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نطاق تطبيق الدليل

تنطبق هذه المعايير على مراكز العالج الطبيعي التي تسعى للحصول على اعتماد الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

المنشآت المتضمنة:
هذه المعايير قابلة للتطبيق على مراكز العالج الطبيعي المستقلة.

المنشآت الغير متضمنة:
ال تنطبق هذه المعايير على:

خدمات العالج الطبيعي التابعة لمراكز الرعاية طويلة األجل.	 
خدمات العالج الطبيعي التابعة لمراكز إعادة التأهيل.	 
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الغــــرض

ــة مــن  ــى للخدمــة فــي كل مرحل ــاءة الُمثل ــة مســتوى الكف ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــر الصــادرة عــن الهيئ تصــف المعايي
ــة  ــق مقارن ــل للتحقي ــوب والقاب ــة المرضــى فــي مراكــز العــالج الطبيعــي حيــث تعكــس مســتوى األداء المطل ــة رعاي مراحــل عملي
بــاألداء الفعلــي للمركــز ويتمثــل الغــرض الرئيســي مــن هــذه المعاييــر فــي التوجيــه نحــو ممارســات رعايــة صحيــة آمنــه والحفــاظ 
ــق اإلدارة  ــن وفري ــاعد العاملي ــي تس ــأة؛ فه ــه إدارة المنش ــز وتوجي ــى تعزي ــا عل ــر أيًض ــذه المعايي ــل ه ــا تعم ــتدامتها. كم ــى اس عل
ــان  ــام، وضم ــن بالمه ــر مرخصي ــن والغي ــن المرخصي ــف العاملي ــة، وتكلي ــف اآلمن ــات التوظي ــر ممارس ــي تطوي ــز ككل ف والمرك

ــة. ــات الحديث ــك وضــع سياســات للتقني ــي ذل ــق المناســب، بمــا ف التوثي
ــه  ــاه قرارات ــي تج ــالج الطبيع ــز الع ــئولية مرك ــن مس ــة يضم ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــر الهيئ ــع معايي ــق م إن التطاب
ــة  ــج الممكن ــى ســالمته مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائ ــر حــول المريــض وتركــز عل ــد مــن المعايي ــه. كمــا تتمحــور العدي وإجراءات
وتقليــل احتماليــة تعرضــه لمخاطــر قــد تضــر بــه. وتشــجع هــذه المعاييــر العامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي علــى تعزيــز المســتوى 
المعرفــي لديهــم باســتمرار مــن خــالل اكتســاب الخبــرة والتعليــم المســتمر واتبــاع أحــدث أدلــة العمــل. ويمكــن اســتخدام هــذه المعاييــر 
فــي تحديــد مجــاالت التحســين فــي ممارســة المهنــة داخــل مركــز العــالج الطبيعــي ومجــاالت تقديــم الخدمــة، باإلضافــة إلــى تحســين 

ســالمة المرضــى وتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة.
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االستخــدام
قراءة وتفسير الدليل

تقــوم الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتقييــم هيــكل المؤسســة و / أو العمليــة و / أو النتائــج مــن خــالل وضــع المعاييــر 	 
التــي تتنــاول هــذه المفاهيم.

وفــي إطــار هــذا الســياق، ال ينبغــي أن يكــون هنــاك خلــط بيــن معاييــر االعتمــاد وضوابــط منــح التراخيــص. عنــد تطبيقــه علــى 	 
ــه مســتوى األداء  ــل عن ــذي يجــب أال يق ــى مــن األداء ال ــر الحــد األدن ــا تضــع المعايي ترخيــص شــخصي أو للمركــز؛ عــادة م

للحفــاظ علــى الصحــة العامــة والســالمة. 
ينقســم هــذا الدليــل إلــى أربعــة أقســام، باإلضافــة إلــى الكلمــة االفتتاحيــة، والمقدمــة، ونطــاق هــذا الدليــل، والغرض، واالســتخدام، 	 

والشــكر والتقديــر، واالختصــارات، وأنشــطة عمليــة المراجعــة واالســتعداد لها، والمصطلحــات والتعريفــات والمراجع.
ينقسم كل قسم إلى فصول حيثما كان ذلك ممكناً.	 
يحتوي كل فصل على:	 

مقدمة تحتوي على الغرض العام.	 
وثائق التنفيذ اإلرشادية التي يجب مراجعتها من أجل تحقيق التطابق مع المعايير.	 
تفاصيل اهداف الفصل الذي يتبع المقدمة، ولكل منها معيار أو أكثر.	 

المعيــار هــو مســتوى الجــودة أو اإلنجــاز، وخاصــة المســتوى الــذي يُعتقــد أنــه مقبــول. وهــو يتكــون مــن نــص المعيــار، وكلمــات 	 
رئيســية، وغــرض، ودليــل عمليــة المراجعــة، وأدلــة التطابــق مــع المعيــار، والمعاييــر ذات الصلــة.

مكونات المعيار:
نص المعيار:	 

تحــدد نصــوص المعاييــر الخاصــة بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة توقعــات األداء أو الهيــاكل أو الوظائــف التــي 
يجــب أن تكــون موجــودة لمركــز العــالج الطبيعــي، مســبوقة برمــز، متبوًعــا بنــص مكتــوب بلــون غيــر األســود يصــف أبعــاد 

الجــودة األساســية التــي يتناولهــا المعيــار.
الكلمات الرئيسية:	 

تهــدف الكلمــات الرئيســية إلــى مســاعدة المؤسســات علــى فهــم أهــم عنصــر فــي نــص المعيــار، حيــث إنهــا كلمــات أو مفاهيــم 
ذات أهميــة كبيــرة. وتُجيــب علــى الســؤال حــول مــاذا يقصــد المعيــار قياســه؟

الغرض:	 
غرض المعيار هو وسيلة لمساعدة المؤسسات على فهم المعنى الكامل للمعيار.	 
ينقسم الغرض عادة إلى جزأين:	 

معيــاري: يصــف الغــرض واألســاس المنطقــي للمعيــار ويقــدم شــرًحا لكيفيــة مالءمــة المعيــار للبرنامــج ككل. ويجيــب 	 
علــى ســؤال لمــاذا يجــب التطابــق مــع المعيــار؟

اخبــاري: ويقصــد بــه مســاعدة المنظمــات علــى تحديــد اســتراتيجية لتفســير وتنفيــذ المعيــار. ويجيــب علــى ســؤال كيــف 	 
ســيتم التطابــق مــع المعيــار؟

تتطلــب بعــض المعاييــر تنفيــذ الحــد األدنــى مــن مكونــات العمليــات التــي يجــب ان يتــم توثيقهــا وتنفيذهــا وتســجيلها و / أو 	 
متابعتهــا. عــادة مــا تكــون هــذه المكونــات مســبوقة بعبــارة "علــى األقــل مــا يلــي"، متبوعــة بقائمــة مــن المتطلبــات مرقمــة 



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

15دليــــل معـاييــر اعتمــــاد مراكـــز العـــالج الطبيعـــي | صفحة

/ بأحــرف. ومــن ثــم، تعتبــر هــذه العناصــر أجــزاء أساســية وغيــر قابلــة للتجزئــة مــن االمتثــال للحــد األدنــى المقبــول مــن 
المعاييــر.

 	:)Evidence of compliance )EOC أدلة التطابق مع المعيار
تشير أدلة التطابق مع المعيار إلى ما تمت مراجعته وتخصيص درجة له   أثناء عملية المراجعة في المنشأة.	 
تحدد معايير التطابق لكل معيار متطلبات االمتثال الكامل بالمعيار حيث يتم تسجيل النقاط بالنسبة الستيفاء المعايير.	 

دليل عملية المراجعة:	 
يسهل ويساعد القائمين على المراجعة في تقييم المعيار حسب متطلبات التطابق المطلوبة مع المعيار.

المعايير ذات الصلة:	 
ــار فــي 	  ــًرا منهــا. لفهــم مــا يعنيــه كل معي ــار يقيــس جــزًءا صغي بمــا أن الرعايــة الصحيــة هــي خدمــة معقــدة، فــإن كل معي

ــر األخــرى أيًضــا. ــة، يجــب مراعــاة المعايي ــة الصحي ــر الرعاي الســياق العــام لمعايي
يتم تصنيف المعايير وتجميعها في ثالث مجموعات:

الفصول، حيث يتم تجميع المعايير التي لها هدف موحد.	 
أبعاد الجودة، حيث يتناول كل معيار بُعدًا معينًا للجودة، والتصنيف االستراتيجي للمعايير لتحليل خصائص جودتها.	 
متطلبات التوثيق، حيث تتطلب بعض المعايير أنواعا معينة من الوثائق	 
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اللغة والمفاهيم المستخدمة

اســتخدم هــذا الدليــل كلمــات ومفــردات معينــة لضمــان تحقيــق االتســاق والوضــوح، والتــي تعــد أهــم الكلمــات التــي تســاعد مراكــز 
العــالج الطبيعــي فــي تفســير المعاييــر: 

عملية، سياسة، إجراء، برنامج، خطة، أدلة عمل، بروتوكول
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":	 
ــة 	  ــى األدل ــة عل ــتراتيجيات قائم ــى اس ــتند إل ــن خطــة عــالج تس ــذي يتضم ــة، وال ــة معين ــع حال ــل م ــة للتعام أفضــل ممارس

وإجمــاع آراء المتخصصيــن.
 	""Thinking trees عادة ما يحتوي على رسوم بيانية ومخططات انسيابية وخرائط ذهنية وخرائط التفكير المتسلسل

"الوثيقة":	 
يتم إنشاء الوثيقة عند التخطيط لما يجب القيام به.	 

"السجل":	 
يتم إنشاء سجل لتوثيق شيء تم عمله.	 
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خطوات التقدم لالعتماد

ــى 	  ــي إل ــد إلكترون ــال بري ــي www.gahar.gov.eg أو إرس ــع اإللكترون ــر الموق ــج عب ــى البرنام ــام إل ــب لالنضم ــدم بطل التق
reg@gahar.gov.eg

يتلقــى المركــز الــرد مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة GAHAR عــن طريــق رســالة بالبريــد اإللكترونــي مرفــق 	 
بهــا نمــوذج الطلــب. 

يقوم مركز العالج الطبيعي بإكمال الطلب وتحميل المستندات المطلوبة.	 
تقوم الهيئة بمراجعة الوثائق المرسلة من مركز العالج الطبيعي.	 
ــل الحســاب 	  ــوم بإرســال تفاصي ــة، وتق ــة GAHAR رســوم إجــراء المراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام تحــدد الهيئ

ــع. البنكــي للدف
ــة 	  ــي الحســاب البنكــي للهيئ ــك المركــزي المصــري ف ــي البن ــة ف ــداع قيمــة الرســوم المطلوب ــوم مركــز العــالج الطبيعــي بإي يق

ــة.  ــي للهيئ ــد اإللكترون ــر البري ــع عب وترســل نســخة مــن إيصــال الدف
يتم تحديد موعد زيارة المراجعة لمركز العالج الطبيعي.	 
يقــوم فريــق المراجعيــن بالهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتقييــم مركــز العــالج الطبيعــي وفقـًـا لدليــل معاييــر اعتمــاد 	 

مراكــز العــالج الطبيعــي الصــادر عــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
يتم رفع تقرير المراجعة إلى لجنة االعتماد لمراجعته والبت فيه طبقاً لما هو وارد بقواعد اتخاذ القرار.	 
يتــم إخطــار مركــز العــالج الطبيعــي بقــرار لجنــة االعتمــاد. ويكــون لمركــز العــالج الطبيعــي 15 يوًمــا لتقديــم اســتئناف. فــي 	 

حالــة عــدم تقديــم اســتئناف، يوافــق رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة GAHAR علــى القــرار، 
ويتــم إصــدار شــهادة نهائيــة.



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

18دليــــل معـاييــر اعتمــــاد مراكـــز العـــالج الطبيعـــي | صفحة

قواعد مراجعة الفترات الزمنية السابقة

يتطلــب مــن المراجعيــن مراجعــة متطلبــات المعاييــر وتقييــم مــدى تطابــق مركــز العــالج الطبيعــي مــع هــذه المعاييــر خــالل 	 
الفتــرات الزمنيــة الســابقة.

الفتــرات الزمنيــة الســابقة: هــي الفتــرة التــي تســبق زيــارة المراجعــة والتــي خاللهــا يجــب أن يلتــزم مركــز العــالج الطبيعــي 	 
ــع  ــال م ــى االمتث ــز عل ــدرة المرك ــدم ق ــر ع ــة. ويؤث ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــاد الهيئ ــر اعتم ــع معايي ــق م بالتطاب

ــرار االعتمــاد.  ــى ق ــرة عل ــر خــالل هــذه الفت المعايي
تختلف الفترات الزمنية السابقة من مركز عالج طبيعي إلى آخر حسب حالة التسجيل واالعتماد.	 

على مركز العالج الطبيعي الراغب في الحصول على االعتماد:
التطابــق مــع جميــع المعاييــر الــواردة فــي دليــل معاييــر اعتمــاد مراكــز العــالج الطبيعــي الصــادر عــن الهيئــة لمــدة أربعــة 	 

أشــهر علــى األقــل قبــل زيــارة فريــق المراجعــة.
على مركز العالج الطبيعي الراغب في إعادة االعتماد:

بالنســبة لمراكــز العــالج الطبيعــي المعتمــدة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة GAHAR، يتطلــب مــن المركــز 	 
ــى  ــة عل ــى الموافق ــت الحصــول عل ــة مــن وق ــاد مراكــز العــالج الطبيعــي الصــادر عــن الهيئ ــر اعتم ــل معايي ــال لدلي االمتث

االعتمــاد الســابق حتــى زيــارة المراجعــة التقييميــة التاليــة بهــدف إعــادة االعتمــاد.
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قواعد حساب مجموع درجات المعايير

خــالل زيــارة المراجعــة، يتــم تحديــد درجــة لــكل معيــار كدليــل علــى التطابــق مــع متطلبــات المعيــار.  يتــم ذلــك عــن طريــق قواعــد 
حســابية تعتمــد علــى الجمــع وحســاب النســبة المئويــة لدرجــات كل دليــل تطابــق علــى النحــو التالــي: 

"مطابــق/ مســتوفى": عندمــا يحقــق مركــز العــالج الطبيعــي 80%  أو أكثــر مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل الفتــرات 	 
الزمنيــة الســابقة المحــددة. ويكــون إجمالــي الدرجــات )2(   لــكل معيــار. 

"مطابــق جزئيــا/ مســتوفى جزئيــاً": عندمــا يحقــق مركــز العــالج الطبيعــي أقــل مــن 80%  ولكــن أكثــر مــن أو يســاوي %50  	 
مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل الفتــرات الزمنيــة المحــددة. ويكــون إجمالــي الدرجــات )1(   لــكل معيــار. 

"غيــر مطابــق/ غيــر مســتوفى": عندمــا يحقــق مركــز العــالج الطبيعــي أقــل مــن 50%  مــن التطابــق مــع المتطلبــات خــالل 	 
الفتــرات الزمنيــة الســابقة المحــددة. ويكــون إجمالــي الدرجــات )صفــر( لــكل معيــار. 

"غيــر قابــل للتطبيــق": عندمــا يقــرر المراجــع أن متطلبــات المعيــار خــارج نطــاق خدمــات مركــز العــالج الطبيعــي )يتــم 	 
حــذف الدرجــات مــن البســط والمقــام(.

ــل  ــي تمث ــاس والت ــها للقي ــة بنفس ــدات قائم ــا، أو وح ــتقلة بذاته ــد مس ــار تع ــع المعي ــق م ــة التطاب ــة أدل ــن أن غالبي ــم م ــى الرغ وعل
المدخــالت و/ أو العمليــة و/أو النتائــج0  إال أن القليــل مــن أدلــة التطابــق مــع المعيــار تتبــع/ تعتمــد علــى بعضهــا البعــض والتبعيــة/ 
االعتماديــة تعنــي أنــه ال يمكــن تحقيــق التطابــق مــع أحــد أدلــة التطابــق مــع المعيــار )أو أخــذ درجــة عليــه( إال عنــد التأكــد مــن أنــه 

تــم التطابــق مــع أدلــة التطابــق األخــرى التابعــة لــه.
تحديد درجات كل معيار: 

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

مــن 80%  ولكــن أكثــر مــن أو يســاوي %50  
"غيــر مطابــق/ غيــر مســتوفى": عندمــا يبلــغ متوســط درجــات أدلــة التطابــق القابلــة للتطبيــق لهــذا المعيــار نســبة أقــل مــن 	 

 %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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قـــواعد قـــرار االعتماد

يمكــن لمركــز العــالج الطبيعــي أن يحقــق االعتمــاد مــن خــالل إثبــات التطابــق مــع قواعــد قــرار االعتمــاد المحــددة. وتســتلزم هــذه 
القواعــد الحصــول علــى درجــات معينــة علــى مســتوى المعيــار ومســتوى الفصــل والمســتوى العــام حيــث يتكــون قــرار االعتمــاد 

مــن أربعــة قــرارات.
القرار األول: حالة اعتماد مركز العالج الطبيعي )لمدة 3  أعوام( 

التطابق الكلى بنسبة 80 % أو أكثر؛ و	 
ينبغي أال تقل نسبة درجات كل فصل عن 70%؛  و	 
ال يوجد معيار واحد كامل غير مطابق / غير مستوفي.	 

القرار الثاني: حالة االعتماد المشروط لمركز العالج الطبيعي )لمدة عامين(
التطابق الكلى بنسبة تتراوح من 70%  إلى أقل من 80%؛  أو 	 
ينبغي أال تقل نسبة درجات كل فصل عن 60% ؛ أو	 
 يوجد معيار واحد "غير مطابق / غير مستوفي " في الفصل؛ و 	 
ال يوجد معيار واحد من المتطلبات الوطنية للسالمة "غير مطابق/ غير مستوفي. 	 

القرار الثالث: حالة االعتماد المشروط لمركز العالج الطبيعي )لمدة عام(
التطابق الكلى بنسبة تتراوح من 60 % إلى أقل من 70%؛   أو 	 
ينبغي أال تقل نسبة درجات كل فصل عن 50%؛  أو 	 
يوجد حتى معياران غير مطابقين 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 في الفصل أو 	 
يوجد معيار من المتطلبات الوطنية للسالمة "غير مطابق / غير مستوفي".	 

يتطلب من مركز العالج الطبيعي الذي حصل على اعتماد أو اعتماد مشروط ولديه بعض من عناصر عدم التطابق أن: 
يرســل خطــة عمــل تصحيحيــة الســتكمال التطابــق مــع المعاييــر التــي لــم يتــم التطابــق معهــا خــالل 90  يومــاً مــن القــرار األول 	 

reg@gahar.gov.eg و60  يومــاً مــن القــرار الثانــي و30  يومــاً مــن القــرار الثالــث إلــى البريــد اإللكترونــي
يتقــدم بطلــب ويجتــاز زيــارة مراجعــة االعتمــاد خــالل عاميــن فــي حالــة الحصــول علــى القــرار الثانــي وعــام فــي حالــة القــرار 	 

الثالث. 
مدة سريان االعتماد 3  سنوات. وربما يتم تعليق االعتماد أو إلغاؤه إذا: 

أخفق مركز العالج الطبيعي في اجتياز الزيارات التقييمية للمتابعة في حالة االعتماد المشروط 	 
أخفق مركز العالج الطبيعي في تقديم خطط عمل تصحيحية في حالة وجود دليل عدم تطابق أو أكثر؛ 	 
أخفق مركز العالج الطبيعي في اجتياز الزيارات التقييمية غير المعلنة. 	 
أخفــق مركــز العــالج الطبيعــي فــي التطابــق مــع التعميمــات الدوريــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة 	 

.)when applicable( كلمــا كان ذلــك ممكنــا
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شكر وتقدير

فريق وضع معايير اعتماد العالج الطبيعي

د. حافظ محمد شوقي
وكيل أول النقابة العامة للعالج الطبيعي، استشاري العالج 

الطبيعي

د. ناهد حسيني طه
رئيس قسم العالج الطبيعي بمستشفى الساحل التعليمي 

استشاري العالج الطبيعي

د. أسامة عبد الرحمن حفني
عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعالج الطبيعي المصرية، 

استشاري العالج الطبيعي

د / رشا عادل المسالوي
مدير إدارة العالج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية 

بالغربية، استشاري العالج الطبيعي

د. محمد قطب الهواري
أخصائي سياسات الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، اخصائي 

العالج الطبيعي

فريق اختبار التجربة االسترشادية 

د. فادي أسامه 
مراجع جودة الرعاية الصحية

د / سارة سمير
مراجع جودة الرعاية الصحية

د. أحمد حسام
مراجع جودة الرعاية الصحية

إدارة تطوير المعايير بالهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

د. رنا عالم 
مدير إدارة األبحاث وتطوير المعايير

د. حما سليمان
أخصائي جودة الرعاية الصحية 

د. هبة حسام
أخصائي جودة الرعاية الصحية

  
المراجعة والترجمة للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

دعاء الشريف
عضو المكتب الفني

لرئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

د. سماح العزب
عضو المكتب الفني

لرئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
د. محمود زيد

مديرعام المكتب الفني
لرئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

 

شكر خاص لمراكز العالج الطبيعي التي أجريت فيها االختبارات الميدانية والرائدة.
فريق وضع ومراجعة المعايير من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية
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د. اسالم ابو يوسف
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

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

أ.د. سيد العقدة
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

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

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

المستشار/ أيمن عبد الفتاح 
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية

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

المعنــــىالكــــود

APCمتطلبات وشروط االعتماد
NSRالمتطلبات الوطنية للسالمة
PCCثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض 
ACTالحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها
ICDتقديم الرعاية المتكاملة
EFS سالمة البيئة والمنشآت
IPCمكافحة ومنع انتشار العدوى

OGMاإلدارة والحوكمة المؤسسية
WFMإدارة الموارد البشرية

QPIالجودة وتحسين االداء
PTCخدمات العالج الطبيعي المنزلية
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متطلبــــات وشـــروط االعتمـاد

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

الغرض من القسم:
يتكــون هــذا القســم مــن متطلبــات محــددة لالشــتراك فــي عمليــة اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة وللحفــاظ علــى 
ــاك دليــل تطابــق  ــم التطابــق مــع معاييــر هــذا القســم. وإذا كان هن ــة المراجعــة أن يت اســتمرار االعتمــاد. ويشــترط الســتكمال عملي
واحــد "مطابــق جزئيــا" أو "غيــر مطابــق"، يجــب أن يتــم التعامــل معــه مــن خــالل اللجنــة العليــا لالعتمــاد بالهينــة العامــة لالعتمــاد 

والرقابــة الصحيــة. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى رفــض االعتمــاد أو تعليقــه.

التطابق مع متطلبات االعتماد للهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.
APC.01: يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي تقديــم رعايــة طبيــة آمنــة مــن خــالل التطابــق مــع تســجيل الهيئــة العامــة لالعتمــاد   

والرقابــة الصحيــة لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة. 
السالمة

الكلمات الرئيسية:
تسجيل العاملين

الغرض:
ــم  ــة مؤهالته ــن خــالل مطابق ــز م ــن بالمرك ــاءة العاملي ــان كف ــى ضم ــي إل ــالج الطبيع ــز الع ــن بمرك ــة تســجيل العاملي ــدف عملي ته
وخبراتهــم مــع نطــاق خدمــات مركــز العــالج الطبيعــي المســجل أو المعتمــد. وفــي المقابــل، تعمــل هــذه العمليــة علــى تحســين جــودة 
ــع أعضــاء  ــن جمي ــي 100% م ــالج الطبيع ــز الع ــع أن يســجل مرك ــن المتوق ــع. م ــة للمجتم ــي المقدم ــالج الطبيع ــز الع ــة مرك خدم
المركــز الذيــن يجــب أن يغطــوا نطــاق خدمــة مركــز العــالج الطبيعــي. ويجــب علــى قيــادات مركــز العــالج الطبيعــي إنشــاء عمليــة 

لتســجيل جميــع العامليــن بالمركــز المعينيــن حديثــاً والذيــن ينطبــق عليهــم التســجيل فــي غضــون 1	3 أشــهر. 

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:
يقوم مركز العالج الطبيعي بإنشاء عملية لتسجيل 100% من جميع العاملين بالمركز.. 1
تغطي العملية جميع العاملين سواء بدوام كامل أو جزئي أو بأي نوع آخر من العقود / االتفاقات.. 2
يقــدم مركــز العــالج الطبيعــي تقاريــر إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، والجهــات المعنيــة فــي القطــاع الصحــي . 3

والنقابــات المهنيــة عــن أي مالحظــات يمكــن أن تؤثــر علــى ســالمة المرضــى.

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: الوصف الوظيفي 
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عالقات تتسم بالشفافية واألخالقيات
APC.02: يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتزويــد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمعلومــات دقيقــة وكاملــة طــوال 

االعتمــاد. عمليــة  مراحــل  جميــع 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
معلومات دقيقة وكاملة.

الغرض:
خــالل عمليــات االعتمــاد. قــد تطلــب الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بيانــات ومعلومــات عــن العديــد مــن النقــاط. ويشــمل 
نطــاق عمــل الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة عندمــا يتقــدم مركــز العــالج الطبيعــي بطلــب للحصــول علــى االعتمــاد، قيــام 

المركــز بإبــالغ الهيئــة عــن أي تغييــرات قــد تحــدث فــي مركــز العــالج الطبيعــي وأي تقاريــر مــن المقَّيِميــن الخارجييــن.
ــي.  ــم إلكترون ــوذج تقدي ــن خــالل نم ــة م ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــى الهيئ ــات إل ــي المعلوم ــز العــالج الطبيع ــدم مرك يق
وتعمــل سياســات وإجــراءات االعتمــاد ذات الصلــة علــى تعريــف مركــز العــالج الطبيعــي علــى البيانــات و/ أو المعلومــات المطلوبــة 
واإلطــار الزمنــي لتقديمهــا. ومــن المتوقــع أن يقــدم مركــز العــالج الطبيعــي معلومــات دقيقــة وكاملــة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد 
والرقابــة الصحيــة فــي الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق بهيــكل ونطــاق عمــل المركــز، والمبانــي، والحوكمــة، والتراخيــص وتقاريــر 
التقييــم المقدمــة مــن جهــات التقييــم الخارجيــة. وتتوقــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مــن كل مركــز عــالج طبيعــي أن 
يشــارك فــي عمليــة االعتمــاد بأمانــة ونزاهــة وشــفافية. ويجــب إبــالغ الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بــأي تغييــرات قــد 

تحــدث فــي المركــز بمــا فيهــا تغييــر القيــادات خــالل 30 يــوم مــن تاريــخ التغييــرات. 
المستندات المطلوبة لتقديمها من قبل مراكز العالج الطبيعي عند التقدم لالعتماد:

المســتند األصلــي لترخيــص مزاولــة مهنــة العــالج الطبيعــي لمالــك المركــز أو المديــر المســؤول، وكذلــك تراخيــص مزاولــة أ. 
ــي  ــة ف ــم الرعاي ــم بتقدي ــمح له ــن يُس ــة( الذي ــة الصحي ــي الرعاي ــي )مقدم ــالج الطبيع ــم الع ــل طاق ــي لكام ــالج الطبيع ــة الع مهن

ــز. المرك
ــر ب.  ــك أو المدي ــص المال ــي تخ ــة والت ــي المصري ــالج الطبيع ــة للع ــة العام ــز بالنقاب ــجيل المرك ــة تس ــن وثيق ــة م ــخة مصدق نس

المســؤول.
نســخ موثقــة مــن مســتندات التســجيل لجميــع فئــات العامليــن فــي العــالج الطبيعــي )مقدمــي الرعايــة الصحيــة( المســموح لهــم ج. 

ــة. )أو  ــي المصري ــالج الطبيع ــة الع ــة العام ــن النقاب ــاريون(، م ــون -استش ــز )ممارســون -اخصائي ــي المرك ــة ف ــم الرعاي بتقدي
ــة(. ــي المحافظــات المختلف فروعهــا ف

ــة فــي المركــز، د.  ــم الرعاي ــة( المســموح لهــم بتقدي ــة الصحي ــن )مقدمــي الرعاي ــات العاملي ــر فــي بيان ــة حــدوث أي تغيي فــي حال
ــق تســجيل األعضــاء الجــدد. ــة باألســماء والتراخيــص. ووثائ ــا، مرفق ــر فــي مــدة أقصاهــا 30 يوًم يجــب اإلبــالغ عــن هــذا التغيي

نسخة من سند الملكية المسجل )عقد الملكية( وعقد اإليجار )وقد يُطلب المستند األصلي لمزيد من التحقق(.ه. 
صــورة مــن بطاقــة الرقــم القومــي لــكل مــن المالــك والمديــر المســؤول. )إذا كان المركــز جــزًءا مــن منشــأة رعايــة صحيــة، و. 

فيجــب أيًضــا تقديــم نســخة مــن بطاقــة الرقــم القومــي لمديــر هــذه المنشــأة(.
نسخة من ترخيص المنشأة الصحية )إذا كان المركز جزًءا من منشأة صحية(.ز. 

دليل عملية المراجعة:
يتوقــع المراجعــون الشــفافية قبــل وأثنــاء إجــراء المراجعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، فيمــا يخــص 
مشــاركة المعلومــات، أو التقاريــر أو التعبيــر عــن التســاؤالت المتعلقــة باالعتمــاد والترخيــص والتفتيــش والتدقيــق والشــؤون القانونيــة 

واألحــداث الجســيمة الخاضعــة لإلبــالغ والتدابيــر الواجــب اإلبــالغ عنهــا.
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ادلة التطابق مع المعيار:
يقــدم مركــز العــالج الطبيعــي معلومــات دقيقــة وكاملــة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة طــوال فتــرة عمليــات . 1

االعتمــاد بأكملهــا.
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي باإلبــالغ فــي غضــون 30 يوًمــا عــن أي إضافــة أو حــذف لنطــاق خدمــة مركــز العــالج الطبيعــي، . 2

أو أي توســيع للمنشــآت/الخدمات بنســبة 15% أو أكثــر، قياســا بعــدد المرضــى ونطــاق الخدمــات أو قياســا بــأي مقاييــس أخــرى 
أو أي تغيــرات هيكليــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي )كالدمــج مــع موقــع أو خدمــة أو برنامــج غيــر معتمــد مــن الهيئــة العامــة 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة(.
ــر أي . 3 ــم وتقاري ــج التقيي ــى نتائ ــة االطــالع عل ــة إمكاني ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب يتيــح مركــز العــالج الطبيعــي للهيئ

ــة. منظمــة تقييمي

المعايير ذات الصلة:
OGM.01: الهيئة الحاكمة ، IMT.01: نظام إدارة الوثائق

APC.03: يستخدم مركز العالج الطبيعي عملية االعتماد لتحسين السالمة والفاعلية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
قيمة عملية االعتماد

الغرض:
إن اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة يعنــي أن مركــز العــالج الطبيعــي مــكان يحافــظ علــى درجــة عاليــة مــن معاييــر 
الســالمة. وتفتــرض الهيئــات العامــة والحكوميــة والعامليــن بالمركــز والجهــات الممولــة األخــرى المصداقيــة فــي عمليــات الخدمــة 

المقدمــة بمراكــز العــالج الطبيعــي المعتمــدة.
وعلــى هــذا، فمــن حــق الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة الحصــول علــى أي معلومــات لتأكيــد التطابــق مــع معاييــر وسياســة 
االعتمــاد و/ أو تقييــم مــدي االهتمــام بســالمة المرضــى والجــودة فــي أي وقــت خــالل جميــع مراحــل االعتمــاد. وعندمــا تقــوم جهــات 
خارجيــة بخــالف الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بتقييــم المجــاالت المتعلقــة بالســالمة والجــودة متــل عمليــات التفتيــش 
علــى الســالمة مــن الحريــق. أو التفتيــش علــى ظــروف عمــل العامليــن أو تقييــم الحــوادث المتعلقــة بالســالمة أو الشــكاوى المتعلقــة 
بالجــودة؛ يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي تقديــم تقريــر إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، حيــث أن هــذه التقييمــات 

تكمــل مراجعــات االعتمــاد.
 إن خلــق ثقافــة الســالمة ليســت بالمهمــة الســهلة؛ فاألمــر يتطلــب مــن الجميــع أن يكونــوا علــى درايــة بقضايــا الســالمة وأن يكونــوا 

قادريــن علــى اإلبــالغ عنهــا. 
يعمــل مركــز العــالج الطبيعــي علــى تحســين الســالمة بالمركــز مــن خــالل مشــاركة المعلومــات مــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة 
الصحيــة بشــأن أي تحديــات يتــم تحديدهــا مــن خــالل العمليــات الداخليــة أو الخارجيــة. إن المعلومــات المتاحــة للجمهــور عــن المركــز 
ســواء عبــر الموقــع االلكترونــي وعلــى االنترنــت، واإلعالنــات والكتيبــات والصحــف وغيرهــا يجــب أن 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 أو االهتمامــات المتعلقــة بقضايــا الســالمة. ويتوقــع المراجعــون رؤيــة وســائل معلنــة لتعريــف العامليــن والمرضــى بأليــات 

اإلبــالغ عــن مشــكالت الســالمة إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. 
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ادلة التطابق مع المعيار:
يســمح مركــز العــالج الطبيعــي للهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء تقييــم ميدانــي لتقييــم التطابــق مــع معاييــر . 1

االعتمــاد، أو التحقــق مــن األمــور المتعلقــة بالجــودة والســالمة، ورفــع التقاريــر.
يعبر مركز العالج الطبيعي عن حالته من االعتماد بدقة.. 2
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتعريــف العامليــن والمرضــى بآليــات اإلبــالغ عــن مشــكالت الســالمة إلــى الهيئــة العامــة لالعتماد . 3

ــة الصحية. والرقاب

المعايير ذات الصلة:
QPI.01: برنامج إدارة الجودة ، QPI.02: مقاييس األداء ، QPI.06 خطة تحسين األداء

APC.04: يحافظ مركز العالج الطبيعي على المعايير المهنية أثناء عمليات المراجعة.
المساوة

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
المصلحــة العامــة والحفــاظ علــى صــورة الهينــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة. ولتحقيــق هــذه األهــداف، ينبغــي أن تحقــق عملية 
المراجعــة المصداقيــة والمهنيــة وجــودة الخدمــة والثقــة. ومــن المتوقــع أن يحافــظ مركــز العــالج الطبيعــي علــى  المعاييــر المهنيــة فــي 
التعامــل مــع المراجعيــن. ويتوقــع أن يرســل مركــز العــالج الطبيعــي تقريــراً إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة  الصحيــة فــي حالة 

وجــود تضــارب فــي المصالــح بيــن الُمراجــع والمركــز والتــي قــد تؤثــر علــى النقــاط التاليــة فــي  عمليــة المراجعــة:  
النزاهةأ. 
الموضوعيةب. 
الكفاءة المهنيةج. 
السريةد. 
االحترامه. 

ويضمــن مركــز العــالج الطبيعــي عــدم وجــود مخاطــر مباشــرة علــى أمــن وســالمة المراجعيــن. ويحتــرم المركــز ســرية وحساســية 
عمليــة المراجعــة.

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

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

ادلة التطابق مع المعيار:
أثنــاء الزيــارات التقييميــة، يبلــغ مركــز العــالج الطبيعــي عــن أي تضــارب فــي المصالــح إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة . 1

الصحيــة مــع ذكــر الدليــل.
أثناء الزيارات التقييمية، يحافظ مركز العالج الطبيعي على المعايير المهنية في التعامل مع المراجعين.. 2
أثناء الزيارات التقييمية، يضمن مركز العالج الطبيعي أن البيئة ال تشكل أي مخاطر على أمن وسالمة المراجعين.. 3
أثنــاء الزيــارات التقييميــة، يتجنــب مركــز العــالج الطبيعــي التصريحــات إلــى وســائل اإلعــالم أو وســائل التواصــل االجتماعــي . 4

دون موافقــة الهينــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

المعايير ذات الصلة:
OGM.05: اإلدارة األخالقية
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معاييـــر الرعايـــة المتمركزة
حـــول المـــريض

القســـــــم الثاني
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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
المريــض هــي تقديــم الرعايــة التــي تحتــرم وتســتجيب إلــى تفضيــالت واحتياجــات المريــض وتتوافــق مــع قيمــه، وتضــع قيــم المريض 
قيــد االعتبــار حيــن اتخــاذ كافــة القــرارات اإلكلينيكيــة. فــإن الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تمهــد الطريــق لنظــام صحــي يحقــق 

االســتفادة القصــوى مــن المنظومــة والراحــة للطــرف األكثــر أهميــة وتأثــراً بهــا وهــو المرضــى وأســرهم والمجتمــع.
ــة  ــد للقــرن الحــادي والعشــرين، تــم تعريــف الرعايــة عاليــة الجــودة بأنهــا الرعايــة اآلمنــة والفعال وبمفهــوم النظــام الصحــي الجدي
والمتمركــزة حــول المريــض والتــي تقــدم إليــه فــي الوقــت المناســب وبشــكل يتســم بالعدالــة واإلنصــاف. ووفقــاً لتقريــر معهــد الطــب 
ــين  ــم وتحس ــادة تصمي ــد إلع ــدة قواع ــر ع ــد وضــع التقري ــام 2001، فق ــودة" والصــادر ع ــو الج ــوات نح ــور الفج ــي "عب األمريك
الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض، وضمــان تصميــم الرعايــة بنــاًء علــى احتياجــات المريــض وقيمــه، ومشــاركة المرضــى فــي 

صنــع القــرار؛ ومشــاركة المعلومــات معــه بحريــة؛ وبشــفافية. 
وحــدد تقريــر معهــد الطــب األمريكــي )IoM( ثالثــة مســتويات لجــودة الرعايــة ودور الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض فــي كل 

مســتوى:
مســتوى تجربــة المريــض: يشــير إلــى تجربــة المريــض فــي الرعايــة الصحيــة المقدمــة لــه، وأنــه يجــب تقديــم الرعايــة التــي . 1

تحتــرم المريــض وتمــده بالمعلومــات وتدعــم مشــاركة المرضــى وذويهــم.
ــة . 2 ــى مســتوى الخدمــة، القســم أو برنامــج الرعاي مســتوى النظــام الميكــرو إكلينيكــي )Clinical Micro-system(: يشــير إل

وأنــه يجــب مشــاركة المرضــى وأســرهم فــي وضــع اإلطــار الشــامل للخدمــة والقســم أو البرنامــج.
مستوى البيئة: يشير إلى المستوى التنظيمي للنظام الصحي.. 3

مــن الناحيــة العمليــة خضعــت العديــد مــن المنشــآت الصحيــة المصريــة لمشــاريع إصــالح صحــي، ولكــن يجــد الكثيــرون صعوبــة 
فــي تغييــر طريقــة تقديــم الرعايــة تغيــًرا نشــطا ويبذلــون الكثيــر مــن الجهــود لتحقيــق مشــاركة المرضــى والتعلــم مــن تجاربهــم. 

وتشــمل اإلســتراتيجيات الرئيســية المتبعــة لــدى المؤسســات التــي تقــدم الرعايــة المتمركــزة حــول المرضــى فــي جميــع إنحــاء العالــم 
وجــود قيــادة عليــا ملتزمــة، ومتابعــة منتظمــة لبيانــات التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى، ورفــع تقاريــر بذلــك بشــكل منتظــم، وإشــراك 
ــة،  ــل دائم ــة عم ــر بيئ ــن وتوفي ــدرات العاملي ــاء ق ــة، وبن ــة المقدم ــة والرعاي ــين البيئ ــوارد لتحس ــتخدام الم المرضــى واألســر، واس

.)Learning Organization( ووضــع أســس للمســاءلة عــن األداء وغــرس ثقافــة المؤسســات القائمــة علــى التعلــم
وعلــى المســتوي الدولــي، تتبــع الخدمــات الصحيــة مجموعــة مــن االســتراتيجيات لتعزيــز الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض عنــد 
ــة الراجعــة مــن المرضــى ورفــع تقاريــر بهــا،  ــادات، وجمــع التغذي ــة قــدرات العامليــن، والقي ــة، ومنهــا تنمي ــم الخدمــة الصحي تقدي
والمشــاركة 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 حتــى 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 علــى اســتكمال وتحســين وجهــة نظــر المريــض، ويجــب أن يتــم تقييــم المريــض ورعايتــه بطريقــة تحافــظ 
علــى كرامتــه وتظهــر التعاطــف مــع قيَمــه الثقافيــة، وعلــى متخصصــي الرعايــة الصحيــة التركيــز علــى قيمــة الحيــاة لــدى المرضــى، 

والتــي قــد تتأثــر بمرضهــم وعالجهــم، كمــا يجــب أن يعمــل الجميــع كفريــق واحــد نحــو تحقيــق الهــدف مشــترك.
الدعم النفسي:. 2

إن رحلــة العــالج قــد تؤثــر ســلبًا علــى الحالــة النفســية للمريــض وتشــغل تفكيــره ، والرعايــة المتمركــزة حــول المريــض تعنــى إدراك 
المريــض كشــخص كامــل ، لديــه تجربــة بشــرية متعــددة األبعــاد، وحريــص علــى المعرفــة واالتصــال اإلنســاني، وقــد يحتــاج إلــى 
دعــم إضافــي مــن جانــب طــرف متخصــص مــن أجــل الحفــاظ علــى روح التفــاؤل، ويســاعد الدعــم النفســي علــى تخفيــف الخــوف 
والقلــق الــذى قــد يتعــرض لــه الشــخص فيمــا يتعلــق بالحالــة الصحيــة )الحالــة البدنيــة والعــالج وتوقعــات ســير المــرض(، وتأثيــر 

مرضــه علــى نفســه وعلــى اآلخريــن )األســرة ومقدمــي الرعايــة وغيرهــم(، والصعوبــات الماليــة التــي قــد يواجهــا.
الراحة البدنية. 3

يجــب علــى المرضــى التحلــي بالشــجاعة لمواجهــة الظــروف التــي قــد تكــون مخيفــة ومؤلمــة وصعبــة وتشــعرهم بالوحــدة. ُمســكن 
قــوى لأللــم باإلضافــة الــى وســادة ناعمــة قــد يســاعدوا المريــض فــي مواجهــة هــذه الظــروف. ويجــب أن يعمــل متخصصــو الرعايــة 
ــة المحيطــة بالمرضــى تعمــل مــن أجلهــم وليــس ضدهــم، ويجــب أن يســتمر المرضــى فــي  ــل البيئ ــة للتأكــد مــن أن تفاصي الصحي

الشــعور 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 
ــالغ  ــم إب ــا يت ــي، وعندم ــة بشــكل ذات ــم الصحي ــى تحســين وإدارة حالته ــم عل ــان اســتقالليتهم وقدرته ــي ضم ــات تســاعدهم ف معلوم
المرضــى بــكل مــا يتعلــق بهــم، ويتــم منحهــم الثقــة واالحتــرام عــن طريــق مشــاركة كل الحقائــق ذات الصلــة، سيشــعرون بقــدر أكبــر 

مــن القــدرة علــى تحمــل مســؤولية 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 سلســاً قــدر اإلمــكان، ويجــب إخبــار المريــض بمــا 
يمكــن توقعــه، وأن تكــون نظــم العــالج وخاصــة األدويــة محــددة ومفهومــة بشــكل واضــح، وأن 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 علــى أقصــى حــد ممكــن مــن كل الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا، فــي الوقــت المناســب وبطريقــة مالئمــة 
وال تلقــى علــى عاتقهــم مزيــد مــن الضغوطــات. فتحديــد موعــد وااللتــزام بنظــم األدويــة وتقديــم الرعايــة للفــرد يجــب أن يتــم بطريقــة 

مبســطة وســهلة.
إشراك األسرة واألصدقاء. 8

ــم  ــم وحياته ــرهم ومجتمعاته ــع أس ــم م ــى وتكامله ــاركة المرض ــى مش ــاظ عل ــجع الحف ــض تش ــول المري ــزة ح ــة المتمرك إن الرعاي
ــة مــن خــالل: اليومي

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 تُعــد 
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 مســتوى أدائهــا، يبــدأ الخطــأ بالتســلل 
إليهــا، ولكــن الثمــن الــذي ندفعــه نتيجــة حــدوث هــذه األخطــاء يكــون دائًمــا مرتفــع علــى كل مــن اإلنســان والنظــام الصحــي بأكملــه، 
لذلــك فــإن قيــاس ســالمة المرضــى وقيــاس األحــداث العرضيــة يعــد إجــراء أساســي فــي رصــد تطــور هــذه االســتراتيجيات وتتبــع 

النجــاح ويســاعد فــي تحديــد المشــكالت وتحديــد نطاقــات التحســين المحتملــة.
وكجــزء مــن عمليــة اعتمــاد الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يجــب علــى المنشــآت الصحيــة إظهــار التزامهــا بســالمة 

.)NSRs( المرضــى، وهــذا يتطلــب االمتثــال لــكل مــن متطلبــات الســالمة الوطنيــة
وأثنــاء عمليــة المراجعــة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يتــم تقييــم درجــة الحفــاظ علــى التنفيــذ 
اآلمــن والفعــال لــكل متطلــب مــن متطلبــات الســالمة الوطنيــة NSR فــي جميــع الممارســات ذات الصلــة، ولضمــان أن المعاييــر يتــم 

تنفيذهــا وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح المصريــة المعمــول بهــا.
وبالنســبة لمركــز العــالج الطبيعــي الــذي يســعى للحصــول علــى االعتمــاد، يجــب أال يحصــل علــى غيــر مطابــق / غيــر مســتوفي فــي 

أي متطلــب مــن المتطلبــات الوطنيــة للســالمة.
الهدف من الفصل:

ضمان قيام المنشآت بوضع والحفاظ على برنامج سالمة المرضى بشكل فعال.. 1
تحديد جميع المتطلبات الوطنية للسالمة. )تم وضع بعض المتطلبات في فصول أخرى من أجل المالءمة(. 2

وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
 )يجب قراءة كل من المراجع المذكورة التالية مع األخذ في االعتبار بنوده وشروطه وبدائله وتعديالته وتحديثاته وملحقاته(

الدستور المصري. 1
قانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بمزاولة مهنة العالج الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية. 2
مدونة أخالقيات العالج الطبيعي المصرية رقم 16 لسنة 1997. 3
إعالن جدة بشأن سالمة المرضى 2019. 4
دليل منظمة الصحة العالمية لتقييم سالمة المرضى. 5
مبادرات منظمة الصحة العالمية الصديقة لسالمة المرضى. 6
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1964. 7
إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم 1990. 8
مدونة أخالقيات مهنة الطب 2003/238. 9

مدونة أخالقيات وسلوك موظفي الخدمة المدنية 2019. 10
ال يتــم إعطــاء درجــات ألي معاييــر فــي هــذا الفصــل ويتــم حســاب درجــات المتطلبــات الوطنيــة للســالمة فــي الفصــول المدرجــة 

بهــا/ المذكــورة فيهــا.
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الكــــود في هذا الدليلالكلمة الرئيسية في المعيارالكــــــود

معايير عامة بشأن سالمة المرضى

NSR.01التعريف الصحيح للمريضACT.03
NSR.02أدلة عمل نظافة اليدين القائمة على األدلةIPC.02
NSR.03تقييم احتمالية السقوط والوقاية منهاICD.05

معايير السالمة البيئية

NSR.04السالمة من الدخان والحريقEFS.02
NSR.05السالمة من المواد الخطرةEFS.03
NSR.06خطة األمن والسالمةEFS.04
NSR.07خطة التعامل مع األجهزة الطبيةEFS.05
NSR.08إدارة المرافقEFS.07
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ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض
Patient-centeredness culture

تبــدو تجربــة المريــض كواحــدة مــن أكثــر الجوانــب أهميــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة، ولهــذا زادت أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه 
كل مقــدم خدمــة، ويتطلــب هــذا دراســة دقيقــة للــدور الــذي يقــوم بــه مقدمــي الخدمــة الذيــن يقدمــون رعايــة للمرضــى ســواء بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر. وتلعــب مراكــز العــالج الطبيعــي دوًرا حاســًما فــي رعايــة المرضــى، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فاعليــة الرعايــة 
الصحيــة وتحســين تجربــة المريــض. وتســلط جمعيــة العــالج الطبيعــي األمريكيــة )APTA( الضــوء علــى أهميــة خدمــات مراكــز 
ــة الالزمــة  ــم األدل ــة المتمركــزة حــول المريــض، مــن خــالل تقدي ــى للمرضــى والرعاي العــالج الطبيعــي فــي ضمــان النتائــج المثل

التخــاذ القــرار الســليم.
علــى مــدى العقديــن الماضييــن، أصبحــت الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض معتــرف بهــا دوليـًـا كبعــد مــن أبعــاد المفهــوم األوســع 
للرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة. فــي عــام 2001، أظهــر تقريــر المعهــد األمريكــي فــي الطــب )IOM(، عبــور فجــوات الجــودة: 
نظــام صحــي جديــد للقــرن الحــادي والعشــرين، بتحديــد الرعايــة عاليــة الجــودة بأنهــا الخدمــة اآلمنــة والفعالــة والمتمركــزة حــول 

المريــض وفــي الوقــت المناســب وذات فاعليــة ومتاحــة للجميــع. 
ــي  ــة المتمركــزة حــول المريــض هــو إشــراك المرضــى وذويهــم وتمكينهــم ليصبحــوا مشــاركين نشــطين ف إن الهــدف مــن الرعاي

ــي، ولكــن أيًضــا مــن الجانــب النفســي، والفكــري، والروحــي، واالجتماعــي والمــادي. رعايتهــم ليــس فقــط مــن الجانــب الطب
علــى المســتوى العالمــي، اكــدت 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. 
وعلــى المســتوى المحلــي، دعمــت األطــر القانونيــة واألخالقيــة المصريــة الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض أيضــا. فوفقـًـا للدســتور 
المصــري، تعــد الرعايــة الصحيــة الشــاملة ذات الجــودة الموحــدة حقـًـا للمصرييــن. ومــن الناحيــة العمليــة، ال تتوقــف عمليــات الرعايــة 
ــط،  ــوق والتزامــات المرضــى وإعطائهــم للمرضــى فق ــى مطبوعــات حق ــة عل ــي المؤسســات الصحي ــى المريــض ف المتمركــزة عل
ولكــن تحتــاج إلــى سياســات وإجــراءات لتحديــد آليــات خلــق واســتمرار ثقافــة الرعايــة المتمركــزة علــى المريــض. كمــا توجــد حاجــة 

إلــى التعليــم واســتخدام التقنيــات التــي تشــجع ســلوكيات تقديــم الرعايــة المتمركــزة حــول المريــض.
أثنــاء الزيــارة التقييميــة 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 الصلــة بهــذا الفصــل، ومراجعــة تنفيــذ التعامــل المباشــر مــع المريــض خــالل جلســات تتبــع المرضــى، وإجــراء مقابــالت مــع 

العامليــن. وقــد تتنــاول جلســة مقابلــة القيــادات هــذا الموضــوع أيًضــا. كمــا ســنرى بالفصــول التاليــة.

الهدف من الفصل:
تمت كتابة هذا الفصل وترتيبه ترتيباً منطقياً حتى يصف أوالً المقومات والثقافة الالزمة لاللتزام بمتطلبات الفصل.	 
يصف أيضا الحقوق والمسؤوليات األساسية للمريض.	 
يتطــرق كذلــك إلــى تلــك اآلليــات والتغييــرات الثقافيــة التــي تحتــاج المنشــآت لمعالجتهــا أثنــاء بنــاء ثقافــة الرعايــة المتمركــزة 	 

حــول المريــض.
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وثائق إرشادية أثناء التنفيذ:
)يجب قراءة كل من المراجع المذكورة التالية مع األخذ في االعتبار بنوده وشروطه وبدائله وتعديالته وتحديثاته وملحقاته(

الدستور المصري. 1
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1964. 2
إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم 1990. 3
قانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل المصري. 4
قانون 2018/10 الخاص بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة. 5
مشروع القانون المصري لرعاية المسنين. 6
القانون 2018/181 بشأن "حماية المستهلك" المصري.. 7
معايير المحاسبة المصرية رقم 2016/609. 8
المرسوم الرئاسي 2019/151 لهيئة الدواء المصرية. 9

 قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل. 10
مدونة أخالقيات مهنة الطب رقم 2003/238. 11
 مدونة أخالقيات وسلوك موظفي الخدمة المدنية 2019. 12
 قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937. 13
 قوانين الموافقة المصرية. 14
 قرار وزارة الصحة رقم 216 لسنة 1982 بشأن تنظيم المرافق الصحية. 15
 قرار وزارة الصحة 2001/186 حق المريض في معرفة التكلفة المتوقعة للرعاية. 16
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التخطيط والحفاظ على ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض 
PCC.01: يتم الحفاظ علي حقوق المرضى وذويهم وتعريفهم بها.

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

حقوق المريض وذويه

الغرض:
يجــب أن يقــدم مركــز العــالج الطبيعــي التوجيــه لفريــق العمــل فيمــا يتعلــق بدورهــم فــي حمايــة حقــوق المرضــى وذويهــم، كمــا يجــب 
أن يكــون المرضــى قادريــن علــى فهــم حقوقهــم ويعرفــون كيــف يمكنهــم اســتخدامها. وإذا لــم يفهــم المريــض حقوقــه ألي ســبب مــن 

األســباب، يلتــزم مركــز العــالج الطبيعــي بمســاعدته علــى المعرفــة بحقوقــه.
وعلــى مركــز العــالج الطبيعــي أن يحتــرم ســرية معلومــات المرضــى ويطبــق عمليــات لحمايــة هــذه المعلومــات مــن االختــراق أو 
الفقــدان أو إســاءة االســتخدام مــع ضمــان خصوصيــة المرضــى، كمــا يجــب إدراك واحتــرام المتطلبــات النفســية والدينيــة والروحيــة 

أو أي تفضيــالت أخــري للمريــض، وإذا كان مناســباً، توفيــر أماكــن منفصلــة للســيدات وللرجــال وفقــاً الحتياجاتهــم الثقافيــة.
يضــع مركــز العــالج الطبيعــي وينفــذ سياســة وإجــراءات لضمــان أن جميــع العامليــن على درايــة بحقــوق المريض وذويه ويســتجيبون 

لهــا عنــد تعاملهــم مــع المرضــى وتقديــم الرعايــة لهــم فــي جميــع أنحــاء المركز:
يجب أن تتضمن السياسات على األقل:

حق المريض وذويه كما تنص عليه القوانين واللوائح، ومدونة قواعد السلوك األخالقي بنقابات المهن الطبية. أ. 
حق المريض وذويه في معرفة اسم مقدم الخدمة بمركز العالج الطبيعي.ب. 
حق المريض وذويه في الحصول على الرعاية التي تحترم قيمه ومعتقداته الشخصية.ج. 
حق المريض وذويه في احترام تفضيالته النفسية والدينية والروحية.د. 
حقوق المريض وذويه في األمان والخصوصية والسرية والكرامة.ه. 
حق المريض وذويه في تلقي التعليم الذي يساعدهم على إعطاء الموافقة المستنيرة )المبنية على المعرفة(.و. 
حق المريض وذويه في االختيار أو الرفض من بين اختيارات الرعاية المتاحة لهم. ز. 
حق المريض وذويه في تقديم شكوى أو مقترح دون الخوف من االضطهاد بشأن الرعاية والخدمات.ح. 
حقوق المريض وذويه في معرفة سعر الخدمات واإلجراءات وفهمها وأي آثار مالية الختيارات الرعاية.ط. 
حــق المريــض مــن فئــة األطفــال أو المراهقيــن فــي أن يتوقــع أن الخدمــة المقدمــة لــه فــي المركــز تتناســب مــع ســنه وحجمــه ي. 

واحتياجاتــه.
حق المريض من ذوي االحتياجات الخاصة أن يتوقع أن الخدمة المقدمة له في المركز تتناسب مع احتياجاته. ك. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة حمايــة حقــوق المريــض وقــد يُجــرى مقابــالت 	 

مــع العامليــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة. 
قــد يقــوم المراجــع بمالحظــة وثيقــة حقــوق المريــض المعلقــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي، كمــا قــد يالحــظ أيًضــا كيفيــة تلقــي 	 

المرضــى معلومــات عــن حقوقهــم وقــد يتحقــق مــن الظــروف التــي بموجبهــا يتــم حمايــة حقــوق المريــض.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة وإجــراءات توجــه عمليــة تحديــد حقــوق المريــض وذويــه كمــا هــو مذكــور فــي . 1

الغــرض مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )ك(.
جميع العاملين على دراية بحقوق المريض وذويهم ودورهم في حماية هذه الحقوق.. 2
يتم حماية حقوق المريض واألسرة في جميع أماكن مركز العالج الطبيعي وفي جميع األوقات.. 3
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يوجــد وثيقــة معتمــدة عــن حقــوق المرضــى معلنــة فــي األماكــن العامــة /أماكــن االنتظــار فــي مركــز العــالج الطبيعــي بطريقــة . 4
تجعلهــا مرئيــة للعامليــن والمرضــى وذويهــم.

يتم تقديم المعلومات حول حقوق المريض مكتوبة أو بطريقة أخرى يفهمها المريض وذويه.. 5

المعايير ذات الصلة:
ــض و  ــف المري ــة ، PCC.04   تثقي ــات الخاص ــى ذوى االحتياج ــه ، PCC.03: المرض ــض وذوي ــؤوليات المري PCC.02: مس

ــم ــى وذويه ــات المرض ــكاوى ومقترح ــه ، PCC.09  ش ــض وخصوصيت ــة المري ــه ، PCC.08 : كرام وذوي

PCC.02: يتم تمكين المرضى وذويهم للقيام بمسئولياتهم.  
المساواة 

الكلمات الرئيسية:
مسؤوليات المريض وذويه

الغرض:
ــم، وإذا حــدث  ــة الخاصــة به ــة الرعاي ــة بعملي ــؤولياتهم المتعلق ــام بمس ــى القي ــدرة عل ــم الق ــدى المرضــى وذويه ــون ل ــي أن يك ينبغ
ألي ســبب مــن األســباب، أن لــم يتمكــن المريــض/ ذويــه مــن فهــم المســؤوليات، يلتــزم مركــز العــالج الطبيعــي بمســاعدتهم علــى 
ــي  ــالج الطبيع ــات الع ــى خدم ــذه المســؤوليات عل ــل ه ــى تحم ــدرة عل ــدم الق ــر ع ــد يؤث ــة والوعــي. ق ــة ذات الصل ــاب المعرف اكتس
المقدمــة للمرضــى أنفســهم أو ذويهــم أو حتــى العامليــن، لــذا يلتــزم مركــز العــالج الطبيعــي بجعــل مســؤوليات المرضــى مرئيــة لــكل 
مــن المرضــى والعامليــن فــي جميــع األوقــات، ويقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بوضــع وتنفيــذ سياســة وإجــراءات التأكــد مــن درايــة 

المرضــى بمســؤولياتهم.
وتتناول السياسة على األقل ما يلي:

ــي أ.  ــى الحال ــم المرض ــم وتاريخه ــم / حالته ــن مرضه ــة ع ــة ودقيق ــات واضح ــم معلوم ــي تقدي ــم ف ــى وذويه ــؤولية المرض مس
ــابق. والس

مسؤولية المرضى وذويهم في االلتزام بسياسات وإجراءات مركز العالج الطبيعي.ب. 
مسؤولية المرضى وذويهم في االلتزام بالواجبات المالية وفقًا للقوانين واللوائح وسياسة مركز العالج الطبيعي.ج. 
مسؤولية المرضى وذويهم في االلتزام بإظهار االحترام للمرضى اآلخرين ومتخصصي الرعاية الصحية.د. 
مسؤولية المرضى وذويهم في اتباع خطة الرعاية والعالج الموصي بها.ه. 

دليل عملية المراجعة:
ــالت مــع 	  ــة بمراجعــة سياســة مســؤوليات المريــض وإجــراء مقاب ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــق مــن درايتهــم بالسياســة. ــن للتحق العاملي
ــؤوليات 	  ــة مس ــع وثيق ــد يالحــظ المراج ــة، ق ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــا الهيئ ــي تجريه ــة الت ــارة التقييمي ــاء الزي أثن

المريــض المعلنــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي، وقــد يقــوم المراجــع أيًضــا بمراقبــة كيــف يتلقــى المرضــى معلومــات حــول 
ــؤولياتهم. مس

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى بمركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة توجــه عمليــة تحديــد مســؤوليات المرضــى وذويهــم كمــا هــو مذكــور فــي الغــرض . 1

مــن نقطــة )أ( إلــى نقطــة )هـ(.
جميع العاملين على دراية بمسؤوليات المرضى وذويهم.. 2
ــالج . 3 ــز الع ــي مرك ــار ف ــن االنتظ ــن العامة/أماك ــي األماك ــة ف ــم معلن ــى وذويه ــؤوليات المرض ــن مس ــدة ع ــة معتم ــد الئح توج

ــم. ــى وذويه ــن والمرض ــة للعاملي ــا مرئي ــة تجعله ــي بطريق الطبيع
يتم تزويد المرضى بالمعلومات عن مسؤولياتهم كتابياً أو بطريقة أخرى يفهمها المريض وذويه.. 4
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المعايير ذات الصلة:
PCC.01 : حقــوق المريــض وذويــه ، PCC.04  : تثقيــف المريــض وذويــه ، PCC.09  : التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى وذويهــم 

والشــكاوى والمقترحات

ــة  ــة، والعقلي ــة، والجنســية، والعاطفي ــن اإلســاءة الجســدية، واللفظي ــات الخاصــة م ــة المرضــى ذوي االحتياج PCC.03: حماي
والنفســية.

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

المرضى ذوي االحتياجات الخاصة 

الغرض:
يجــب حمايــة المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي جميــع األوقــات بمــا يحفــظ كرامتهــم ويحميهــم مــن جميــع أنــواع االنتهــاكات 
وذلــك وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح المحليــة، كمــا يجــب أن يتأكــد مركــز العــالج الطبيعــي مــن مشــاركة أســر المرضــى ذوي االحتياجــات 
الخاصــة فــي وضــع خطــة رعايــة وعــالج المرضــى وبخاصــة األطفــال منهــم، وكذلــك يجــب توفيــر التعليــم المناســب للمرضــى ذوي 
االحتياجــات الخاصــة وأســرهم لجعلهــم علــى درايــة كاملــة بجميــع التدابيــر الممكنــة لمنــع جميــع أنــواع اإلســاءة التــي قــد تحــدث أو 
يشــتبه فــي حدوثهــا أثنــاء تقديــم خدمــات العــالج الطبيعــي. كمــا يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي النظــر فــي كيفيــة توفيــر العــالج 
الــالزم لــكل مريــض لتحقيــق األهــداف المرجــوة والتــي لهــا أهميــة كبيــرة وتؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة للفــرد مــن خــالل تقديــم أفضــل 

ــارف والمهارات. المع
لــذا يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي الــذي يتعامــل مــع المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة وضــع وتنفيــذ سياســة وإجــراءات 

تتنــاول علــى األقــل مــا يلــي:
تحديد أنماط اإلعاقة وأنواعها وتحديد المرضى ذوي االحتياجات الخاصة.أ. 
كيفيــة إشــراك المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة وذويهــم فــي جميــع القــرارات المتعلقــة بخطــة العــالج الطبيعــي الخاصــة ب. 

بهــم.
اإلجــراءات المتبعــة لحمايــة المرضــى، وخاصــة األطفــال، ذوي االحتياجــات الخاصــة من اإلســاءة الجســدية واللفظية والجنســية ج. 

والعاطفيــة والعقلية والنفســية.
آلية اإلبالغ عن أي انتهاكات محتملة ضد المرضى ذوي االحتياجات الخاصة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة التعامــل مــع المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة 	 

أثنــاء جلســة مراجعــة الوثائــق، وتليهــا مقابلــة العامليــن للتحقــق مــن درايتهــم بالسياســة.
ــى ذوي 	  ــة المرض ــة لحماي ــر المتبع ــة التدابي ــة مالحظ ــول كيفي ــرة ح ــف األس ــة تثقي ــة عملي ــة بمالحظ ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

االحتياجــات الخاصــة.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابــالت مــع عائــالت المرضــى لتقييــم مشــاركتهم فــي 	 

خطــة رعايــة المريــض.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة تتنــاول حمايــة المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن جميــع أنــواع . 1

اإلســاءة التــي تشــمل علــى األقــل العناصــر الــواردة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( حتــى النقطــة )د(.
العامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي علــى درايــة بكيفيــة مالحظــة واإلبــالغ عــن أي انتهــاكات قــد تحــدث ضــد المرضــى ذوي . 2

االحتياجــات الخاصــة.
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أسر المرضى ذوي االحتياجات الخاصة، وخاصة األطفال، يشاركون في خطة الرعاية وأية قرارات ذات صلة.. 3
أســر المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة، وخاصــة األطفــال، علــى درايــة بكيفيــة مالحظــة أي انتهــاكات محتملــة واإلبــالغ . 4

عنهــا.

المعايير ذات الصلة:
PCC.01: حقــوق المريــض وذويــه ، PCC.08: كرامــة المريــض وخصوصيتــه وســرية معلوماتــه ، PCC.09 الشــكاوى، 

المقترحــات والتغذيــة الراجعــة مــن المرضــى، OGM.05 :اإلدارة األخالقيــة

تمكين وإشراك المرضى وذويهم
PCC.04: عملية تثقيف المريض وذويه تتم بطريقة واضحة

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

تثقيف المريض وذويه

الغرض:
يســاعد تثقيــف وتعليــم المريــض وذويــه علــى فهــم عمليــة الرعايــة وخطــة العــالج ويزيــد مــن تمكيــن المرضــى وذويهــم مــن اتخــاذ 
ــة.  ــرة الرعاي ــة التثقيــف خــالل فت ــى المرضــى وذويهــم المشــاركة فــي عملي ــة. ويجــب عل ــى المعرف ــة عل قــرارات مســتنيرة ومبني

ويقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتســجيل أنشــطة تثقيــف المريــض فــي الســجل الطبــي للمريــض.
 كمــا يجــب عــل مركــز العــالج الطبيعــي وضــع سياســة تثقيــف المريض/األســرة وتحديــد اإلجــراءات، التــي تتنــاول علــى األقــل مــا 

: يلي
تحديد احتياجات المريض وذويه.أ. 
توفير طرق التثقيف التي تتفق مع قيم المريض وذويه والمستوى التعليمي.ب. 
يتم تحديد العوائق التي تواجه عملية التثقيف والتعليم كالعائق اللغوي على سبيل المثال.ج. 
تشخيص المريض والتعرف على حالته.د. 
خطة/برنامج الرعاية والعالج.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة التــي تصــف عمليــة تثقيــف وتعليــم المريــض 	 

وذويــه.
ــف 	  ــة تثقي ــم بعملي ــم درايته ــن لتقيي ــع العاملي ــالت م ــة بإجــراء مقاب ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــه. ــض وذوي المري
أثنــاء مراجعــة ســجالت المرضــى المفتوحــة والمغلقــة، قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بفحــص 	 

األنشــطة التثقيفيــة والتعليميــة المســجلة فــي الســجل الطبــي لتقييــم مــدى إنجازهــا واكتمالهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة تحــدد عمليــة تثقيــف المريــض وذويــه التــي تشــتمل علــى األقــل علــى . 1

النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )ه(.
جميع العاملين على دراية بعملية تثقيف المرضى وذويهم وكيفية توثيقها.. 2
يتــم تحديــد )تقييــم( احتياجــات المرضــى التثقيفيــة والتعليميــة، ويتــم تســجيل المســئول عــن تقديــم التثقيــف والطريقــة المســتخدمة . 3

فــي ســجل المريــض الطبــي.
يتلقى المرضى التثقيف المناسب لحالتهم وفقا للسياسات المعتمدة واإلجراءات.. 4
يتم تسجيل أنشطة تثقيف المريض في سجله الطبي.. 5
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المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقــوق المريــض وذويــه ، PCC.05 ، مــواد تثقيــف المرضــى وذويهــم ، PCC.06 الموافقــة المســتنيرة )المبنيــة علــى 

المعرفــة( / وإقــرار الرفــض، PCC.09: الشــكاوى المقترحــات والتغذيــة الراجعــة مــن المرضــى

PCC.05: تتوافر مواد تثقيف المريض بوضوح وبشكل مالئم.  
المالءمة

الكلمات الرئيسية:
مواد تثقيف المريض وذويه

الغرض:
يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي توفيــر المــواد التثقيفيــة للمرضــى وذويهــم عــن موضوعــات صحيــة معينــة بنــاًء علــى احتياجــات 
ــع التواصــل  ــى مواق ــو أو منشــورات عل ــارة عــن مقاطــع فيدي ــة عب ــد تكــون هــذه المــواد التثقيفي ــة المريــض. ق المجتمــع و/ أو حال
االجتماعــي أو كتيبــات أو رســائل نصيــة أو أشــكال أخــرى. وعلــى مركــز العــالج الطبيعــي أن يتأكــد أن تكــون هــذه المــواد 
متاحــة عنــد االحتيــاج إليهــا، خاصــة فــي أوقــات الحمــالت الصحيــة وضمــان أن المــواد التثقيفيــة يســهل فهمهــا بواســطة الجمهــور 
المســتهدف لذلــك ومــن الممكــن أن تكــون بمختلــف اللغــات أو بصــور إيضاحيــة إذا تطلــب األمــر. ويجــب أن تحتــوي المــواد التثقيفيــة 

للمريــض علــى معلومــات ذات صلــة وقائمــة علــى األدلــة وتتطابــق مــع خطــة الرعايــة الفرديــة المخصصــة لــكل مريــض.
ويجب أن يضع مركز العالج الطبيعي عملية واضحة للتثقيف تشمل على األقل ما يلي:

أن تغطي المواد التثقيفية االحتياجات التثقيفية والطبية للمريض وذويه. أ. 
تطبيق أساليب التثقيف والتعليم المناسبة لتتناسب مع القيم والمستوى التعليمي للمريض وذويه وباللغة التي يفهمونها.ب. 
تحديد أماكن توزيع ووضع المواد التثقيفية للمريض.ج. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عمليــة وصــف االحتياجــات التثقيفيــة للمريــض وذويــه 	 

وقــد يقــوم بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن لتقييــم كامــل درايتهــم بهــا.
أثنــاء الزيــارة التقييميــة، قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة توافــر المــواد التثقيفيــة للمرضــى فــي األماكــن والمواقــع المحــددة 	 

وفقًــا لسياســة المركــز.

أدلة التطابق مع المعيار:
يحدد مركز العالج الطبيعي األماكن والمواقع التي يتم فيها توزيع المواد التثقيفية للمرضى.. 1
مواد تثقيف المرضى متوفرة بسهولة في األماكن والمواقع التي حددها مركز العالج الطبيعي.. 2
تحتوي مواد تثقيف المريض على المعلومات ذات الصلة والقائمة على األدلة.. 3
العاملين بالمركز على دراية بمواد التثقيف ويعرفون كيفية تمكين المريض الستخدامهم.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقوق المريض وذويه ، PCC.04 تثقيف المريض وذويه ، OGM.08. المبادرات المجتمعية
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ُمشاركة المريض وذويه
PCC.06: يُنشأ مركز العالج الطبيعي ويحافظ على آلية تشاركية مستمرة أثناء اتخاذ القرارات خالل تقديم الخدمة. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

الموافقة المستنيرة )المبنية على المعرفة( / الرفض

الغرض:
ــة  ــة الصحي ــة بالرعاي ــه عالق ــل إجــراء تدخــل ل ــى إذن قب ــة الحصــول عل ــة( هــي عملي ــى المعرف ــة عل ــتنيرة )المبني ــة المس الموافق
للمريــض، وقبــل الكشــف عــن أي معلومــات متعلقــة بالمريــض، ويتــم الحصــول علــى الموافقــة العامــة عنــد أول تعامــل مــع المريــض 

لضمــان توافــر جميــع األنــواع مــن الرعايــة والخدمــات التــي يحتاجهــا المرضــى.
وللحصــول علــى الموافقــة، يجــب إبــالغ المريــض بجميــع العوامــل المتعلقــة بخطــة رعايتــه ممــا يســاعد المريــض علــى اتخــاذ قــرار 
مســتنير )مبنــي علــى المعرفــة(، و يجــب أن تكــون الموافقــة المســتنيرة )المبنيــة علــى المعرفــة( ســارية أثنــاء الوقــت أو اإلجــراء 
ــة نجــاح اإلجــراء أو التدخــل وخطــر  ــح احتمالي ــى توضي ــة المســتنيرة عل ــه ، كمــا يجــب أن تشــتمل الموافق ــة علي ــم الموافق ــذي ت ال
عــدم القيــام بــه، كمــا تشــتمل علــى إيضــاح فوائــد وبدائــل هــذا اإلجــراء، ويجــب اســتخدام إقــرار الرفــض المســتنير )المبنــي علــى 
المعرفــة( المحــدد لتوثيــق عمليــة الرفــض، و كذلــك يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفيــذ سياســة وإجــراءات لوصــف 

كيــف وأيــن تســتخدم الموافقــة المســتنيرة. 
يجب أن تشتمل السياسة على النقاط التالية على األقل:

قائمة اإلجراءات/التدخالت التي تحتاج إلى الموافقة المستنيرة )المبنية على المعرفة(، يجب أن تشتمل هذه القائمة على:أ. 
المواقف التي يتوقع فيها وجود مخاطر كبيرة أو آثار عكسية.. 	

أنشطة التصوير الفوتوغرافي والترويجي، وفي هذه الحاالت يمكن أن تكون الموافقة محددة الوقت أو الغرض.. 		
ــى . 			 ــي عل ــض المبن ــرار الرف ــد يســتخدم إق ــي، وق ــالج الطبيع ــج الع ــة/ برنام ــي عملي ــف خطــوة أو خطــوات ف ــض أو وق رف

ــض. ــة الرف ــق عملي ــض لتوثي ــة للمري المعرف
المواقــف المحــددة التــي يتــم فيهــا الحصــول علــى موافقــة شــخص آخــر غيــر المريــض، وآليــات الحصــول عليهــا وتســجيلها ب. 

ــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والسياســات المعتمــدة بمركــز العــالج الطبيعــي. وفقً
فترة سريان الموافقة.ج. 
يتــم التوقيــع علــى إقــرار الرفــض المبنــي علــى المعرفــة مــن قبــل أخصائــي العــالج الطبيعــي المســؤول عــن المريــض وتســجيله د. 

واالحتفــاظ بــه فــي ســجل المريــض الطبــي.

دليل عملية المراجعة:
ــة( 	  ــى المعرف ــة عل ــة المســتنيرة )المبني ــة بمراجعــة سياســة الموافق ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــة إقــرار الرفــض. ــى عملي والتــي تشــتمل أيضــاً عل
ــه مــع 	  ــه وتطابق ــم اكتمال ــة( للمريــض لتقيي ــى المعرف ــي عل ــة بفحــص نمــوذج الرفــض المســتنير )المبن ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

سياســة المركــز.

أدلة التطابق مع المعيار:
ــى المعرفــة( التــي . 1 ــة عل ــة الموافقــة المســتنيرة )المبني ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة لتوجيــه عملي ل

تشــمل مــا ورد فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )د(.
يتم تدريب وتعليم العاملين على كيفية تمكين المرضى من اتخاذ قرار مستنير )مبني على المعرفة(.. 2
الموافقة المستنيرة )المبنية على المعرفة( ُمنفذة ومستوفاه وسارية.. 3
يتــم التوقيــع علــى إقــرار الرفــض المســتنير مــن قبــل أخصائــي العــالج الطبيعــي المســؤول ويتــم تســجيله وحفظــه فــي ســجل . 4

المريــض الطبــي.
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المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقوق المريض وذويه ، PCC.04 تثقيف المريض وذويه ، PCC.05   مواد تثقيف المريض وذويه

ضمان الراحة الجسدية للمريض
PCC.07: تتوفر أماكن انتظار متمركزة حول المريض وذلك للخدمات المختلفة بمركز العالج الطبيعي. 

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

أماكن االنتظار

الغرض:
ــوف  ــق والخ ــعور بالقل ــزداد الش ــث ي ــض، حي ــة المري ــي تجرب ــر ف ــكل كبي ــة بش ــة مؤلم ــار مرحل ــات االنتظ ــن وأوق ــد أماك ــد تع ق
واالرتبــاك واالحبــاط واالنزعــاج عندمــا ينتظــر المريــض لوقــت طويــل حتــى يحصــل علــى الخدمــة، ويصبــح األمــر أكثــر احباطــاً 
إذا كانــت منطقــة االنتظــار بهــا مقاعــد غيــر مريحــة أو تفتقــر إلــى االحتياجــات األساســية لإلنســان أو كانــت شــديدة االزدحــام، وحتــى 
ال يضــع مركــز العــالج الطبيعــي المرضــى تحــت أي ضغــط إضافــي، يجــب توفيــر أماكــن انتظــار مريحــة وآمنــة ونظيفــة وجيــدة 

التهويــة ومجهــزة بــدورات الميــاه وميــاه الشــرب ومســاحتها مناســبة لألعــداد المتوقعــة مــن المرضــى المنتظريــن للخدمــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يالحــظ مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أمــكان االنتظــار مــن حيــث النظافــة والتهويــة واإلضــاءة ومراعــاه 

المســافات والســالمة.

أدلة التطابق مع المعيار:
أماكن االنتظار مضاءة جيدًا وجيدة التهوية ونظيفة وآمنة.. 1
مساحات أماكن االنتظار كافية للعدد المتوقع من المرضى.. 2
أماكن االنتظار مدعومة باحتياجات اإلنسان األساسية مثل دورات المياه ومياه الشرب.. 3
يتلقى المرضى معلومات حول المدة التي قد ينتظرونها عند تسجيلهم.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقوق المريض وذويه ، EFS.01 سالمة البيئة والمنشأة.

االستجابة الحتياجات المريض

PCC.08: حمايــة كرامــة المريــض وخصوصيتــه وســرية معلوماتــه أثنــاء جميــع مراحــل الرعايــة، مثــل أثنــاء التقييــم وتقديــم 
الرعايــة.

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

كرامة المريض وخصوصيته وسرية معلوماته

الغرض:
تتمثــل أحــد أهــم احتياجــات االنســان فــي التعامــل معــه باحتــرام وحفــظ كرامتــه. ومــن حــق المريــض الحصــول علــى رعايــة تتســم 
باالحتــرام والمراعــاة لــه فــي جميــع األوقــات والظــروف. وتعتبــر خصوصيــة المريــض أمــراً هامــاً خاصــة أثنــاء تقييــم حالتــه ونقلــه 
وتقديــم الرعايــة لــه. كمــا قــد يرغــب المرضــى فــي الحفــاظ علــى خصوصيتهــم مــن العامليــن أو المرضــى اآلخريــن أو حتــى مــن 
أفــراد األســرة المرافقيــن. لــذا يجــب أن يتعامــل مركــز العــالج الطبيعــي مــع معلومــات المريــض علــى أنهــا ســرية ويجــب أن يتــم 

وضــع وتنفيــذ عمليــات لحمايــة هــذه المعلومــات مــن التســرب أو الضيــاع أو ســوء االســتخدام.
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دليل عملية المراجعة:
أثنــاء الزيــارة التقييميــة، قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة أماكــن تقديــم الرعايــة للمرضــى 	 

لتقييــم مــا إذا كان يتــم الحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بإجــراء مقابــالت مــع المرضــى لتقييــم مــدى رضاهــم ومشــاركتهم فــي قــرار الســماح لألشــخاص الذيــن 	 

يمكنهــم حضــور عمليــة تقييــم المريــض.

أدلة التطابق مع المعيار:
تضمن أماكن تقديم الرعاية أنها تُقدم بطريقة محترمة وتراعي كرامة المريض وتقديره لذاته.. 1
يتم احترام خصوصية المريض أثناء جميع تقييمات العالج الطبيعي والرعاية والنقل.. 2
يتم الحفاظ على سرية معلومات المريض وفقًا للوائح والقوانين.. 3
يُسمح للمرضى بتحديد من يمكنه حضور عمليات التقييم أو الرعاية الخاصة بهم وهو جزء من عملية الموافقة العامة.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقــوق المريــض وذويــه ، PCC.03 المرضــى ذوى االحتياجــات الخاصــة ، IMT.02 ســريه وســالمة البيانــات 

والمعلومــات

االستجابة لصوت/ رغبات المرضى وذويهم
ــكاوى  ــات وش ــل مالحظ ــاس وتحلي ــى قي ــاًء عل ــة بن ــات المقدم ــين الخدم ــى تحس ــي عل ــالج الطبيع ــز الع ــل مرك PCC.09: يعم

ــالء. ــن العم ــم م ــم وغيره ــى وذويه ــات المرض ومقترح
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
الشكاوى والمقترحات والتغذية الراجعة من المرضى.

الغرض:
قــد تســاعد اســتبيانات التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى مركــز العــالج الطبيعــي علــى تحديــد طــرق تحســين األداء، وفــي النهايــة يترجم 
ذلــك إلــى خدمــات أفضــل ومرضــى أكثــر رضــاً. ويمكــن لمركــز العــالج الطبيعــي أن يحصــل علــى التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى 
 Focus Groups بطــرق مختلفــة: اســتطالعات الــرأي الهاتفيــة، اســتطالعات الــرأي الكتابيــة، أو مــن خــالل مجموعــات التركيــز

أو المقابــالت الشــخصية. 
وتســتخدم الكثيــر مــن مراكــز العــالج الطبيعــي اســتطالعات الــرأي الكتابيــة، والتــي تبــدو األكثر فعاليــة من حيــث التكلفــة والموثوقية. 
يضــع مركــز العــالج الطبيعــي وينفــذ سياســة وإجــراءات إلنشــاء نظــام موحــد للتعامــل مــع الشــكاوى والمقترحــات المختلفــة مــن 

المرضــى و /أو ذويهــم لتســهيل متابعــة الممارســات ومراقبتهــا والتعلــم منهــا.
ويجب أن تتناول السياسة ما يلي على األقل:

آليات إبالغ المرضى وذويهم بقنوات االتصال للتعبير عن الشكاوى والمقترحات.أ. 
عمليات تتبع شكاوى ومقترحات المريض وذويه.ب. 
مسؤولية الرد على شكاوى ومقترحات المرضى.ج. 
اإلطار الزمني لتقديم التغذية الراجعة للمرضى وأسرهم حول الشكاوى أو المقترحات المقدمة.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة التغذيــة الراجعــة مــن المريــض وذويــه بمــا فــي 	 

ذلــك الشــكاوى والمقترحــات.
خالل الزيارة التقييمية، قد يقوم مراجع الهيئة بتقييم عملية استخدام التغذية الراجعة من المريض وذويه لتحسين األداء.	 
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خــالل الزيــارة التقييميــة، قــد يتحقــق مراجــع الهيئــة مــن توزيــع وتوافــر نمــاذج االســتبيانات فــي المناطــق التــي تحددهــا سياســة 	 
المركز.

أدلة التطابق مع المعيار:
ــن . 1 ــات م ــكاوى والمقترح ــة والش ــة الراجع ــة التغذي ــه عملي ــدة لتوجي ــراءات معتم ــة وإج ــي سياس ــالج الطبيع ــز الع ــدى مرك ل

ــة )د(. ــى النقط ــة )أ( إل ــن النقط ــرض م ــي الغ ــواردة ف ــر ال ــل العناص ــى األق ــن عل ــي تتضم ــم والت ــى وذويه المرض
العاملون بالمركز على دراية بعملية تقديم الشكاوى والمقترحات والتغذية الراجعة من المرضى وذويهم.. 2
هنــاك دليــل علــى أن مركــز العــالج الطبيعــي قــد تلقــى، وتحــرى عــن، وحلــل، وفســر التغذيــة الراجعــة مــن المرضــى وأســرهم . 3

فــي غضــون األطــر الزمنيــة المعتمــدة.
هناك دليل على أن التغذية الراجعة والتقارير التي تمت دراستها قد تم أخذها في االعتبار عند تحسين األداء.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقــوق المريــض وذويــه ، PCC.02 مســؤوليات المريــض وذويــه ، QPI.02 مقاييــس األداء ، QPI.06 خطــة تحســين 

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

الغرض من الفصل:
إن الحصــول علــى الرعايــة هــي العمليــة التــي مــن خاللهــا يبــدأ المريــض فــي تلقــي خدمــات الرعايــة الصحيــة. وتيســير الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة هــو مســاعدة األشــخاص فــي طلــب مــوارد الرعايــة الصحيــة المناســبة مــن أجــل الحفــاظ علــى صحتهــم أو 
تحســينها. ويعــد الحصــول علــى الرعايــة مفهوًمــا معقــدًا ويتطلــب تقييــم أربعــة جوانــب علــى األقــل: توافــر الخدمــة، والقــدرة علــى 

تحمــل التكاليــف، واســتحقاق الخدمــة، وإمكانيــة الوصــول لمــكان الخدمــة. 
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 ضعفــاء اجتماعيـًـا أو نفســيًا.
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 يتمتعــون بفــرص متســاوية للحصــول علــى خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة تُقــدم بطريقــة تلبــي احتياجاتهــم طــوال حياتهم، 
ويتــم تنســيقها عبــر سلســلة متصلــة مــن الرعايــة، وتتســم بأنهــا شــاملة وآمنــة وفعالــة وتُقــدم فــي الوقــت المناســب وبكفــاءة وتحقــق 

القبــول والرضــا.
علــى المســتوى المحلــي، يركــز الدســتور المصــري علــى أهميــة حصــول جميــع المصرييــن علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، وقــد 
ــات الترخيــص ومســارات/ طــرق  ــة المنظمــة إلنشــاء مراكــز العــالج الطبيعــي الحــد األدنــى مــن متطلب حــددت القوانيــن المصري

الحصــول علــى الرعايــة. كمــا حــددت مدونــة األخــالق إطــار مســئوليات مقدمــي الرعايــة الصحيــة تجــاه المرضــى. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت الحكومــة المصريــة عــن مبــادرة كبــرى لعمليــة تحــول صناعــة الرعايــة الصحيــة فــي مصــر، حيــث يتــم 

فصــل التمويــل عــن تقديــم الخدمــة، فــي وجــود جهــة اعتمــاد تعمــل علــى قيــاس جــودة الخدمــات المقدمــة.
كل هــذا ســيكون تحــت مظلــة "التأميــن الصحــي الشــامل "، حيــث يتــم وضــع ضوابــط مــدى اســتحقاق المريــض للحصــول علــى 

الرعايــة ووضــع آليــات الحصــول علــى الخدمــة وآليــات اإلحالــة.
أثنــاء الزيــارة التقييميــة التــي تجريهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، ســيقوم المراجعــون بتقييــم عمليــة تدفــق المرضــى 
مــن وإلــى مركــز العــالج الطبيعــي ومــدى سالســة هــذه العمليــة. كمــا ســيقومون بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن ومراجعــة المســتندات 

المتعلقــة بالمعاييــر للتأكــد مــن أن اإلجــراءات بالمركــز تتــم بمســاواة وفاعليــة وكفــاءة. 

الهدف من الفصل:
الهــدف الرئيســي هــو التأكــد مــن أن مراكــز العــالج الطبيعــي توفــر وتحافــظ علــى الحصــول العــادل والفعــال للمرضــى علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة بطريقــة فعالــة وآمنــة. قــد يبــدأ المريــض فــي الحصــول علــى خدمــات العــالج الطبيعــي مــن خــالل أقســام المرضــى 
الداخليــة أو الخارجيــة، وأثنــاء توفيــر خدمــات العــالج الطبيعــي طــوال رحلــة المريــض، يجــب أن يكــون هنــاك شــخص مســؤول عــن 
خطــة رعايــة المريــض. وفــي بعــض األحيــان، يحتــاج المرضــى إلــى نقلهــم مــن مــكان إلــى آخــر، وقــد تنطــوي هــذه العمليــة علــى 

مخاطــر ســوء التعامــل وفقــدان بعــض المعلومــات، وعلــى المؤسســات تطويــر عمليــات لتجنــب هــذه المخاطــر.
وأخيًرا، عند النقل أو اإلحالة إلى خدمة خارج مركز العالج الطبيعي، يجب توثيق المعلومات الخاصة بذلك بوضوح.
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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
قانون رقم 3 لسنه 1985 لمزاولة مهنة العالج الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية.. 2
قانون التأمين الصحي الشامل )2018/2(. 3
منظمة الصحة العالمية، انتقال الرعاية )2016(. 4
قانون حقوق ذوي االحتياجات الخاصة )2018/10(.. 5
الكود المصري للبناء لذوي االحتياجات الخاصة. 6
قرار وزاري لوزارة الصحة بشأن مركز العالج الطبيعي بالمنشآت الصحية )1982/216(.. 7
قرار وزاري لوزارة الصحة بشأن ضوابط ممارسة العالج الطبيعي المستقلة )رقم 166 لسنة 2016(. 8
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التدفق الفعال للمرضى إلى مركز العالج الطبيعي
ــط  ــا وضواب ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــا للقواني ــي وفقً ــه للمرض ــة خدمات ــي إتاح ــي عل ــالج الطبيع ــز الع ــل مرك ACT.01: يعم

االســتحقاق المحــددة مســبقًا. 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
حصول المرضى على الرعاية 

الغرض:
حصــول المريــض علــى الرعايــة هــو العمليــة التــي يبــدأ بهــا المريــض فــي تلقــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، ومــن أجــل ضمــان 

الحصــول اآلمــن والمريــح علــى خدمــات مركــز العــالج الطبيعــي، يجــب تعريــف المرضــى وذويهــم بالخدمــات المتاحــة جيــداً
هــذا ويجــب األخــذ فــي االعتبــار توافــر الخدمــات والعوائــق التــي تحــول دون الوصــول إليهــا فــي ســياق وجهــات النظــر المختلفــة، 
واالحتياجــات الصحيــة، والخلفيــات الماديــة والثقافيــة لمختلــف فئــات المجتمــع، مثــل تقديــم الخدمــات علــى يــد متخصصــات متــى 

وأينمــا كان ذلــك مناســبًا للنســاء.
إن عمليــة تســجيل المريــض تتضمــن عــادة مراجعــة اســتحقاق المريــض لتلقــي خدمــات معينــة. وضوابــط هــذا االســتحقاق عــادة مــا 
يتــم تحديدهــا مســبقًا مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة وباالســتدالل بالقوانيــن واللوائــح وسياســات مركــز العــالج الطبيعــي. ومــن أجــل 

تحســين إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات المركــز، يجــب تعريــف المرضــى وذويهــم بالخدمــات المتاحــة. 
لذلك يجب على مركز العالج الطبيعي وضع سياسة وإجراءات تتناول على األقل ما يلي:

اإلعالن بشكل واضح وُمحدّث ودقيق عن خدمات المركز بما يتوافق مع القوانين واللوائح.أ. 
الوصــول الــى مركــز العــالج الطبيعــي يكــون آمــن ومناســب لظــروف المرضــى ويتضمــن جدولــه محــددة بوضــوح للمواعيــد ب. 

وعمليــة انتظــار للمرضــى تشــمل التعريــف المناســب، وتبــادل معلومــات واضحــة وكافيــة ومراعــاة الســالمة والراحــة.
يجب النظر في عملية تحديد العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمة.ج. 
ضمان عملية تسجيل آمنة ومريحة وموحدة.د. 

دليل عملية المراجعة:
ــز 	  ــى مرك ــة الوصــول إل ــي تصــف عملي ــة السياســة الت ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــي. ــالج الطبيع الع
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن والمرضــى لتقييــم درايتهــم بعمليــة حصــول المريــض علــى الرعايــة 	 

بالمركــز.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة لضمــان حصــول المرضــى علــى الرعايــة وتتضمــن جميــع العناصــر المذكــورة . 1

فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )د(.
يتــم تعريــف المرضــى بالخدمــات المتاحــة، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل وأنــواع الخدمــات، وتكلفــة كل خدمــة ومســار الحصول . 2

ــى الخدمة. عل
يوجد بالمركز عملية تسجيل آمنة ومريحة وموحدة.. 3

المعايير ذات الصلة:
 EFS.01 ، ــل ــة / النق ــة اإلحال ــة ، ACT.07 عملي ــتمرارية الرعاي ــيق واس ــه ، ACT.02 تنس ــض وذوي ــوق المري PCC.01 حق

ــي ــة المســح المبدئ ــة والمنشــأة ، ICD.01   عملي ســالمة البيئ
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ACT.02: يضع مركز العالج الطبيعي وينفذ مجموعة من العمليات لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمريض.
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
تنسيق واستمرارية الرعاية

الغرض:
فــي جميــع مراحــل الوصــول إلــى الرعايــة واســتمراريتها، تتــم المطابقــة بيــن احتياجــات المريــض والمــوارد المطلوبــة داخــل مركــز 
العــالج الطبيعــي وإذا لــزم األمــر، خارجــه.  ويتــم تعزيــز اســتمرارية تقديــم الخدمــات عندمــا يكــون لــدى جميــع أخصائــي العــالج 

الطبيعــي المعلومــات الحاليــة المطلوبــة عــن المريــض وكذلــك عــن التجــارب الطبيــة الســابقة ممــا يســاعد علــى اتخــاذ القــرار.
 ولكــي تتــم رعايــة المريــض بسالســة، يحتــاج المركــز إلــى وضــع/ تصميــم وتنفيــذ عمليــات الســتمرارية وتنســيق الرعايــة، وتحديــد 

أولويــات االحتياجــات اإلكلينيكيــة للمريــض، ووضــع ضوابط/معاييــر النتهــاء رعايــة المريــض أو عمليــة النقــل / اإلحالــة.
ويتعــاون العاملــون المســؤولون فــي وضــع وتنفيــذ عمليــات الرعايــة والتنســيق واالســتمرارية، ويمكــن دعــم هــذه العمليــات باســتخدام 
أدوات مثــل األدلــة االسترشــادية والمســارات اإلكلينيكيــة )Clinical pathways( وخطــط الرعايــة ونمــاذج اإلحالــة وقوائــم 

المراجعــة. 
وتوفــر مراكــز العــالج الطبيعــي الرعايــة/ البرنامــج للمرضــى الذيــن يمكــن تلبيــة احتياجاتهــم فــي إطــار إمكانيــات العامليــن بالمركــز 
ونطــاق الخدمــات بــه. ويجــب أن يتــم مالئمــة الرعايــة بنــاًء علــى تقييــم العــالج الطبيعــي للمريــض، وإعــادة التقييــم والنتائــج المرجــوة 
مــن الرعايــة. وتقــدم الرعايــة بشــكل موحــد للمرضــى مــن جميــع األعمــار بغــض النظــر عــن خلفيتهــم العرقيــة، القوميــة، حالتهــم 

االقتصاديــة، وأســلوب حياتهــم ومعتقداتهــم. 
تضــع مراكــز العــالج الطبيعــي سياســة تتنــاول جميــع المكونــات المذكــورة ســابقاً عــن اســتمرارية الرعايــة، بمــا فــي ذلــك إحالــة 

المرضــى عندمــا ال تتطابــق احتياجاتهــم مــع نطــاق خدمــات المركــز.

دليل عملية المراجعة:
ــي تصــف 	  ــة الت ــتمرارية الرعاي ــيق واس ــة تنس ــة سياس ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

ــز. ــات المرك ــاق خدم ــع نط ــم م ــا ال تتناســب احتياجاته ــة المرضــى عندم ــك إحال ــي ذل ــا ف ــة، بم ــتمرارية الرعاي ــات اس مكون
قــد يالحــظ مراجــع الهيئــة مــدى توافــر الخدمــات المقدمــة وفقــاً لنطــاق خدمــات المركــز، عنــد أول نقطــة اتصــال مــع المريــض 	 

وذويه.
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين بالمركز للتحقق من درايتهم بالسياسة المعتمدة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة معتمدة تتناول جميع مكونات تنسيق واستمرارية الرعاية.. 1
استمرارية الرعاية وتنسيقها واضحة وموثقة في جميع مراحل رعاية المريض.. 2
السجل )السجالت( الطبي للمريض متاح ومقسم ليشمل ويوثق جميع مراحل رعاية المريض.. 3

المعايير ذات الصلة:
ACT.01 حصــول المريــض علــى الرعايــة ، ICD.01 عمليــة المســح المبدئــي ، ACT.04 تقريــر اإلحالــة ، ACT.05 مســؤولية 

رعايــة المريــض ACT.07 عمليــة اإلحالــة / النقــل ، ACT.08 عمليــة "نهايــة الرعايــة"   IMT.01 نظــام إدارة الوثائــق
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لدى مركز العالج الطبيعي عملية واضحة وآمنة للتعريف الصحيح للمريض )NSR.01( :ACT.03
السالمة

الكلمات الرئيسية:
التعريف الصحيح للمريض

الغرض
إن تقديــــم رعايــــة أو تدخــــل للمريــــض الخطــــأ يعتبــر خطأ فادح، وقــــد يكــون لــه تبعــات خطيــــرة. ويعد اســتخدام ُمعّرفين لكل 

مريض هـــو اإلجراء األمثل فـــي الحـــد مـــن مثـــل هـــذه األخطاء والتي الممكـن منعهـا.
لــذا يجــب علــى المركــز وضــع آليــة التعريــف الصحيــح للمريــض والــذي يمكــن أن يقلــل مــن األحــداث الســلبية ويضمــن الوعــي 
ــة التعريــف الصحيــح  ــذ سياســة وإجــراءات لتوجيــه عملي الكامــل للعامليــن بهــا. يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفي

للمريــض.
يجب أن تتناول السياسة ما يلي على األقل:

وجود معّرفان فريدان للمريض )شخصيان(.أ. 
الحاالت التي يلزم فيها التحقق من هوية المريض.ب. 

دليل عملية المراجعة:
ــي تصــف 	  ــض الت ــح للمري ــف الصحي ــة التعري ــة سياس ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

ــتخدامها. ــوب اس ــة المطل المنهجي
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المكلفين/القائمين بتقديم رعاية المرضى وتقييم درايتهم بسياسة تعريف المريض. 	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــاط المذكــورة فــي . 1 ــى النق ــح للمريــض تشــتمل عل ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة للتعريــف الصحي ل

ــى النقطــة )ب(. الغــرض مــن النقطــة )أ( إل
العاملين على دراية بكيفية تطبيق سياسة التعريف الصحيح للمريض.. 2
تتم مراجعة عينة من السجالت الطبية للتحقق من االمتثال لسياسة التعريف الصحيح للمريض.. 3
يتم تسجيل معرفات المريض في الوقت المناسب في السجل الطبي لكل مريض وفقًا لسياسات المركز.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقوق المريض وذويه ، ACT.02 تنسيق واستمرارية الرعاية.

ACT.04: يتطلب مركز العالج الطبيعي تقرير إحالة المريض من الطبيب المعالج أيًا كان تخصصه.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
تقرير اإلحالة إلى مركز العالج الطبيعي

الغرض:
يعــد العــالج الطبيعــي جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة الرعايــة الشــاملة، ولضمــان أقصــى درجــة مــن الفاعليــة، يســتقبل مركــز العــالج 
الطبيعــي المرضــى الراغبيــن فــي تلقــي خدمــات العــالج الطبيعــي بتقريــر مكتــوب مــن الطبيــب المعالــج أيــاً كان تخصصــه، ويقــوم 

مركــز العــالج الطبيعــي بوضــع سياســة تتضمــن علــى األقــل مــا يلــي:
ضوابــط/ معاييــر قبــول المريــض الُمحــال بتقريــر مكتــوب مــن الطبيــب المعالــج أيــاً كان تخصصــه يحــدد علــى األقــل مــا أ. 

يلــي:
التشخيص الطبي للمريض.. 	
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الرعاية الطبية و/أو الجراحات التي أُجريت للمريض سابقاً.. 		
بيانات االتصال الخاصة بالطبيب لمزيد من المناقشات.. 			

عملية واضحة للتعامل مع تقارير االحالة غير المكتملة في حالة عدم اكتمال تقارير اإلحالة.ب. 
صالحية التقريرج. 

تعــد مشــاركة هــذه المعلومــات مــع أخصائــي العــالج الطبيعــي أمــًرا بالــغ األهميــة بالنســبة لــه / لهــا للوصــول إلــى تشــخيص العــالج 
الطبيعــي المناســب وبنــاء خطــة العــالج الطبيعــي وخطــة الرعايــة الفرديــة الخاصــة بــكل مريــض.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة اإلحالــة إلــى مركــز العــالج الطبيعــي التــي تتنــاول 	 

عمليــة اســتقبال المرضــى فــي مركــز العــالج الطبيعــي وضوابــط/ معاييــر قبــول المريــض الُمحــّول.
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة عدد مناسب من السجالت الطبية ويتحقق من توافر تقرير اإلحالة.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم درايتهم بضوابط/ معايير قبول المريض الُمّحول.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة تحــدد ضوابــط/ معاييــر قبــول المريــض الُمحــال إلــى مركــز العــالج الطبيعــي . 1

والتــي تشــمل علــى األقــل العناصــر الــواردة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )ج(.
تقرير إحالة المريض ُمَحدّث لضمان توثيق أحدث المعلومات.. 2
هناك عملية محددة وواضحة يتم اتخاذها في حالة وجود تقارير إحالة غير مكتملة.. 3
العاملون المسؤولون عن على دراية بعملية استقبال المريض وضوابط/معايير قبول المريض الُمحال.. 4

المعايير ذات الصلة:
ACT.01 حصــول المريــض علــى الرعايــة ، ACT.02 التنســيق واســتمرارية الرعايــة ، ACT.05 مســؤولية رعايــة المريــض، 

ACT.07 عمليــة اإلحالــة / النقــل.

المسار اآلمن والفعال للمرضى داخل مركز العالج الطبيعي
ACT.05: يضمن مركز العالج الطبيعي تحديد مسؤوليات ومسائالت واضحة ومحددة في تقديم الرعاية للمرضى.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

المسئوليات والمسائالت المتعلقة برعاية المرضى

الغرض:
يجــب أن يضــع مركــز العــالج الطبيعــي سياســة تصــف المســؤولية الواضحــة والمســاءلة فــي تقديــم رعايــة المرضــى. ولتقديــم رعايــة 
ــذي هــو  ــكل مريــض وال ــم تكليــف أخصائــي عــالج طبيعــي محــدد ل ــج، يت ــق أفضــل النتائ للمريــض بشــكل مناســب وفعــال وتحقي
األقــرب تخصصــاً لــه وفقــاً لحالــة المريــض اإلكلينيكيــة وتقييمــه. لــذا يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي أن يضــع سياســة تحــدد 

بشــكل صحيــح المســؤولية والمســاءلة لــكل أخصائــي عــالج طبيعــي يعمــل فــي المركــز تجــاه مريضــه. 
ويجب أن وتتناول السياسة على األقل ما يلي:

تكليــف أخصائــي عــالج طبيعــي واحــد مســؤول بشــكل أساســي عــن المريــض، وهــو األقــرب تخصصــاً وفقــاً لحالــة المريــض أ. 
اإلكلينيكيــة وتقييمــه.

توفيــر أخصائــي عــالج طبيعــي بديــل فــي حالــة عــدم توفــر األخصائــي المكلَّــف وذلــك بعــد إبــالغ المريــض والحصــول علــى ب. 
موافقتــه المســبقة.

التوثيق ذو الصلة في السجل الطبي للمريض.ج. 
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دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة المســؤولية والمســاءلة الواضحــة والتــي تشــمل 	 

ضوابــط/ معاييــر أخصائــي العــالج الطبيعــي المســؤول.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة والتحقــق مــن وجــود توقيــع أخصائــي العــالج الطبيعــي 	 

المســئول عنهــا.
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين المسؤولين لتقييم درايتهم بالسياسة المعتمدة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة آمنــة وواضحــة عــن المســؤولية والمســاءلة عــن رعايــة المرضــى . 1

التــي تتنــاول النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى النقطــة )ج(.
العاملون على وعي بالسياسة.. 2
يحتوي السجل الطبي للمريض على اسم أخصائي العالج الطبيعي المسؤول عن الرعاية وفي كل جلسة.. 3
ــي العــالج الطبيعــي . 4 ــى عندمــا يكــون أخصائ ــه بانتظــام حت ــي العــالج الطبيعــي المســؤول عن ــم بأخصائ ــى عل كل مريــض عل

ــر موجــود. المســئول غي
هناك عملية تسليم وتسلم واضحة يتم إجراؤها في حاالت تحويل / إحالة مسؤولية الرعاية.. 5

المعايير ذات الصلة:
ACT.02   تنســيق واســتمرارية الرعايــة ، ICD.01 عمليــة المســح المبدئــي ، ACT.04 تقريــر اإلحالــة ، ACT.08 عمليــة "نهايــة 

الرعايــة" ، WFM.02 التوصيــف الوظيفي.

ACT.06: يعمــل مركــز العــالج الطبيعــي بالتعــاون مــع الشــركاء فــي المجتمــع لضمــان الراحــة والســهولة فــي وصــول المرضــى 
إلــى المركــز. 

المالءمة
الكلمات الرئيسية:

الراحة والسهولة في الوصول لمركز العالج الطبيعي

الغرض:
مــن أجــل ضمــان عمليــة وصــول ســهلة ومريحــة، يجــب توافــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الضروريــة وتيســير الحصــول عليهــا فــي 
إطــار زمنــي محــدد. هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب مراعاتهــا فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الرعايــة الصحيــة. ويجــب أن 
يعمــل مركــز العــالج الطبيعــي الــذي يســعى للحصــول علــى االعتمــاد، مــع الســلطات أو أفــراد المجتمــع لضمــان توافــر وســائل نقــل 
عــام مناســبة وضمــان توافــر مســارات الوصــول المناســبة مثــل المنحــدرات والمســارات للكراســي المتحركــة والعربــات وممــرات 
وصــول مناســبة، كمــا يجــب أن تحــدد مراكــز العــالج الطبيعــي العوائــق المحتملــة للوصــول مثــل وجــود حاجــز مــادي مثــل القنــوات 

المائيــة أو حتــى عــدم وجــود عالمــات واضحــة لتوجيــه رحلــة المريــض داخــل مركــز العــالج الطبيعــي.

دليل عملية المراجعة:
خــالل الزيــارة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، قــد يالحــظ مراجــع الهيئــة مســارات الوصــول 
إلــى مركــز العــالج الطبيعــي، وتحديــد العوائــق المحتملــة للوصــول مثــل عــدم وجــود وســائل نقــل قريبــة، ووجــود حاجــز مــادي مثــل 

القنــوات المائيــة أو حتــى عــدم وجــود عالمــات واضحــة توجــه المريــض خــالل رحلتــه فــي مركــز العــالج الطبيعــي.

أدلة التطابق مع المعيار:
ــى المركــز . 1 ــد احتياجــات المرضــى فــي الوصــول إل ــل لتحدي ــة وتحلي ــم االحتياجــات الحالي يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتقيي

بســهولة وراحــة.
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تدابير الوصول إلى المركز مثل المنحدرات والكراسي المتحركة وعربات التروللي متوفرة للمرضى الذين يتم خدمتهم.. 2
يسهل وصول المرضى ذوي االحتياجات الخاصة إلى المركز.. 3
عندمــا ال تكــون الخدمــات ســهلة الوصــول بالنســبة للمرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة، يتــم اتخــاذ اإلجــراءات لضمــان توفــر . 4

هــذه الخدمــات لهــم.

المعايير ذات الصلة:
ACT.01 حصــول المريــض علــى الخدمــة ، ICD.01 عمليــة مســح/تحديد احتياجــات المريــض، و EFS.01 ســالمة البيئــة 

ــأة. والمنش

ACT.07: يضمن مركز العالج الطبيعي عملية إحالة/ نقل خدمة المريض بشكل فعال ودقيق.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية
عملية اإلحالة/ نقل الخدمة

الغرض
بالنســبة لمركــز العــالج الطبيعــي، يعــد وجــود نظــام فعــال إلحالــة/ نقــل خدمــة المريــض جــزًءا ال يتجــزأ لضمــان حصــول المرضــى 
علــى الرعايــة المثلــى فــي الوقــت المناســب وبالمســتوى المناســب، لــذا يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفيــذ سياســة 
ــاًء علــى احتياجــات  ــة/ نقــل خدمــة المريــض بشــكل مناســب فــي غضــون اإلطــار الزمنــي المعتمــد، وبن وإجــراءات لضمــان إحال
المريــض المحــددة، مــن خــالل االسترشــاد بأدلــة العمل/البروتوكــوالت اإلكلينيكيــة، ويعمــل تســجيل التغذيــة الراجعــة مــن اإلحالــة 

واالســتجابة لهــا علــى اســتمرارية الرعايــة. 
يجب أن تتناول سياسة اإلحالة/النقل ما يلي على األقل:

يبدأ التخطيط لإلحالة/ النقل بمجرد إتمام التقييم البدني األولي ومتى يكون ذلك مناسباً للمريض وذويه.أ. 
أخصائي العالج الطبيعي المسؤول عن طلب وتنفيذ إحالة المرضى.ب. 
الضوابــط/ المعاييــر المحــددة لمــدى مالءمــة اإلحــاالت/ نقــل الخدمــة خــارج مركــز العــالج الطبيعــي، والقائمــة علــى النطــاق ج. 

المعتمــد لخدمــات المركــز، واحتياجــات المريــض الســتمرارية الرعايــة.
التنسيق مع جهات اإلحالة / النقل، إن أمكن، مع مستويات الرعاية األخرى والمؤسسات األخرى.د. 
يجب أن يتضمن تقرير اإلحالة / نقل خدمة المريض ما يلي على األقل:ه. 
تعريف المريض تعريفاً صحيحاً.. 	

سبب اإلحالة.. 		
المعلومات التي تم جمعها من خالل التقييمات والرعاية.. 			
الرعاية المقدمة / البرنامج.. 		
وسائل النقل والمتابعة المطلوبة، إذا اقتضت الحاجة.. 	

حالة المريض عند اإلحالة.. 		
الوجهة عند اإلحالة.. 			

اسم أخصائي العالج الطبيعي المسؤول الذي قرر إحالة المريض.. 				

دليل عملية المراجعة:
ــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحــي بمراجعــة سياســة اإلحالة/النقــل التــي تصــف السياســة المعتمــدة 	  قــد يقــوم مراجــع الهيئ

ــالت. ــي لإلحاالت/التحوي ــالج الطبيع ــز الع ــات مرك وعملي
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة السجالت الطبية المغلقة لمريض تم نقله/إحالته.	 
قد يقوم مراجع الهيئة أيًضا بمقابلة العاملين لتقييم مدى درايتهم بالعملية.	 
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أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة إحالــة/ نقــل معتمــدة تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إلــى . 1

النقطــة )هـ(.
جميع العاملين المشاركين في إحالة/ نقل خدمة المرضى على دراية بسياسة اإلحالة بمركز العالج الطبيعي.. 2
يتــم تســجيل أمــر اإلحالــة/ النقــل بشــكل واضــح وفــي الوقــت المناســب وبشــكل محــدد وفــي نمــوذج محــدد فــي الســجل الطبــي . 3

للمريــض.
تتم مراجعة التغذية الراجعة من اإلحالة/ النقل وتوقيعها وتسجيلها في السجل الطبي للمريض.. 4

المعايير ذات الصلة:
ACT.02 تنسيق واستمرارية الرعاية ، ACT.04 تقرير اإلحالة ، ACT.05 مسؤولية رعاية المريض

المسار اآلمن والفعال للمرضى خارج مركز العالج الطبيعي
ACT.08: لــدى مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة واضحــة ومحــددة إلنهــاء الرعايــة / البرنامــج للمرضــى وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح 

المحليــة ذات الصلــة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
عملية "إنهاء الرعاية".

الغرض:
بالنســبة لمركــز العــالج الطبيعــي، يعــد اإلنهــاء الفعــال لعمليــة رعايــة المرضــى جــزًءا ال يتجــزأ لضمــان حصــول المرضــى علــى 
الرعايــة المثلــى فــي الوقــت المناســب وبالمســتوى المناســب. لــذا يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفيــذ سياســة لضمــان 

إنهــاء رعايــة / برنامــج المريــض بشــكل مالئــم وفــي الوقــت المناســب وفقـًـا للقوانيــن واللوائــح المحليــة ذات الصلــة. 
يجب أن تتناول السياسة ما يلي على األقل:

العاملون المسؤولون عن إصدار أوامر إنهاء رعاية / برنامج العالج الطبيعي للمريض.. 	
الضوابط / المعايير المحددة لـ "إنهاء الرعاية" بناًء على خطة الرعاية واحتياجات المريض.. 		

يجــب أن يشــمل التخطيــط إلنهــاء رعايــة / برنامــج العــالج الطبيعــي إشــراك المريــض وذويــه، إذا كان ذلــك مناســباً، كجــزء . 			
مهــم مــن رعايــة / برنامــج العــالج الطبيعــي للمريــض، يتــم عمــل نســخة مــن تقريــر "إنهــاء الرعايــة " ويجــب تســجيلها 

واالحتفــاظ بهــا فــي الســجل الطبــي لــكل مريــض حــال إنهــاء رعايتــه/ برنامــج الرعايــة.
يجب أن يتضمن تقرير "إنهاء الرعاية" على األقل ما يلي:

سبب اإلحالة إلى العالج الطبيعي.أ. 
تشخيص العالج الطبيعي المؤقت و / أو النهائي.ب. 
االستنتاجات الهامة.ج. 
اإلجراءات التي تم تنفيذها.د. 
حالة المريض ووجهته عند إنهاء رعاية/ برنامج العالج الطبيعي.ه. 
تعليمات ما بعد إنهاء الرعاية بما في ذلك النظام الغذائي وبرنامج التمرينات العالجية.و. 
اسم أخصائي العالج الطبيعي المسؤول الذي قرر إنهاء رعاية/ برنامج العالج للمريض.ز. 

دليل عملية المراجعة
ــة إنهــاء 	  ــي تصــف عملي ــة" الت ــة بمراجعــة سياســة "إنهــاء الرعاي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــة مريــض العــالج الطبيعــي. رعاي
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قد يقوم مراجع بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم درايتهم بعملية "إنهاء الرعاية/ برنامج العالج الطبيعي" للمريض.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة عينة مناسبة من السجالت الطبية وفحصها للتأكد من اكتمال تقرير "إنهاء الرعاية".	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة وإجــراءات واضحــة إلنهــاء رعايــة/ برنامــج المريــض الــذي يتنــاول العناصــر . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة 	( إلــى النقطــة 			(.
العاملين على دراية بعملية إنهاء رعاية المرضى.. 2
يتم تسجيل أمر "إنهاء الرعاية" بوضوح في تقرير محدد في السجل الطبي للمريض.. 3
يتم تسجيل سبب إنهاء رعاية / برنامج العالج الطبيعي بالسجل الطبي للمريض.. 4
يتضمن تقرير "إنهاء الرعاية" جميع المكونات المطلوبة في الغرض من النقطة )أ( إلى النقطة )ز(.. 5

المعايير ذات الصلة:
PCC.04 تثقيف المريض وذويه ، PCC.05 ، مواد تثقيف المريض وذويه ، ACT.07 عملية اإلحالة / نقل الخدمة
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تقديم الرعاية المتكاملة
Integrated Care Delivery

الغرض من الفصل:
يعد العالج الطبيعي عنصراً أساسياً في مفهوم تقديم الرعاية المتكاملة في أي نظام رعاية صحية حول العالم.

ومــع زيــادة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، مثــل زيــادة الشــريحة الســكانية مــن كبــار الســن مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن ذوي 
األمــراض المزمنــة واالحتياجــات الخاصــة وزيــادة االعتــالل، جعلــت مــن خدمــات العــالج الطبيعــي عنصــًرا أساســيًا فــي تحســين 
ــات  ــى اعتمــاد الفئ ــاظ عل ــة والحف ــدان الوظيف ــل فق ــع وتقلي ــدور المتنامــي للعــالج الطبيعــي فــي من صحــة البشــر. هــذا مــا يفســر ال

األكثــر ضعفــاً علــى أنفســهم مثــل كبــار الســن فــي المجتمــع.
ومــع المضــي قُدُمــاً فــي تنفيــذ منظومــة التأميــن الصحــي الشــامل، والحاجــة المتزايــدة لخدمــات العــالج الطبيعــي فــي جميــع أنحــاء 

مصــر، أصبــح مــن الضــروري تقديــم هــذه الخدمــات فــي ثقافــة تتمحــور حــول المريــض.
ــم فصــل  ــث ت ــة فــي مصــر، حي ــة الصحي ــة تحــول صناعــة الرعاي ــرى لعملي ــة عــن مبادرتهــا الكب ومــع إعــالن الحكومــة المصري

ــاس جــودة الخدمــات المقدمــة. ــة، لقي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة االعتم ــن عــن مقدمــي الخدمــة، نشــأت هيئ الممولي
ــات  ــى الخدمــة وآلي ــن الصحــي الشــامل، حيــث توضــع ضوابــط اســتحقاق حصــول المرضــى عل ــة التأمي ــم تحــت مظل  كل هــذا يت

ــة. لإلحال
وتحتــاج مراكــز العــالج الطبيعــي إلــى االمتثــال لعــدد مــن القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم وتحافــظ علــى مبــادرات رعايــة صحيــة 

جديــدة.

الهدف من الفصل:
يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن هــذا الفصــل فــي التركيــز علــى توحيــد الرعايــة ووصــف المســح المبدئــي والتقييــم والرعايــة المقدمــة 
للمرضــى عنــد نقطــة االتصــال األولــى لـــلمريض بمركــز العــالج الطبيعــي. ثــم يصــف الفحــص األساســي والتقييــم وإعــادة التقييــم 

وعمليــات الرعايــة. 
بعــد ذلــك، تأتــي بعــض األقســام لوصــف، إمــا األنمــاط المختلفــة للتقييــم وعمليــات الرعايــة وفقــاً الحتياجــات المريــض، أو بنــاًء علــى 

احتماليــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا المريــض. 
وأخيًرا، نجد وصف للتقييمات الخاصة وعمليات الرعاية القائمة على الخدمات المقدمة بشكل خاص.

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
المدونة المصرية ألخالقيات مهنة الطب 2003/238 )مطبوعات نقابة األطباء(. 3
قانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل المصري. 4
قانون 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة. 5
متطلبات التفتيش وفقا لقوانين ولوائح وزارة الصحة. 6
قانون الرعاية الصحية بمراكز العالج الطبيعي رقم 51 لسنة 1981. 7
مدونة أخالقيات العالج الطبيعي المصرية رقم 16 لسنة 1997 . 8
قانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العالج الطبيعي. 9
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قرار وزاري لوزارة الصحة رقم 166 لسنة 2016 المنظم لضوابط الممارسة المستقلة لمهنة العالج الطبيعي.. 10
أدلة العمل الوطنية المصرية لممارسة العالج الطبيعي، 2021. 11
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 المسح المبدئي والتقييم والرعاية عند الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
ICD.01: يقوم مركز العالج الطبيعي بعملية مسح / تحديد الحتياجات المرضى.

 الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

عملية مسح/ تحديد احتياجات المرضى.

الغرض:
ــم  ــو الدع ــة وموظف ــة الصحي ــو الرعاي ــا مقدم ــي يؤديه ــة والت ــا المؤسس ــي تقدمه ــطة الت ــة األنش ــو مجموع ــات ه ــاق الخدم إن نط

والمديــرون والهيئــة الحاكمــة.
 يضــع مركــز العــالج الطبيعــي نطــاق خدمــات ُمحــدّث ومعتمــد لمطابقــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة للمريــض مــع نطــاق الخدمــات 

التــي يقدمهــا المركــز.  ويكــون نطــاق الخدمــات متاحــاً للمرضــى وذويهــم عنــد نقطــة االتصــال األولــى مــع المركــز.
عمليــة المســح هــي اســتراتيجية يتــم تطبيقهــا علــى الســكان لتحديــد احتماليــة وجــود بعــض االمــراض غيــر المشــخصة لــدى األفــراد 

الذيــن ال تظهــر عليهــم عالمــات أو أعــراض، ويُســمح لمقدمــي الرعايــة الصحيــة إجــراء المســح أو التقييــم بنــاًء علــى قدراتهــم.
 يضــع مركــز العــالج الطبيعــي سياســة تصــف عمليــة المســح / تحديــد االحتياجــات للمرضــى مــن أجــل معرفــة جميــع احتياجاتهــم 

وفقًــا للقوانيــن واللوائــح وبنــاًء علــى الخدمــات المقدمــة.

دليل عملية المراجعة:
ــد احتياجــات المرضــى بمركــز 	  ــة بمراجعــة سياســة مســح / تحدي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــز. ــات المرك العــالج الطبيعــي ونطــاق خدم
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة الموظفين للتحقق من درايتهم بالسياسة ونطاق خدمات المركز.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة السجل الطبي للمريض لتقييم مدى مطابقته لمتطلبات المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
نطــاق الخدمــات المعتمــد بالمركــز متــاح للمرضــى وذويهــم عنــد النقطــة األولــى لالتصــال، وذلــك لمطابقــة احتياجــات الرعايــة . 1

الصحيــة للمريــض مــع نطــاق خدمــات المركــز.
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة معتمدة تصف اجراءات مسح المرضى.. 2
يدرك العاملون نطاق خدمات المركز وكيفية تطبيق سياسة مسح احتياجات المرضى.. 3
نماذج مسح/ تحديد احتياجات المرضى متوفرة في المركز.. 4
يتــم إحالــة المرضــى/ نقلهــم إلــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة األخــرى عندمــا يكــون نطــاق خدمــة مركــز العــالج ال يتناســب . 5

مــع احتياجــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة بهــؤالء المرضــى.

المعايير ذات الصلة:
 ICD.02 نمــاذج تقييــم وإعــادة تقييــم العــالج الطبيعــي ، ICD.06 الفحــص المبدئــي لأللــم وتقييمــه والتعامــل معــه ، ICD.03 خطــة 
العــالج الطبيعــي المصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض ، ACT.05 المســئولية والمســائلة فــي رعايــة المريــض ، ACT. 01 إتاحــة 

حصــول المريــض علــى الخدمــة 
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ICD.02: يتم إجراء وتوثيق واالحتفاظ بالتقييم األولي وإعادة التقييم لمرضى العالج الطبيعي. 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
التقييم األولي / إعادة التقييم.

الغرض:
ــي  ــل أخصائ ــن قب ــة م ــة والوظيفي ــض الفســيولوجية والنفســية واالجتماعي ــة المري ــات حــول حال ــع المعلوم ــي هــو جم ــم األول التقيي

ــة العــالج الطبيعــي. ــي عملي ــى ف العــالج الطبيعــي المّرخــص، وهــي الخطــوة األول
يجــب أن يضــع مركــز العــالج الطبيعــي سياســة لتعريــف عمليــة التقييــم األولــي وإعــادة التقييــم، ويجــب أن يكــون محتــوى نمــاذج 

التقييــم وإعــادة التقييــم شــامل وموحــد، ويوثــق مســار ونتائــج كل إجــراء، ويمتثــل إلــى متطلبــات القوانيــن واللوائــح.
ــم الرعايــة وإعــادة  ــة لتقدي ــارات التالي ــة للمريــض فــي الزيــارات األولــى، بينمــا تكــون الزي ــم مناقشــة الشــكوى المبدئي عــادة مــا يت

التقييــم.  
يجب أن تتضمن استمارة تقييم العالج الطبيعي المبدئي على األقل ما يلي:

تاريخ وسبب اإلحالة إلى مركز العالج الطبيعي.أ. 
ما إذا سبق دخول المستشفى أو تلقي خدمات العالج الطبيعي أو الخضوع لجراحة أو إجراء تداخلي. ب. 
الحالة البدنية الحالية للمريض مثل مرونة الجسم ونطاق الحركة والتوازن والتنسيق.ج. 
أي قياسات إضافية مثل الطول والوزن.د. 
الحالة الوظيفية السابقة للجسم.ه. 
أعراض وعالمات اإلعاقة.و. 
الحاجة إلى اختبارات خاصة مثل اختبار سقوط الذراع وعدم االستقرار.ز. 
مدى تأثير نمط الحياة الروتيني على حالة المريض.ح. 
عناصر التاريخ المرضي والفحص المتعلقة بالتخصص.ط. 
تعليمات المتابعة كالغذاء والتمارين.ي. 

قــد يختلــف إعــادة التقييــم حســب حالــة المريــض أو التشــخيص الــذي يقــرره الطبيــب المعالــج. يجــب أن يحــدد مركــز العــالج الطبيعي 
الحــد األدنــى مــن المحتويــات المقبولــة، وتكــرار عمليــات إعــادة التقييــم، بعــد إعــادة االتصــال والترتيــب مــع الطبيــب المعالج. 

ــد  ــر، أو تحدي ــي واألخي ــم األول ــن التقيي ــرات بي ــد التغيي ــض وتحدي ــة للمري ــة الصحي ــم الحال ــادة تقيي ــم إلع ــادة التقيي ــراء إع ــم إج يت
االحتياجــات الجديــدة أو المســتمرة، ويجــب علــى أخصائــي العــالج الطبيعــي المســؤول تحديــث النتائــج المهمــة باســتمرار ويجــب 

ــا لسياســة المركــز. ــم فــي الوقــت المناســب وفقً ــم \ إعــادة التقيي ــى نمــاذج التقيي ــع عل ــك التوقي ــه كذل علي

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عينــة مــن الســجالت الطبيــة للتأكــد مــن اســتكمال نمــاذج 	 

التقييــم / إعــادة التقييــم ومحتواهــا.
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم مدى درايتهم بعملية التقييم / إعادة التقييم.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــى . 1 ــى األقــل عل ــة و التــي تشــتمل عل ــد هــذه العملي ــم لتحدي ــم وإعــادة التقيي ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة للتقيي ل

ــى )ي(  ــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إل ــاط المذكــورة ف النق
العاملون على دراية بكيفية تطبيق السياسة وتم تدريبهم عليها.. 2
يتم تسجيل نماذج التقييمات األولية وإعادة التقييم في السجل الطبي للمريض في غضون إطار زمني محدد.. 3
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المعايير ذات الصلة:
ICD.04 أدلــة العمــل والبروتوكــوالت القائمــة علــى األدلــة ، ICD.03 خطــة العــالج الطبيعــي المصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض 
، ICD.03 خطــة العــالج الطبيعــي المصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض ICD.05 تقييــم احتماليــة مخاطــر الســقوط والوقايــة منهــا، 

ICD.06 فحــص مبدئــي وتقييــم وإدارة األلــم IMT.01 نظــام إدارة الوثائــق

ICD.03: يتم وضع خطة العالج الطبيعي المصممة طبقاً لحالة كل مريض مع تحديد النتائج واألهداف المرجوة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
خطة العالج الطبيعي المصممة طبقاً لحالة كل مريض

الغرض: 
يتــم تصميــم خطــة رعايــة لــكل مريــض مــن قبــل أخصائي/استشــاري العــالج الطبيعــي المســؤول بنــاًء علــى تقريــر اإلحالــة والتاريــخ 
ــاًء علــى نتائــج  المرضــى وتقييــم العــالج الطبيعــي ومشــاركة المريــض و / أو ذويــه، ويجــب تحديــث الخطــة حســب االقتضــاء بن

إعــادة تقييــم المريــض.
تعتمــد الخطــة علــى توصيــات الطبيــب المعالــج والتشــخيص الطبــي النهائــي، وتحــدد خطــة الرعايــة األهــداف، والمســتوى المتوقــع 
مــن الرعايــة، والمــدة المقترحــة والتكــرار المطلــوب للوصــول إلــى األهــداف والنتائــج المرجــوة، ويقــوم أخصائي/استشــاري العــالج 

الطبيعــي بتصميــم والتوقيــع علــى خطــة العــالج الطبيعيالمصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض.
يجــب أن يضــع مركــز العــالج الطبيعــي سياســة لوصــف العناصــر المطلوبــة لوضــع خطــة عــالج طبيعــي مصممــة طبقــاً الحتياجــات 

المريــض تتضمــن العناصــر التاليــة علــى األقل:
االحتياجات المحددة واإلجراءات والنتائج المرجوة مع األُطر الزمنية.أ. 
أي تغييرات في مستوى أداء/ وظائف المريض.ب. 
أي مشكلة غير مشكلة المريض األساسية.ج. 
احتياجات المريض ومتطلباته لتحقيق أفضل اعتمادية على النفس وتحسين نوعية الحياة.د. 
تقدم المريض في تحقيق األهداف المرجوة.ه. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة خطــة الرعايــة التــي تصــف عمليــة تصميــم خطــة 	 

رعايــة المريضالمصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة وفحــص المحتــوى واكتمــال نمــوذج خطــة رعايــة العــالج 	 

لطبيعي ا
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين لتقييم مدى درايتهم بالسياسة.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة المرضى وذويهم للتحقق من مشاركتهم في وضع وتصميم خطة الرعاية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة لضمــان وجــود خطــة رعايــة عــالج طبيعــي فرديــة لــكل مريــض . 1

تشــمل العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )ه(.
العاملون على دراية بسياسة ومكونات خطة العالج الطبيعيالمصممة طبقاً لحالة كل مريض.. 2
يقــوم أخصائي/استشــاري العــالج الطبيعــي بوضــع وتحديــث والتوقيــع علــى خطــة رعايــة العــالج الطبيعــي المصممــة طبقــاً . 3

لحالــة كل مريــض فــي الوقــت المناســب.
يتم تسجيل خطة العالج الطبيعي المصممة طبقاً لحالة كل مريض في السجل الطبي للمريض.. 4
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المعايير ذات الصلة
ــة  ــم احتمالي ــة. ، ICD.05 تقيي ــى األدل ــة عل ــوالت القائم ــل والبروتوك ــة العم ــم ، ICD.04 أدل ــف المرضــى وذويه PCC.04 تثقي

ــق ــم IMT.01 نظــام إدارة الوثائ ــم وإدارة األل ــي وتقيي ــا، ICD.06 فحــص مبدئ ــة منه مخاطــر الســقوط والوقاي

ICD.04: يتم وضع أدلة عمل الممارسة االكلينيكية واألدوات القائمة على األدلة بواسطة منهجية واضحة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
 أدلة العمل والبروتوكوالت القائمة على األدلة

الغرض:
ــل  ــة عم ــد أدل ــا تع ــز أفضــل الممارســات. كم ــة وتعزي ــرارات اإلكلينيكي ــل للق ــة كإطــار عم ــل الممارســة اإلكلينيكي ــة عم ــل أدل تعم
الممارســة اإلكلينيكيــة بيانــاً يتضمــن التوصيــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الرعايــة المثلــى للمريــض، ويجــب علــى مركــز العــالج 
الطبيعــي وضــع سياســة وإجــراء لتبنــى وتكييف/مالئمــة األدلــة اإلكلينيكيــة للتشــخيصات واإلجــراءات األكثــر شــيوًعا / خطــورة. 
ويجــب أن يتــم تقييــم أدلــة الممارســة االكلينيكيــة التــي تــم تبنيها/تكييفها/ومالءمتهــا مــن جانــب مركــز العــالج الطبيعــي ســنويًا علــى 

األقــل أو عنــد الحاجــة. 
يجب أن تتناول السياسة على األقل ما يلي:

كيف يتم تبني وتكييف/مالئمة أدلة عمل وبروتوكوالت الممارسة اإلكلينيكية ومراجعتها.أ. 
التقييم المنتظم ومتابعة مدى امتثال مركز العالج الطبيعي.ب. 
منهجية اختيار التشخيصات واإلجراءات األكثر شيوًعا /خطورة.ج. 
اإلطار الزمني المطلوب للتحديث، بناًء على األبحاث العلمية القائمة على األدلة.د. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة أدلــة عمــل الممارســة االكلينيكيــة التــي تصــف 	 

عمليــة إعــداد أدلــة عمــل وبروتوكــوالت العــالج الطبيعــي.
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم درايتهم بأدلة عمل وبروتوكوالت العالج الطبيعي.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــع . 1 ــة والتــي تشــمل جمي ــة عمــل الممارســة اإلكلينيكي ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة لتبنــي وتكييف/مالئمــة أدل ل

ــى )د(. ــات المذكــورة فــي الغــرض مــن النقطــة )أ( إل المكون
جميع العاملين على دراية بكيفية تطبيق السياسة.. 2
يتم تبني أدلة عمل الممارسة االكلينيكية وفقاً لمتطلبات السياسة.. 3
يتم تقييم أدلة عمل الممارسة االكلينيكية على األقل سنويًا.. 4
يتم تطبيق أدلة عمل الممارسة االكلينيكية على جميع المرضى الذين لديهم نفس الحالة اإلكلينيكية.. 5

المعايير ذات الصلة:
ICD.03 خطة العالج الطبيعي المصممة طبقاً لحالة كل مريض ، ICD.07 أدلة العمل اإلكلينيكية للمرضى األطفال ،

ICD.08 المرضــى والخدمــة عاليــة الخطــورة ، IPC.01 برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى، PTC.05 أدلة العمــل اإلكلينيكية 
ــة المنزلية للرعاي
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NSR.03( :ICD.05( يتم مسح وتقييم احتمالية مخاطر سقوط المريض و إدارتها بشكل آمن.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
 مسح احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منها.

الغرض: 
جميــع المرضــى عرضــة للســقوط؛ ولكــن البعــض أكثــر عرضــة لــه. عــادة مــا يتــم إجــراء عمليــة تقييــم للمخاطــر لتحديــد المرضــى 
األكثــر عرضــة بهــدف تقديــم تدابيــر وقائيــة مصممــة خصيًصــا لهــم ضــد الســقوط. وتعــد التدابيــر الوقائيــة األكثــر فاعليــة هــي تلــك 

المصممــة لــكل مريــض والموجهــة نحــو تقليــل المخاطــر التــي تــم تحديدهــا مــن خــالل تقييــم المخاطــر.
تتناول سياسة مسح/ تحديد احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منه على األقل ما يلي:

مسح/ تحديد احتمالية مخاطر سقوط المريض.أ. 
تشمل المخاطر تقييم األدوية وعوامل الخطورة األخرى.ب. 
اإلطار الزمني إلكمال عملية مسح احتمالية مخاطر السقوط وتوثيقهاج. 
ــي د.  ــاه والكراس ــان دورات المي ــرات، قضب ــان المم ــاءة، وقضب ــل اإلض ــقوط مث ــر الس ــل مخاط ــة لتقلي ــر العام ــتخدام التدابي اس

ــال. ــي ذات األقف ــات الترولل ــة أو عرب المتحرك

دليل عملية المراجعة: 
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة مسح احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منه.	 
ــم 	  ــة وفحــص مــدى اكتمــال محتــوى نمــاذج مســح/ تقيي ــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبي ــد يقــوم مراجــع الهيئ ق

ــة مخاطــر ســقوط المريــض. احتمالي
ــة مخاطــر ســقوط 	  ــم احتمالي ــأدوات مســح /تقيي ــم ب ــدى درايته ــم م ــئولين لتقيي ــن المس ــة العاملي ــة بمقابل ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــى. المرض
قد يراقب مراجع الهيئة اإلجراءات العامة لمنع سقوط المرضى.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــي . 1 ــه والت ــة من ــة مخاطــر الســقوط والوقاي ــدة وإجــراءات واضحــة لمســح احتمالي ــز العــالج الطبيعــي سياســة معتم ــدى مرك ل

ــى )د(  ــن النقطــة )أ( إل ــي الغــرض م ــاط المذكــورة ف ــاول النق تتن
طاقم العمل على دراية بسياسة مسح احتمالية مخاطر السقوط والوقاية منه.. 2
تتوفر نماذج كاملة لمسح/ تقييم احتمالية مخاطر سقوط المريض.. 3
يتم تطبيق التدابير الخاصة بالحد من مخاطر السقوط وتسجيلها في الملف الطبي للمريض.. 4

المعايير ذات الصلة:
 ICD.03 ، نمــاذج تقييــم وإعــادة تقييــم العــالج الطبيعــي ICD.02 ، أدلــة العمــل والبروتوكــوالت القائمــة علــى األدلــة ICD.04

خطــة العــالج الطبيعــي المصممــة طبقــاً لحالــة كل مريــض ، IMT.01 نظــام إدارة الوثائــق. 
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عمليات خاصة للمسح المبدئي وتقييم ورعاية المرضى
ICD.06: يتم إجراء مسح مبدئي وتقييم األلم لدى المرضى والتعامل معه وفقاً لذلك.

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

المسح مبدئي والتقييم والتعامل مع األلم.

الغرض:
لتوفيــر المزيــد مــن الراحــة للمريــض وتحســين وظائفــه ومســتوى رضــاه، يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي أن يضــع سياســة 

ــم لــكل المرضــى والتعامــل مــع األلــم حيثمــا ُوجــد.  وإجــراءات لضمــان إجــراء مســح مبدئــي وتقييــم لألل
تتناول هذه السياسة ما يلي على األقل:

منهجية المسح المبدئي لأللم تشمل جميع المرضى باستخدام أداة مالئمة وقائمة على الدليل للمسح المبدئي لأللم.أ. 
تحديد عملية تقييم أو إعادة التقييم.ب. 
طرق العالج الطبيعي المناسبة و / أو التقنيات المستخدمة للتعامل مع األلم.ج. 
معدل تكرار إعادة تقييم األلم.د. 
التوثيق المطلوب لنتائج تقييم وإعادة تقييم األلم إعادة وخطة العالج.ه. 

 .Passive or active(( يجب أن يركز أخصائي العالج الطبيعي المسؤول على تخفيف األلم إما بالعالج السلبي او النشط
مــن أمثلــة العــالج الطبيعــي الســلبي أكيــاس الحــرارة/ الثلــج والتنبيــه الكهربــي، أمــا العــالج الطبيعــي النشــط فيشــمل األنشــطة القائمــة 
علــى الحركــة، بمــا فــي ذلــك تماريــن اإلطــاالت وتماريــن زيــادة نطــاق الحركــة أو تماريــن تخفيــف اآلالم، ويجــب أن يضمــن العــالج 
الطبيعــي توفيــر األدويــة الالزمــة لعــالج المرضــى الذيــن يعانــون مــن آالم شــديدة عــن طريــق الطلــب المباشــر مــن الطبيــب المعالــج 

للمريض.

دليل عملية المراجعة: 
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة المسح المبدئي لأللم وتقييمه والتعامل معه.	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة وفحــص محتــوى ومــدى اكتمــال نمــاذج مســح/ تقييــم 	 

األلــم بهــا.
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم معرفتهم بفحص وتقييم األلم والتعامل معه.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــم التــي . 1 ــم والتعامــل مــع األل ــم وإعــادة التقيي ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة للمســح المبدئــي، التقيي ل

ــى )ه(. ــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إل ــاول النق تتن
يتم تعريف وتدريب العاملين على كيفية تطبيق السياسة.. 2
يخضع جميع المرضى للمسح المبدئي لأللم باستخدام أداة محدثة وقائمة على األدلة.. 3
يتم تقييم المرضى الذين يعانون من األلم وإعادة تقييمهم باستخدام أداة تقييم األلم المحدثة والقائمة على األدلة. . 4
يتــم التعامــل مــع المرضــى الذيــن يعانــون مــن األلــم باســتخدام طــرق وأســاليب العــالج الطبيعــي المناســبة لتخفيــف اآلالم عنــد . 5

الحاجــة ووفقــاً للسياســة. 
يتم توثيق تقييم األلم وإعادة التقييم وخطة التعامل مع المريض في سجل المريض الطبي.. 6

المعايير ذات الصلة:
ICD.04 أدلــة العمــل والبروتوكــوالت القائمــة علــى األدلــة، ICD.01 عمليــة مســح احتياجــات المرضــى، ICD.02 نمــاذج تقييــم 
ــام إدارة  ــض ، IMT.01 نظ ــة كل مري ــاً لحال ــة طبق ــي المصمم ــالج الطبيع ــة الع ــي، ICD.03 خط ــالج الطبيع ــم الع ــادة تقيي وإع

الوثائــق
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ICD.07: يتم تحديد أدلة العمل اإلكلينيكية القائمة على األدلة لتقييم العالج الطبيعي لألطفال والرعاية المقدمة لهم.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
أدلة العمل اإلكلينيكية للمرضى األطفال.

الغرض:
يحتــاج أي مركــز عــالج طبيعــي يتعامــل مــع المرضــى مــن األطفــال إلــى التأكــد مــن وجــود أدلــة العمــل اإلكلينيكيــة القائمــة علــى 
األدلــة واســتخدامها لتحديــد التقييــم وخطــة الرعايــة المناســبة للمرضــى. يتــم مراجعــة هــذه األدلــة وتحديثهــا مــرة واحــدة علــى األقــل 

ســنويًا. يجــب أن تتضمــن أدلــة العمــل اإلكلينيكيــة للمرضــى مــن لألطفــال علــى النقــاط التاليــة علــى األقــل:
تقييم القدرات المعرفية والرعاية.أ. 
الفحص المبدئي لألمراض الخلقية والرعاية.ب. 
مخططات النمو )مراحل التطور(.ج. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة أدلــة العمــل االكلينيكيــة للمرضــى مــن األطفــال والتــي 	 

تصــف عمليــة تقييــم وإعــادة تقييــم المرضــى مــن األطفــال.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة عــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة وفحــص محتــوى واكتمــال نمــاذج تقييــم وإعــادة تقييــم 	 

وخطــة الرعايــة للمرضــى مــن األطفــال
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم مدى درايتهم بعملية تقييم وإعادة تقييم المرضى من األطفال.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
أدلــة العمــل اإلكلينيكيــة القائمــة علــى األدلــة والخاصــة بالمرضــى مــن األطفــال متاحــة للعامليــن وتتضمــن علــى األقــل البنــود . 1

المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )ج( 
ــة فــي تقييــم وخطــة رعايــة العــالج . 2 ــة العمــل اإلكلينيكيــة القائمــة علــى األدل ــم ودرايــة بكيفيــة اســتخدام أدل العاملــون علــى عل

الطبيعــي.  
يتم مراجعة وتحديث أدلة العمل اإلكلينيكية للمرضى من األطفال سنويًا.. 3

المعايير ذات الصلة:
ICD.04 أدلة العمل والبروتوكوالت القائمة على األدلة ، PCC.03 المرضى ذوي االحتياجات الخاصة

تحديد المرضى والخدمات عالية الخطورة
ICD.08: يقوم مركز العالج الطبيعي بتحديد المرضى و الخدمات عالية الخطورة.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

المرضى ذوي المخاطر العالية والخدمات عالية الخطورة 

الغرض:
يحتــاج مركــز العــالج الطبيعــي إلــى التأكــد مــن وجــود أدلــة العمــل اإلكلينيكيــة القائمــة علــى األدلــة واســتخدامها فــي التقييــم المبكــر 
والتعــرف علــى المرضــى ذوي الخطــورة العاليــة. فــي حالــة رعايــة أي مــن المرضــى ذوي الخطــورة العاليــة المحدديــن أدنــاه، يجــب 
علــى مراكــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفيــذ أدلــة عمــل وإجــراءات للخدمــات المقدمــة وكذلــك المرضــى. يجــب أن يضــع مركــز 
العــالج الطبيعــي سياســة لتحديــد المرضــى ذوي المخاطــر العاليــة والخدمــات عاليــة الخطــورة. ووضــع التدابيــر المناســبة لتقليــل و 
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/ أو منــع المخاطــر اإلضافيــة.
وتشتمل الخدمات والمرضى ذوي الخطورة العالية على ما يلي على األقل:

رعاية المرضى المصابين بأمراض معدية.أ. 
رعاية مرضى ضعف المناعة.ب. 
رعاية المرضى الذين يتلقون العالج الكيميائي.ج. 
رعايــة الفئــات الضعيفــة مــن المرضــى، بمــا فــي ذلــك كبــار الســن الضعفــاء واألطفــال الذيــن ال يســتطيعون االعتمــاد علــى د. 

ــة و / أو اإلهمــال. ــن لخطــر ســوء المعامل أنفســهم والمرضــى المعرضي
رعاية المرضى النفسيين.ه. 

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة تحديــد المرضــى ذوي المخاطــر العاليــة والخدمات 	 

ــة الخطورة. عالي
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمقابلــة العامليــن المســؤولين لتقييــم درايتهــم بعمليــة تحديــد المرضــى ذوي المخاطــر العاليــة ونمــاذج 	 

التقييــم.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة للتعــرف المبكــر علــى المريــض ذو المخاطــر العاليــة والتــي تشــتمل علــى األقــل . 1

علــى النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )هـــ(.
يتم تثقيف العاملين وتدريبهم على كيفية تطبيق السياسة.. 2
تنفيذ تدابير لتقليل و / أو منع المخاطر اإلضافية.. 3
تحديد أي مخاطر إضافية قد تؤثر على المرضى ذوي المخاطر العالية والخدمات عالية الخطورة.. 4
يتم تتبع المخاطر اإلضافية المكتسبة من المركز وإدراجها في برنامج تحسين الجودة بالمركز.. 5

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقــوق المرضــى وذويهــم ، PCC.03 المرضــى مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ، PCC.04   تثقيــف المرضــى وذويهــم 

، QPI.03 خطــة إدارة المخاطــر ، QPI.06 خطــة تحســين األداء
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المعايير المتمركزة حول المؤسسة

القســـــم الثـالث
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القسم الثالث: المعايير المتمركزة حول المؤسسة
Section 3: Organization-Centered Standards

فــي القســم الســابق، كانــت ســالمة المرضــى والرعايــة المتمركــزة حــول المريــض هــي محــور االهتمــام، ولكــن ليــس المرضــى 
فقــط هــم العمــالء الوحيــدون فــي أنظمــة الرعايــة الصحيــة؛ فالعاملــون بالرعايــة الصحيــة يواجهــون مخاطــر أيضــاً. 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
ــى ســالمة مقدمــي الخدمــة: األمــان وضغوطــات العمــل  ــة عوامــل رئيســية عل ــر ثالث ــد تؤث ــم. وق ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف الصحي

ــكل التنظيمــي لمركــز العــالج الطبيعــي. والهي
ويعمــل التعــرض للضغوطــات لفتــرة طويلــة علــى التقليــل 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 مــن بيــن أكثــر ســت مهــن إرهاقــاً. وال يعانــي كل متخصصــي الرعايــة الصحيــة مــن نفــس مســتوى 
ــا للعديــد مــن الدراســات، أفــادت  الضغــط، وال يظهــر علــى جميعهــم عالمــات االحتــراق الذاتــي المهنــي )burnout( أيًضــا. ووفقً
الجمعيــة األمريكيــة للعــالج الطبيعــي )APTA( بــأن معــدل االحتــراق الذاتــي المهنــي للعامليــن فــي العــالج الطبيعــي يتحــول إلــى 
ــروض  ــون ق ــوط دي ــق، وضغ ــات التوثي ــة، متطلب ــات اإلنتاجي ــل متطلب ــره مث ــل كثي ــوم، بســبب عوام ــد ي ــاً بع ــرة يوم مشــكلة خطي

الطــالب وتحديــات الســداد والرواتــب التــي ال ترتفــع بمــا يتناســب مــع المتطلبــات الماليــة ألخصائــي العــالج الطبيعــي. 
ــدق  ــزال ي ــي العــالج الطبيعــي المصــري، ولكــن هــذا ال ي ــق مــع الوضــع الراهــن ألخصائ ــك العوامــل ال تتواف ــع، بعــض تل بالطب

ــي العــالج الطبيعــي فــي مصــر مســتقبالً. ــى أداء أخصائ ــر هــذه العوامــل عل ــة تأثي ناقــوس الخطــر حــول كيفي
ويرتكــز هــذا القســم علــى بعــض األفــكار الجديــدة حــول مالءمــة مــكان العمــل مــن أجــل توفيــر بيئــة آمنــة وفعالــة وُمحّســنة لتقديــم 

خدمــات الرعايــة الصحيــة.
إحــدى األدوات المســتخدمة لتصميــم هــذا القســم تســمى Health WISE ، وهــي أداة عمــل وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون 
مــع منظمــة الصحــة العالميــة. نشــأت هــذه األداة مــن التفكيــر التقليــدي حــول ســالمة المرضــى والتحســين بشــكل عــام، وهــي تصــف 

العمليــة والمدخــالت اللــذان قــد يؤديــا إلــى تحســين الســالمة فــي ُمختلــف مؤسســات الرعايــة الصحيــة.
تهــدف أداة "تحســين العمــل فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة" Health WISE إلــى تزويــد مؤسســات الرعايــة الصحيــة بــأداة عمليــة 
وتشــاركية وفعالــة مــن حيــث التكلفــة مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل واألداء والصحــة والســالمة المهنيــة للعامليــن فــي مجــال 
ــإلدارة  ــود المشــتركة ل ــم إدخــال تحســينات مســتدامة مــن خــالل الجه ــة. ويت ــة المقدم ــات الصحي ــة وجــودة الخدم ــة الصحي الرعاي
والعامليــن، مجتمعيــن فــي فريــق واحــد فعــال. وتضــع أداة "تحســين العمــل فــي قطــاع الخدمــات الصحيــة" المــوارد البشــرية الصحيــة 
فــي دائــرة االهتمــام وتتنــاول الموضوعــات األساســية فــي تقديــم الرعايــة ذات الجــودة. وتشــجع الجميــع علــى المشــاركة فــي جعــل 

مــكان عملهــم مكانًــا جيــدًا للعمــل وكذلــك فــي جعلــه بيئــة رعايــة صحيــة ذات جــودة يقدرهــا المرضــى والمجتمــع.
ونظــًرا ألن إدارة المؤسســة مســئولة عــن توفيــر هيــكل تنظيمــي فعــال لمركــز العــالج الطبيعــي، حيــث تكــون الهيئــة الحاكمــة محــددة 
ــي نحــو االســتراتيجية  ــز العــالج الطبيع ــي لتشــغيل مرك ــادة بشــكل تعاون ــل الق ــز، يعم ــدًا ومســتجيبة الحتياجــات امرك ــدا جي تحدي

المعتمــدة المتفــق عليهــا مســبقاً. 
ــر التعريــف والتثقيــف الكافييــن،  ــة بمركــز العــالج الطبيعــي، وتوفي ــد قــدرات وأدوار القــوى العامل ويتضمــن الهيــكل المنشــأ تحدي
ــات،  ــات والمعلوم ــجيل البيان ــة لتس ــا الالزم ــات والتكنولوجي ــة للمعلوم ــم إدارة قوي ــن ث ــتمرين. وم ــم المس ــة والتقيي ــك المتابع وكذل

ــات. ــات والمعلوم ــاط وتفســير البيان ــه التق ــوي إلدارة الجــودة يمكن ــج ق ــى برنام ــة إل باإلضاف
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عناصر الرعاية الصحية اآلمنة
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سالمة البيئة والمنشأة
Environmental and Facility Safety

الغرض من الفصل
تهــدف ســالمة البيئــة والمنشــأة فــي مركــز العــالج الطبيعــي إلــى تقليــل المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا المرضــى والــزوار والعاملين 
والمبانــي مــن خــالل االمتثــال للقوانيــن واللوائــح وأكــواد مكافحــة الحريــق وأكــواد البنــاء )إن وجــدت( مــن أجــل توفيــر بيئــة عمــل 

منة. آ
مــن وجهــة نظــر الســالمة، تنطــوي ســالمة البيئــة والمنشــأة علــى القيــام بجهــود وإجــراءات منظمــة لتحديــد مخاطــر مــكان العمــل 
ــة مــن واالســتجابة للحــوادث،  ــى الوقاي وتقليــل الحــوادث والتعــرض للمواقــف والمــواد الخطــرة. كمــا يشــمل تدريــب العامليــن عل

والتأهــب للطــوارئ واســتخدام المالبــس والمعــدات الوقائيــة.
علــى المســتوى العالمــي، ُوضعــت معاييــر تصميــم الرعايــة الصحيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى بنــاء ســليم لمركــز العــالج الطبيعــي 
والــذي يضمــن الســالمة والكفــاءة لجميــع المســتخدمين. كمــا يصــدر معهــد أدلــة عمــل المنشــآت الصحيــة )FGI( معاييــر دوريــة 
ــة وإدارة الصحــة والســالمة  ــة الصحــة العالمي ــن منظم ــا تضــع كالً م ــة، كم ــم المنشــآت الصحي ــى األبحــاث عــن تصمي ــة عل قائم
المهنيــة ومركــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا، والجهــات الفاعلــة الدوليــة األخــرى فــي مجــال الرعايــة الصحيــة معاييــر 

محــددة لمختلــف جوانــب تصميــم الرعايــة الصحيــة.
ــة والمنشــآت. ويجــب أن تحــدد وتفهــم مراكــز  ــي ســالمة البيئ ــاً ف ــة دوًرا هام ــات التنظيمي ــي، تلعــب المتطلب ــى المســتوى المحل عل
ــادرات  ــة. وتشــمل المب ــذ اإلجــراءات المطلوب ــة مــن أجــل تنفي ــة والمنشــآت ذات الصل ــح ســالمة البيئ ــع لوائ العــالج الطبيعــي جمي
الوطنيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: متطلبــات ترخيــص مركــز العــالج الطبيعــي، ومتطلبــات ترخيــص الوظائــف/ األجهــزة/ 

ــة.  ــن البيئ ــة، وقواني ــة المدني ــن الحماي المعــدات/ وترخيــص الوحــدات داخــل مركــز العــالج الطبيعــي، وقواني
وســوف يقابــل مراجــع الهيئــة العامليــن المســئولين عــن ســالمة البيئــة والمنشــأة ويناقــش المعاييــر المختلفــة لهــذا الفصــل، كمــا ســيقوم 
بمراجعــة الوثائــق، وتتبــع األنشــطة والوظائــف، وقيــاس وعــي المنشــأة حــول الســالمة.  يعــد القيــام بجولــة داخــل المنشــأة أداة مهمــة 

يســتخدمها المراجعــون لقيــاس مخاطــر الســالمة البيئيــة فــي مراكــز العــالج الطبيعــي.

الهدف من الفصل:
يبدأ هذا الفصل بالتخطيط واإلدارة الفعالة للسالمة البيئية بمركز العالج الطبيعي. 

ويلي ذلك ضرورة وضع خطط السالمة البيئية وتنفيذها ومراقبتها وتحسينها وتقييمها وتحديثها كل عام. 
ــال  ــج آمــن وفع ــم برنام ــد مشــكالت الســالمة وتقدي ــى تحدي ــدرة المركــز عل ــان ق ــي ضم ــذا الفصــل ف ــل الهــدف الرئيســي له ويتمث

ــة.  ــى ســالمة البيئ ــاظ عل للتعامــل مــع والحف
ويناقش الفصل ما يلي:

السالمة من الحريق: المنع، والكشف المبكر، واالستجابة، واإلخالء اآلمن في حالة نشوب حريق.	 
المواد الخطرة: التعامل اآلمن مع المواد الخطرة وتخزينها ونقلها واستخدامها والتخلص من النفايات الخطرة.	 
ــز 	  ــزة بمرك ــي أو مناطــق التشــييد أو األجه ــان أن المبان ــكان، مــع ضم ــع شــاغلي الم ــة لجمي ــل آمن ــة عم ــر بيئ الســالمة: توفي

ــزوار. ــن أو ال ــى المرضــى أو العاملي ــًرا أو مخاطــرة عل ــي ال تشــكل خط ــالج الطبيع الع
األمــن: حمايــة ممتلــكات جميــع شــاغلي المــكان مــن الضيــاع أو الســرقة أو التدميــر أو العبــث أو الوصــول أو االســتخدام غيــر 	 

المصــرح بــه.
المعدات الطبية: االختيار والفحص واالختبار والصيانة واالستخدام اآلمن لألغراض والمعدات الطبية.	 
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ــق 	  ــار وإصــالح المراف ــة واختب ــن خــالل انتظــام فحــص وصيان ــق م ــع المراف ــة جمي ــاءة وفعالي ــان كف ــق: ضم ــة المراف أنظم
ــل مخاطــر فشــل التشــغيل. ــن أجــل تقلي األساســية م

االســتعداد للكــوارث: االســتجابة للكــوارث وحــاالت الطــوارئ التــي يمكــن أن تحــدث داخــل المنطقــة الجغرافيــة لمركــز العــالج 	 
الطبيعــي 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
قوانين الحماية المدنية المصرية. 1
الئحة منظمة الصحة العالمية للصحة الدولية. 2
القانون الوطني للبيئة. 3
قوانين الحماية المدنية المصرية . 4
5 .www.mohp.org.eg متطلبات وزارة الصحة والسكان في الموقع
القانون 2001/192 إلدارة النفايات الخطرة. 6
أدلة العمل المصرية لنظام يقظة األجهزة الطبية. 7
االستراتيجية الوطنية في إدارة الكوارث. 8
شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة لمنظمة الصحة العالمية في حاالت الطوارئ. 9

الئحة الصحة الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 10
كتاب اإلرشاد في السالمة البيئية - الجزء السادس. 11
المعدات الطبية األساسية - منظمة الصحة العالمية. 12
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التخطيط اآلمن والفعال لسالمة البيئة والمنشأة
EFS.01: يمتثل مركز العالج الطبيعي للقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة.

 السالمة
الكلمات الرئيسية:

هيكل سالمة البيئة والمنشأة

الغرض: 
ــم وضــع  ــد ت ــى المرضــى، وق ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة مــن األخطــار الت ــح لضمــان الحماي ــن واللوائ ــة القواني تفــرض الســلطات الحكومي

ــي. ــالج الطبيع ــز الع ــن مرك ــم أماك ــاء تصمي ــم إرشــادات بشــأن اجــراءات الســالمة أثن ــح لتقدي ــن واللوائ القواني
يجــب أن يطــور مركــز العــالج الطبيعــي ويحافــظ علــى البنيــة التحتيــة األساســية لبرنامــج ســالمة البيئــة والمنشــأة، ويجــب أن يتضمن 

برنامــج ســالمة البيئــة والمنشــأة مــا يلــي علــى األقــل:
مساحة كافية لخدمات وأنشطة المركز وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ونطاق الخدمات المعتمد للمركز.أ. 
التصاريح والتراخيص ورسومات التصميمات متوفرة وسارية وحديثة.ب. 
التخطيــط فــي الميزانيــة لتطويــر و/ أو اســتبدال األدوات أو األنظمــة للحفــاظ علــى الســالمة البيئيــة و / أو زيــادة الخدمــات ج. 

المقدمــة داخــل المركــز.
يوجد عاملون سالمة بيئية مؤهلون بما يتوافق مع متطلبات نطاق الخدمات والقوانين واللوائح.د. 
مراجعــة البيانــات األساســية المجمعــة وتقاريــر الحــوادث وتقاريــر تجــارب المحــاكاة وخطــط الســالمة واإلجــراءات الموصى ه. 

بهــا، كمــا تتــم المتابعــة لضمــان االمتثــال لجميــع متطلبــات الســالمة.
ويجــب رفــع تقريــر شــامل لقــادة / مالــك المركــز أو أيــاً مــن الشــركاء المعنييــن، كل ثالثــة أشــهر، وينبغــي تلقــي ردود الفعــل منهــم. 
وإذا رفعــت هيئــة/ ســلطة خارجيــة، مثــل الحمايــة المدنيــة، تقريــراً بمالحظــات أثنــاء قيامهــا بالتفتيــش، فيتعيــن علــى قيــادات المركــز 

توفيــر خطــة عمــل تصحيحيــة ألي حالــة عــدم امتثــال، وذلــك فــي غضــون اإلطــار الزمنــي المطلــوب.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق التــي توضــح رســومات التصميمــات الهندســية 	 

لمركــز العــالج الطبيعــي، والميزانيــة، ومؤهــالت مســئولي الســالمة، وتقاريــر الجهــات الخارجيــة المصحوبــة بخطــط العمــل 
ومذكــرات اجتماعــات اللجنــة المســجلة وجــدول أعمالهــا.

قد يالحظ مراجع الهيئة االمتثال للقوانين واللوائح، والمطابقة بين الخدمات والوظائف مع المساحات المخصصة لها.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
تلتزم قيادة/ القائمون على مركز العالج الطبيعي بالقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة بالسالمة البيئية.. 1
يحافــظ مركــز العــالج الطبيعــي علــى المتطلبــات األساســية لوضــع برنامــج ســالمة البيئــة والمنشــأة والــذي يتضمــن علــى األقــل . 2

العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )هـ(.
هناك لجنة / موظف مؤهل لإلشراف على سالمة البيئة والمنشأة.. 3
يتم تسجيل تقارير/وثائق عمليات التفتيش المنتظمة لسالمة البيئة والمنشأة.. 4
يضمــن القائمــون علــى مركــز العــالج الطبيعــي االمتثــال للتقاريــر المقدمــة مــن جهــات التفتيــش الخارجيــة والتصحيــح وفقــاً . 5

للمالحظــات ضمــن اإلطــار الزمنــي المطلــوب.

المعايير ذات الصلة:
EFS.02 خطة السالمة من الحريق والدخان ، EFS.04. خطة/ خطط األمن والسالمة
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التخطيط اآلمن للحريق
NSR.04( :EFS.02( تتنــاول خطــة الســالمة مــن الحريــق والدخــان الوقايــة واالكتشــاف المبكــر واالســتجابة واإلخــالء اآلمــن 

فــي حالــة نشــوب حريــق و / أو أيــة حــاالت طــوارئ داخليــة أخــرى.
 السالمة

الكلمات الرئيسية:
خطة السالمة من الحريق والدخان

الغرض:
الحريــق هــو أحــد الكــوارث الداخليــة الرئيســية التــي يمكــن أن تحــدث فــي أي منشــأة. يعمــل توافــر نظــام مكافحــة الحريــق وتدريــب 
العامليــن علــى اإلخــالء علــى الحــد مــن العواقــب الناتجــة عــن وقــوع أي حريــق بشــكل ملحــوظ. وتغطــي تجــارب المحــاكاة المنتظمــة 
ــى  ــة عل ــع النتائــج مــع إجــراءات تصحيحي ــم توثيــق جمي ــات والمناطــق. ويت ــع النوبتجي ــى األقــل - جمي ــى الحريــق – ســنوياً عل عل

النحــو المطلــوب.
يتطلــب مــن مركــز العــالج الطبيعــي خطــة لتطويــر الســالمة مــن الحريــق والدخــان والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 

مــا يلــي:
الوقاية من الحريق.أ. 
الكشف المبكر عن الحريق.ب. 
نظام إخماد الحرائق.ج. 
قوائم بأدوات مكافحة الحريق وتشتمل على اختبارات الصيانة وجداول التفتيش، وتوثيق جميع النتائج.د. 
اإلخالء اآلمن لجميع المرضى والعاملين وغيرهم.ه. 
تدريب الموظفين على إخماد الحرائق واإلخالء، تنفيذ تجربة للمحاكاة على إطفاء الحريق على األقل سنوياً.و. 

يتــم تقييــم الخطــة وتحديثهــا ســنويًا و / أو عنــد االقتضــاء ويجــب تدريــب العامليــن بانتظــام. ويجــب أن تشــمل الخطــة عمليــات إخــالء 
آمنــة لجميــع المرضــى والعامليــن.

ــاكاة  ــات المح ــالل عملي ــن خ ــن م ــالء اآلم ــق واإلخ ــة الحري ــى مكافح ــداً عل ــاً جي ــن تدريب ــن مدربي ــع العاملي ــون جمي ــب أن يك يج
ــرى. ــوارئ األخ ــاالت الط ــي ح ــق و / أو ف ــوب حري ــة نش ــي حال ــن ف ــة العاملي ــان جاهزي ــة لضم ــات المنتظم والتدريب

 يقوم مركز العالج الطبيعي بتسجيل تفاصيل تجارب المحاكاة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، االتي:
التواريخ واألوقات. 	

العاملون الذين شاركوا في تجربة المحاكاة. 		
المناطق المشمولة في تجربة المحاكاة.. 			
 النوبتجيات . 		
تقييم تجربة المحاكاة وخطة العمل التصحيحية.. 	

دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة الســالمة مــن الحريــق، وعمليــات التفتيــش علــى 	 

الســالمة مــن الحريــق بالمركــز، وصيانــة نظــام الحريــق.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بالتحقــق مــن أن إنــذار الحريــق وأنظمــة احتــواء الحريــق والدخــان تعمــل بكفــاءة وتتوافــق مــع متطلبــات 	 

ــة المدنية. الحماي
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة االختبــار )تجــارب المحــاكاة( وتدريــب العامليــن )يجــب تدريــب جميــع العامليــن علــى 	 

الســالمة مــن الحريــق(
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة ســجالت تجــارب المحــاكاة علــى الحريــق واإلخــالء وشــمولها علــى التواريــخ واألوقــات، 	 

العامليــن المشــاركين، والمناطــق المشــمولة وخطــة العمــل التصحيحيــة وفقــاً لتقييــم تجــارب المحــاكاة.
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ــراءات 	  ــق واإلج ــن الحري ــالمة م ــة الس ــم بخط ــن درايته ــق م ــن للتحق ــع العاملي ــالت م ــراء مقاب ــة بإج ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق
ــب نحــو الهــدف، ضغــط  ــوس، التصوي ــواء، إخمــاد( )ســحب الدب ــذار، احت ــاذ، إن ــل )إنق ــل هــذه الحــاالت مث ــي مث األساســية ف

.))RACE & PASS )المقبــض، إزالــة الفوهــة
قــد يتحقــق مراجــع الهيئــة مــن أن المناطــق الفنيــة للعمــل خاليــة مــن التدخيــن، ويتبــع ذلــك إجــراء مقابــالت مــع العامليــن و / أو 	 

المرضــى للتحقــق مــن درايتهــم بسياســة عــدم التدخيــن.

أدلة التطابق مع المعيار:
يضــع مركــز العــالج الطبيعــي وينفــذ خطــة لضمــان ســالمة جميــع المرضــى والعامليــن وغيرهــم أثنــاء الحريــق، واالمتثــال . 1

لمتطلبــات الحمايــة المدنيــة، علــى أن تشــتمل الخطــة علــى األقــل العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )و(.
يضع المركز قائمة بمعدات مكافحة الحريق تشمل التفتيش واالختبار والصيانة، على أن يتم توثيق جميع النتائج.. 2
يتم وضع وتنفيذ سياسة وإجراءات منع التدخين.. 3
يوجد عملية لتوثيق تدريب العاملين فيما يتعلق باالستجابة للحريق واالخالء.. 4
ينفــذ مركــز العــالج الطبيعــي تجربــة محــاكاة علــى الحريــق علــى األقــل ســنويًا مــع توثيقهــا، علــى أن يشــتمل التوثيــق علــى . 5

ــى 	( العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــنI( إل

المعايير ذات الصلة:
EFS.01 هيكل سالمة البيئة والمنشأة ، EFS.06 خطة االستعداد للطوارئ ، WFM.06 برنامج التعليم المستمر

السالمة من المواد الخطرة وخطة إدارة النفايات
NSR.05( :EFS.03( يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي التعامــل والتخزيــن واالســتخدام والنقــل اآلمــن للمــواد والنفايــات الخطــرة 

والتخلــص اآلمــن منهــا.
 السالمة

الكلمات الرئيسية:
 السالمة من المواد الخطرة

الغرض:
إن المــواد الخطــرة هــي المــواد الكيميائيــة التــي يمكــن، إذا تــم تســربها أو إســاءة اســتخدامها، أن تشــكل تهديــدًا علــى البيئــة أو الحيــاة 
أو الصحــة. ونظــًرا ألن آثــار المــواد الخطــرة يمكــن أن تكــون مدمــرة وبعيــدة المــدى، فمــن المهــم أن يخطــط مركــز العــالج الطبيعــي 

الســتخدامها بشــكل آمــن وذلــك لضمــان بيئــة عمــل آمنــة، كمــا عليــه توفيــر برامــج تعريــف وتدريــب مالئمــة للعامليــن.
والنفايــات الضــارة هــي النفايــات التــي لهــا خصائــص تجعلهــا خطــرة أو قابلــة إلحــداث أثــر ضــار علــى صحــة اإلنســان أو البيئــة. 
والنفايــات الخطــرة هــي نفايــات لهــا خصائــص تجعلهــا خطــرة أو تمكنهــا مــن أن يكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى صحــة اإلنســان أو 

البيئــة. وتتــم إدارة عمليــة التخلــص مــن النفايــات وفقــاً للقوانيــن واللوائــح.
يجــب أن يكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي خطــة التعامــل مــع المــواد الخطــرة والنفايــات ويجــب أن يتــم تقييمهــا وتحديثهــا ســنويًا 

و / أو عنــد االقتضــاء. يجــب أن تشــمل خطــة إدارة النفايــات علــى األقــل مــا يلــي:
قائمة بجميع المواد الخطرة الموجودة في مركز العالج الطبيعي.أ. 
متطلبات السالمة في التعامل مع وتخزين المواد الخطرة.ب. 
توافر معدات الحماية الشخصية واستخدامها السليم.ج. 
وضع ملصقات تعريفية بشكل مناسب على المواد والنفايات الخطرة.د. 
إجراءات التخلص وفقاً للقوانين واللوائح.ه. 
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دليل عملية المراجعة: 
قــد يقــوم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة التعامــل مــع المــواد الخطــرة والنفايــات للتأكــد مــن 	 

أنهــا تتنــاول جميــع متطلبــات الســالمة مــن المــواد الخطــرة، والتخزيــن اآلمــن، والتعامــل مــع االنســكابات، ومعــدات الحمايــة 
المطلوبــة، والتخلــص مــن النفايــات وفقًــا للقوانيــن واللوائــح المحليــة. 

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة خطــة إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة، وقوائــم جــرد المــواد الخطــرة والنفايــات، وكذلــك 	 
.)MSDS( ــات الســالمة للمــواد ــة بيان صحيف

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بالتحقــق مــن وضــع الملصقــات التعريفيــة علــى المــواد الخطــرة وتخزينهــا باإلضافــة إلــى جمــع وفصــل 	 
وتخزيــن النفايــات والتخلــص منهــا نهائيــاً.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي خطــة معتمــدة للتعامــل مــع المــواد والنفايــات الخطــرة، والتــي تتنــاول جميــع العناصــر المذكــورة . 1

فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )هـــ(.
جميع العاملين على دراية بسياسة وعملية التعامل مع المواد والنفايات الخطرة.. 2
ــواد الخطــرة . 3 ــى الم ــة عل ــات التعريفي ــن، ووضــع الملصق ــر/ إجــراءات الســالمة لالســتخدام، والتعامــل، والتخزي ــر تدابي تتواف

ــة. بطريقــة آمن
يتم تقييم الخطة وتحديثها سنويًا.. 4
يتم توثيق عمليات التحقق في الحوادث ذات الصلة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.. 5

المعايير ذات الصلة:
EFS.04 خطط / خطط السالمة واألمن ، IPC.01 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر، وأدلة العمل.

التخطيط لتحقيق األمن والسالمة 
NSR.06( :EFS.04( يقوم مركز العالج الطبيعي بوضع وتنفيذ خطة األمن والسالمة.

 الفاعلية
الكلمات الرئيسية: 

خطة / خطط األمن والسالمة

الغرض: 
يتــم تعريــف الســالمة علــى أنهــا الدرجــة/ إلــى أي مــدى ال تُشــكل مبانــي مركــز العــالج الطبيعــي وأرضياتــه ومعداتــه خطــراً علــى 
ــة  ــى ظــروف آمن ــاظ عل ــات للحف ــع الحــوادث واإلصاب ــة من ــة كيفي ــط الفعــال معرف ــب التخطي ــن. ويتطل المرضــى وذويهــم والعاملي
لجميــع شــاغلي المــكان لتقليــل المخاطــر والســيطرة عليهــا. يجــب توثيــق تقييــم المخاطــر االســتباقي مــن خــالل التفتيــش الــدوري 

لمســاعدة مركــز العــالج الطبيعــي فــي وضــع وتنفيــذ أنشــطة التحســين.
ويتطلــب مــن المركــز وضــع وتنفيــذ خطــة/ خطــط األمــن والســالمة مــع رصــد وتحليــل مســتمر للبيانــات لقيــاس األداء باســتمرار، 

وتحديــد الفجــوات والقيــام باإلجــراءات التصحيحيــة.
ويتولــى موظــف ُمكلــف مســئولية فحــص المبانــي لتحديــد األمــور المتعلقــة بالصيانــة والســالمة، مثــل انســداد المصــارف، وتســرب 

األســقف، أو تحويــالت كهربائيــة خاطئــة.
يجب أن تتضمن خطة/ خطط األمن والسالمة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

القيام بجوالت رصد عبر جميع مناطق وخدمات مركز العالج الطبيعي على األقل مرتين سنوياً.أ. 
ــة مــن األكل والشــرب والتدخيــن ووضــع مســتحضرات التجميــل واســتخدام ب.  ــع العامليــن فــي جميــع مناطــق العمــل الفني من

ــم. ــة وســحب أي ســوائل بالف العدســات الالصق
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تقييم المخاطر األمنية.ج. 
حماية المرضى الضعفاء مثل كبار السن األطفال وذوي االضطرابات العقلية وذوي االحتياجات الخاصة من األذى.د. 
رفع تقارير بنتائج جوالت الرصد على البيئة والمنشأة إلى األطراف المعنية والقائمين على المركز.ه. 
تقييم الخطة سنويًا، و - إذا تطلب األمر - وفقاً لنتائج قياس األداء أو عند وقوع أحداث جسيمة.و. 

أخيًرا، يجب مراقبة تنفيذ الخطط لقياس فعاليتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية بناًء على ذلك.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة جــوالت الرصــد، وقائمــة التحقــق، والمالحظــات 	 

المختلفــة، واإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة.
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة خطة / خطط األمن والسالمة للتأكد من أنها تشمل جميع العناصر المطلوبة 	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة العامليــن فــي المناطــق المختلفــة مثــل مناطــق العمــل ومناطــق تجميــع النفايــات للتحقــق مــن 	 

اســتخدام معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة.
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين لتقييم درايتهم بمتطلبات سالمة البيئة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي خطــة / خطــط معتمــدة لألمــن والســالمة معتمــدة تتضمــن العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن . 1

)أ( إلــى )و(.
لدى مركز العالج الطبيعي وثائق لجوالت التفتيش والرصد المنتظم والمحدث والدقيق على المنشأة على األقل سنويًا.. 2
يتم رصد خطة / خطط األمن والسالمة من خالل عمليات جمع وتجميع وتحليل البيانات لتحديد مجاالت التحسين.. 3
العاملون على دراية بمتطلبات خطة / خطط األمن والسالمة.. 4

المعايير ذات الصلة:
ICD.08 المرضى والخدمات عالية الخطورة ، EFS.01 سالمة البيئة والمنشأة ، QPI.03خطة إدارة المخاطر.

ــار واالســتخدام  ــة واختب ــار وفحــص وصيان ــة الختي ــذ خط ــي بوضــع وتنفي ــالج الطبيع ــز الع ــوم مرك NSR.07( :EFS.05( يق
ــة. ــدات الطبي اآلمــن للمع

 السالمة
الكلمات الرئيسية:

خطة المعدات الطبية

الغرض:
يجــب أن يكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي برنامــج موثــق للمعــدات الطبيــة يغطــي كافــة المعاييــر المطلوبــة. يجــب أن يضمــن 
مركــز العــالج الطبيعــي أيًضــا أنــه تتــم صيانــة جميــع المعــدات الطبيــة ومعايرتهــا لتقليــل األخطــاء والحفــاظ علــى ســالمة المريــض. 
ــدة، وتدريــب العامليــن باإلضافــة إلــى الجــدول الــدوري  ــار المعــدات الجدي ــة المعــدات الطبيــة اختب يجــب أن يشــمل برنامــج صيان
للفحــص والصيانــة الوقائيــة والمعايــرة وفقــا لتوصيــات الشــركة الُمّصنعــة.  يجــب أن تُنفــذ خطــة التدريــب علــى االســتخدام اآلمــن 

للمعــدات الطبيــة عنــد بــدء التشــغيل وعنــد تعييــن عامليــن جــدد علــى يــد عامليــن مؤهليــن وعلــى فتــرات منتظمــة.
تتواجــد بطاقــات الصيانــة الوقائيــة والمعايــرة علــى مختلــف األجهــزة، وتكــون متاحــة أيضــاً للقائــم بالتشــغيل وذلــك للقيــام بالفحــص 
والمتابعــة المنتظمــة. ويجــب لصــق تعليمــات العمــل الخاصــة ببعــض المعــدات ذات الطبيعــة الحرجــة أو إتاحتهــا للُمّشــغل باإلضافــة 

إلــى العالمــات التحذيريــة مثــل مســتويات أجهــزة الليــزر ومتطلبــات الســالمة.
 يجــب الرصــد بصفــة دوريــة ألعطــال وصيانــة المعــدات بهــدف التحســين باإلضافــة إلــى تحديــد األحــداث الغيــر طبيعيــة المتعلقــة 

بالمعــدات. 
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ويتمثل الحد األدنى من أجهزة العالج الطبيعي المطلوبة في المركز في:
وحدة العالج الحراري )األشعة تحت الحمراء – المخدات الحرارية - الموجات القصيرة جدا(.أ. 
جهاز الموجات فوق الصوتية العالجية.ب. 
جهاز العالج بالتنبيه الكهربي.ج. 
وحدة العالج الحركي.د. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد الرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج صيانــة المعــدات الطبيــة للتأكــد مــن توافــر جميــع 	 

المســتندات المطلوبــة، وجــرد المعــدات الطبيــة وجــدول الصيانــة الوقائيــة وجــدول المعايــرة وســجالت تدريــب العامليــن.
قد يقوم مراجع الهيئة بفحص وظائف المعدات الطبية وتتبع بعض سجالت اإلجراءات للمعدات الطبية.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين لتقييم درايتهم ببرنامج صيانة المعدات الطبية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يضمن مركز العالج الطبيعي توافر قوائم جرد ُمحدثّة لجميع المعدات الطبية.. 1
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بوضــع وتنفيــذ جــدول زمنــي للفحــص والصيانــة الوقائيــة والمعايــرة وفقــاً لتوصيــات الشــركة . 2

الُمّصنعــة ومعــدل اإلصــالح واألعطــال.
يضمن مركز العالج الطبيعي تعامل األشخاص المدربين والمؤهلين فقط مع المعدات المتخصصة.. 3
يتم توثيق التحقيقات في أعطال المعدات ذات الصلة ويتم اتخاذ إجراء تصحيحي مناسب.. 4

المعايير ذات الصلة:
OGM.04 إدارة سلسلة اإلمداد ، WFM.02 التوصيف الوظيفي ، WFM.05 برنامج التعليم المستمر

EFS.06 تتناول خطة االستعداد للطوارئ االستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ المحتملة والخارجية. 
 السالمة 

الكلمات الرئيسية:
خطة االستعداد للطوارئ

الغرض:
شــهدت العقــود القليلــة الماضيــة تزايــداً فــي معــدل حــدوث الكــوارث التــي تســببت فــي خســائر بشــرية هائلــة مــن حيــث الخســائر فــي 

األرواح والعجــز باإلضافــة إلــى الخســائر االقتصاديــة الجســيمة.
ــال،  ــط الفع ــل تأثيرهــا مــن خــالل التخطي ــه يمكــن تقلي ــة مــن الكــوارث بشــكل كامــل، إال أن ــه ال يمكــن الوقاي ــى الرغــم مــن أن عل
وتتســاوى فــي األهميــة حــاالت الطــوارئ الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والــزالزل أو أي كارثــة طبيعيــة أخــرى 
مــع تلــك التــي تكــون بســبب حــوادث التفجيــرات وخطــر اإلرهــاب، ويجــب أن تكــون تدابيــر/ إجــراءات التأهــب التــي اتُخــذت قبــل 

وقــوع الكارثــة قــادرة علــي تحســين القــدرة علــى الســيطرة عليهــا.
يجب تقييم خطة االستعداد للطوارئ بانتظام، مع تجميع وتحليل البيانات الضرورية وتشمل على األقل ما يلي:

تقييم مخاطر الكوارث الخارجية المحتملة، والتي قد تؤثر على مبنى مركز العالج الطبيعي و/أو أنشطته.أ. 
درجة االستعداد حسب مستوى الخطر.ب. 
اســتراتيجيات االتصــال: االتصــال الداخلــي يجــب أن يكــون واضحــاً علــى شــكل متسلســلة اتصــال تتضمــن عناويــن العامليــن ج. 

وأرقــام االتصــال وتشــمل قنــوات االتصــال الخارجــي، الحمايــة المدنيــة ومراكــز اإلســعاف والشــرطة.
توضيح الواجبات والمسؤوليات لقادة مركز العالج الطبيعي والعاملين به.د. 
تحديد الموارد المطلوبة مثل المرافق والمعدات الطبية.ه. 
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جدول تجارب المحاكاة للكوارث الخارجية.و. 
يجــب أن يكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي جــدول تجــارب محــاكاة للطــوارئ الخارجيــة علــى األقــل ســنويًا وبحضــور جميــع 

العامليــن؛ ويتضمــن التقييــم والتســجيل المالئــم لتجــارب المحــاكاة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 
I ..سيناريو تجربة المحاكاة

II .:مالحظات على
إعالن الكود، التوقيت، حضور العاملين، االستجابة، التواصل.. 	

إجراءات تصحيحية واضحة إذا لزم األمر.. 		
اجتماع بغرض عرض ملخص المعلومات.. 			

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة االســتعداد للكــوارث الخارجيــة وســجالتها التــى 	 

تؤكــد أنهــا غطــت جميــع المخاطــر المحــددة.
ــث 	  ــن حي ــة االســتعدادات م ــي بمراجع ــز العــالج الطبيع ــع والجــوالت بمرك ــن خــالل أنشــطة التتب ــة م ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــم. ــن وغيره ــدادات والعاملي ــدات واإلم المع

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي خطة استعداد للطوارئ تتضمن البنود المذكورة في الغرض من )أ( إلى )و(.. 1
يتم تنفيذ وتقييم تدريب العاملين.. 2
ــن العناصــر . 3 ــة تتضم ــوارث الخارجي ــنويًا للك ــل س ــى األق ــدة عل ــاكاة واح ــة مح ــراء تجرب ــي بإج ــالج الطبيع ــز الع ــوم مرك يق

  .II( ــى ــن )I إل ــرض م ــي الغ ــورة ف المذك
توجد قائمة باإلمدادات والمعدات المطلوبة كما هو محدد في خطة الكوارث الخارجية.. 4

المعايير ذات الصلة:
EFS.02 خطة السالمة من الحريق والدخان ، WFM.05 برنامج التعليم المستمر

خطة سالمة المرافق 
NSR.08( :EFS.07( تتناول خطة المرافق األساسية عمليات دورية للفحص والصيانة واالختبار واإلصالح. 

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

خطة إدارة المرافق 

الغرض:
ــة اســتعادة  ــط االســتجابة المناســبة وكيفي ــة لمرضاهــم، وتخطي ــة وموثوق ــدم مركــز العــالج الطبيعــي خدمــة آمن ــع أن يق مــن المتوق
النشــاط حــال فشــل أنظمــة مرافــق المركــز هــو أمــر ضــروري لتلبيــة هــذه التوقعــات. يجــب أن يحافــظ مركــز العــالج الطبيعــي علــى 

نظــام آمــن وفعــال إلدارة المرافــق لضمــان كفــاءة وفاعليــة جميــع المرفــق.
ويجب أن تغطي الخطة على األقل ما يلي:

الكهرباء: بما في ذلك النظام االحتياطي وذلك حسب حجم المركز وعبء العمل.أ. 
توافر مياه الشرب.ب. 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة المناسبة، والقضاء على الروائح.ج. 
وسائل وأنظمة االتصاالت.د. 
تدريب العاملين على خطة المرافق.ه. 
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تقلل عملية إدارة المرافق المناسبة من المخاطر المحتملة وتشمل ما يلي:
عمليات التفتيش المنتظمة.. 	

عمليات االختبار المنتظمة.. 		
صيانة مجدولة بانتظام.. 			
تصحيح المخاطر وأوجه القصور المحددة.. 		

دليل عملية المراجعة:
ــة 	  ــر كل األنظم ــن توف ــد م ــق للتأك ــة خطــة إدارة المراف ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــة. ــق االحتياطي ــة والمراف ــدوري والصيان ــص ال ــة والفح المطلوب
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة وثائق التفتيش وجدول الصيانة الوقائية والعقود والمعدات وكذلك نتائج االختبار.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين المسؤولين لتقييم حالة تنفيذ الخطة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي خطة معتمدة للمرافق تتضمن العناصر المذكورة في الغرض من أ( إلى هـ(.. 1
2 . I( ــة التــي تغطــي العناصــر فــي الغــرض مــن تتضمــن خطــة المرافــق عمليــة واضحــة وإجــراءات لتقليــل المخاطــر المحتمل

.IV( ــى إل
يتم إجراء عمليات الفحص واالختبار والصيانة وتسجيلها بشكل منتظم.. 3
يتم تقييم المرافق االحتياطية بانتظام.. 4

المعايير ذات الصلة:
 IPC.06 ،ــاء ــد، البن ــدم، التجدي ــل، IPC.05 اله ــة العم ــم المخاطــر، وأدل ــدوى، تقيي ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح IPC.01 برنام

ــة. ــن للمعالجــة المائي االســتخدام اآلم
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مكافحة ومنع انتشار العدوى
Infection Prevention and Control

الغرض من الفصل
مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى هــو نهــج علمــي وحــل عملــي يهــدف إلــى منــع الضــرر الناتــج عــن العــدوى والــذي قــد يتعــرض 
لــه المرضــى و/ أو العامليــن فــي بيئــة الرعايــة الصحيــة. وتشــكل مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى أهميــة كبيــرة فــي مجــال جــودة 
الرعايــة الصحيــة وســالمة المرضــى نظــًرا ألنهــا تؤثــر علــى كل مــن مقدمــي الخدمــة الصحيــة والمرضــى فــي كل نقطــة مــن نقــاط 
ــي  ــا يعن ــة، مم ــى أســاس المخاطــر المحتمل ــم عل ــع انتشــار العــدوى قائ ــا يكــون برنامــج مكافحــة ومن ــة. وعــادة م ــة الصحي الرعاي

الحاجــة إلــى تقييــم المخاطــر لتحديــد مخاطــر العــدوى بشــكل فــوري ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي بيــن األفــراد وفــي البيئــة.  
ووفقا لذلك يتم تصميم الحلول بواسطة وضع السياسات واإلجراءات المناسبة، بالتزامن مع التعليم المناسب للعاملين.

يجــب تكليــف موظــف واحــد أو أكثــر لإلشــراف علــى برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى؛ وذلــك بحســب قــدرة واحتياجــات 
مركــز العــالج الطبيعــي.

يعتمــد برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى علــى المعرفــة العلميــة الحاليــة واألدلــة الوطنيــة واألدلــة الدوليــة للممارســة اإلكلينيكيــة 
ــم  ــدوى وعل ــي مجال مكافحــة الع ــة المهنيين ف ــا )CDC( وجمعي ــراض والســيطرة عليه ــن األم ــة م ــز الوقاي ــن مرك و الصــادرة م
ــط  ــا. ويجــب تخطي ــول به ــح المعم ــن واللوائ ــب القواني ــى جان ــدوي IFIC((، إل ــة )APIC(  ,  واالتحــاد الدولي لمكافحة الع األوبئ

البرنامــج ونشــره والتعريــف بــه ومتابعتــه.

الهدف من الفصل
تشمل العمليات واألنشطة الهامة التي تم يتناولها هذا الفصل ما يلي:

هيكل فعال لمكافحة ومنع انتشار العدوى.. 1
االحتياطات القياسية من خالل تناُول السياسات واإلجراءات والتنفيذ والمتابعة.. 2
أنشطة التنظيف والتطهير البيئي.. 3
ممارسات الحقن اآلمن. اإلجراءات الوقائية أثناء البناء والتجديد.. 4
االستخدام اآلمن للمعالجة المائية.. 5

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

ــه.( وملحقات
أدلة العمل الوطنية لمكافحة العدوى. 1
قرار وزارة الصحة بشأن إنشاء إدارات مكافحة ومنع انتشار العدوى.. 2
قرار وزارة الصحة رقم 187 لسنة 2004 بشأن العاملين في مجال مكافحة العدوى.. 3
المرسوم الجمهوري 2014/14 لتقييم األداء. 4
قرار وزارة الصحة 2015/753 إلدارة النفايات الطبية. 5
قرار وزارة الصحة رقم 2004/153 للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي. 6
قرار وزارة الصحة رقم 2015/523 بإعادة استخدام األجهزة واألدوات المستخدمة لمرة واحدة. 7
الكود المصري/ المعايير التصميمية للمنشآت الصحية. 8
قانون البيئة المصري. 9
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هيكل فعال لبرنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى
IPC.01: يتم وضع وتنفيذ ورصد برنامج شامل لمكافحة ومنع انتشار العدوى.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر وأدلة العمل 

الغرض:
ــة للحــد مــن مخاطــر العــدوى بشــكل فعــال. ويعــد  ــع انتشــار العــدوى أمــر شــديد األهمي يعــد وضــع برنامــج شــامل لمكافحــة ومن
البرنامــج جــزًءا ال يتجــزأ مــن برامــج تحســين الجــودة وســالمة المرضــى. وتعــد نتائــج القيــاس أساســية لتحســين أنشــطة مكافحــة 
ــع انتشــار العــدوى  ــاز برنامــج مكافحــة ومن ــة. ويمت ــة الصحي ــل معــدالت العــدوى المرتبطــة بالرعاي ــع انتشــار العــدوى وتقلي ومن
الفعــال بأنــه برنامــج شــامل ويتضمــن جميــع عناصــر رعايــة المرضــى، وصحــة العامليــن، وكامــل الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز 
ــة  ــراءات إضافي ــر/ إج ــك تدابي ــب ذل ــي، يتطل ــالج الطبيع ــز الع ــي بمراك ــالج المائ ــات الع ــود خدم ــي، ونظــراً لوج ــالج الطبيع الع

ــع انتشــار العــدوى. لمكافحــة العــدوى كجــزء مــن برنامــج مكافحــة ومن
ــن  ــق الرســالة والهــدف م ــن أجــل تحقي ــة م ــوارد الصحيحــة والُمحدّث ــة والم ــدوى بالمعرف ــع انتشــار الع ــز مكافحــة ومن ــم تعزي ويت

ــم.     ــالزم للمرضــى وذويه ــم ال ــر التعلي ــن وتوفي ــع العاملي ــم جمي ــب وتعلي ــج أيضــاً تدري ــن البرنام ــا يضم ــج. كم البرنام
ــن  ــة والقواني ــات المقبول ــة والممارس ــة والدولي ــل المحلي ــة العم ــر، وأدل ــنوي للمخاط ــم الس ــى التقيي ــج عل ــد البرنام ــب أن يعتم ويج

ــا. ــول به ــح المعم واللوائ
ــن  ــا للقواني ــدوى وفقً ــار الع ــع انتش ــة ومن ــى أنشــطة مكافح ــن اإلشــراف عل ــة الُمكلفي ــة الصحي ــي( الرعاي ــدم )مقدم ــى مق ــا يتول كم

ــة. ــة والدولي ــل المحلي ــة العم ــا وأدل ــول به ــح المعم واللوائ
ويضــع كل مركــز عــالج طبيعــي مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بــه لمراقبــة وتقييــم وتحســين البرنامــج؛ أحــد أمثلــة مؤشــرات 

األداء هــي نســبة االمتثــال لنظافــة األيــدي.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى لتقييــم وجــود 	 

تقييــم للمخاطــر، وأن برنامــج مكافحــة العــدوى قائــم علــى تقييــم المخاطــر ويغطــي جميــع المناطــق ويشــمل جميــع األفــراد ذوي 
الصلــة، كمــا يُقيــم المراجــع وجــود ســجل تدريــب أو تقريــر تقييــم ســنوي وتحديــث للبرنامــج.

ــات 	  ــم وجــود قائمــة مــن اإلجــراءات والعملي ــع انتشــار العــدوى لتقيي ــة بمراجعــة برنامــج مكافحــة ومن ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق
ــدوى. ــدوى ووجــود سياســات وإجــراءات مكافحــة الع ــادة مخاطــر الع المرتبطــة بزي

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بالتحقــق مــن توثيــق مراقبــة البيانــات وتقاريــر تحليــل بيانــات مؤشــرات األداء الرئيســية وتوصيــات 	 
التحســين ومالحظــة تنفيذهــا.

أدلة التطابق مع المعيار:
يصف البرنامج النطاق واألهداف والتوقعات وطرق المراقبة.. 1
ــن، . 2 ــى، والعاملي ــي المرض ــي ويغط ــالج الطبيع ــز الع ــق مرك ــع مناط ــدوي، جمي ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح ــمل برنام يش

والمجتمــع الخارجــي.
يوجد ممارس )ممارسين( مكلف للوقاية من العدوى ومكافحتها.. 3
برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوي قائــم علــى تقييــم المخاطــر والمعرفــة العلميــة الحاليــة، وأدلــة عمــل الممارســات المقبولة، . 4

والقوانيــن واللوائــح المعمــول بها.
يشــمل برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوي خطــة تدريبيــة لجميــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة بالمركــز، باإلضافــة إلــى توعيــة . 5

المريض.
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يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتتبــع وجمــع وتحليــل تقاريــر البيانــات عــن مــدي فاعليــة برنامــج مكافحــة العــدوي، ويتــم اتخــاذ . 6
إجــراءات عنــد تحديــد فــرص التحســين.

المعايير ذات الصلة:
ــي  ــتباه ف ــية ، IPC.04 االش ــة القياس ــراءات االحترازي ــة،IPC.03   اإلج ــى األدل ــة عل ــن القائم ــة اليدي ــل نظاف ــة عم IPC.02 أدل
األمــراض المعديــة، IPC.05 الهــدم، والتجديــد، والبنــاء، IPC.06 االســتخدام اآلمــن للعــالج المائــي، WFM.02 الوصــف 

الوظيفــي، WFM.05 برنامــج التعليــم المســتمر، WFM.06 تقييــم أداء العامليــن

أساليب فعالة لنظافة اليدين
NSR.02( :IPC.02( يتــم تبنــي وتنفيــذ أدلــة عمــل نظافــة اليديــن القائمــة علــى األدلــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي مــن أجــل 

منــع العــدوي المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
أدلة عمل نظافة اليدين القائمة على األدلة

الغرض:
تعــد نظافــة اليديــن الركيــزة األساســية فــي الحــد مــن انتقــال العــدوى ببيئــة الرعايــة الصحيــة. وهــي تعتبــر االســتراتيجية األكثــر 

ــع انتشــار العــدوى.  ــاءة لمكافحــة ومن ــة وكف فاعلي
ويجــب أن تتوافــر مرافــق نظافــة اليديــن بأعــداد مناســبة، كمــا يجــب أن تتوافــر أدوات ومســتلزمات نظافــة اليديــن )صابــون اليــد 

ــد والمناشــف ذات االســتخدام الواحــد( فــي األماكــن المناســبة.  ومطهــرات الي
ويعــد دلــك اليــد بالكحــول حاليــاً الطريقــة الروتينيــة المفضلــة لنظافــة اليديــن فــي المنشــآت الصحيــة مــا لــم تكــن اليديــن متســخة بشــكل 

واضــح، حيــث تســاعد فــي التغلــب علــى النقــص فــي عــدد أحــواض غســيل األيــدي. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة نظافــة اليديــن، وأدلــة العمــل والتأكــد مــن توافــر 	 

ملصقــات تعليميــة.
قــد يجــري مراجــع الهيئــة مقابلــة مــع العامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي لالستفســار عــن أســاليب نظافــة اليديــن المســتخدمة 	 

لديهــم.
قد يقوم مراجع الهيئة بمالحظة مرافق غسيل اليدين كما يتحقق من توافر المستلزمات ذات الصلة.	 
قد يالحظ مراجع الهيئة مدي امتثال مقدمي خدمات الرعاية الصحية ألساليب نظافة اليدين.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يقوم مركز العالج الطبيعي بتبني أدلة عمل حديثة وقائمة على األدلة لنظافة اليدين.. 1
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة معتمدة وإجراءات واضحة لنظافة اليدين.. 2
يتم تدريب مقدمي الرعاية الصحية على هذه السياسات واإلجراءات.. 3
مستلزمات نظافة اليدين متاحة بسهولة في األماكن المناسبة والمحددة في سياسات المركز.. 4
يتم مراقبة وتقييم مدي امتثال العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة:
ــية ،  ــة القياس ــراءات االحترازي ــل، IPC.03 اإلج ــة العم ــر، أدل ــم المخاط ــدوى، تقيي ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح IPC.01 برنام

WFM.05 برنامــج التعليــم المســتمر، QPI.02 قيــاس األداء.
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 IPC.03: تُطبــق اإلجــراءات االحترازيــة القياســية والحــد األدنــى مــن ممارســات مكافحــة العــدوى فــي أي مــكان يتــم فيــه تقديــم 
الرعايــة الصحيــة. 

السالمة
الكلمات الرئيسية:

اإلجراءات االحترازية القياسية 

الغرض:
ــن  ــى م ــة القياســية هــي الحــد األدن ــإن اإلجــراءات االحترازي ــا )CDC(، ف ــة منه ــى األمــراض والوقاي ــز الســيطرة عل ــا لمرك وفق
ــة العــدوى للمريــض  ــت حال ــة للمرضــى، بغــض النظــر عمــا إذا كان ــم الرعاي ــاء تقدي ــق أثن ــي تطب ممارســات مكافحــة العــدوى الت

ــي: ــة القياســية مــا يل ــر الوقائي ــن تشــمل التدابي ــة اليدي ــى نظاف ــة إل مؤكــدة أو مشــتبه بهــا، وباإلضاف
استخدام معدات الحماية الشخصية )مثل القفازات واألقنعة والنظارات(.أ. 
استخدام األساليب المانعة للتلوثب. 
النظافة التنفسية / آداب السعال.ج. 
الحفاظ على نظافة وتطهير األسطح المحيطة.د. 

ويعتمــد االختيــار الصحيــح اإلجــراءات االحترازيــة القياســية علــى تقييمــات المخاطــر التــي يتــم إجراؤهــا فــي أماكــن تقديــم الرعايــة، 
لذلــك فــإن تعليــم وتدريــب العامليــن لهمــا أهميــة قصــوى فــي ذلــك.

كمــا تســتهدف الجهــود واالجــراءات للنظافــة التنفســية كالً مــن المرضــى والمرافقيــن ممــن تبــدو عليهــم أعــراض أمــراض الجهــاز 
التنفســي. 

يجــب تدريــب العامليــن علــى الطريقــة الســليمة وتسلســل ارتــداء وخلــع جميــع معــدات الحمايــة الشــخصية مــن أجــل الحفــاظ علــى 
أقصــى قــدر مــن الحمايــة طــوال العمليــة/ اإلجــراء.

يجــب أن يكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي طريقــة واضحــة وجــدول زمنــي للتنظيــف والتطهيــر البيئــي والــذي يشــمل الجــدران 
واألرضيــات واألســقف واألثــاث.

دليل عملية المراجعة:
قــد يالحــظ مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مــدي توافــر وســهولة الوصــول إلــى المنظفــات والمطهــرات فــي 	 

المناطــق المخصصــة لهــا.
ــوم بإجــراء 	  ــد يق ــا ق ــة الشــخصية، كم ــدات الحماي ــى مع ــر وســهولة الوصــول إل ــدى تواف ــة م ــة بمراقب ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

مقابــالت مــع العامليــن لالستفســار عــن اســتمرارية، وســهولة الوصــول إلــى معــدات الحمايــة الشــخصية واســتخدامها بالشــكل 
ــح. الصحي

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة مــدي توافــر المنظفــات والمطهــرات والمــواد المانعــة للعــدوى فــي األماكــن المخصصــة لهــا 	 
ومــدي توافــر المــوارد وإمكانيــة الوصــول إليهــا. 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوفــر مركــز العــالج الطبيعــي معــدات الحمايــة الشــخصية والتــي تكــون جاهــزة لالســتخدام، ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة، . 1

ومطابقــة للمواصفــات القياســية للمنتــج بمــا يتناســب مــع المهمــة.
ــن . 2 ــي تكــون جاهــزة لالســتخدام، ويمك ــدوى والت ــة للع ــواد المانع ــات والمطهــرات والم ــز العــالج الطبيعــي المنظف ــر مرك يوف

ــة. ــا يتناســب مــع المهم ــج بم ــات القياســية للمنت ــة للمواصف ــا بســهولة، ومطابق الوصــول إليه
يتم جدولة أنشطة التنظيف وأوقاتها وتنفيذها وفقا للجدول الزمني.. 3
يتم تنفيذ جميع الخدمات في بيئة آمنة ال تشكل خطر التعرض للعدوى.. 4
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المعايير ذات الصلة:
 WFM.05 ،ــف ــج التعري ــل، WFM.04 برنام ــة العم ــر، أدل ــم المخاط ــدوى، تقيي ــار الع ــع انتش ــة ومن ــج مكافح IPC.01 برنام

ــتمر. ــم المس ــج التعلي برنام

IPC.04: لدى مركز العالج الطبيعي عملية للتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم باألمراض المعدية.
السالمة

الكلمات الرئيسية:
االمراض المعدية المشتبه بها

الغرض:
إذا تقــرر أن المريــض فــي خطــر متزايــد لنقــل العــدوي عــن طريــق نقــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة المعديــة، يجــب وضــع المريــض 
فــي غرفــة انتظــار/ منطقــة منفصلــة / حــال توفرهــا.  فــإن هــؤالء المرضــى الذيــن  يُحتمــل حــدوث عــدوى بســببهم،  أو الذيــن ال 
يحافظــون علــى  اتبــاع أســاليب النظافــة المناســبة، أو هــم فــي خطــر متزايــد  لإلصابــة بالعــدوى أو تطــور للنتائــج الســلبية لهــم بعــد 
ــة عــدم  وجــود غرفــة/ منطقــة  ــاً، و فــي حال ــة لهــم حيــث كان ذلــك ممكن العــدوى، ينبغــي النظــر فــي إتاحــة غرفــة واحــدة منفصل
انتظــار منفصلــة، يجــب الحفــاظ علــى تباعــد المريــض علــى األقــل بمســافة ثالثــة أقــدام أو أكثــر، ويجــب توجيــه المرضــى الذيــن 
يــزورون المركــز ممــن تبــدو عليهــم أعــراض أمــراض الجهــاز التنفســي نحــو ممارســة النظافــة التنفســية وآداب الســعال وإعطاءهــم 

أقنعــة جراحيــة الرتدائهــا حتــى توفيــر غرفــة  لهــم.
أمــا المرضــى الذيــن يجــب اتبــاع احتياطــات الــرذاذ التنفســي معهــم، فيجــب فصلهــم فــي منطقــة منفصلــة حســب االقتضــاء، ويجــب 
علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة ارتــداء أقنعــة جراحيــة عنــد دخــول الغرفــة، و كذلــك يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع 
بروتوكــوالت  لتحديــد المرضــى الذيــن يعانــون مــن أو حتــي يشــتبه بإصابتهــم بالعــدوى المحمولــة جــواً، و وضــع المريــض فــي 
غرفــة منفصلــة بهــا مرشــح عالــي الكفــاءة لتنقيــة الهــواء مــن الجســيمات )HEPA Filter ( ، و إذا لــم يتوفــر فلتــر HEPA محمــول، 
فيجــب التأكــد مــن أن المريــض يرتــدي قنــاع جراحــي، كمــا يجــب علــى العامليــن بالمركــز ارتــداء أدوات الحمايــة التنفســية المناســبة 

دائمــاً. 
 N95 كمــا يتطلــب التنظيــف الروتينــي لألســطح التــي يكثــر لمســها، ويجــب علــى العامليــن بخدمــات النظافــة البيئيــة ارتــداء قنــاع

عنــد دخــول الغرفــة، وبعــد مغــادرة المريــض للغرفــة يجــب أن تبقــى شــاغرة لوقــت كاف )حوالــي ســاعة واحــدة(.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة األمراض المعدية ومقابلة العاملين لتقييم درايتهم.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تحديد المرضى الذين يشتبه في اصابتهم باألمراض المعدية.. 1
ــداء أدوات . 2 ــة الذيــن يتعاملــون مــع المرضــى المشــتبه فــي إصابتهــم بأمــراض معديــة، ملتزمــون بارت مقدمــو الرعايــة الصحي

الحمايــة الشــخصية واتبــاع ممارســات نظافــة اليديــن.
يتم التنظيف والتطهير البيئي وفقاً لبرنامج مكافحة ومنع انتشار العدوي المعتمد.. 3
العاملون بالمركز على دراية باإلجراءات.. 4

المعايير ذات الصلة:
IPC.01 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر، أدلة العمل، IPC.03 التدابير الوقائية القياسية.
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التدابير الوقائية أثناء البناء والتجديد
ــي  ــاء ف ــر أو البن ــدم أو التطوي ــاء مشــاريع اله ــدوى أثن ــر الع ــن مخاط ــد م ــي سياســة للح ــالج الطبيع ــز الع ــدى مرك IPC.05: ل

ــة. المؤسس
السالمة

الكلمات الرئيسية:
الهدم والتطوير والبناء

الغرض:
قــد تشــكل أعمــال الهــدم أو البنــاء أو التطويــر فــي أي مــكان داخــل مرفــق الرعايــة الصحيــة أحــد مخاطــر العــدوى. فالتعــرض إلــى 
غبــار البنــاء والحطــام وغيرهــا مــن المخاطــر البيولوجيــة يمكــن أن يمثــل خطــراً محتمــال علــى وظائــف الرئــة وســالمة العامليــن 
والــزوار. يجــب أن تُقيــم منشــأة الرعايــة الصحيــة حجــم المخاطــر الناتجــة عــن تأثيــر التطويــر أو البنــاء الجديــد علــى جــودة الهــواء 

المحــددة فيمــا قبــل، ومتطلبــات برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى، ومتطلبــات المرافــق.

دليل عملية المراجعة:
ــم 	  ــاء ومراجعــة تقيي ــر أو البن ــة بمراجعــة سياســة الهــدم أو التطوي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

مخاطــر العــدوى لهــذه المناطــق.
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين المسؤولين لتقييم درايتهم بسياسة الهدم أو التجديد أو البناء.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد آلية لضمان مشاركة فريق مكافحة ومنع انتشار العدوى قبل البدء في أي مشاريع هدم أو تطوير أو بناء.. 1
يوجد ضوابط محدده للمخاطر لتقييم أثر أعمال التطوير أو البناء الجديد.. 2
يتم تنفيذ تدابير/ إجراءات وقائية أثناء أعمال التشييد والتطوير.. 3

المعايير ذات الصلة:
EFS.07 إدارة المرافق، IPC.01 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر، أدلة العمل.

االستخدام اآلمن للعالج المائي
IPC.06: يضمن مركز العالج الطبيعي االستخدام اآلمن للعالج المائي و األكياس الساخنة وشمع البارافين.

 السالمة
الكلمات الرئيسية:

االستخدام اآلمن للعالج المائي

الغرض:
اســتخدام العــالج المائــي والدوامــات وأحــواض العــالج المائــي ومــا يصاحبــه مــن اســتخدام األكيــاس الســاخنة وشــمع البارافيــن فــي 
مراكــز العــالج الطبيعــي هــو أمــر ذو فائــدة كبيــرة للمرضــى لعــالج األلــم وعــدم القــدرة علــى الحركــة، كمــا أنــه مفيــد لالســترخاء 

والترويــح، ومــع ذلــك، يمكــن للميــاه أن تكــون مصــدراً ووســيلة النتقــال الكائنــات المعديــة. 
لذلــك فــإن الحفــاظ علــى المســتوى المناســب مــن المطهــرات فــي العــالج المائــي يمكــن أن يســاعد فــي التحكــم فــي الحــد األقصــى 

المســموح بــه مــن الكائنــات الدقيقــة فــي المــاء
وقــد يُســتثنى بعــض المرضــى مــن هــذه األنــواع مــن العالجــات بســبب وجــود موانــع مثــل وجــود جــروح مفتوحــة أو أي موانــع 
أخــرى. يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بوضــع سياســة مناســبة لتطهيــر أحــواض العــالج المائــي والدوامــات بالمطهــرات المناســبة، 
واتبــاع توصيــات الشــركة المصنعــة لذلــك. ويجــب تطهيــر المعــدات ذات المحــركات فائقــة الســرعة بمحلــول يغطــي المحــركات 
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ويتــم تدويــره خاللهــا أثنــاء عمليــة التطهيــر، وينبغــي الحفــاظ علــى ســجالت نتائــج اختبــار الميــاه ومعالجتهــا.
ويجــب أن يتضمــن تقييــم مخاطــر مكافحــة العــدوى وجــود أحــواض العــالج المائــي، ويجــب عمــل المســح المناســب وكمــا هــو محــدد 

لألمــراض المنقولــة بالميــاه مثــل )Legionella ( وغيــره. 

دليل عملية المراجعة:
قد يستعرض مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية السياسة التي تصف عملية االستخدام اآلمن للعالج المائي.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع العاملين المسئولين عن خدمة العالج المائي لتقييم درايتهم بالعملية المعتمدة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
قــام مركــز العــالج الطبيعــي بإعــداد سياســة وإجــراءات لضمــان االســتخدام اآلمــن للعــالج المائــي وللدوامــات المائيــة وأحــواض . 1

ــالج المائي. الع
يتم تدريب مقدمي الرعاية الصحية على كيفية تطبيق هذه السياسة.. 2
يتم إجراء تحليل كيميائي وبكتريولوجي بصورة منتظمة.. 3
يقوم مركز العالج الطبيعي باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة عند الحاجة.. 4

المعايير ذات الصلة:
EFS.07 إدارة المرافق، IPC.01 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر، أدلة العمل.
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اإلدارة والحوكمة المؤسسية
Organization Governance and Management

الغرض من الفصل:
يهتــم هــذا الفصــل بهيــاكل هيئــة اإلدارة والمســاءلة التــي قــد تختلــف وفقًــا لمركــز العــالج الطبيعــي وحجمــه، ســواء إذا كان مملــوكاً 
للقطــاع العــام أو الخــاص، وتشــمل الهيــاكل المحتملــة مالــك فــردي أو مجموعــة، أو مجلــس إدارة. ويوفــر وجــود هيــكل محــدد للهيئــة 
الحاكمــة الوضــوح لــكل فــرد فــي مركــز العــالج الطبيعــي، بمــا فــي ذلــك المديريــن وكبــار القــادة والعامليــن بالمركــز، فيمــا يتعلــق 

بمــن هــو مســئول عــن اتخــاذ القــرارات النهائيــة واإلشــراف علــى مركــز العــالج الطبيعــي بشــكل عــام.
يتم البدء في التخطيط الفعال من خالل تحديد احتياجات الشأن األطراف المعنية وتصميم الخدمة وفقا لذلك. 

ويوجــه هــذا الفصــل مركــز العــالج الطبيعــي لتحديــد واجبــات مختلــف مســتويات اإلدارة وضمــان التواصــل الفعــال لتحقيــق األهــداف 
ــط لها. المخط

فــي اآلونــة األخيــرة أصبــح المشــهد فــي مجــال الرعايــة الصحيــة يقتــرب أكثــر تجــاه مســتقبل تقــوده الجــودة ونمــوذج الدفــع مقابــل 
األداء. وقــد ركــز هــذا الفصــل علــى الجانــب اإلداري للرعايــة الصحيــة، تركيــزاً يؤثــر علــى كٍل مــن المرضــى ومقدمــي الخدمــات، 
وفقــاً لنمــوذج الرعايــة القائمــة علــى القيمــة Value-based Care ومســتويات أعلــى مــن الكفــاءة، وتطــور مفاتيــح نجــاح الممارســة 

الطبيــة بســرعة. 
ويتنــاول الفصــل مختلــف الموضوعــات علــى مســتوى مركــز العــالج الطبيعــي مثــل اإلدارة األخالقيــة، ومشــاركة العامليــن، ممــا قــد 

يعكــس جهــود اإلدارة التعاونيــة ذات الفعاليــة والكفــاءة.
يقــوم مراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، مــن خــالل جلســات مقابلــة القيــادات/ العامليــن والمالحظــة، بتقييــم كفــاءة 
وفاعليــة الهيئــة الحاكمــة. وتعــد قــدرة القــادة علــى تحفيــز العامليــن وتوجيههــم أمــًرا أساســيًا لنجــاح مركــز العــالج الطبيعــي ويمكــن 

تقييمــه طــوال فتــرة الزيــارة التقييميــة.

الهدف من الفصل
ضمان فاعلية الهيئة الحاكمة. 1
لضمان فاعلية توجيه/ إدارة مركز العالج الطبيعي.. 2
ضمان كفاءة استخدام الموارد. 3
ضمان فاعلية اإلشراف المالي. 4
ضمان اإلدارة األخالقية. 5

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

ــه.( وملحقات
الدستور المصري. 1
رؤية مصر 2030، وزارة التخطيط. 2
القانون 1981/51 مراكز العالج الطبيعي الرعاية الصحية. 3
القانون 1985/3 لممارسة العالج الطبيعي. 4
المدونة المصرية ألخالقيات العالج الطبيعي رقم 16 لسنة 1997. 5
القانون 1994/209 إلنشاء نقابة العالج الطبيعي. 6
قرار وزير الصحة والسكان 2001/186 بشأن حق المريض في معرفة التكلفة المتوقعة للرعاية. 7
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القانون رقم 2018/181 بشأن "حماية المستهلك" المصري. 8
المعايير المصرية للمحاسبة، 2016/609. 9

منشورات مجلس المرأة حول المساواة بين الجنسين. 10
مدونة األخالق – قرار رئيس الوزراء رقم 238، عام 2003 . 11
قانون العمل الوطني. 12
النهــج التشــاركي لمنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تحســين العمــل بقطــاع الخدمــات الصحيــة وحمايــة . 13

)WHO-ILO Health WISE( العامليــن فــي القطــاع الصحــي
اللوائح الخاصة بصحة وسالمة العاملين. 14
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التوجه والهيكلة الفعالة للمؤسسة
OGM.01: لدى مركز العالج الطبيعي هيكل محدد للهيئة الحاكمة ذو مسئوليات ومسائالت واضحة.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

الهيئة الحاكمة

الغرض:
ــاط  ــى نش ــراف عل ــة، واإلش ــتراتيجية والهام ــرارات االس ــاذ الق ــات، واتخ ــع السياس ــية: وض ــة أدوار رئيس ــة ثالث ــات الحاكم للهيئ
المنظمــة. وقــد تتشــكل الهيئــة الحاكمــة لمركــز العــالج الطبيعــي مــن مجموعــة مــن األفــراد )مثــل مجلــس اإلدارة(، أو مالــك واحــد 
أو مجموعــة مــن المالكيــن. وفــي االنظمــة األكثــر مركزيــة، تخضــع عــدة مراكــز فرعيــة لهيئــة حاكمــة واحــدة، مــن أجــل ضمــان 

ــة أليٍ مــن مــوارد المركــز وبالتالــي يجــب أن يكــون الهيــكل محــدداً بوضــوح. الحوكمــة الســليمة واإلدارة الفعال
فــي حالــة إن المالــك فــرد واحــد، ســيكون مســئوالً عــن األدوار الثــالث للهيئــة الحاكمــة. لــذا يجــب عليــه وضــع إجــراءات فعالــة للقيــام 

بــاألدوار الحاكمــة والتنفيذيــة فــي نفــس الوقت.
فــي حالــة وجــود مجلــس إدارة حاكــم يجــب أن يكــون لمركــز العــالج الطبيعــي آليــة تواصــل ثنائيــة االتجــاه بيــن الهيئــة الحاكمــة 

ــر المركــز.  ــة الحاكمــة ومدي ــة، عــادة بيــن رئيــس الهيئ واإلدارة التنفيذي
وتعــد رســالة مركــز العــالج الطبيعــي وصفــاً للغايــة الرئيســية التــي يهــدف إليهــا المركــز. كمــا أن تحديــد الغايــة الرئيســية للمركــز فــي 
شــكل رســالة هــو أحــد األدوار الرئيســية للهيئــة الحاكمــة. ويجــب أن تتوافــق رســالة المركــز مــع الرســالة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة. 

كمــا يجــب مشــاركة رســالة المركــز مــع األطــراف المعنيــة ذات الصلــة بمــا فيهــم العامليــن، والمرضــي والزائريــن.
وتشمل مسؤوليات الهيئة الحاكمة الموافقة وتلقي التقارير والقيام بالتقييم والتحديث المنتظم لما يلي على االقل:

إعداد ونشر رسالة المركز.أ. 
الخطة االستراتيجية لمركز العالج الطبيعي.ب. 
الخطة التشغيلية والميزانية.ج. 
برامج تحسين الجودة وسالمة المرضى وإدارة المخاطر.د. 
تخصيص الموارد والتخطيط المالي الفعال.ه. 
تعزيز ورصد أنشطة ثقافة السالمة والتقارير الخاصة بها.و. 
االستجابة لتقارير التفتيش الداخلية وتقارير الجهات الرقابية.ز. 

يحتــاج مركــز العــالج الطبيعــي إلــى تحديــد أنــواع قنــوات االتصــال بيــن الهيئــة الحاكمــة وقيــادات مركــز العــالج الطبيعــي والعامليــن 
بــه.  وقــد تكــون قنــوات االتصــال فــي شــكل منصــات التواصــل االجتماعــي، واالجتماعــات، والمؤتمــرات الشــهرية أو الســنوية، أو 

قنــوات أخــرى.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمالحظــة دور ومســئوليات الهيئــة الحاكمــة خــالل الزيــارة التقييميــة 	 

ــى  ــة إل ــا باإلضاف ــات عليه ــا والموافق ــن تفاصيله ــق م ــة والتحق ــق المطلوب ــة الوثائ ــام خــاص لمراجع ــالء اهتم ــع إي ــا م بأكمله
مراجعــة تقاريــر متابعــة الخطــط المعتمــدة.  

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة األدلــة علــى وجــود قنــوات اتصــال مفتوحــة محــدده، ومعــدل التواصــل، ووجــود دليــل علــى 	 
القيــام بالتغذيــة الراجعــة للتقاريــر الُمقدمــة مــن كال الطرفيــن.

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تحديد مسئوليات ومسائالت الهيئة الحاكمة في وثيقة كتابية.. 1
يتم تعريف أعضاء الهيئة الحاكمة باالسم والمسمى الوظيفي.. 2



الهيئـــة العامـــة لالعتمـــاد والرقابـــة الصحيـــة 

93دليــــل معـاييــر اعتمــــاد مراكـــز العـــالج الطبيعـــي | صفحة

ــتراتيجية، . 3 ــى الخطــة االس ــة عل ــة بالموافق ــة الحاكم ــوم الهيئ ــز. تق ــالة المرك ــادات لوضــع رس ــع القي ــة م ــة الحاكم ــل الهيئ تعم
ــتمرار.  ــم باس ــم وتحديثه ــر ومتابعته ــودة وإدارة المخاط ــين الج ــج تحس ــة، وبرام ــغيلية، والميزاني ــط التش والخط

يوجد عملية تواصل معتمدة بين الهيئة الحاكمة وقيادات مركز العالج الطبيعي.. 4
أعضاء الهيئة الحاكمة والقيادات والعاملين بالمركز على دراية بالعملية المعتمدة.. 5

المعايير ذات الصلة:
ــة، QPI.01 برنامــج  ــادرات المجتمعي ــر مؤهــل، OGM.08 المب OGM.02 الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية، OGM.03 مدي

إدارة الجــودة، QPI.03 خطــة إدارة المخاطــر

OGM.02: يتم إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية تحت إشراف وتوجيه الهيئة الحاكمة.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
الخطط االستراتيجية والتشغيلية

الغرض:
ــق  ــن خــالل تحقي ــالتها المحــددة م ــة ورس ــة المنظم ــق رؤي ــة األجــل لتحقي ــة وضــع خطــة طويل ــو عملي ــط االســتراتيجي ه التخطي
األهــداف االســتراتيجية عاليــة المســتوى. الخطــة االســتراتيجية تطبــق علــى مــدى فتــرة زمنيــة ممتــدة مــن ثــالث إلــى خمــس ســنوات 

أو أكثــر. 
ــى الجانــب االخــر، تتضمــن  ــد، وعل ــى المــدى البعي ــى تحقيــق رؤيتهــا عل ــم إعــداد الخطــة االســتراتيجية لمســاعدة المؤسســة عل يت

ــة لمركــز العــالج الطبيعــي. ــه لتحقيــق االهــداف التكتيكي ــام ب ــد مــا يجــب القي ــة تحدي الخطــط التشــغيلية عملي
يتــم وضــع خطــة تنفيذيــة لدعــم جهــود التخطيــط االســتراتيجي. ويتــم إعــداد الخطــة االســتراتيجية أوال، وســرعان مــا تليهــا خطــة 

تشــغيل قويــة وقابلــة للقيــاس والتقييــم.
وتساعد خطط التشغيل على إدارة األنشطة اليومية بمركز العالج الطبيعي بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

ــة للتحقيــق/ نتائــج مرجــوة فــي أطــر  ــى أهــداف محــددة وقابل يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بوضــع خطــة اســتراتيجية تشــتمل عل
زمنيــة محــددة مســبقاً. إن الخطــط التشــغيلية هــي الوســيلة التــي مــن خاللهــا تحقــق المؤسســة رســالتها، وهــي خطــط تفصيليــة تحتــوي 

علــى معلومــات محــددة بشــأن األهــداف واألنشــطة ذات الصلــة والمــوارد المطلوبــة فــي غضــون إطــار زمنــي محــدد.
تشمل الخطط التشغيلية ما يلي على األقل:

أهداف وغايات واضحة.أ. 
أنشطة ومهام محددة للتنفيذ.ب. 
الجدول الزمني للتنفيذ.ج. 
المسؤوليات المسندة.د. 
مصادر الميزانية المطلوبة.ه. 
وسائل قياس اإلنجاز.و. 

يقــوم القــادة بتقييــم الخطــط التشــغيلية الســنوية للخدمــات المقدمــة بانتظــام لتحديــد التيســيرات واالحتياجــات المطلوبــة للدورة التشــغيلية 
المقبلــة. وتنتهــي أي دورة تشــغيلية بمرحلــة التقييــم أو التحليــل والتــي مــن خاللهــا يتضــح لواضعــي الخطــة النقــاط التــي ســارت علــى 
مــا يــرام وتلــك التــي واجهــت صعوبــات عنــد تنفيــذ الخطــة. وينبغــي االســتفادة مــن هــذا التحليــل أو مــا يســمى الــدروس المســتفادة 

فــي دورة التخطيــط الجديــدة ممــا يعمــل علــى تحســين األداء.

دليل عملية المراجعة:
قــد يتلقــى مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة معلومــات حــول الخطــة االســتراتيجية وقــد يطــرح أســئلة حــول 	 

المشــاركة فــي ومتابعــة الخطــة االســتراتيجية.
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قــد يقــوم مراجــع الهيئــة باالستفســار عــن الخطــط التشــغيلية، وقــد يعطــي فرصــة للعامليــن والقــادة للحديــث عــن خططهــم وكيفيــة 	 
مشاركتها. 

يقــوم مراجــع الهيئــة بالبحــث عــن أدلــة علــى التقــدم الــذي تــم تحقيقــه فــي متابعــة الخطــة، وتحديــد فــرص التحســين واإلجــراءات 	 
المتخذة لتحســين األداء.

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي خطة استراتيجية لها أهداف / نتائج مرجوة وجداول زمنية محددة وقابلة للتحقيق.. 1
هناك تقارير لمتابعة تقدم الخطط االستراتيجية والتشغيلية على األقل سنوياً.. 2
لدى مركز العالج الطبيعي خطط تشغيلية معتمده تشتمل على النقاط من )أ( إلى )و( في الغرض.. 3
يتم إعداد الخطط التشغيلية بمشاركة العاملين بالمركز ويتم مشاركتها مع جميع العاملين بالمركز. . 4

المعايير ذات الصلة:
OGM.01 الهيئة الحاكمة، OGM.03 المدير المؤهل.

OGM.03: يديــر مركــز العــالج الطبيعــي مديــر مؤهــل وفقــاً للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا وسياســات مركــز العــالج الطبيعــي 
المعتمدة.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

مدير مؤهل.

الغرض:
ــذ سياســات مركــز العــالج الطبيعــي المعتمــدة،  ــى مديــر مســؤول ويمكــن مســائلته عــن تنفي ــاج أي مركــز للعــالج الطبيعــي إل يحت
ويتطلــب مثــل هــذا المنصــب مديــر مؤهــل يعمــل وفقــاً للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة. وتتضمــن مســؤوليات مديــر مركــز العــالج 

الطبيعــي علــى األقــل مــا يلــي:
اإلشراف على العمليات اليومية.أ. 
ضمان نشر خدمات المركز وساعات عمله إلى المجتمع بشكل واضح ودقيق.ب. 
ضمان وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذها.ج. 
اإلشراف على الموارد البشرية والمالية والمادية.د. 
ضمان االستجابة المناسبة للتقارير الواردة من أي جهات تفتيشية أو رقابية، بما في ذلك االعتماد.ه. 
ضمــان وجــود برنامــج فعــال علــى مســتوي المركــز لتحســين األداء، وســالمة المرضــي، وإدارة المخاطــر ووجــود المــوارد و. 

المالئمــة.
خلــق ثقافــة الســالمة والعدالــة لإلبــالغ عــن األخطــاء، واألخطــاء الوشــيكة، والشــكاوى، واســتخدام المعلومــات لتحســين ســالمة ز. 

العمليــات والنظــم.

دليل عملية المراجعة:
ــه  ــر مركــز العــالج الطبيعــي ومراجعــة ملف ــة مــع مدي ــة بإجــراء مقابل ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــي واألدوار والمســؤوليات. ــب والوصــف الوظيف ــة الخاصــة بالتدري ــق المطلوب ــع الوثائ ــتيفاؤه لجمي ــن اس ــق م ــي للتحق الوظيف

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد مدير مؤهل يدير مركز العالج الطبيعي.. 1
يوجد وصف وظيفي لمدير المركز يغطي البنود المذكورة في الغرض من )أ( إلى )ز(.. 2
مدير المركز على معرفة وفهم لمسؤولياته.. 3
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المعايير ذات الصلة:
OGM.02 الخطط االستراتيجية والتشغيلية، WFM.02 الوصف الوظيفي ، QPI.04 نظام اإلبالغ عن الحوادث

قرارات إدارة الموارد بكفاءة
OGM.04: يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي ســالمة إدارة سلســلة اإلمــداد لحمايــة المرضــى والعامليــن مــن المســتلزمات غيــر 

المســتقرة والملوثــة و المعيبــة والمزيفــة/ مجهولــة المصــدر.
الكفاءة

الكلمات الرئيسية: 
إدارة سلسلة اإلمداد

الغرض:
ــر رجعــي  ــع بأث ــة الخطــورة، لكــن تشــمل أيضــاً تتب ــري للمســتلزمات عالي ــم تقدي ــط إجــراء تقيي إن إدارة سلســلة اإلمــداد ليســت فق
للمســتلزمات بعــد أن دخلــت مركــز العــالج الطبيعــي. يكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة لتحديــد المســتلزمات واألجهــزة 
الطبيــة غيــر المســتقرة أو الملوثــة أو المعيبــة أو المزيفــة/ مجهولــة المصــدر وتتبعهــا لتحديــد مصــدر أو ســبب المشــكلة، إن أمكــن. 
ومــن أمثلــة المســتلزمات الطبيــة وســائل التدفئــة: الزجاجــات، الجــل الطبــي، مســتحضرات ســائلة، أو البطانيــات. وعنــد الحاجــة، 
يقــوم المركــز بإخطــار الشــركة المصنعــة و/أو المــوزع عنــد اكتشــاف مســتلزمات غيــر مســتقرة أو ملوثــة أو معيبــة أو المزيفــة/ 
ــل جهــة  ــم شــراء مســتلزمات المركــز وتخزينهــا وتوزيعهــا مــن قب ــع بأثــر رجعــي. وعندمــا يت ــة المصــدر مــن خــالل التتب مجهول
حكوميــة، يشــارك المركــز فــي برامــج الكشــف عــن المســتلزمات غيــر المســتقرة والملوثــة والمعيبــة والمزيفــة/ مجهولــة المصــدر 
المشــتبه فيهــا واإلبــالغ عنهــا واتخــاذ اجــراءات لمنــع تضــرر المريــض المحتمــل بســببها، ويجــب أن يكــون القــادة علــى علــم كاٍف 

بكيفيــة شــراء المســتلزمات وإدارتهــا.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســة إدارة سلســلة اإلمــداد وقــد يطــرح أســئلة ليتأكــد أن 

إدارة سلســلة اإلمــداد تتــم بفاعليــة وكفــاءة.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة تصــف بوضــوح عمليــة إدارة سلســلة اإلمــداد مــن مختلــف مصــادر . 1

التوريــد.
يوجد دليل متاح ومسجل على التطبيق الجيد إلدارة سلسلة اإلمداد.. 2
المراجعة والرصد المنتظمين لتدابير إدارة سلسلة اإلمداد واتخاذ اإلجراءات وفقاً لذلك.. 3

المعايير ذات الصلة:
OGM.03 مدير مؤهل، QPI.02 مقاييس األداء.
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ثقافة بيئة العمل اآلمنة واألخالقية واإليجابية 
OGM.05: يضمن مركز العالج الطبيعي اإلدارة األخالقية

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

اإلدارة األخالقية

الغرض:
ــى ســبيل  ــة، عل ــي مركــز العــالج الطبيعــي مــع مجموعــة متنوعــة مــن المشــاكل األخالقي ــة ف ــة الصحي ــد يتعامــل مقدمــو الرعاي ق

ــات. ــات والمعلوم ــة المرضــى وســرية البيان ــي رعاي ــاواة ف ــدم المس ــح وع ــال، تضــارب المصال المث
وتتناول سياسة اإلدارة األخالقية على األقل ما يلي:

وضع وتنفيذ مدونة األخالقياتأ. 
إعداد وتطبيق قيم المركزب. 
معالجة األخطاء التي تؤثر على المريض والناحية الطبية القانونيةج. 
وضع قواعد خصوصية المريضد. 
تحديد تضارب المصالحه. 
المساواة بين الجنسين واألديان.و. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة مركز العالج الطبيعي ذات الصلة.	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بإجــراء مقابلــة مــع العامليــن بالمركــز لالستفســار عــن مدونــة األخالقيــات، والتعامــل مــع األخطــاء 	 

الطبيــة.
ــع 	  ــن جمي ــار ع ــؤول لالستفس ــف المس ــي، الموظ ــالج الطبيع ــز الع ــر مرك ــع مدي ــة م ــراء مقابل ــة بإج ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

ــري. ــون المص ــات القان ــا لمتطلب ــين وفق ــن الجنس ــاواة بي ــان المس ــت لضم ــي وضع ــات الت ــك اآللي ــي ذل ــا ف ــر بم العناص

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة لــإلدارة األخالقيــة التــي تتنــاول علــى األقــل النقــاط المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن )أ( إلــى )و(.
تتم مناقشة القضايا األخالقية والتعامل معها وفقاً لمدونة األخالقيات المعتمدة.. 2
العاملون بالمركز على دراية بقواعد مدونة االخالقيات.. 3
يتم االستفادة من القضايا األخالقية التي تم حلها بغرض التعليم والتطوير المهني للعاملين.. 4

المعايير ذات الصلة:
PCC.03 المرضــى ذوي االحتياجــات الخاصــة، PCC.08 الكرامــة والخصوصيــة والســرية، OGM.01 الهيئــة الحاكمــة، 

ــة. ــل اإليجابي ــة العم ــة بيئ OGM.06 ثقاف

OGM.06 يضمن مركز العالج الطبيعي وجود ثقافة بيئة العمل اإليجابية.
الكلمات الرئيسية:

ثقافة بيئة العمل اإليجابية

الغرض:
أبــرزت الدراســات أهميــة وجــود بيئــة عمــل ســليمة ومريحــة كأحــد االحتياجــات المهنيــة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة. يجــب أن يكــون 

لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة وإجــراءات لنشــر الثقافــة اإليجابيــة فــي مــكان العمــل.
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تتناول السياسة على األقل ما يلي:
النظافة في مكان العمل، وتدابير السالمة واألمن.أ. 
التعامل مع حاالت العنف والتمييز والتحرش في مكان العمل.ب. 
قنوات االتصال بين العاملين وقيادات مركز العالج الطبيعي.ج. 
قياس التغذية الراجعة من العاملين بالمركز.د. 
التخطيط لتطوير العاملين.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسة المعتمدة لثقافة مكان العمل اإليجابية.	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمالحظــة أماكــن العمــل ويقــوم بإجــراء مقابــالت مــع العامليــن لالستفســار عــن حــوادث مــكان العمــل 	 

ذات الصلــة بهــذا المعيــار.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة لثقافــة مــكان العمــل اإليجابيــة، والتــي تتنــاول علــى األقــل النقــاط المذكــورة فــي . 1

الغــرض مــن )أ( إلــى )ه(.
مكان العمل نظيف وآمن ويتم تنفيذ التدابير األمنية.. 2
يتم تنفيذ تدابير مكافحة العنف والتمييز والتحرش في مكان العمل.. 3
تقاس التغذية الراجعة من العاملين ورضاهم بانتظام.. 4

المعايير ذات الصلة:
OGM.01 الهيئة الحاكمة ، OGM.03 المدير المؤهل، OGM.05 اإلدارة األخالقية، QPI.02 مقاييس األداء.

 اإلشراف المالي الفعال
OGM.07: يضع مركز العالج الطبيعي وينفذ سياسة وإجراءات إلعداد فواتير المرضى

الفعالية 
الكلمات الرئيسية:
نظام إعداد الفواتير

الغرض:
 تعــد عمليــة إعــداد الفواتيــر عمليــة بالغــة األهميــة فــي إدارة أي مركــز للعــالج الطبيعــي، ونظــراً لتعقيــد هــذه العمليــة، قــد تــؤدي 

األخطــاء بهــا إلــى خســائر ماليــة مكلفــة.
تشــتمل عمليــات إعــداد الفواتيــر علــى تســجيل جميــع البنــود والخدمــات المقدمــة للمريــض فــي حســاب المريــض ثــم يتــم تجهيــز جميع 
المعلومــات والتكاليــف الســتخدامها فــي إعــداد الفواتيــر. وفــي حالــة أنظمــة الدفــع لطــرف ثالــث، يتــم إعــداد الفواتيــر وفقــاً لمتطلبــات 

شــركات/ هيئــات التأميــن والتــي عــادة يكــون لهــا قواعــد لتســديد التكاليــف.
وتتناول سياسة إعداد فواتير المرضى على األقل ما يلي:

توافر قائمة أسعار معتمدة.أ. 
خيارات طرق الدفع.ب. 
إبالغ المرضى بأي تكلفة محتملة تتعلق بخطة رعايته لضمان بما يضمن إعداد الفواتير بشكل دقيق. ج. 
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دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة السياسات المعتمدة وقوائم األسعار.	 
ــة 	  ــي مقارن ــم األداء الفعل ــض المرضــى لتقيي ــر وبع ــداد الفواتي ــن إع ــئولين ع ــن المس ــض العاملي ــة بع ــع الهيئ ــل مراج ــد يقاب ق

ــدة.  ــة المعتم بالسياس

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة لنظــام إعــداد الفواتيــر تتنــاول البنــود المذكــورة فــي الغــرض مــن أ( . 1

إلــى ج( 
تتوفر قائمة أسعار معتمدة.. 2
يتم إبالغ المرضى بالتكلفة المبدئية المحتملة المتعلقة بخطة الرعاية التي سيتم تقديمها للمريض. 3
في حالة الدفع لطرف ثالث )كالتأمين الصحي(، يتم مراقبة التوقيت الذي تقدم فيه الرعاية المخطط لها أو الخدمة.. 4
يتم تعريف العاملين على إعداد الفواتير بمختلف متطلبات التأمين الصحي. . 5

المعايير ذات الصلة:
PCC.01 حقوق المريض وذويه، OGM.03 مدير مؤهل.

OGM.08: يتم التخطيط لخدمات مركز العالج الطبيعي وفقاً للمبادرات المجتمعية الدولية و الوطنية و اإلقليمية و المحلية
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية:
المبادرات المجتمعية

الغرض:
ــا البعــض  ــع بعضه ــي تتفاعــل م ــات الت ــق أو المنظم ــات أو المراف ــالت أو المجموع ــراد أو العائ ــن األف ــة م ــو مجموع ــع ه المجتم
للتعــاون فــي األنشــطة المشــتركة، وحــل المخــاوف المشــتركة، وعــادة يكونــوا فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة التــي يخدمهــا المركــز.  
يضــع مركــز العــالج الطبيعــي وينفــذ خطــة لمبــادرات التقييــم والمشــاركة المجتمعيــة، علــى ســبيل المثــال، تنفيــذ المبــادرات الدوليــة 

لصحــة المــرأة، والمبــادرات الوطنيــة للتأميــن الصحــي الشــامل، و100 مليــون صحــة وغيرهــم مــن المبــادرات.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة خطــة المشــاركة المجتمعيــة للتحقــق مــن توافقهــا مــع 	 

ــح ــن واللوائ ــادرات األخــرى والقواني المب
قد يستفسر مراجع الهيئة عن خطة المشاركة المجتمعية.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين للتحقق من درايتهم بالمبادرات المجتمعية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
تعكــس خطــة المشــاركة المجتمعيــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي التوافــق مــع المبــادرات المجتمعيــة الدوليــة واإلقليميــة و/أو . 1

الوطنيــة.
العاملون المعنيون على دراية بالمبادرات المجتمعية الخاصة بالمركز.. 2
تتوافق المبادرات المجتمعية مع اللوائح والقوانين.. 3

المعايير ذات الصلة:
OGM.01 الهيئة الحاكمة.
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إدارة الموارد البشرية
Workforce Management

الغرض من الفصل: 
يحتــاج مركــز العــالج الطبيعــي إلــى مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص ذوي المهــارة والمؤهليــن لتحقيــق رســالته وتلبيــة احتياجــات 

العمالء. 
وتشــير المــوارد البشــرية فــي مركــز العــالج الطبيعــي إلــى العامليــن بــه، ويعــد تعييــن عامليــن مؤهليــن والحفــاظ عليهــم وفقــاً لنطــاق 
المركــز مــن األمــور األساســية. ولتحقيــق الجــودة الشــاملة، يعــد التخطيــط الجيــد لألعــداد المناســبة ومجموعــة المهــارات المطلوبــة 
أمــراً أساســياً. يعمــل وضــع توصيــف وظيفــي واضــح وبرامــج التعريــف والتدريــب للعامليــن بالمركــز علــى مســاعدتهم فــي تقديــم 

الخدمــة الصحيــة بشــكل صحيــح.
ــادات المركــز فــي تطويــر كفــاءات العامليــن والمســار الوظيفــي المهنــي وكذلــك تحســين  يحــدد هــذا الفصــل أدوار ومســئوليات قي
ادائهــم، وينبغــي علــى المركــز أن يوفــر للقــادة والعامليــن فرصــاً للتعلــم والتطــور علــى المســتوي الشــخصي والمهنــي، فالنجــاح أو 
الفشــل يعتمــد علــى مهــارات العامليــن فــي المركــز ومســتواهم المعرفــي والتزامهــم ودوافعهــم للقيــام بمهامهــم علــى النحــو المبيــن 

فــي الوصــف الوظيفــي. فالعامليــن الذيــن يتلقــون التحفيــز، هــم دائمــاً األكثــر التزامــاً تجــاه عملهــم. 
ــح والسياســات، اإلجــراءات والخطــط  ــن واللوائ ــذ القواني ــة بمراجعــة تنفي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــوم مراجعــو الهيئ يق
التــي تعكــس عمليــات التوظيــف والحفــاظ علــى العامليــن مــن خــالل المقابــالت مــع القيــادات والعامليــن ومراجعــة ملفــات العامليــن 

المختلفــة.

الهدف من الفصل
التأكد من أن مركز العالج الطبيعي يحافظ على إدارة فعالة للموارد البشرية.. 1
القيام بالتخطيط الفعال للموارد البشرية.. 2
إعداد برامج التعريف والتعليم الطبي المستمر والتدريب بشكل فعال.. 3
ضمان التقييم الدوري ألداء العاملين بالمركز.. 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
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة 2019. 1
قرار وزير الصحة رقم 1996/70 بشأن عمل الخبراء األجانب. 2
قرار وزير الصحة رقم 1999/90 بشأن االستعانة بالخبراء األجانب. 3
القانون رقم 2017/213 بشأن النقابات العمالية والحماية. 4
قرار وزير الصحة رقم 2004/62 بشأن ترقية مقدمي الرعاية الصحية.. 5
القانون 1985/3 لممارسة العالج الطبيعي.. 6
مدونة أخالقيات العالج الطبيعي المصرية رقم 16 لسنة .1997. 7
القانون 1994/209 بشأن تأسيس نقابة عامة للعالج الطبيعي رقم 9. . 8
قرار وزير الصحة رقم 2016/166. 9
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التخطيط الفعال للموارد البشرية
WFM.01 تتوافق متطلبات خطة التوظيف مع رسالة المركز وتوصيات الممارسة المهنية. 

الكفاءة
الكلمات الرئيسية:

خطة التوظيف

الغرض:
تحــدد خطــة التوظيــف عــدد العامليــن ومزيــج المهــارات المطلوبــة والمســتوى التعليمــي والمعرفــي، وغيرهــم مــن المتطلبــات التــي 

يجــب توافرهــا فــي العامليــن بالمركــز. 
تخطيــط التوظيــف هــو عمليــة التأكــد مــن أن مركــز العــالج الطبيعــي لديــه األشــخاص المناســبين للقيــام بالعمــل المطلــوب بنجــاح مــن 

خــالل مطابقــة بيانــات العامليــن التفصيليــة التــي تشــمل المهــارات واإلمكانــات والتطلعــات وأماكنهــم فــي العمــل مــع خطــط العمــل. 
ويجــب أن يمتثــل مركــز العــالج الطبيعــي إلــى القوانيــن واللوائــح والتوصيــات الخاصــة بالممارســة المهنيــة والتــي تحــدد المســتوى 
التعليمــي المطلــوب، والمهــارات، أو غيرهــا مــن المتطلبــات التــي يجــب توافرهــا فــي كل موظــف أو التــي تحــدد أعــداد الموظفيــن 

العامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي.
ــكل  ــة ل ــات الفردي ــد المتطلب ــادة مركــز العــالج الطبيعــي بتحدي ــم مراجعــة الخطــة بانتظــام وتحديثهــا حســب االقتضــاء، ويقــوم ق يت

ــى المســتوى اآلمــن مــن أعــداد العامليــن ومســتوى مهاراتهــم.  وظيفــة، كمــا يجــب أن يحافــظ مركــز العــالج الطبيعــي عل
يضع القادة العوامل التالية قيد االعتبار عند تحديد احتياجات التوظيف:

رسالة مركز العالج الطبيعي، والخطط االستراتيجية والتشغيلية.أ. 
مدى صعوبة وخطورة حاالت المرضى الذين يخدمهم مركز العالج الطبيعي.ب. 
الخدمات التي يقدمها مركز العالج الطبيعي.ج. 
التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في رعاية المرضى.د. 

يطبــق مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة توظيــف موحــدة بمشــاركة قيــادات المركــز لتحديــد الحاجــة إلــى وظيفــة، وكيفيــة اإلعــالن عــن 
الوظائــف المتاحــة للمتقدميــن المحتمليــن، واإلعــالن عــن ضوابــط/ معاييــر االختيار.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة وثائــق خطــة التوظيــف، ومالحظــة تخصيــص/ توزيــع 	 

المــوارد البشــرية ومهاراتهــم، أو مراجعــة ملفــات العامليــن للتحقــق مــن امتثــال خطــة التوظيــف للقوانيــن واللوائــح، وتوصيــات 
الممارســات المهنيــة.

قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابالت مع قيادات المركز لتقييم عملية إعداد الخطة.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
تتوافق خطة التوظيف مع الرسالة والخطط االستراتيجية والتشغيلية للمركز.. 1
تمتثل خطة التوظيف للقوانين واللوائح وتوصيات الممارسات المهنية.. 2
تحــدد خطــة توظيــف العــدد التقديــري المطلــوب مــن العامليــن والمهــارات المطلوبــة مقارنــة بالمهــام المطلوبــة لتلبيــة احتياجــات . 3

مركــز العــالج الطبيعــي وتشــمل الخطــة العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )د(.
يتم متابعة ومراجعة خطة التوظيف سنوياً على األقل.. 4

المعايير ذات الصلة:
APC.01 تسجيل العاملين، OGM.01 الهيئة الحاكمة ، OGM.03 المدير المؤهل.
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WFM.02: يضع مركز العالج الطبيعي بطاقات الوصف الوظيفي والتي تحدد متطلبات ومسؤوليات كل وظيفة 
الفاعلية 

الكلمات الرئيسية:
الوصف الوظيفي

الغرض:
يعــد الوصــف الوظيفــي بيــان عــام وشــامل ومكتــوب واســع لوظيفــة معينــة، قائــم علــى نتائــج التحليــل الوظيفــي. وعــادة مــا يشــمل 

الواجبــات والمســئوليات والهــدف مــن الوظيفــة ونطاقهــا والشــروط الخاصــة بهــا.
ويشمل الوصف الوظيفي ما يلي:

التراخيصأ. 
الشهاداتب. 
التعليمج. 
المهاراتد. 
الخبراته. 

ويُتطلــب وجــود وصــف وظيفــي فــي مركــز العــالج الطبيعــي، للتأكــد مــن أن مســؤوليات العامليــن وأنشــطتهم تتوافــق مــع رســالة 
المركــز، وهــي تســاعد القيــادات فــي تخصيــص/ توزيــع المهــام والتوظيــف والتقييــم القائــم علــى المعرفــة، كمــا أنــه يســاعد العامليــن 

فــي فهــم مســؤولياتهم ومســاءلتهم.
ويُتطلــب عمــل توصيــف وظيفــي لجميــع العامليــن اإلكلينيكييــن وغيــر اإلكلينيكييــن والذيــن يعملــون بــدوام كامــل أو جزئــي والعامليــن 

المؤقتيــن وكذلــك العامليــن تحــت التدريب. 
ــة  ــالت مقارن ــم المؤه ــالت وتقيي ــهادات والمؤه ــة الش ــة مطابق ــن خــالل عملي ــك م ــم ذل ــز، يت ــن بالمرك ــن العاملي ــم تعيي ــا يت وعندم

ــة.  ــات الوظيف بمتطلب
الشــهادات والمؤهــالت هــي مســتندات يتــم إصدارهــا مــن جهــة معتــرف بــه لإلشــارة إلــى اســتكمال المتطلبــات أو اســتيفاء شــروط 

األهليــة )التعليــم/ الترخيــص/ التســجيل/ والشــهادات والمؤهــالت األخــرى(. 
وتعد عملية التحقق هي التأكد من صحة واكتمال الشهادات والمؤهالت من المصدر الذي أُصدرت منه.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بفحص عينة من ملفات العاملين لتقييم االمتثال لمتطلبات المعيار.

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد وصف وظيفي واضح لكل موظف يشمل جميع البنود المطلوبة والمذكورة في الغرض من )أ( إلى )ه(.. 1
يتم االحتفاظ بالشهادات والمؤهالت المطلوبة لكل وظيفة في ملفات العاملين.. 2
توجــد عمليــة موحــدة لجمــع، والتحقــق مــن، وتقييــم الشــهادات والمؤهــالت الخاصــة بالعامليــن المســموح لهــم بتقديــم خدمــات . 3

العــالج الطبيعــي للمرضــى دون إشــراف.
عملية التوظيف موحدة في جميع أنحاء مركز العالج الطبيعي ولنفس النوع من الوظائف.. 4

المعايير ذات الصلة:
APC.01 تســجيل العامليــن، ACT.05 المســئوليات والمســائالت المتعلقــة برعايــة المرضــى، EFS.05خطــة المعــدات الطبيــة، 

IPC.01 برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى، تقييــم المخاطــر، أدلــة العمــل، OGM.03 المديــر المؤهــل.
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WFM.03: لدى مركز العالج الطبيعي ملف وظيفي لكل موظف
الكفاءة

الكلمات الرئيسية:
ملفات العاملين

الغرض:
مــن الهــام أن يحتفــظ مركــز العــالج الطبيعــي بملــف وظيفــي لــكل موظــف، يتضمــن ملــف العامليــن الُمعــد بدقــة ســجالً للخبــرات 

ــام بمســئوليات العمــل. ــالزم للقي ــه والتدريــب ال ــه وكفاءات ــة للموظــف ومهارات المعرفي
كمــا يجــب أن يكــون لــكل موظــف بمركــز العــالج الطبيعــي، ســجالً )ســجالت( تحتــوي علــى معلومــات عــن مؤهالتــه؛ والمعلومــات 
الصحيــة المطلوبــة، مثــل التطعيمــات واألدلــة علــى المناعــة؛ ودليــل علــى المشــاركة فــي التعريــف بالوظيفــة وكذلــك التعليــم المســتمر 

أثنــاء الخدمــة ونتائــج التقييمــات، بمــا فــي ذلــك أداء الموظــف لمســؤولياته الوظيفيــة وكفاءاتــه؛ والتاريــخ الوظيفــي. 
ــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع  ــاً لسياســة مركــز العــالج الطبيعــي، ويجــب عل ــة وفق ــد الســجالت وإبقاءهــا حديث ويجــب توحي

ــة.  ــات الوظيفي ــة إدارة الملف سياســة وإجــراءات توجــه عملي
تتناول السياسة على األقل ما يلي:

إنشاء ملفات العاملينأ. 
توحيــد المحتويــات مثــل الشــهادات التــي تــم التحقــق مــن صحتهــا والتراخيــص والتعليــم والتدريــب والخبــرة العمليــة والوصــف ب. 

الوظيفــي الحالــي ودليــل موثــق علــى تلقــي التهيئــة/ التعريــف بالمركــز، ودليــل علــى التقييــم المبدئــي لقــدرة الموظــف علــى 
القيــام بمهامــه الوظيفيــة، والتعليــم المســتمر أثنــاء الخدمــة، ونُســخ التقييمــات التــي تمــت خــالل ثالثــة أشــهر ونســخ مــن التقييمات 

الســنوية.
تحديث محتويات الملف.ج. 
حفظ الملفات.د. 
مدة 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.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بزيــارة المــكان التــي تحفــظ فيهــا ملفــات العامليــن لتقييــم ظــروف التخزيــن، آليــة االحتفــاظ والســرية 	 

والتخلــص مــن الملفــات.
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع العاملين المشاركين في إنشاء واستخدام وتخزين ملفات العاملين لتقييم العملية.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة معتمدة تتناول على األقل العناصر المذكورة في الغرض من )أ( إلى )و(.. 1
العاملون المشاركون في إنشاء ملفات العاملين وتخزينها واستخدامها، على دراية بسياسة إدارة ملفات العاملين.. 2
تشمل ملفات العاملين جميع السجالت المطلوبة على النحو المبين في البند )ب( من الغرض وفقا لسياسة المركز.. 3
يتم التخلص من ملفات العاملين وفقاً لسياسة إدارة ملفات العاملين.. 4

المعايير ذات الصلة:
WFM.02: الوصــف الوظيفــي، WFM.04 برنامــج التهيئــة/ التعريــف، WFM.05 برنامــج التعليــم المســتمر، WFM.06 تقييــم 

أداء العامليــن. 
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WFM.04:  يقوم مركز العالج الطبيعي بإعداد برنامج تعريف لجميع العاملين بالمركز.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
برنامج التهيئة/ التعريف

الغرض:
يحتــاج الموظــف الجديــد، بغــض النظــر عــن وضعــه الوظيفــي، إلــى فهــم كل مــا يتعلــق بمركــز العــالج الطبيعــي وكيــف تشــارك 

مســئولياتهم اإلكلينيكيــة أو غيــر اإلكلينيكيــة فــي تحقيــق رســالة المركــز. 
ويتــم ذلــك مــن خــالل برنامــج تعريــف عــام للعامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي، وبرنامــج تعريــف خــاص عــن المســئوليات والمهــام 

الخاصــة بالوظيفــة.
إن تعريــف العامليــن، خاصــة المنضميــن للمركــز للمــرة األولــى، بسياســات مركــز العــالج الطبيعــي، يضمــن تحقيــق التوافــق بيــن 

رســالة المركــز واألنشــطة التــي يقــوم بهــا العامليــن بــه.  
يجب أن يتناول برنامج التعريف العام على األقل ما يلي:

استعراض رسالة مركز العالج الطبيعي والرؤية والقيمأ. 
هيكل مركز العالج الطبيعيب. 
ــة، ومكافحــة العــدوى وتحســين األداء وســالمة المرضــى وإدارة ج.  ــة الرعاي سياســات مركــز العــالج الطبيعــي الخاصــة ببيئ

المخاطــر
يشمل برنامج التعريف بالقسم/ الخدمة على األقل ما يلي:

استعراض السياسات واإلجراءات ذات الصلةد. 
العمليات التشغيليةه. 
عالقات العملو. 

يشمل برنامج التعريف بالوظيفة ما يلي:
العمليات عالية الخطورةز. 
استخدام التكنولوجيا والمعداتح. 
سالمة وصحة العاملينط. 

دليل عملية المراجعة:
ــى 	  ــل عل ــن الدلي ــق م ــن للتحق ــات العاملي ــن ملف ــة م ــة بفحــص عين ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــة. ــف بالوظيف ــام والتعري ــف الع ــة/ التعري ــج التهيئ ــور برنام حض
قد يقوم مراجع الهيئة بإجراء مقابلة مع العاملين بالمركز لالستفسار عن عملية التعريف.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يتم تنفيذ برنامج التهيئة/ التعريف العام ويشمل على األقل العناصر المذكورة في الغرض من )أ( إلى )ج(.. 1
يتم تنفيذ برنامج التهيئة/ التعريف بالخدمة / الوحدة ويشمل على األقل العناصر المذكورة في الغرض من )د( إلى )و(.. 2
يتم تنفيذ برنامج التهيئة/ التعريف بالوظيفة ويشمل على األقل العناصر المذكورة في الغرض من )ز( إلى )ط(.. 3
يحضر برنامج التهيئة/ التعريف أي من العاملين بالمركز بغض النظر عن شروط التوظيف.. 4
يتم تسجيل اكتمال التهيئة/ التعريف في ملف العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة:
IPC.03 التدابيــر الوقائيــة القياســية، WFM.03 ملفــات العامليــن، IPC.01 برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى، تقييــم 
المخاطــر، أدلــة العمــل ، QPI.01 برنامــج إدارة الجــودة، QPI.04 نظــام اإلبــالغ عــن الحــوادث، QPI.06 خطــة تحســين األداء
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برامج التهيئة والتدريب والتعليم الفعالة
WFM.05: لدى مركز العالج الطبيعي برنامج تعليم وتدريب مستمر.

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

برنامج التعليم المستمر

الغرض:
تســاعد برامــج التعليــم والتدريــب المســتمر مراكــز العــالج الطبيعــي علــى ضمــان قــدرة العامليــن بهــا علــى تقديــم خدماتهــا مــع مرور 

الوقــت، خاصــة إذا تــم تصميــم هــذه البرامــج بمــا يلبــي احتياجــات العامليــن الالزمــة لتحقيــق رســالة المركــز. 
يتــم تصميــم البرنامــج وفقــاً للخدمــات المقدمــة، والمعلومــات الجديــدة وتقييــم احتياجــات العامليــن. ويجــب أن تكــون أدلــة العمــل القائمة 

علــى األدلــة وغيرهــا مــن المصــادر متاحــة لجميــع العاملين. 
يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي أن يتــم توفيــر التعليــم والتدريــب وتســجيلهما، وفقــاً لمســئوليات واحتياجــات الموظــف فــي العمــل. 

والتــي تشــمل مــا يلــي:
أدلة العمل االكلينيكية المستخدمة في مركز العالج الطبيعي.أ. 
سياسة وإجراءات مكافحة العدوى.ب. 
خطط السالمة البيئية.ج. 
مخاطر الصحة المهنية وإجراءات السالمة.د. 
إدارة المعلومات، بما في ذلك متطلبات السجل الطبي للمريض بما يتناسب مع المسؤوليات والتوصيف الوظيفي.ه. 
ــة مباشــرة و.  ــن يقدمــون رعاي ــن الذي ــع العاملي ــن لجمي ــل كل عامي ــى األق ــوي عل ــي الرئ ــى اإلنعــاش القلب ــب األساســي عل التدري

للمرضــى.
مفهوم الجودة، وتحسين األداء، وسالمة المرضى، وإدارة المخاطر.ز. 
حقوق المريض، رضا المريض، وعملية الشكوى/ المقترحات.ح. 
تشغيل وصيانة المعدات الطبية.ط. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابــالت مــع بعــض العامليــن بالمركــز لالستفســار عــن 	 

واستفســروا عــن عمليــة التعليــم والتدريــب المســتمر.
قد يقوم مراجع الهيئة بفحص عينة من ملفات العاملين للتحقق من األدلة على حضور برامج التعليم والتدريب.	 

أدلة التطابق مع المعيار: 
يوجــد برنامــج للتعليــم والتدريــب المســتمر لجميــع فئــات العامليــن التــي قــد تضمــن العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( . 1

إلــى )ط(.
تتوافر الموارد )البشرية وغير البشرية( لتنفيذ البرنامج.. 2
يقوم البرنامج على تقييم احتياجات جميع فئات العاملين.. 3
يتم دمج نتائج مراجعة األداء في تصميم البرنامج.. 4

المعايير ذات الصلة:
IPC.03 التدابير االحتياطية القياسية ، WFM.03 ملفات العاملين ، WFM.06 تقييم أداء العاملين 
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التقييم العادل ألداء العاملين
WFM.06 يتم تقييم أداء وكفاءة العاملين بالمركز بانتظام.

الكفاءة
الكلمات الرئيسية:
تقييم أداء العاملين 

الغرض:
تقييــم أداء العامليــن هــو عمليــة مســتمرة تســمى أيضــا تقييــم أو مراجعــة األداء وهــو تقييــم رســمي يقــوم بــه المديريــن لتقييــم أداء 

ــألداء. ــد األهــداف المســتقبلية ل ــة الراجعــة وتحدي ــم التغذي ــوة والضعــف، وتقدي ــاط الق ــد نق الموظــف، وتحدي
يســاهم تقييــم األداء بشــكل فعــال فــي تحســين أداء الفــرد، ومجموعــة العمــل والمركــز وذلــك عندمــا يكــون قائمــاً علــى عمليــة محــددة 
وتتســم بالشــفافية وذات ضوابط/معاييــر واضحــة ومعلنــة وذات صلــة بمهــام الوظيفــة. كمــا يعــزز تقييــم األداء عمليــة التواصــل بيــن 
العامليــن والقيــادات، ويمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى المعرفــة خاصــة بخطــة التوظيــف واالختيــار والحوافــز والتدريــب 

والتعليــم والتخطيــط الوظيفــي.
ويتيــح تقييــم األداء الفرصــة لتقديــم التغذيــة الراجعــة للعامليــن حــول مــا يفعلونــه بشــكل جيــد أو يحتــاج الــي تحســين بســرية واحتــرام، 

وبالتالــي تعزيــز ثقافــة التعلــم داخــل مركــز العــالج الطبيعــي.
ويجــب أن يســتخدم مركــز العــالج الطبيعــي أداة لتقييــم األداء لضمــان تحقيــق العامليــن للضوابط/المعاييــر المطلوبــة للقيــام بمهامهــم 

ولتحقيــق األهــداف بنــاًء علــى التوصيــف الوظيفــي.
يتــم تحديــد الكفــاءات المطلوبــة لــكل فئــة مــن العامليــن، ويتــم تســجيل عمليــة تقييــم أداء العامليــن ويشــــمل ذلــــك طــــرق وأدوات 
مراجعــــة األداء وأبعــــاد ومعايير التقييم والفاصــــل الزمنــــي بين التقييمات وعملية االلتمــــاس والشــــخص المســــئول عــن كل فئــة 

ــات العاملين. مــن فئــ

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابلــة مــع قــادة مركــز العــالج الطبيعــي لالستفســار عــن 	 

األدوات المســتخدمة لتقييــم أداء الموظفيــن.
قد يقوم مراجع الهيئة بفحص عينة من ملفات العاملين لتقييم اكتمال تقييم األداء.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تقييم األداء سنوياً على األقل لكل موظف ويتم ربطه بالتعليم والتدريب الذي تلقاه.. 1
يتم تقييم األداء بناًء على الوصف الوظيفي الحالي.. 2
يوجد دليل على تقديم التغذية الراجعة على أداء الموظف.. 3
يوجد إجراءات واضحة لإلدارة الفعالة فيما يخص ضعف األداء.. 4
يتم تسجيل تقييم األداء في ملفات العاملين.. 5

المعايير ذات الصلة:
WFM.02 الوصف الوظيفي، WFM.03 ملفات العاملين.
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برنامج فعال لصحة العاملين 
WFM.07: لدى مركز العالج الطبيعي برنامج لصحة العاملين يتم مراقبته و تقييمه سنويا وفقا للقوانين واللوائح.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

برنامج صحة العاملين.

الغرض:
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتنفيــذ برنامــج صحــة العامليــن لضمــان ســالمتهم وفقــاً لمــا يتعرضــون لــه بمــكان العمــل. ويعــد تقييــم 
المخاطــر/ الخطــورة هــو الركيــزة األساســية لبرنامــج الســالمة والصحــة المهنيــة للعامليــن، والــذي يحــدد المخاطــر المتعلقــة بــكل 
مهنــة. ويتــم إجــراؤه مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات الالزمــة للتحكــم فــي المخاطــر لتقليــل الضــرر المحتمــل، وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنــا، 

الحــد مــن تأثيراتــه الســلبية. 
ويجــب أن يشــارك مســئولي مكافحــة العــدوي فــي إعــداد وتنفيــذ برنامــج صحــة العامليــن حيــث أن انتقــال العــدوى هــو خطــر شــائع 
وجســيم لــكل مــن المرضــى والعامليــن بمنشــأة الرعايــة الصحيــة. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل برنامــج لتقييــم مخاطــر علــى مســتوى 

مركــز العــالج الطبيعــي والــذي يحــدد المناطــق والعمليــات عاليــة الخطــورة.
يشمل نطاق البرنامج جميع العاملين، ويتناول على األقل ما يلي:

التقييم الطبي للعاملين الجدد قبل التوظيف.أ. 
التقييم الطبي الدوري للعاملين )كما هو مطلوب(.ب. 
عمل مسح/ تحديد لمخاطر التعرض و/أو المناعة ضد األمراض المعديةج. 
التحكم في والتعامل مع التعرض للمخاطر المتعلقة بالعمل.د. 

مخاطــر العمــل التــي تنشــأ عــن رفــع ونقــل / إحالــة المرضــى أو المعــدات، واإلجهــاد، والحــركات المتكــررة والوضعيــات . 	
الخاطئة للجســم.

المخاطر المادية مثل اإلضاءة والضوضاء والتهوية والكهرباء وغيرها.. 		
توعية العاملين حول المخاطر داخل بيئة مركز العالج الطبيعي والمخاطر المتعلقة بعملهم.ه. 
التطعيمات الوقائية للعاملين.و. 
التعامــل مــع حــوادث العامليــن )مثــل اإلصابــات أو األمــراض، واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة، واتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي ز. 

ووضــع اإلجــراءات لمنــع تكــرار حدوثهــا(.
فحص الحالة/ الموقف الذي قد يُتطلب في حالة التعرض لمواد محددة.ح. 
ــي، ط.  ــي وتتضمــن إجــراءات فــي ســجل العامــل الطب ــج الفحــص الطب ــة نتائ ــة إيجابي ــي حال ــن اتخاذهــا ف ــي يتعي اإلجــراءات الت

ــاً، ــد يكــون مطلوب ــذي ق ــم المشــورة والتدخــل ال ــج وتقدي ــف العامــل بالنتائ وتعري

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة العامليــن الذيــن يشــاركون فــي إعــداد وتنفيــذ برنامــج صحــة 	 

العامليــن للتحقــق مــن هيــكل البرنامــج والمخاطــر وســجالت التوعيــة والتعريــف
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة عينة من السجالت الصحية للعاملين للتأكد من امتثالها إلى المعيار.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يوجد برنامج صحة العاملين وفقاً للقوانين واللوائح يغطي البنود المذكورة في الغرض من )أ( إلى )ط(.. 1
يوجد تقييم مخاطر الصحة المهنية يحدد المخاطر المهنية داخل مركز العالج الطبيعي.. 2
يتــم توعيــة العامليــن حــول مخاطــر بيئــة العمــل بمركــز العــالج الطبيعــي والمخاطــر المحــددة المتعلقــة بوظيفتهــم والفحــص . 3

الطبــي الــدوري )كمــا هــو موضــح(.
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يخضــع جميــع العامليــن لبرنامــج التطعيمــات وقيــود العمــل وفقــاً ألدلــة العمــل القائمــة علــى األدلــة واللوائــح والقوانيــن، وتُســجل . 4
جميــع نتائــج االختبــارات والتطعيمــات فــي الســجل الطبــي للعامليــن.

يتم تسجيل وتنفيذ التدابير الوقائية والتدخالت الالحقة للتعرض.. 5
هناك دليل على اتخاذ إجراءات وإبالغ العاملين في حالة إيجابية النتائج.. 6

المعايير ذات الصلة:
WFM.04 برنامــج التعريــف; IPC.01 برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى وتقييــم المخاطــر وأدلــة العمــل؛ QPI.03 خطــة 

إدارة المخاطــر
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إدارة وتكنولوجيا المعلومات
Information Management and Technology

الغرض من الفصل:
ــي  ــات ف ــا المعلوم ــن إدارة وتكنولوجي ــة. وتتضم ــة الصحي ــة الرعاي ــي خدم ــاً ف ــال عنصــراً حيوي ــات الفع ــد نظــام إدارة المعلوم يع
مراكــز العــالج الطبيعــي الرعايــة الصحيــة بمــا تشــمله مــن المعلومــات االكلينيكيــة، واإلداريــة والمعلومــات التــي تطلبهــا الســلطات 

والجهــات الخارجيــة. 
وترتبــط الكثيــر مــن المخاطــر بــإدارة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي الرعايــة الصحيــة. أحــد هــذه المخاطــر هــو احتمــال انتهــاك ســرية 
ــى  ــة للمريــض المقدمــة إل المعلومــات الخاصــة بالمريــض. ويُقصــد بســرية معلومــات المريــض أن المعلومــات الشــخصية والطبي
متخصــص الرعايــة الصحيــة، يجــب أال يتــم اإلفصــاح عنهــا لآلخريــن، مــا لــم يعــِط المريــض إذنًــا محــددًا بذلــك. وتعــد المحافظــة 
ــق أنظمــة المعلومــات  ــا تطبي ــاً خاصــةً مــع ظهــور تكنولوجي ــاً وقانوني ــى ســرية المعلومــات الخاصــة بالمرضــى شــاغالً أخالقي عل

اإللكترونيــة.
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. 
وأصبحــت كثيــر مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة تتجــه إلــى عــدم اســتخدام األوراق وتوجــــد شــهادات خاصــــة مكرســــة لتشــجيع تلــك 

الخطــوة.
وعلــى المســتوى المحلــي، اتخــذت القوانيــن واللوائــح المصريــة خطــوات كبيــرة فــي اآلونــة األخيــرة لدعــم المعامــالت اإللكترونيــة 
وصــدر قانــون التوقيــع اإللكترونــي وتمــت الموافقــة علــى الدفــع اإللكترونــي.  ومــن المتوقــع صــدور قانــون جديــد بشــأن خصوصيــة 

البيانات.
عمليــاً، تحتــاج مراكــز العــالج الطبيعــي إلــى توفيــر المــوارد الالزمــة لتنفيــذ نظــام إدارة المعلومــات التــي تضمــن ســالمة المرضــى، 

واســتمرارية الرعايــة، وأمــن وســرية المعلومــات. 
خــالل الزيــارة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يجــب أن يكــون المراجعيــن قادريــن علــى قيــاس 

كيفيــة تنفيــذ مراكــز العــالج الطبيعــي لنظــم وتكنولوجيــا إدارة المعلومــات مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة بهــذا الفصــل.

الهدف من الفصل
يتناول هذا الفصل العناصر الرئيسية إلدارة المعلومات في مركز العالج الطبيعي:

عمليات فعالة إلدارة المعلومات. 1
الحفاظ على أمن وسرية المعلومات . 2
توافر السجل الطبي للمريض.. 3

)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 ــة مــع األخــذ فــي االعتب ــراءة أي مرجــع مذكــور مــن المراجــع التالي  )يجــب ق

ــه.( وملحقات
مدونة أخالقيات الطب المصرية 2003/238. 1
المدونة المصرية ألخالقيات العالج الطبيعي رقم 16 لسنة 1997. 2
وزارة الصحة - اإلدارة العامة للتفتيش الفني. األداة اإلدارية. 3
قرار وزارة المالية رقم 2009/270: قائمة المحفوظات الحكومية. 4
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قرار وزارة المالية 2019/18: الدفع غير النقدي. 5
قرار وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم 2005/109: التوقيع اإللكتروني.. 6
القانون 1960/35 التعداد الوطني واإلحصاءات. 7
8 .CAPMAS القانون 1964/2915 إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
إعالن جدة حول سالمة المرضى 2019. 9

HIPAA- الئحة إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة 1996.. 10
قوانين إقرارات الموافقة المصرية. 11
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إدارة وتسجيل الوثائق بفاعلية
IMT.01 يضع مركز العالج الطبيعي نظام فعال إلدارة الوثائق لكل مريض ولجميع أنواع الوثائق

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:
نظام إدارة الوثائق

الغرض:
ــل  ــع، وتعدي ــة إلنشــاء، وتوزي ــة محكم ــك وضــع عملي ــق وتنســيقها وكذل ــد شــكل الوثائ ــام لتوحي ــق نظــام ه ــد نظــام إدارة الوثائ يع
ــة  ــة منتهي ــود ألي وثيق ــر المقص ــتخدام غي ــب االس ــن تجن ــي م ــالج الطبيع ــز الع ــد مرك ــب أن يتأك ــا. ويج ــص منه ــق والتخل الوثائ
الصالحيــة / متقادمــة. قــد تكــون الوثائــق داخليــة خاصــة بمركــز العــالج الطبيعــي كالسياســات وتعليمــات االســتخدام ومخططــات 
التدفــق واإلجــراءات والمواصفــات والنمــاذج وقــد تكــون مــن مصــدر خارجــي مثــل اللوائــح والمعاييــر والمراجــع التــي يتــم االســتناد 

ــة. إليهــا فــي االجــراءات التدخلي
ــة  ــة لكاف ــع والبحــث عــن أّي معلومــات. وتضمــن المراجعــة الدوري ــى ســهولة التتب ويســاعد التنســيق والشــكل الموحــد للوثائــق عل
الوثائــق عــدم اســتخدام الوثائــق المتقادمــة. ويكــون لــدى مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة معتمــدة لنظــام إدارة الوثائــق تغطــي كافــة 

الوظائــف التنظيميــة الرئيســية واألساســية المتعلقــة بــكٍل مــن اإلجــراءات التشــغيلية واإلكلينيكيــة.
يجب أن يتناول نظام إدارة الوثائق ما يلي على األقل:

التنسيق الموحد.أ. 
نظام لتتبع اإلصدارات وتتبع أّي تغييرات.ب. 
يســمح النظــام بتعريــف كل وثيقــة بالعنــوان وتاريــخ اإلصــدار والطبعــة و /أو تاريــخ المراجعــة الحالــي، وعــدد الصفحــات، ج. 

والشــخص المســموح لــه إصــدار و / أو مراجعــة الوثيقــة وتحديــد التغييــرات.
يتم التحكم في الوثائق المتقادمة وتكون مؤرخة ويتم تمييزها بأنها متقادمة/منتهية الصالحية.د. 
السياسات المطلوبة متوفرة وموزعة على العاملين المعنيين.ه. 
تقادم الوثائقو. 
الفترة الزمنية لمراجعة السياساتز. 

يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي إنشــاء ســجل طبــي لــكل مريــض ووضــع عمليــة واضحــة إلدارة مســاره وتشــمل تلــك العمليــة 
إنشــاء ســجل طبــي للمريــض، ووضــع المعّرفــات الفريــدة عليــه )unique identifiers( والتتبــع والتخزيــن وإتاحتــه عنــد احتيــاج 

متخصصــي الرعايــة الصحيــة إليــه.
 ويجــب أن تكــون جميــع اإلدخــاالت فــي الســجل الطبــي مقــروءة، ويجــب تعريــف الشــخص القائــم باإلدخال/بالكتابــة وتاريــخ ووقــت 

جميــع اإلدخــاالت فــي الســجل. كمــا يجــب تحديــد آليــة إجــراء أي تعديــل أو كشــط فــي الســجل الطبــي.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة سياســات وإجــراءات مركــز العــالج الطبيعــي ثــم يقــوم 	 

بالتحقــق مــن تنفيــذ هــذه الوثائــق للتأكــد مــن تنســيقها الموحــد، ونظــام التتبــع، والموافقــة المحــددة، وتاريــخ اإلصــدار والمراجعــة.
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين بالمركز للتحقق من درايتهم بعملية إعداد واعتماد ومتابعة ومراجعة السياسات.	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بالتحقــق مــن معرفــة العامليــن بالمركــز بالوصــول إلــى السياســات ذات الصلــة وتتبــع التغييــرات فــي 	 

السياســات وعمليــة إدارة تقادم/انتهــاء صالحيــة الوثائــق.
ــن 	  ــق م ــد )unique identifier(، ويتحق ــرف فري ــه معّ ــض لدي ــكل مري ــي ل ــن أن الســجل الطب ــة م ــع الهيئ ــق مراج ــد يتحق ق

ــه. ــكان اإلدخــاالت ب ــي وشــكله وم ــات الســجل الطب محتوي
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أدلة التطابق مع المعيار:
ــة إدارة الوثائــق بمــا فــي ذلــك العناصــر المذكــورة فــي . 1 ــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة معتمــدة تصــف بوضــوح عملي ل

ــى )ز(. الغــرض مــن )أ( إل
الســجالت الطبيــة للمرضــى متوفــرة عنــد احتيــاج مقدمــي الرعايــة الصحيــة إليهــا وتحتــوي علــى معلومــات محدثــة ضمــن إطــار . 2

زمني مناســب.
جميــع اإلدخــاالت فــي الســجل الطبــي مقــروءة، ويمكــن تحديــد محــرر/ القائــم بالكتابــة فــي الســجل الطبــي للمريــض، والتاريــخ، . 3

والوقــت لجميــع اإلدخــاالت، وكذلــك اإلدخــاالت فــي الســجل الطبــي للمريــض التــي تــم تصحيحهــا أو الكتابــة فوقهــا )إذا لــزم 
األمــر( بشــكل يتوافــق مــع القانــون واللوائــح والسياســات.

يتم إنشاء سجل طبي للمريض لكل مريض يتلقى رعاية العالج الطبيعي.. 4
يتم االحتفاظ بالسجالت الطبية للمريض من خالل استخدام ُمعرف فريد للمريض.. 5
العاملين بالمركز على دراية ومدربين على نظام إدارة الوثائق واستخدام المعّرف الفريد للمريض.. 6

المعايير ذات الصلة:
APC.02 معلومــات دقيقــة وكاملــة ، IMT.02 ســرية وأمــن وســالمة البيانــات والمعلومــات ، IMT.03 حمايــة الملفــات الطبيــة 

والمعلومــات، IMT.04 االحتفــاظ بالبيانــات والمعلومــات ، IMT.05 عمليــة مراجعــة الســجالت الطبيــة.

ضمان سرية وسالمة وأمن المعلومات
IMT.02: يضمن مركز العالج الطبيعي سرية و أمن و سالمة البيانات والمعلومات.

المعايير المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

سرية وأمن وسالمة البيانات والمعلومات

الغرض: 
ــة، يجــب  ــة الصحي ــدم الخدم ــا لمق ــم اإلفصــاح عنه ــي يت ــة الت ــات الشــخصية والطبي ــي أن المعلوم ــض تعن ــات المري ســرية معلوم
أال يتــم اإلفصــاح عنهــا لألخريــن مــا لــم يعطــي المريــض إذنــاً بذلــك كمــا يجــب حمايــة المعلومــات مــن الوصــول إليهــا مــن قبــل 
غيــر المصــرح لهــم. ويســتند مركــز العــالج الطبيعــي إلــى الوصــف الوظيفــي فــي تحديــد مــن قــد يكــون لديهــم حــق الوصــول إلــى 
الســجالت والمعلومــات الطبيــة. ويجــب علــى جميــع العامليــن بالمركــز االلتــزام بســرية وأمــن المعلومــات؛ مــن خــالل التوقيــع علــى 

اتفاقيــة بأنهــم يفهمــون تفاصيــل سياســة وإجــراءات الســرية وأنهــم يعرفــون دورهــم جيــداً.
ــواردة فــي قاعــدة  ــا هامــاً مــن جوانــب إدارة المعلومــات، ويجــب أن تكــون المعلومــات ال يعــد الحفــاظ علــى ســالمة البيانــات جانبً
البيانــات دقيقــة مــن أجــل ضمــان صحــة تفســير النتائــج خــالل عمليــة تحليــل البيانــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم الحفــاظ علــى ســالمة 
البيانــات أثنــاء أوقــات تعطــل أنظمــة المعلومــات اإللكترونيــة المخطــط والغيــر مخطــط لهــا. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل تطبيــق 

آليــات عمليــة اســـتعادة النظـــام للعمـــل بشـــكل طبيعــي والعمليــات المســتمرة للنســخ االحتياطــي للبيانــات.
تتناول سياسة سرية وأمن وسالمة المعلومات ما يلي على األقل:

تحديد من يمكنه الوصول إلى أي نوع من البيانات والمعلومات التخاذ القرار.أ. 
الظروف التي يتم بموجبها منح حق الوصول للمعلومات.ب. 
اتفاقيات السرية مع جميع األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المريض.ج. 
اإلجراءات التي يجب اتباعها في حالة انتهاك سرية وأمن المعلومات.د. 
عملية الحفاظ على دقة البيانات واتساقها واكتمالها وتحديثها.ه. 

فــي حالــة اســتخدام وســيلة اتصــال إلكترونــي، كالبريــد اإللكترونــي أو أي تطبيــق الكترونــي، فــي حفــظ معلومــات المريــض، يجــب 
أن يتبنــى مركــز العــالج الطبيعــي أدلــة العمــل لـــضمان جــودة رعايــة المرضــى والتأكــد مــن الحفــاظ علــى أمــن وســرية المعلومــات.
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تتنــاول القوانيــن واللوائــح المصريــة عمليــة اإلبــالغ عــن معلومــات محــددة. للجهــات التفتيشــية والرقابيــة. ويجــب علــى مركــز العالج 
الطبيعــي بــذل الجهــود الالزمــة نحــو االمتثــال للقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة فــي مجــال إدارة المعلومــات.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة السياســة، يتبــع ذلــك التحقــق مــن مــدي التنفيــذ مــن خــالل 	 

مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة مثــل اتفاقيــة الســرية الموقعــة فــي الملــف الشــخصي لــكل موظــف مســؤول.
ــدود 	  ــكان مح ــي م ــة للمرضــى ف ــن الســجالت الطبي ــك تخزي ــي ذل ــا ف ــذ إجــراءات الســرية بم ــة تنفي ــع الهيئ ــد يالحــظ مراج ق

ــم. ــق بعمله ــات ال تتعل ــى معلوم ــول إل ــن الوص ــن للعاملي ــه وال يمك ــول إلي الوص
قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين بالمركز لتقييم درايتهم بسياسة سرية وأمن وسالمة المعلومات.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة تحــدد ســرية وأمــن الســجالت والمعلومــات الطبيــة، التــي تتنــاول علــى . 1

األقــل النقــاط المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( الــى )ه(.
يحق فقط لألفراد المصرح لهم الوصول إلى السجالت الطبية للمرضى.. 2
الموظفين على دراية بسياسة سرية وأمن وسالمة المعلومات.. 3
يتم اتباع اإلجراءات في حالة انتهاك سرية المعلومات أو أمنها.. 4
االستجابة للتقارير المطلوبة من الجهات التفتيشية والرقابية.. 5

المعايير ذات الصلة:
 IMT.04 ، حمايــة الملفــات والمعلومــات الطبيــة IMT.03 ، نظــام إدارة الوثائــق IMT.01 ، حقــوق المرضــى وذويهــم PCC.01

االحتفــاظ بالبيانــات والمعلومــات.

إدارة السجالت الطبية للمريض بشكل فعال

IMT.03: يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي حمايــة ســجل المريــض الطبــي والمعلومــات مــن الضيــاع والتلــف والعبــث والوصــول 
او االســتعمال غيــر المصــرح بــه

 السالمة
الكلمات الرئيسية:

حماية السجالت الطبية والمعلومات 

الغرض:
يجــب تأميــن وحمايــة الســجالت والمعلومــات الطبيــة فــي جميــع األوقــات واألماكــن. بمــا فــي ذلــك حمايتهــا مــن التعــرض للميــاه أو 

الحريــق أو أي ضــرر آخــر ومــن الوصــول غيــر المصــرح بــه.
ــد  ــا، عن ــا إلكترونيً ــم حفظه ــي يت ــات الت ــى المعلوم ــه إل ــرح ب ــر المص ــول غي ــع الوص ــات لمن ــي عملي ــالج الطبيع ــز الع ــذ مرك ينف

االقتضــاء.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة العامليــن لتقييــم عمليــة حمايــة المعلومــات مــن الفقــد والتلــف 	 

والعبــث والوصــول أو االســتخدام غيــر المصــرح بــه 
قــد يالحــظ مراجــع الهيئــة إجــراءات تدابيــر حمايــة الســجالت الطبيــة مثــل وجــود طفايــات حريــق مناســبة فــي مناطــق االرشــفة 	 

والتخزيــن وفــي مناطــق وجــود الكمبيوتــر.
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أدلة التطابق مع المعيار:
يتم تأمين وحماية السجالت والمعلومات الطبية في جميع األوقات واألماكن بما في ذلك مناطق رعاية المرضى.. 1
جميــع العامليــن بالمركــز علــى درايــة بعمليــة حمايــة المعلومــات مــن الضيــاع والتلــف والعبــث والوصــول أو االســتخدام غيــر . 2

المصــرح بــه.
تدابير حماية السجالت الطبية محدده ومتوفرة في جميع المناطق التي تحددها السياسة.. 3

المعايير ذات الصله:
IMT.01 نظام إدارة الوثائق، IMT.02 سرية وأمن وسالمة البيانات والمعلومات، IMT.04 االحتفاظ بالبيانات والمعلومات.

IMT.04: يتم االلتزام بوقت االحتفاظ بالسجالت والبيانات والمعلومات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها
دقة التوقيت

الكلمات الرئيسية:
االحتفاظ بالبيانات والمعلومات

الغرض:
ــي، واســتمرارية  ــق القانون ــة المرضــى، والتوثي ــي رعاي ــاً ف ــة تلعــب دوراً هام ــات الطبي ــات والمعلوم نظــراً ألن الســجالت والبيان
الرعايــة، يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي االحتفــاظ بهــا فتــرة كافيــة مــن الوقــت. وهــذا مــا تتطلبــه القوانيــن واللوائــح. يجــب 
علــى مركــز العــالج الطبيعــي تحديــد وقــت االحتفــاظ لــكل نــوع مــن الوثائــق، كمــا يجــب الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات خــالل 

فتــرة االحتفــاظ.

دليل عملية المراجعة:
قد يقوم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية بمراجعة سياسة وقت االحتفاظ بالوثائق. 	 
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمقابلــة العامليــن ليطلــب منهــم توضيــح عمليــة التســجيل واالحتفــاظ بالســجالت والبيانــات والمعلومــات 	 

وإتالفهــا و / أو إزالتهــا.
قد يالحظ مراجع الهيئة سجل / دفتر إتالف الوثائق أو التخلص منها.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة وإجراءات معتمدة تحدد وقت االحتفاظ بالسجالت.. 1
تتم أرشفة البيانات ضمن إطار زمني معتمد.. 2
جميع العاملين على دراية بكيفية تطبيق السياسة.. 3
يتم إتالف و / أو التخلص من السجالت والبيانات والمعلومات وفقاً للقوانين واللوائح والسياسة المعتمدة.. 4

المعايير ذات الصلة:
IMT.01 نظام إدارة الوثائق، IMT.02 سرية وأمن وسالمة البيانات والمعلومات.
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عملية فعالة لمراجعة السجالت الطبية 
IMT.05: عمليــة مراجعــة الســجالت الطبيــة للمريــض هــي جــزء مــن أنشــطة تحســين أداء مركــز العــالج الطبيعــي وخطــة إدارة 

الجودة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
عملية مراجعة السجالت الطبية

الغرض:
ــوى  ــم محت ــة لتقيي ــه عملي ــون لدي ــي وأن تك ــض الطب ــجل المري ــكل س ــوى وش ــد محت ــي تحدي ــالج طبيع ــز ع ــى كل مرك ــب عل يج

ــا. ــة واكتماله ــجالت الطبي الس
هــذه العمليــة هــي جــزء مــن أنشــطة تحســين أداء المركــز ويتــم تنفيذهــا بشــكل منتظــم. تســتند مراجعــة الســجالت الطبيــة للمريــض 

علــى منهجيــة مراجعــة العينــة.
يتــم إجــراء عمليــة المراجعــة مــن قبــل العامليــن المســؤولين المصــرح لهــم بإجــراء إدخــاالت فــي الســجل الطبــي للمريــض.  وتركــز 
عمليــة المراجعــة علــى دقــة التوقيــت واكتمــال ووضــوح الســجل الطبــي. كمــا تتضمــن عمليــة المراجعــة محتــوى الســجل الطبــي 

للمريــض الــذي تتطلبــه القوانيــن واللوائــح.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بفحــص عينــة مــن الســجالت الطبيــة للمرضــى للتأكــد صحــة تنفيــذ 	 

عمليــة مراجعــة الســجالت الطبيــة. وتركــز عمليــة المراجعــة علــى دقــة التوقيــت، واكتمــال ووضــوح الســجل الطبــي.
قد يالحظ مراجع الهيئة عملية مراجعة السجالت الطبية.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتوحيــد وتحديــد محتــوى الســجل الطبــي وتنســيقه ومكانــه داخــل الســجل والمســموح لهــم بإجــراء . 1

اإلدخــاالت فيــه. 
يقــوم فــرد مؤهــل ومكلــف بعمليــة مراجعــة الســجالت الطبيــة والتــي تتضمــن مراجعــة دقــة التوقيــت واكتمــال ووضــوح الســجل . 2

لطبي. ا
يقوم مركز العالج الطبيعي بتتبع وجمع وتحليل البيانات الناتجة عن مراجعة السجالت الطبية.. 3
يتم تحديد فرص التحسينات وتنفيذها وفقًا لتحليل النتائج.. 4

المعايير ذات الصله:
IMT.01 نظام إدارة الوثائق، QPI.01 برنامج إدارة الجودة، QPI.06 خطة تحسين األداء.

فاعلية تكنولوجيا المعلومات في الرعاية الصحية
IMT.06: استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية آمن وفعال.

السالمة والكفاءة
الكلمات الرئيسية:

تكنولوجيا المعلومات الصحية

الغرض:
يمكــن أن يــؤدي تطبيــق أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة إلــى تســهيل تدفــق العمل وتحســين جودة رعايــة المرضى وســالمتهم. 
ويتطلــب اختيــار وتطبيــق أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات التنســيق بيــن جميــع الشــركاء المعنييــن لضمــان التكامــل المناســب مــع جميــع 
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العمليــات المتفاعلة.  
بعــد التطبيــق، يجــب أن يتــم تقييــم قابليــة اســتخدام النظــام وفاعليتــه. ويُعــرف "حــدث أوقــات التعطــل" بأنــه أي حــدث يكــون فيــه 
نظــام تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة )أنظمــة الحاســب اآللــي( غيــر متــاح أو يفشــل فــي األداء كمــا هــو ُمصمــم لــه. قــد تتــم جدولــة 
ــذه  ــدد ه ــد ته ــع. ق ــر متوق ــه بســبب ُعطــل غي ــر مخطــط ل ــث النظــام أو غي ــة أو تحدي ــف )مخطــط( ألغــراض الصيان ــت التوق وق

األحــداث بشــكل كبيــر ســالمة تقديــم الرعايــة وانقطــاع عمليــات التشــغيل باإلضافــة إلــى مخاطــر فقــدان البيانــات.
ــاء فتــرات  ــة أثن ــة المرضــى اآلمن ــات رعاي ــذ برنامــج لضمــان اســتمرارية عملي يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي وضــع وتنفي
ــوارد األخــرى  ــة والم ــاذج الورقي ــل النم ــا، وتشــمل البدائ ــر المخطــط له ــا وغي ــي المخطــط له ــات اإللكترون ــف نظــام المعلوم توق
المطلوبــة. ويتضمــن البرنامــج عمليــة اســتعادة النظــام للعمــل بشــكل طبيعــي حيــن حــدوث عطــل وذلــك لضمــان ســالمة البيانــات.
يجــب أن يتلقــى جميــع العامليــن التدريــب حــول االنتقــال إلــى بيئــة أوقــات تعطــل أنظمــة المعلومــات اإللكترونيــة حتــى يتــم االســتجابة 

الحتياجــات المرضــى مــن الرعايــة بشــكل فوري.
النســخ االحتياطيــة للبيانــات هــى نســخة مــن البيانــات المخزنــة فــي مــكان منفصــل عــن المــكان األصلــي، التــي يمكــن اســتخدامها 
الســتعادة النســخة األصليــة بعــد حــدث فقــدان البيانــات. لــذا، فــإن وجــود نســخة احتياطيــة يعــد أمــراً أساســياً لحمايــة البيانــات. وقــد 
تُحفــظ النســخ االحتياطيــة مــن البيانــات داخــل أو خــارج مركــز العــالج الطبيعــي. وفــي كلتــا الحالتيــن، يجــب أن يضمــن المركــز أن 

النســخ االحتياطيــة مؤّمنــة ويمكــن الوصــول إليهــا فقــط مــن قبــل المصــرح لهــم باســتخدامها الســتعادة البيانــات المفقــودة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مقابلــة تفاعليــة مــع فريــق العمــل ليطلــب منهــم توضيــح 	 

عمليــة اختيــار وتنفيــذ وتقييــم تكنولوجيــا المعلومــات ثــم يتحقــق مــن تنفيــذ العمليــة مــن خــالل مراجعــة الوثائــق ذات الصلــة، 
والتــي تشــمل نتيجــة تقييــم النظــام.

قــد يقــوم مراجــع الهيئــة بمراجعــة الوثيقــة الخاصــة باالســتجابة ألوقــات تعطــل نظــام المعلومــات اإللكترونــي المخطــط والغيــر 	 
مخطــط لهــا، ثــم يتحقــق مــن تنفيــذ العمليــة مــن خــالل مراجعــة المســتندات ذات الصلــة، والتــي تتضمــن تعليمــات العمــل أثنــاء 
أوقــات التعطــل المخطــط وغيــر المخطــط لهــا، ومخــزون النمــاذج الالزمــة الســتخدامها أثنــاء أوقــات التعطــل ونتيجــة االختبــار 

الســنوي للبرنامــج.
ــي 	  ــات اإللكترون ــام المعلوم ــل نظ ــات تعط ــتجابة ألوق ــول االس ــم ح ــم درايته ــن لتقيي ــة العاملي ــة بمقابل ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

ــا ــط له ــر المخط ــط وغي المخط
قد يتحقق مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية من تنفيذ عملية النسخ االحتياطي للبيانات.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
ــذ مــن أجــل . 1 ــل وبعــد التنفي ــم اختبارهــا قب ــة فــي مركــز العــالج الطبيعــي ويت ــا المعلومــات الصحي ــم أنظمــة تكنولوجي ــم تقيي يت

ــض. ــا وســالمة المري ــان ســهولة اســتخدامها وفاعليته ضم
ــة . 2 ــمل عملي ــة تش ــات الصحي ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــل أنظم ــات تعط ــدة ألوق ــة معتم ــه عملي ــي لدي ــالج الطبيع ــز الع ــدى مرك ل

ــات. ــترجاع البيان اس
يتم تدريب العاملين على برنامج االستجابة لتعطل النظام اإللكتروني.. 3
يتم توثيق أحداث أوقت تعطل النظام اإللكتروني، إن وجدت، ويشمل ذلك التدابير / البدائل التي تم إجراؤها.. 4
يتم تحديد عملية النسخ االحتياطي للبيانات، بما في ذلك نوع البيانات ومعدل تكرار عملية النسخ االحتياطي والمكان.. 5

المعايير ذات الصلة:
 QPI.01 برنامج إدارة الجودة،  IMT.01 نظام إدارة الوثائق، IMT.02 سرية وأمن وسالمة البيانات والمعلومات.
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الجودة وتحسين األداء
Quality and Performance Improvement

الغرض من الفصل:
مــن الضــروري لمراكــز العــالج الطبيعــي أن يكــون لديهــا إطــار عمــل لدعــم أنشــطة التحســين المســتمر وإدارة المخاطــر. واللــذان 
يعــدان جــزءاً مــن الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية للمركــز. وال تفــرض معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أداة 
تحســين محــددة وال مقاييــس محــددة لرصــد وقيــاس األداء، ومــع ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى حــد أدنــى مــن مؤشــرات المتابعــة. فمــن بيــن 
العديــد مــن فــرص التحســين، ألقــت معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة الضــوء علــى أهميــة تحســين رحلــة المريــض 

وسلســلة االمــداد.  ويجــب أن يتوافــق تطبيــق المعاييــر مــع القوانيــن واللوائــح المصريــة المعمــول بهــا.
أثنــاء زيــارة المراجعــة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة، يقــوم المراجعــون بإجــراء مقابــالت 
ــع  ــوم المراجعــون بنشــاط التتب ــد يق ــادرات ومشــاريع تحســين الجــودة.  وق ــن بالمركــز لمناقشــة جوانــب ومب ــادات والعاملي مــع القي
للتحقــق مــن اختيــار البيانــات وجمــع وتحليــل البيانــات والوســائل المتبعــة لمتابعــة مشــاريع التحســين وأثــر المشــاريع فــي تحســين 

أبعــاد الجــودة.

الهدف من الفصل:
يتمثل الغرض الرئيسي من هذا الفصل في ضمان ما يلي:

 برنامج فعال لتحسين األداء.. 1
 قياس األداء وإدارة البيانات بفاعلية. 2
 استدامة وفاعلية التحسين . 3

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 الجودة والسالمة الصادر عن وزارة الصحة والسكان، 2019. 1
دليل مؤشرات أداء المستشفى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، 2013. 2
3 .EFQM جائزة التميز الوظيفي الخاصة بالمنظمة األوروبية إلدارة الجودة
القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن التعداد واإلحصاء القومي. 4
القانون رقم 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 5
القانون رقم 3 لسنة 1985 لممارسة مهنة العالج الطبيعي. 6
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توافر برنامج فعال ومناسب إلدارة الجودة
QPI.01:  لدى مركز العالج الطبيعي برنامج إلدارة الجودة على مستوى المركز 

الفاعلية 
الكلمات الرئيسية:

برنامج إدارة الجودة

الغرض:
مــن الضــروري للمنظمــات أن يكــون لديهــا إطــار عمــل لنظــام إدارة الجــودة الخــاص بهــا لدعــم التحســين المســتمر. يجــب أن يتماشــى 
برنامــج إدارة الجــودة مــع كل مــن الخطــط التشــغيلية االســتراتيجية والتشــغيلية الخاصــة باألقســام.  ويعــد كالً مــن االلتــزام والتخطيــط 
مــن قبــل قيــادات المركــز أمــران أساســيان مــن أجــل البــدء والحفــاظ علــى برنامــج جــودة فعــال بالمركــز.  ويجــب أن يشــارك مديــر 

المركــز مــع العامليــن المكلفيــن فــي عمليــة التخطيــط للبرنامــج كلمــا أمكــن ذلــك.
يجــب أن يتكامــل برنامــج مركــز العــالج الطبيعــي إلدارة الجــودة شــاملة مــع حجــم وتعقيــد ونطــاق الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز 

ويجــب ان يتنــاول علــى األقــل مــا يلــي:
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير االعتماد.أ. 
أهداف برنامج إدارة الجودةب. 
مقاييس الجودة الفنية واالداريةج. 
أنشطة إدارة الجودةد. 
أدوات الجودةه. 
المراجعة الدورية والتحديث )سنوياً على األقل(و. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء جلســة تفاعليــة مــع قــادة مركــز العــالج الطبيعــي لتحديــد نهــج 
ــار أدوات  ــي اختي ــادة ورؤســاء األقســام ف ــد تغطــي المناقشــة دور الق ــر نظــام إدارة الجــودة والتحســين المســتمر، وق ــادة لتطوي القي
القيــاس، وآليــة اإلبــالغ ومراجعــة محضــر االجتمــاع وتوصيــات خطــط العمــل لمشــاريع التحســين المختــارة وأثرهــا علــى مســتوى 

الجــودة والســالمة فــي مركــز العــالج الطبيعــي.

أدلة التطابق مع المعيار: 
يشارك قادة مركز العالج الطبيعي في تخطيط برنامج إدارة الجودة.. 1
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي برنامــج إدارة جــودة ُمّحــدث ومعتمــد وموثــق يحتــوي علــى العناصــر المذكــورة فــي الغــرض . 2

مــن أ( إلــى )و(.
يشارك قادة مركز العالج الطبيعي في تنفيذ ومراقبة برنامج إدارة الجودة.. 3
يتم إبالغ جميع العاملين بالمركز بعناصر وأنشطة برنامج إدارة الجودة.. 4

المعايير ذات الصلة:
 APC.03 قيمة عملية االعتماد، OGM.01 الهيئة الحاكمة، QPI.02 مقاييس األداء
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QPI.02: يتم تعريف وتحديد ومتابعة مقاييس األداء لجميع العمليات الهامة
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
مقاييس األداء

الغرض:
مقاييــس األداء هــي القيــم التــي تُظهــر أداء مركــز العــالج الطبيعــي، ونقــاط القــوة وفــرص التحســين بــه. ويعــد إعــداد نطــاق خدمــات 

المركــز بفاعليــة ووضــوح أمــراً أساســياً فــي وضــع والحفــاظ علــى مؤشــرات أداء للعمــل التــي تمثــل قيمــة إضافيــة. 
ــا مــن مقاييــس األداء التــي تركــز علــى األنشــطة التــي قــد تكــون بطبيعتهــا تمثــل  ــار مركــز العــالج الطبيعــي مزيًج يجــب أن يخت

ــة.  ــة عالي ــرن حدوثهــا بمشــاكل أو تكلف ــي يقت ــرة الحــدوث أو الت ــن، كثي ــى المرضــى أو العاملي خطــورة عل
يتضمن هذا على األقل ما يلي:

اكتمال السجل الطبي للمريضأ. 
المتطلبات الوطنية للسالمة.ب. 
نتائج المريض واألحداث السلبية. ج. 
شكاوى المرضى.د. 
معدالت رضا المريض وذويه.ه. 
رضا العاملين.و. 

ــات المتعلقــة بمشــاريع  ــإدارة البيان ــه المعرفــة والمهــارات المناســبة الخاصــة ب ــاك موظــف مكلــف مســؤوال لدي يجــب أن يكــون هن
ــح  ــد اتجاهــا، وعرضهــا بشــكل صحي ــات، وتجميعهــا، وتحليلهــا، وتحدي ــة مراجعــة البيان ــة المطلوب تحســين األداء. وتشــمل المعرف

وتحويلهــا إلــى معلومــات مفيــدة.
ويتم رفع تقارير بانتظام إلى الهيئة الحاكمة 

عن نتائج تحليل القياس من أجل الوصول إلى االستنتاجات واتخاذ قرارات.
يســتخدم مركــز العــالج الطبيعــي مخططــات مختلفــة لتتبــع التحســين الُمحقــق ويقــرر الخطــوة التاليــة فــي خطــة التحســين. يتوقــع مــن 

قــادة مركــز العــالج الطبيعــي فهــم اتجاهــات البيانــات والرســوم البيانيــة التخــاذ القــرار بنــاًء علــى المعلومــات المقدمــة.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق الخاصــة بالمقاييــس المختــارة وتقييــم ضوابــط 	 

ــم  ــة لتقيي ــارة تليهــا جلســة تفاعلي ــي المقاييــس المخت ــتخدمت ف ــي اُس ــات الت ــات ومهــارات إدارة البيان ــد األولوي ــار وتحدي االختي
تنفيــذ القياســات.

قد يقوم مراجع الهيئة بمقابلة العاملين وسؤالهم عن مقاييس األداء.	 

أدلة التطابق مع المعيار:
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي باختيــار وتنفيــذ مقاييــس األداء المناســبة وفقـًـا لنطــاق الخدمــات والتــي تتنــاول العناصــر المذكــورة . 1

فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )و(.
توجد عملية مكتوبة إلدارة البيانات تتضمن التجميع والتحليل.. 2
العاملون المسؤولون عن تجميع البيانات وتحليلها على دراية بأدوارهم.. 3
يتم مراقبة مقاييس األداء بانتظام واستخدامها من قبل قادة مركز العالج الطبيعي في اتخاذ القرارات وآليات التحسين.. 4
يعلن مركز العالج الطبيعي عن نتائج / بيانات أداءه للجمهور على األقل سنوياً.. 5
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المعايير ذات الصلة:
APC.03 قيمــة عمليــة االعتمــاد، PCC.09 التغذيــة الراجعــة والشــكاوى والمقترحــات مــن المريــض وذويــه، IPC.02 أدلــة عمــل 
نظافــة اليديــن القائمــة علــى األدلــة، OGM.04 إدارة سلســلة اإلمــداد، OGM.06 ثقافــة مــكان العمــل اإليجابيــة، QPI.01  برنامــج 

إدارة الجــودة،QPI.04 نظــام اإلبــالغ عــن الحــوادث ، PTC.04 قيــاس أداء برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل.

برنامج فعال إلدارة المخاطر
QPI.03:  تطوير وتنفيذ خطة / برنامج إلدارة المخاطر.

السالمة
الكلمات الرئيسية:

خطة/برنامج إدارة المخاطر

الغرض: 
تــم تصميــم خطــة إدارة المخاطــر لتحديــد األحــداث المحتملــة التــي قــد تؤثــر علــى مركــز العــالج الطبيعــي، وللحــد مــن المخاطــر 

وحمايــة الممتلــكات والخدمــات والعامليــن منهــا.
ــي إدارة  ــة ف ــوة هام ــل المخاطــر خط ــد تحلي ــي ويع ــالج الطبيع ــز الع ــغيل مرك ــتمرارية تش ــر اس ــة للمخاط ــن اإلدارة الفعال وتضم

ــة الخطــورة. ــات عالي ــم العملي ــن تقيي ــث يمك المخاطــر حي
ويحتــاج مركــز العــالج الطبيعــي إلــى تبنــي نهــج اســتباقي إلدارة المخاطــر تتضمــن تطويــر اســتراتيجيات التخفيــف مــن المخاطــر. 

ويجــب أن يتخــذ مركــز العــالج الطبيعــي التدابيــر لمعالجــة المخاطــر المحــدد إمــا اســتباقياً أو بأثــر رجعــي. 
وتحتوي خطة / برنامج إدارة المخاطر على المكونات األساسية التي تشمل على األقل ما يلي:

النطاق والهدف والخصائص لتقييم المخاطرأ. 
المهام والمسئوليات الُمسندة لتقييم المخاطرب. 
تدريب العاملين على مفاهيم وأدوات إدارة المخاطرج. 
تحديد المخاطر وسجل المخاطر.د. 
تقييم المخاطر االكلينيكية لتحديد المرضى األكثر عرضه للمخاطر، مثل:ه. 

المرضى المصابون بأمراض معدية. 	
المرضى ذوي المناعة المنخفضة. 		

المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو وجدانية/شعورية. 			
ــن، والمرضــى . 		 ــال المعالي ــار الســن واألطف ــة، وكب ــاء البني ــك ضعف ــي ذل ــا ف ــن المرضــى، بم ــاً م ــر ضعف ــات األكث الفئ

ــال. ــة و / أو اإلهم ــوء المعامل ــر س ــن لخط المعرضي
المرضى المعرضين لمخاطر السقوط.. 	

ــز و.  ــم المرك ــة باس ــغيلية، والمتعلق ــتراتيجية، والتش ــر االس ــال المخاط ــبيل المث ــى س ــا )عل ــر وتصنيفه ــات المخاط ــد أولوي تحدي
ــا( ــة، وغيره ــمعته، والمالي وس

اإلبالغ عن المخاطر إلى الهيئة الحاكمة والتواصل مع األطراف المعنيةز. 
خطــط وأدوات الحــد مــن المخاطــر مــع إعطــاء األولويــة للمخاطــر العاليــة، ويعــد تحليــل تأثيــر نمــط الفشــل )FMEA( أحــد ح. 

أدوات التحليــل التــي يمكــن اســتخدامها فــي مركــز العــالج الطبيعــي كنهــج اســتباقي.

دليل عملية المراجعة:
ــن 	  ــق م ــودة للتحق ــج إدارة الج ــة لبرنام ــة تفاعلي ــة مراجع ــة بجلس ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

خطــة / برنامــج إدارة المخاطــر مــن خــالل مراجعــة خطــوات تقييــم المخاطــر وكيــف يحــدد مركــز العــالج الطبيعــي المخاطــر 
االكلينيكيــة واإلداريــة، يليهــا جلســة تفاعليــة لتقييــم تنفيــذ تدابيــر التحكــم فــي المخاطــر.
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أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي برنامج إدارة مخاطر يشمل جميع العناصر المذكورة في الغرض من )أ( إلى )ح(.  . 1
تعمل الخطة والسياسات واإلجراءات وسجل المخاطر والعمليات على دعم إطار عمل إدارة المخاطر.. 2
إعادة تصميم العمليات عالية المخاطر بناًء على نتيجة التحليل.. 3
يضع مركز العالج الطبيعي وينفذ أداة استباقية للحد من المخاطر، لعملية واحدة على األقل عالية المخاطر سنويًا.. 4

المعايير ذات الصلة:
EFS.06 خطة االستعداد للطوارئ ، IPC.01 برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى، تقييم المخاطر ، وأدلة العمل،

 IPC.05 الهدم، التطوير ، البناء ، OGM.01 الهيئة الحاكمة.

QPI.04: وضع نظام لإلبالغ عن الحوادث    
السالمة

الكلمات الرئيسية: 
نظام االبالغ عن الحوادث

الغرض:
 يتــم دعــم إدارة المخاطــر القويــة مــن خــالل أنظمــة فعالــة لإلبــالغ عــن الحــوادث، والتــي تُعــّرف بأنهــا أي حــدث يؤثــر علــى ســالمة 
المريــض أو مقــدم الخدمــة. ففــي معظــم منشــآت الرعايــة الصحيــة، يجــب أن يتــم االبــالغ عــن أي إصابــات، وشــكاوى المرضــى، 

وحــاالت تعطــل المعــدات، وأي أثــار جانبيــة ســلبية، واألخطــاء أثنــاء تقديــم الرعايــة للمريــض.
ــف يمكــن أن  ــة عــن كي ــدم رؤًى متعمق ــه أن يق ــا يمكن ــي تحســين ســالمة المرضــى كم ــالغ عــن الحــوادث دور هــام ف ويلعــب اإلب
ــا  ــن المخاطــر ومراقبته ــي الكشــف ع ــوادث ف ــر الح ــاعد تقاري ــا تس ــاذا. كم ــي ولم ــالج الطبيع ــز الع ــي مرك يتضــرر المرضــى ف

ــا. ــا ومنعه ــا وتقليله وتقييمه
ويشمل نظام اإلبالغ عن الحوادث على األقل ما يلي:

قائمة الحوادث واألخطاء الوشيكة واألحداث/ األخطاء الضارة واألحداث/ األخطاء الجسيمة التي يمكن اإلبالغ عنهاأ. 
عملية إدارة الحوادث وتشمل كيف ومتى يتم اإلبالغ ومن الذي يقوم به والتحقيق فيها.ب. 
الحوادث التي تتطلب إخطاًرا فوريًا لإلدارة.ج. 
تصنيف الحوادث وتحليلها واإلبالغ/ رفع تقارير عن النتائج.د. 
دواعي وعملية إجراء تحليل مكثف.ه. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يعقــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة للتحقــق مــن نظــام إدارة 
واإلبــالغ عــن الحــوادث بالمركــز ولمراجعــة أنشــطة النظــام بالمركــز، ويتضمــن ذلــك تحديــد وتحليــل وتصحيــح الفجــوات لمنــع 
تكرارهــا فــي المســتقبل، ثــم يلــي ذلــك مناقشــة تفاعليــة مــع العامليــن أثنــاء الجــوالت والتتبــع بالمركــز مــن أجــل تقييــم درايــة العاملين.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي سياســة وإجــراءات معتمــدة تحــدد الحــادث ونظــام اإلبــالغ يتضمــن علــى األقــل النقــاط المذكــورة . 1

فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )هـــ(.
جميع العاملين على دراية بنظام اإلبالغ عن الحوادث.. 2
يتم التحقيق في التقارير وتحديد الفجوات في الخدمات.. 3
يتواصل مركز العالج الطبيعي مع المرضى / مستخدمي الخدمات حول األحداث الضارة التي يتأثرون بها.. 4
يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسد الفجوات في الخدمات في إطار زمني محدد.. 5
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المعايير ذات الصلة:
QPI.01 برنامج إدارة الجودة ، QPI.03 خطة إدارة المخاطر ، QPI.05 األحداث الجسيمة

ــر بهــا، ويتخــذ اإلجــراءات  ــع تقري ــز العــالج الطبيعــي األحــداث الجســيمة ويتحــرى عنهــا ويحللهــا ويرف QPI.05: يحــدد مرك
ــع حــدوث الضــرر وتكــراره  ــة لمن التصحيحي

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:
حدث/ خطأ جسيم

الغرض:
الحــدث/ الخطــأ الجســيم هــو حــدث غيــر متوقــع ينطــوي علــى وفــاة أو اصابــة جســدية أو نفســية خطيــرة.  تشــمل اإلصابــة الخطيــرة 

علــى وجــه التحديــد فقــدان أحــد األطــراف أو الوظيفــة ويســتدعي وقــوع الخطــأ الجســيم إجــراء تحقيــق واســتجابة بشــكل فــوري 
 ويجب على مركز العالج الطبيعي أن يضع سياسة للتعامل مع األحداث الجسيمة تتضمن على األقل ما يلي:

تعريف األحداث الجسيمة.أ. 
اإلبالغ عن األحداث الجسيمة داخلياًب. 
اإلبالغ عن األحداث الجسيمة للجهات الخارجية.ج. 
مشاركة أعضاء الفريق.د. 
تحليل السبب الجذري.ه. 
اتخاذ خطط اإلجراءات التصحيحية.و. 

ــام مــن وقــوع الحــدث أو  ــة بجميــع األحــداث الجســيمة فــي غضــون ســبعة أي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــم إبــالغ الهيئ يت
اكتشــافه.  يجــب أن يتــم تحليــل الســبب الجــذري لجميــع األحــداث التــي ينطبــق عليهــا تعريــف الحــدث الجســيم مــن أجــل الحصــول 
علــى فهــم واضــح للعوامــل التــي ســاهمت فــي إحــداث فجــوة بالنظــام. ويجــب االنتهــاء مــن التحليــل واالجــراءات فــي غضــون 45 

يوًمــا مــن وقــوع الحــدث أو اكتشــافه.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء جلســة مراجعــة تفاعليــة لبرنامــج إدارة الجــودة للتحقــق مــن 	 

نتائــج اإلبــالغ عــن األحــداث الجســيمة بمركــز العــالج الطبيعــي وتعريفهــا وتصنيفهــا وكيــف يحــدد النظــام الفجــوات الكامنــة 
وراء الحــدث الجســيم، وآليــة اإلبــالغ واإلطــار الزمنــي للتحقيــق وخطــة العمــل.

ســتتم متابعــة األحــداث التــي تــم اإلبــالغ عنهــا إلــى الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة أثنــاء زيــارة المراجعــة التقييميــة 	 
للتحقــق مــن االمتثــال لإلجــراءات التصحيحيــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي سياسة إدارة األحداث الجسيمة التي تتضمن النقاط المذكورة في الغرض من )أ( إلى )و(.. 1
القائمين على المركز والعاملون به على دراية بمتطلبات السياسة.. 2
يتــم تحليــل جميــع األحــداث الجســيمة واإلبــالغ عنهــا مــن خــالل تحليــل الســبب الجــذري فــي وقــت واحــد خــالل المــدة التــي . 3

تحددهــا قيــادة المركــز والتــي ال تتجــاوز 45 يوًمــا مــن تاريــخ وقــوع الحــدث أو اكتشــافه.
ــام مــن وقــت وقــوع . 4 ــة بجميــع األحــداث الجســيمة فــي غضــون ســبعة أي ــة الصحي ــة العامــة لالعتمــاد والرقاب ــم إبــالغ الهيئ يت

الحــدث أو اكتشــافه.
ــع . 5 ــة لمن ــادة خطــط إجــراءات تصحيحي ــذ الق ــية وراء الحــدث ويتخ ــباب( الرئيس ــل الســبب الجــذري الســبب )األس ــدد تحلي يح

ــي المســتقبل. ــا ف تكراره
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المعايير ذات الصلة: 
QPI.01 برنامج إدارة الجودة ، QPI.03 خطة إدارة المخاطر ، QPI.04 نظام اإلبالغ عن حادث

استدامة التحسين 
QPI.06: توجد خطة لتحسين األداء على مستوى مركز العالج الطبيعي

الفاعلية
الكلمات الرئيسية:

خطة تحسين األداء.

الغرض:
يســتخدم مركــز العــالج الطبيعــي المعلومــات الناتجــة عــن تحليــل البيانــات فــي تحديــد فــرص التحســين المحتملــة أو تقليــل )أو منــع( 
األحــداث الســلبية. كمــا تســاهم بيانــات المتابعــة الروتينيــة، والبيانــات الناتجــة عــن التقييمــات المكثفــة فــي فهــم مواضــع التخطيــط 
للتحســين وأولوياتــه، وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم التخطيــط للتحســين فــي المناطــق تــم تحديــد أولويــة جمــع البيانــات منهــا. ويعــد 

توثيــق أنشــطة التحســين عامــالً أساســياً فــي هــذه العمليــة للتأكــد مــن أن التحســين قــد تــم.
يجب أن تتناول الخطة على األقل ما يلي:

الهدف )األهداف( )اإلدارية والفنية منها( التي تحقق رسالة المركز.أ. 
الهيكل التنظيمي وقنوات اإلبالغ عن التحسين.ب. 
أدوار ومسؤوليات القادة.ج. 
تحديد األولويات التنظيمية.د. 
اختيار خارطة الطريق لمقاييس األداءه. 
جمع البيانات وأدوات تحليل البيانات.و. 
المعايير/ الضوابط المحددة ألولويات واختيار مشاريع تحسين األداء.ز. 
أنشطة التحسين المحددةح. 
اآللية/ المنهجيات المستخدمة في تحسين الجودة.ط. 
تدفق المعلومات ومعدل رفع التقاريري. 
التقييم السنوي للخطةك. 

ــة وتحســين  ــادة اإلنتاجي ــادة جــودة الخدمــة وزي ــة لزي ــغ األهمي ــي أنشــطة تحســين األداء أمــر بال ــن ف ــع العاملي وتعــد مشــاركة جمي
ــن. ــى الشــركاء المعنيي ــوى. يجــب إرســال الخطــة إل ــل أق ــع عم ــاء مجتم ــاد وبن ــل اإلجه االتصــال وتقلي

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق لخطــة المركــز ، ثــم يتبعهــا جلســة تفاعليــة مــع 	 

قائــد )قــادة( مركــز العــالج الطبيعــي للتعــرف علــى نهــج تحســين جــودة الرعايــة والتحســين المســتمر.
ــطة 	  ــم بأنش ــاركتهم ودرايته ــن مش ــق م ــن للتحق ــة العاملي ــة بمقابل ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــع الهيئ ــوم مراج ــد يق ق

ــز. ــين بالمرك التحس

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي خطــة تحســين األداء ُمحدّثــة ومعتمــدة وتتضمــن علــى األقــل العناصــر المذكــورة فــي الغــرض . 1

مــن )أ( إلــى )ك(
يشارك مدير مركز العالج الطبيعي بفاعلية في التخطيط والدعم ومراقبة خطة تحسين األداء.. 2
تتم متابعة أنشطة تحسين الجودة ورفع تقرير بالنتائج إلى الهيئة الحاكمة.. 3
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يتم تنفيذ الخطة على مستوى المركز حسب الجدول الزمني وخطة التحسين.. 4
يتم تنفيذ الخطة ومراجعتها وتقييمها وتحديثها سنويًا.. 5

المعايير ذات الصلة:
QPI.01 برنامج إدارة الجودة ، QPI.02 مقاييس األداء
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خدمات العالج الطبيعي المنزلية

القســـم الرابــــع
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القسم الرابع : خدمات العالج الطبيعي المنزلية
Section 4: Physical Therapy Home Care

الغرض من القسم
يوفــر العــالج الطبيعــي الرعايــة لمختلــف الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك كبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. فــي 
هــذه الحالــة، قــد تشــمل تغطيــة خدمــات العــالج الطبيعــي برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل إذا تحققــت ضوابــط األهليــة لذلــك، مثــل 

مــا إذا كان المريــض ال يســتطيع مغــادرة المنــزل أو يحتــاج إلــى رعايــة عــالج طبيعــي بنــاًء علــى طلــب المريــض.
ــا لخطــة رعايــة  يهــدف برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل إلــى زيــادة األداء الوظيفــي المســتقل للمريــض إلــى الحــد األقصــى وفقً
يضعهــا أخصائيــو العــالج الطبيعــي المســؤولون.  ومــن خــالل تقديــم العــالج الطبيعــي بالمنــزل يبقــى المرضــى آمنــون فــي محيــط 

مألــوف كمــا يمكــن مشــاركة أفــراد األســرة.
ــة  ــة وراح ــل لرفاهي ــتوى األمث ــز المس ــزل لتعزي ــي المن ــي ف ــالج الطبيع ــج الع ــن لبرنام ــر للمرضــى المؤهلي ــذه المعايي ــت ه وضع

ــدة. ــة الممت ــات الرعاي ــفى أو مؤسس ــول المستش ــب دخ ــزل، وتجن ــي المن ــاء ف ــى البق ــض عل ــاعدة المري ــض؛ ولمس المري

أهداف القسم:
التأكد من أن مركز العالج الطبيعي يوفر خدمات عالج طبيعي منزلية فعالة.	 
تحديد المرضى المؤهلين لبرنامج العالج الطبيعي بالمنزل	 
تطوير/ وضع عملية لتوثيق خدمات العالج الطبيعي المنزلية.	 
تقليل أو إزالة العوائق التي تحول دون وصول المريض / العميل إلى خدمات العالج الطبيعي.	 
تشــجيع مقدمــي الخدمــة علــى تحديــد الممارســات القائمــة علــى األدلــة وتطبيقهــا ودمجهــا بشــكل روتينــي فــي ممارســة العــالج 	 

الطبيعــي فــي المنــزل.

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
جمعية العالج الطبيعي األمريكية، قسم الصحة المنزلية، )2020(. 1
مجموعة شركات سيليريان ومقدمي خدمات الصحة المنزلية ورعاية المسنين.. 2
المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية والرعاية المنزلية )2015(. 3
مركز خدمات Medicare و Medicaid و Medicare والرعاية الصحية المنزلية. 4
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البرامج والخدمات الفعالة للعالج الطبيعي بالمنزل
PTC.01 يتم تحديد وتطوير برنامج العالج الطبيعي للمريض بالمنزل وفقًا لضوابط االستحقاق/ األهلية المحددة مسبقًا

الرعاية المتمركزة حول المريض
الكلمات الرئيسية:

برنامج العالج الطبيعي بالمنزل.

الغرض:
ال يجــب أن يكــون مريــض العــالج الطبيعــي بالمنــزل طريــح الفــراش ليتــم اعتبــاره مؤهــال لبرنامــج العــالج بالمنــزل. حيــث يتلقــى 
المريــض بشــكل عــام خدمــات العــالج الطبيعــي بالمنــزل إذا كانــت مغــادرة المنــزل لهــا مانــع طبــي أو بنــاء علــى طلــب المريــض. 
يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي تطويــر/ وضــع عمليــة واضحــة لتحديــد والتعامــل بشــكل صحيــح مــع برنامــج العــالج الطبيعــي 

بالمنــزل.
يشير "برنامج العالج الطبيعي بالمنزل" إلى ما يلي:

المريــض الــذي يجــد صعوبــة بالغــة فــي مغــادرة المنــزل تتطلــب بــذل قــدر كبيــر مــن الجهــد )أي يتطلــب جهــاًزا مســاعدًا أو أ. 
مســاعدة شــخص آخــر للمغــادرة(.

المريض الذي ال يستطيع مغادرة المنزل بسبب حالة طبية أو مرض مزمن أو إصابة، أو يعاني من مرض نفسي(ب. 
المريــض الــذي نصحــه المعالــج بعــدم مغادرتــه المنــزل ألســباب مختلفــة )مثــل ســالمته، حاجتــه إلــى وســائل نقــل خاصــة، ج. 

واحتياجــات عــالج طبــي مســتمرة، ومــا إلــى ذلــك(
المريــض الــذي يختــار الحصــول علــى خدمــات العــالج الطبيعــي فــي المنــزل بــدالً مــن الحصــول عليهــا فــي مركــز العــالج د. 

الطبيعــي ألي ســبب آخــر.
ــي عــالج  ــدم هــذه الخدمــة أخصائ ــزل أن يق ــدم برنامــج العــالج الطبيعــي بالمن ــذي يق يجــب أن يضمــن مركــز العــالج الطبيعــي ال

طبيعــي مؤهــل ومرخــص.

دليل عملية المراجعة:
ــح والتعامــل مــع 	  ــف الصحي ــة التعري ــة بمراجعــة ومالحظــة عملي ــة الصحي ــاد والرقاب ــة العامــة لالعتم ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــزل. ــج العــالج الطبيعــي بالمن ــض برنام مري
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة العامليــن بمركــز العــالج الطبيعــي وتقييــم درايتهــم بعمليــة 	 

التعريــف الصحيــح والتعامــل مــع مريــض برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل.

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة واضحــة للتعريــف الصحيــح والتعامــل مــع مريــض برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل . 1

وتتضمــن علــى األقــل العناصــر المذكــورة فــي الغــرض مــن )أ( إلــى )د( .
العاملون على دراية بعملية التحديد السليم والتعامل مع برنامج العالج بالمنزل.. 2
يتم تنفيذ برنامج العالج الطبيعي بالمنزل من قبل أخصائي عالج طبيعي مؤهل ومرخص.. 3

المعايير ذات الصلة: 
PTC.02 توثيق برنامج العالج الطبيعي المنزلي ، WFM.02 الوصف الوظيفي
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PTC.02: يقوم مركز العالج الطبيعي بالتقييم والتوثيق المستمر للرعاية المقدمة بموجب برنامج العالج الطبيعي بالمنزل
الفاعلية

الكلمات الرئيسية: 
توثيق برنامج العالج الطبيعي بالمنزل.

الغرض:
يقــوم مركــز العــالج الطبيعــي بتقييــم الرعايــة المقدمــة بموجــب برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل. ويجــب علــى أخصائــي العــالج 

الطبيعــي المســؤول أن يخطــط لوثيقــة برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل.
يجب أن يشتمل البرنامج على العناصر التالية على األقل:

أنواع الخدمات / الرعاية الصحية المطلوبةأ. 
معدل تكرار الخدمات المطلوبة.ب. 
النتائج المتوقعة من برنامج العالج الطبيعي بالمنزل.ج. 

يجــب أن يوقــع أخصائــي العــالج الطبيعــي المســؤول علــى خطــة برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل فــي بــدء رعايــة المريــض أو 
بعــد وقــت قصيــر مــن بدئهــا.  وغالبــاً مــا تقتــرن خطــة برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل مــع اتفاقيــة تقديــم خدمــة العــالج الطبيعــي 

بالمنــزل والتــي يجــب أن يوقــع عليهــا الطبيــب المعالــج لتحديــد االحتياجــات االكلينيكيــة للمريــض.
بعــد أن يعتمــد الطبيــب المعالــج أوالً أهليــة/ اســتحقاق المريــض للرعايــة المنزليــة، يقــوم أخصائــي العــالج الطبيعــي المســئول بوضــع 
الخطــة األوليــة لبرنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل. وتكــون مــدة صالحيــة كالً مــن نمــوذج االتفاقيــة والخطــة األوليــة 60 يومــاً. وإذا 
احتــاج المريــض إلــى رعايــة إضافيــة، يتــم تجديــد كالً مــن نمــوذج االتفاقيــة وخطــة الرعيــة لمــدة 60 يومــاً أخــرى حســب الضــرورة.

ويجب أن يتضمن توثيق برنامج العالج الطبيعي بالمنزل على األقل ما يلي:
معدل تكرار برنامج العالج الطبيعي ومدته والغرض منه.أ. 
ضوابط أهلية/ استحقاق المريض لبرنامج العالج الطبيعي بالمنزل.ب. 
مدة صالحية نموذج االتفاقيةج. 

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بإجــراء مراجعــة لعــدد مناســب مــن الســجالت الطبيــة لمرضــى برنامــج 

العــالج الطبيعــي بالمنــزل ويتحقــق مــن الوثائــق ذات الصلــة.
خالل الزيارة التقييمية، قد يقوم مراجعو الهيئة بالتحقق من نموذج اتفاقية الرعاية المنزلية وخطة رعاية المرضى.

أدلة التطابق مع المعيار:
يضع مركز العالج الطبيعي خطة فردية لمرضى الرعاية المنزلية تشمل البنود من )أ( إلى )ج( في الغرض. 1
لدى مركز العالج الطبيعي نماذج وملفات موحدة لبرنامج العالج الطبيعي بالمنزل.. 2
مقدمو الرعاية الصحية المنزلية على دراية بعملية التوثيق.. 3
ــال ووضــوح . 4 ــة اكتم ــت، ودق ــة التوقي ــك دق ــي ذل ــا ف ــي بم ــة الســجل الطب ــي العــالج الطبيعــي المســؤول بمراجع ــوم أخصائ يق

ــة. ــة المنزلي ــض الرعاي ــة لمري الســجالت الطبي

المعايير ذات الصلة
PTC.01 برنامج العالج الطبيعي بالمنزل ؛ PTC.03 تقييم برنامج العالج الطبيعي المنزلي وخطة الرعاية.
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PTC.03: يتم توثيق خطة رعاية وتقييم برنامج العالج الطبيعي بالمنزل 
الرعاية المتمركزة حول المريض

الكلمات الرئيسية
تقييم برنامج العالج الطبيعي بالمنزل وخطة الرعاية.

الغرض:
ــم قائمــة  ــم تقيي ــى يت ــارة األول ــي الزي ــة. فف ــم العــالج الطبيعــي، وخطــة الرعاي ــة محــددة لتقيي يوجــد بمركــز العــالج الطبيعــي عملي
مشــاكل المريــض واحتياجاتــه العالجيــة. ويكــون أخصائــي العــالج الطبيعــي مســؤوالً عــن إجــراء تقييــم العــالج الطبيعــي الكامــل 
ووضــع خطــة رعايــة العــالج الطبيعــي. يجــب علــى أخصائــي العــالج الطبيعــي تحديــث خطــة الرعايــة حســب تقــدم حالــة المريــض 

ــا. وكل 60 يوًم

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة عينــة مناســبة مــن الســجالت الطبيــة للمريــض والتحقــق 	 

مــن اكتمــال نمــاذج تقييــم/ إعــادة تقييــم خطــة الرعايــة.
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة المنزليــة لتقييــم درايتهــم بعمليــات 	 

تقييــم / إعــادة تقييــم العــالج الطبيعــي وخطــة عمليــة الرعايــة المنزليــة.

أدلة التطابق مع المعيار:
لدى مركز العالج الطبيعي عملية محددة لتقييم /إعادة تقييم العالج الطبيعي وخطة الرعاية المنزلية.. 1
مقدمو الرعاية الصحية المنزلية على دراية بهذه العملية.. 2
يتم تنفيذ عملية تقييم / إعادة تقييم العالج الطبيعي وخطة الرعاية من قبل أخصائي عالج طبيعي مؤهل ومرخص.. 3

المعايير ذات الصلة 
PTC.02 وثائق برنامج العالج الطبيعي المنزلي ، WFM.02 الوصف الوظيفي.

التكامــل بيــن مبــادئ وأدلــة عمــل الممارســات القائمــة علــى األدلــة فــي ممارســات أخصائــي العــالج الطبيعــي فــي تقديــم خدمــات 
العــالج الطبيعــي المنزليــة 

PTC.04: يتم وضع أدلة العمل القائمة على األدلة لتقييم ورعاية مريض الرعاية المنزلية 
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
أدلة العمل االكلينيكية لبرنامج العالج الطبيعي بالمنزل.

الغرض:
مــن أهــم أهــداف الرعايــة الصحيــة المنزليــة هــو تحقيــق الراحــة المثلــى وأفضــل النتائــج عنــد تقديــم الرعايــة المنزليــة. وتعــد معاييــر 

الممارســات الفعالــة للرعايــة المنزليــة، ضروريــة لدعــم تقديــم رعايــة متميــزة وقائمــة علــى األدلــة.
يجــب أن يتأكــد أي مركــز عــالج طبيعــي يقــدم الرعايــة المنزليــة مــن تلبيــة جميــع احتياجــات المرضــى بســالمة والتأكــد مــن توفــر 
ــة  ــم مراجع ــم. ويت ــة له ــم الرعاي ــؤالء المرضــى وتقدي ــم ه ــد تقيي ــتخدامها لتحدي ــة واس ــى األدل ــة عل ــة القائم ــل االكلينيكي ــة العم أدل

وتحديــث هــذه األدلــة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويًا.

دليل عملية المراجعة:
قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة الوثائــق ذات الصلــة التــي تصــف عمليــة تقييــم وتقديــم 	 

الرعايــة لبرنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل علــى أن يشــمل ذلــك أدلــة العمــل وبروتوكــوالت العمــل المعتمــدة بمركــز العــالج 
الطبيعــي. 
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قــد يقــوم مراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمقابلــة العامليــن المســؤولين لتقييــم درايتهــم بعمليــة تقييــم برنامــج 	 
العــالج الطبيعــي بالمنــزل وتقديــم الرعايــة ودرايتهــم بأدلــة العمــل والبروتوكــوالت المعتمــدة.

أدلة التطابق مع المعيار:
تتوافر بمركز العالج الطبيعي أدلة العمل االكلينيكية القائمة على األدلة والخاصة بتقديم خدمات الرعاية المنزلية.. 1
يتــم تثقيــف وتدريــب العامليــن علــى كيفيــة اســتخدام أدلــة العمــل االكلينيكيــة القائمــة علــى األدلــة فــي تقييــم والتعامــل مــع مرضــى . 2

ــة المنزلية. الرعاي
تتم مراجعة وتحديث أدلة العمل االكلينيكية القائمة على األدلة مرة سنويًا.. 3

المعايير ذات الصلة:
ICD.04 أدلة العمل والبروتوكوالت القائمة على األدلة ، WFM.05 برنامج التعليم المستمر.

PTC.05: يضع مركز العالج الطبيعي ويحدد مجموعة من مقاييس االداء للحفاظ على فعالية الرعاية المنزلية المقدمة.
الفاعلية

الكلمات الرئيسية:
مقاييس أداء برنامج العالج الطبيعي بالمنزل

الغرض:
يســعى مقدمــو الرعايــة الصحيــة المنزليــة إلــى تقديــم رعايــة عاليــة الجــودة وآمنــة بطــرق تســتجيب إلــى تفضيــالت المريــض.  هنــاك 
العديــد مــن المخــاوف المماثلــة حــول ســالمة المرضــى وجــودة الرعايــة فــي المنــزل كمــا هــو فــي مركــز العــالج الطبيعــي. علــى 
ســبيل المثــال، قــد يحــدث ســقوط المريــض فــي كل مــن المنــزل ومركــز العــالج الطبيعــي، وتنطبــق بعــض التدابيــر التــي تهــدف إلــى 
منــع الســقوط بالتســاوي علــى كال المكانيــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، غالبــاً مــا تتطلــب االختالفــات الملحوظــة بيــن الرعايــة الصحيــة 

المنزليــة واألنــواع األخــرى مــن الرعايــة خطــة رعايــة مصممــة خصيًصــا لبيئــة الرعايــة الصحيــة المنزليــة.
يجــب علــى مركــز العــالج الطبيعــي تطويــر/ وضــع مجموعــة مــن مقاييــس األداء تعمــل علــى تعزيــز ســالمة المرضــى وجــودة 
الرعايــة الصحيــة. يتــم إعــداد هــذه المقاييــس وفقــاً للمشــكالت التــي كثيــراً مــا تحــدث فــي الرعايــة الصحيــة المنزليــة.  ويتــم وضــع 

مقاييــس أخــرى لمتابعــة وقيــاس برنامــج العــالج الطبيعــي بالمنــزل
يجب أن تشمل مقاييس أداء الرعاية المنزلية الجوانب التالية على األقل:

اكتمال السجالت الطبية للمريضأ. 
دقة توقيت إعادة تقييم المريضب. 
األحداث السلبية ذات الصلةج. 

ــم تقييمــه علــى فتــرات  ــة، ومحــدد بوقــت، ويت ويجــب أن يكــون كل مؤشــر أداء محــدد، وقابــل للقيــاس، وقابــل للتحقيــق، وذو صل
منتظمــة ويتــم االعتــراف بــه / والمكافــأة عليــه عنــد تحقيقــه )SMARTER( ولتحديــد المؤشــر بشــكل صحيــح، يلــزم وصــف مــا 

يلــي علــى األقــل:
تعريف المؤشر. 	

معدل التكرار المحدد. 		
أساليب أخذ العينات. 			
المعادلة المستخدمة. 		
منهجية جمع البيانات وتحليلها. 	
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دليل عملية المراجعة:
ــس األداء 	  ــار مقايي ــة اختي ــم عملي ــس األداء لتقيي ــة مقايي ــة بمراجع ــة الصحي ــاد والرقاب ــة لالعتم ــة العام ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــا. ــف كل منه ــة لتعري ــات الالزم ــتيفاء البيان واس
ــم 	  ــات والرصــد مــن أجــل تقيي ــة جمــع البيان ــم عملي ــن المســؤولين لتقيي ــالت مــع العاملي ــة بإجــراء مقاب ــوم مراجــع الهيئ ــد يق ق

ــي. ــالج الطبيع ــات الع ــة عملي ــة أو نتيج ــكل أو العملي ــب الهي جوان

أدلة التطابق مع المعيار:
لــدى مركــز العــالج الطبيعــي عمليــة معتمــدة تحــدد مجموعــة مــن مقاييــس األداء لتعزيــز ســالمة المرضــى وجــودة الرعايــة . 1

الصحيــة لتقديــم خدمــات الرعايــة المنزليــة.
يوجــد تقريــر تحليــل بيانــات موحــد بمعاييــر تعريــف محــددة لــكل مقيــاس أداء تــم اختيــاره وتشــمل جميــع العناصــر المذكــورة . 2

فــي الغــرض مــن 	(  إلــى 	(.
يتم متابعة نتائج تحليل المقاييس بانتظام والعمل عليها. . 3
يعلن المركز عن نتائج / بيانات أدائه للجمهور على األقل كل ثالثة أشهر.. 4

المعايير ذات الصلة:
 QPI.02 مقاييس األداء
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أنشطة عملية المراجعة واالستعداد لها

مقدمـــــــة
تتضمــن زيــارة المراجعــة التقييميــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة إجــراء جــوالت فــي المبانــي، مالحظــة 
ــة  ــد عملي ــن والمرضــى. وتع ــع العاملي ــالت م ــد مقاب ــهادات والمؤهــالت، وعق ــن والش ــات العاملي ــة وملف ســجالت المرضــى الطبي
المراجعــة نشــاط جمــع معلومــات مــن أجــل تحديــد مــدى تطابــق المؤسســة مــع معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

نصائح حول الجاهزية
ــهولة  ــة بس ــق متاح ــات والوثائ ــع المعلوم ــون جمي ــب أن تك ــدد، يج ــت المح ــي الوق ــة ف ــة التقييمي ــة المراجع ــال عملي ــير إكم لتيس
للُمراجعيــن لمراجعتهــا أثنــاء زيــارة المراجعــة التقييميــة. إذا كان بعــض العامليــن غيــر متواجديــن، فســيواصل الفريــق إجــراء عمليــة 
المراجعــة. وقــد ينضــم العاملــون المناســبون عندمــا يكونــون متاحيــن. وقــد 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 الزمنيالنشــــاط

عند الوصول30	 40 دقيقةالوصول والتنسيق1
 في أقرب وقت ممكن15 دقيقةالمؤتمر االفتتاحي2
اليوم األول، في أقرب وقت ممكن30	 60 دقيقةتخطيط عملية المراجعة3
40	 60 دقيقةجلسة مراجعة الوثائق4
نشاط تتبع األفراد يحدث طوال عملية المراجعة التقييمية؛ ويختلف عدد 40	 60 دقيقةتتبع رحلة المرضى/ األفراد5

األفراد الذين يتتبعهم الُمراجعون بحسب المؤسسة. 
في وقت يتم التفاوض عليه مع مركز العالج الطبيعي 30 دقيقةاستراحة6

لتخطيط اجتماع الفريق/ الُمراجعون.
بعد حدوث بعض أنشطة تتبع األفراد؛ في وقت يتم التفاوض عليه مع 30	 60 دقيقةمراجعة ملفات العاملين7

مركز العالج الطبيعي.
مراجعة خطط سالمة البيئة 8

والمنشآت
بعد حدوث بعض أنشطة تتبع األفراد؛ في وقت يتم التفاوض عليه مع  45	 90 دقيقة

مركز العالج الطبيعي.
60	 240 جولة سالمة البيئة والمنشآت9

دقيقة
بعد مراجعة الوثيقة

في بداية أو منتصف زيارة المراجعة التقييمية60 دقيقةمقابلة القيادات10
مراجعة أنشطة الرعاية 11

المتمركزة حول المريض
قرب نهاية زيارة المراجعة التقييمية60 دقيقة

12
مراجعة مكافحة و منع انتشار 

العدوى
 120 	60

دقيقة
في منتصف زيارة المراجعة التقييمية

قرب نهاية زيارة المراجعة التقييمية40 دقيقةمراجعة خطة/ برنامج الجودة13
60	 120 إعداد التقرير14

دقيقة
في نهاية زيارة المراجعة التقييمية

في نهاية زيارة المراجعة التقييمية15 دقيقةالتقرير التنفيذي15
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الوصول والتنسيق
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؟
ســوف يصــل مراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة إلــى مركــز العــالج الطبيعــي، ويقدمــون أنفســهم إلــى العامليــن 
بمركــز العــالج الطبيعــي. يجــب أن يكــون منســق زيــارة المراجعــة التقييميــة بالمركــز متواجــداً الســتقبال ُمراجعــي الهيئــة العامــة 

لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.
كيفية االستعداد للوصول والتنسيق؟

يحتــاج الُمراجعــون إلــى مســاحة عمــل يمكنهــم اســتخدامها كمــكان للعمــل المكتبــي لهــم طــوال مــدة زيــارة المراجعــة التقييميــة. يجــب 
أن تحتــوي هــذه المنطقــة علــى مكتــب أو طاولــة، ونقطــة اتصــال باإلنترنــت وتليفــون، ومقبــس كهربــاء، إن أمكــن. ويجــب إعطــاء 

الُمراجعيــن اســم ورقــم تليفــون منســق زيــارة المراجعــة التقييميــة بالمركــز.
من ينبغي أن يتعاون؟

المشاركون المقترحون ويتضمنون العاملين ومدير وقيادات مركز العالج الطبيعي.
المؤتمر االفتتاحي

لماذا سيحدث المؤتمر االفتتاحي؟
هــذه فرصــة لمشــاركة فهــم موحــد لهيــكل زيــارة المراجعــة التقييميــة، واإلجابــة علــى األســئلة حــول أنشــطة عمليــة المراجعــة، وخلــق 

توقعات مشــتركة.
ماذا سيحدث؟

يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة تقديــم أنفســهم ووصــف كل عنصــر مــن عناصــر جــدول أعمــال زيــارة المراجعــة التقييميــة. ينبغــي 
فــي هــذا الوقــت طــرح أســئلة حــول زيــارة وجــدول األنشــطة وتوافــر الوثائــق أو األشــخاص وأي موضوعــات أخــرى ذات صلــة.

كيفية االستعداد للمؤتمر االفتتاحي؟
تخصيص غرفة أو مساحة تستوعب جميع المشاركين وتسمح بإجراء مناقشة تفاعلية.

من ينبغي أن يتعاون؟
المشاركون المقترحون ويتضمنون مدير المركز والقيادات العليا.

التخطيط لزيارة المراجعة التقييمية
لماذا سيحدث التخطيط لزيارة المراجعة التقييمية؟

لضمان الكفاءة الزمنية لعملية المراجعة.
ماذا سيحدث؟

يجــب أن يبــدأ الُمراجعــون فــي اختيــار المرضــى الذيــن ســيتم إجــراء نشــاط التتبــع لهــم وذلــك وفقــاً للرعايــة والخدمــات التــي يقدمهــا 
مركــز العــالج الطبيعــي.

كيفية االستعداد للتخطيط لزيارة المراجعة التقييمية؟
يحتاج منسق زيارة المراجعة التقييمية إلى التأكد من توفر نطاق خدمات المركز للُمراجعين.

من ينبغي أن يتعاون؟
ُمراجعو الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.
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جلسة مراجعة الوثائق
لماذا ستحدث جلسة مراجعة الوثائق؟

لمساعدة ُمراجعي الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية على فهم عمليات/إجراءات مركز العالج الطبيعي.
ماذا سيحدث؟

يجــب علــى مراجعــي الهيئــة مراجعــة السياســات المطلوبــة )أو غيرهــا مــن وثائــق نظــام إدارة الجــودة( ومكونــات السياســة القائمــة 
علــى معاييــر الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة.

كيفية االستعداد لجلسة مراجعة الوثائق؟
يجــب علــى منســق زيــارة المراجعــة التقييميــة التأكــد مــن أن جميــع وثائــق نظــام إدارة الجــودة الحاليــة والســارية والمعتمــدة متاحــة 

للمراجعــة إمــا فــي شــكل ورقــي أو إلكترونــي )يجــب أن يكــون الموافقــات واالعتمــادات مرئيــة وواضحــة وأصليــة(.
يُنصح باستخدام اإلشارات المرجعية أو المالحظات لمساعدة الُمراجعين في العثور على العناصر التي يتم البحث عنها.

بيانات تحسين األداء وفقاً لقواعد الفترات الزمنية السابقة الُمطبقة.. 1
البيانات الخاصة باإلجراءات شديدة الخطورة.. 2
تقييم المخاطر السنوي والمراجعة السنوية للبرنامج.. 3
بيانات رصد مكافحة العدوى وفقاً لقواعد الفترات الزمنية السابقة الُمطبقة.. 4

من يتعاون؟
منسق زيارة المراجعة التقييمية والمعنيين بالسياسات.

تتبع رحلة المريض/ الفرد
لماذا سيحدث تتبع رحلة المريض/ الفرد؟

يجــب علــى ُمراجعــي الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة اتبــاع مســار الرعايــة والخدمــات المقدمــة إلــى المريــض لتقييــم 
ــرد. ــة بالف ــات ذات الصل ــم أداء العملي ــة وتقيي ــف الهام ــن التخصصــات والوظائ ــات بي العالق

ماذا سيحدث؟
تأخذ عملية التتبع الُمراجعين عبر مجموعة متنوعة من الخدمات. 	 
ــب 	  ــى جان ــن والمرضــى، إل ــة العاملي ــة الصحي ــع متخصصــي الرعاي ــاً لوجــه م ــد مناقشــات وجه ــة عق ــع منهجي يســتخدم التتب

ــن.  ــات الُمراجعي ــي ومالحظ ــض الطب ــجل المري ــة س مراجع
سيساعد ذلك في توجيه الُمراجعين وهم يتتبعون الرعاية أو الخدمة التي تُقدم للمريض. 	 
ويبــدأ التتبــع الفــردي فــي المــكان الــذي ُســجل فيــه المريــض أنــه ســيتلقى الرعايــة فيــه. يبــدأ الُمراجــع التتبــع بمراجعــة ملــف 	 

الرعايــة مــع مقــدم الخدمــة أو الرعايــة المســئول. ثــم يبــدأ الُمراجــع فــي تتبــع مســار الرعايــة أو الخدمــات المقدمــة إلــى المريــض 
ــات أو  ــج أو الخدم ــن التخصصــات أو البرام ــة بي ــات المتبادل ــاً العالق ــض، مقيم ــروج المري ــد خ ــا بع ــى م ــجيل وحت ــذ التس من
الوحــدات )حيثمــا أمكــن(، والوظائــف الهامــة فــي الرعايــة 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/ الفــرد، والتــي قــد تشــمل 	 

أيًضــا إجــراء مقابــالت مــع العامليــن أو المرضــى أو ذويهــم. 
كيفية االستعداد لتتبع المريض/ الفرد؟

ضمــان ســرية وخصوصيــة المرضــى أثنــاء عمليــات التتبــع، بمــا فــي ذلــك عــدم تســجيل مقاطــع فيديــو أو تســجيل صوتــي وعــدم 	 
االزدحام

تُبذل كل الجهود لتجنب وجود العديد من المتتبعين أو الجوالت في نفس المكان وفي نفس الوقت.	 
من ينبغي أن يتعاون؟

منسق زيارة المراجعة التقييمية وأي موظف )عندما يكون ذو صلة(.
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استراحة
لماذا ستحدث االستراحة؟

إلتاحة الوقت للُمراجعين والعاملين بمركز العالج الطبيعي لالستراحة واالستفادة من المعلومات التي حصلوا عليها.
ماذا سيحدث؟

ربما يجتمع ُمراجعي الهيئة في مكان اجتماعهم بمفردهم.
كيفية االستعداد لالستراحة؟
استخدام مكان منفصل لهم.

من ينبغي أن يتعاون؟
ُمراجعو الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.

مراجعة ملفات العاملين
لماذا ستحدث مراجعة ملفات العاملين؟

يجــب أن يتحقــق المراجــع مــن المعلومــات المتعلقــة بالعمليــة التــي تــم تســجيلها فــي ملفــات الموظــف. وقــد يحــدد الُمراجــع العامليــن 
الذيــن يــود أن يراجــع ملفاتهــم.

ماذا سيحدث؟
قــد يتأكــد ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة مــن أنــه تــم مراجعــة عينــة عشــوائية مــن ملفــات العامليــن. ويكــون 
الحــد األدنــى لعــدد الملفــات المختــارة للمراجعــة هــو خمســة ملفــات. إذا تالحــظ بعــض النتائــج أثنــاء مراجعــة الملفــات، قــد يطلــب 

الُمراجعــون عينــات إضافيــة مــن الملفــات إلثبــات النتائــج المســجلة مــن العينــة األوليــة. 
طــوال عمليــة المراجعــة، إذا لوحــظ عــدد كبيــر مــن النتائــج، قــد يوثــق الُمراجعــون مــا إذا كانــت النتائــج تشــكل مســتوى مــن عــدم 

التطابــق مــع المعاييــر. 
كيفية االستعداد لمراجعة ملفات العاملين؟

يجــب أن يقــدم مركــز العــالج الطبيعــي قائمــة كاملــة بجميــع العامليــن، بمــا فــي ذلــك المتعاقــد معهــم مــن خــارج المركــز، والمتعاقدين، 
والعامليــن الُمثبتيــن، والذيــن يعملــون بــدوام كامــل أو جزئي.

من ينبغي أن يتعاون؟
مديرو مركز العالج الطبيعي وكبار القيادات.

مراجعة خطط سالمة البيئة والمنشآت
لماذا ستحدث مراجعة خطط سالمة البيئة والمنشآت؟

قــد يُقيــم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة درجــة امتثــال مركــز العــالج الطبيعــي للمعاييــر ذات الصلــة ويُحــدد نقــاط 
القــوة والضعــف فــي خطــط ســالمة البيئــة والمنشــآت.

ماذا سيحدث؟
ــة الرعايــة كمــا هــو موضــح فــي تقييــم مخاطــر مركــز العــالج الطبيعــي وتحليــل  قــد يقــوم الُمراجــع بمراجعــة فئــات مخاطــر بيئ

ــادة المركــز. ــي اتخذهــا ق ــات الســالمة واإلجــراءات الت بيان
كيفية االستعداد لمراجعة خطط سالمة البيئة والمنشآت؟

التأكد من أن المسئولين عن خطط سالمة البيئة والمنشآت متواجدون للمشاركة في المناقشة. 
كما يجب أن تتاح الوثائق التالية:

تراخيص مركز العالج الطبيعي أو ما يعادلها.	 
خريطة مركز العالج الطبيعي، إن وجدت.	 
خطط سالمة البيئة والمنشآت والتقييمات السنوية.	 
خطة االستعداد للطوارئ والكوارث ومراجعة والتحديث السنوي الموثق، بما في ذلك خطط االتصال.	 
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التدريب السنوي للعاملين.	 
من ينبغي أن يتعاون؟

العاملون المسئولون عن سالمة البيئة والمنشآت.
جولة تقييم بيئة الرعاية

لماذا ستحدث جولة تقييم بيئة الرعاية؟
يالحــظ ويُقيــم ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة األداء الفعلــي لمركــز العــالج الطبيعــي فــي إدارة مخاطــر البيئــة 

والمنشــأة.
ماذا سيحدث؟

قــد يبــدأ ُمراجــع الهيئــة مــن المــكان حيــث تتواجــد المخاطــر، أو تحــدث ألول مــرة، أو يتخــذ نهــج مــن أعلــى إلــى أســفل/ ومــن 	 
أســفل إلــى أعلــى.

قــد يجــري ُمراجــع الهيئــة مقابــالت مــع العامليــن لوصــف أو توضيــح أدوارهــم ومســئولياتهم للحــد مــن المخاطــر، ومــاذا يجــب 	 
أن يفعلــوا فــي حالــة حــدوث مشــكلة أو حــادث، وكيفيــة اإلبــالغ عــن المشــكلة أو الحــادث.

 قــد يُقيــم الُمراجــع أي ضوابــط ماديــة للحــد مــن المخاطــر )علــى ســبيل المثــال: اإلنــذارات وخصائــص المبنــى(، وقــد يُقيــم خطــة 	 
الطــوارئ لالســتجابة لتعطــل أو خلــل أنظمــة المرافــق )مثــل: مصــدر بديــل للمرافــق، وإخطــار العامليــن، ومــا هــي اإلجــراءات 
ــت  ــا إذا كان ــم م ــد يُقي ــا ق ــى خدمــات اإلصــالح(، كم ــة الحصــول عل ــم، وكيفي ــف تت ــق وكي ــة المراف ــة مــن تعطــل أنظم الوقائي
المعــدات أو اإلنــذارات أو خصائــص المبنــى موجــودة للتحكــم فــي المخاطــر المعينــة، مــع مراجعــة تنفيــذ إجــراءات الفحــص 
أو االختبــار أو الصيانــة ذات الصلــة. وقــد يُقيــم الُمراجــع أيًضــا إدارة المــواد الخطــرة، وإدارة النفايــات، وتدابيــر الســالمة أو 

األمــن.
كيفية االستعداد لجولة تقييم بيئة الرعاية؟

ــع مرافــق  ــى جمي ــة مــن الوصــول إل التأكــد مــن أن المفاتيــح وأدوات االتصــال وجهــات االتصــال متاحــة بمــا يُمكــن ُمراجــع الهيئ
مركــز العــالج الطبيعــي بسالســة.

من ينبغي أن يتعاون؟
العاملون المسئولون عن سالمة البيئة والمنشآت.

مقابلة القيادات
لماذا ستحدث مقابلة القيادات؟

سيتعرف ُمراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية على هيكل الحوكمة واإلدارة لمركز العالج الطبيعي.
ماذا سيحدث؟

يتناول ُمراجع الهيئة األمور التالية:
تكوين الهيئة الحاكمة.	 
أداء الهيئة الحاكمة ومشاركتها وإشراكها في اإلشراف والتشغيل.	 
تصور الهيئة الحاكمة لدورها بمركز العالج الطبيعي وتنفيذها لهذا الدور.	 
فهم أعضاء الهيئة الحاكمة لنُهج وأساليب تحسين األداء.	 
التــزام القيــادات بتحســين الجــودة والســالمة، وخلــق ثقافــة الســالمة، وتحســين العمليــات النشــطة، والمالحظــات التــي قــد تكــون 	 

مؤشــراً علــى مــدى االهتمــام بالنظــام.
كيفية االستعداد لجلسة مقابلة القيادات؟

قد يحتاج ُمراجع الهيئة منطقة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع قيادات مركز العالج الطبيعي.
قد يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:

الخطة االستراتيجية لمركز العالج الطبيعي.	 
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اإلطار األخالقي لمركز العالج الطبيعي.	 
 	 Look back period محاضر اجتماع الهيئة الحاكمة وفقاً للفترات الزمنية السابقة المطبقة
مبادرات الرعاية المتمركزة حول المريض	 

من ينبغي أن يتعاون؟
يتضمن المشاركون المطلوبون على األقل: مدير مركز العالج الطبيعي، وممثل الهيئة الحاكمة.

مراجعة أنشطة الرعاية المتمركزة حول المريض 
لماذا سيحدث مراجعة أنشطة الرعاية المتمركزة حول المريض؟

يقيم مراجع الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية المبادرات واألنشطة ذات الصلة بالرعاية المتمركزة حول المريض
ماذا سيحدث؟

يتناول المراجع األمور التالية:
قد يتلقى مراجع الهيئة معلومات عن مبادرات الرعاية المتمركزة حول المريض ودعم هذه الثقافة.	 
قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة الشروط المرجعية ومحاضر االجتماعات مع مقدم الخدمة المسئول.	 
ــول 	  ــزة ح ــات المتمرك ــى الممارس ــاظ عل ــم والحف ــط ودع ــة لتخطي ــة المتبع ــة اآللي ــئلة لمعرف ــة األس ــع الهيئ ــرح مراج ــد يط  ق

ــزة حــول  ــة المتمرك ــادرات الرعاي ــم بمب ــن درايته ــق م ــن للتحق ــع العاملي ــالت م ــوم المراجــع بإجــراء مقاب ــد يق ــض، وق المري
ــض. المري

قد يقوم مراجع الهيئة بمراجعة نماذج تقييم/ إعادة تقييم المريض.	 
كيفية االستعداد لمراجعة أنشطة الرعاية المتمركزة حول المريض؟

ضمان سرية الوثائق أثناء عملية المراجعة بما في ذلك تجنب أخذ صوراً أو فيديو للملفات
قد تتم مراجعة الملفات التالية أثناء هذه الجلسة:

سياسة حقوق ومسئوليات المريض وذويه.	 
الملصقات والكتيبات والمطويات المتعلقة بحقوق ومسئوليات المريض وذويه.	 
 مواد تثقيف المرضى وذويهم.	 
نماذج التقييم المبدئي للمريض وإعادة التقييم.	 
شكاوى ومقترحات والتغذية الراجعة من المرضى.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
ــر/ منســق الجــودة )حســب  ــز، مدي ــادات المرك ــز العــالج الطبيعــي، قي ــر مرك ــل: مدي ــى األق ــون عل ــن المشــاركون المطلوب يتضم

ــاء(. االقتض
مراجعة برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى

لماذا ستحدث مراجعة برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى؟
ســيتعرف ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة علــى تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم برنامــج مكافحــة ومنــع انتشــار العــدوى، 

ويحــدد المســئول عــن تنفيــذه يوميــاً، ويُقيــم نتائجــه، ويتعــرف العمليــات التــي تتــم بمركــز العــالج الطبيعــي للحــد مــن العــدوى.
ماذا سيحدث؟

قد يُقيم ُمراجع الهيئة برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى بمركز العالج الطبيعي 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، وأنشــطة تعريــف وتدريــب 

العامليــن، نشــاط الترصــد الحالــي والســابق.
نقــاط القــوة فــي العمليــات واإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين؛ وتحليــل بيانــات مكافحــة 	 
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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 نظافــة اليديــن علــى مســتوى المركــز، 
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.
كيفية االستعداد لمراجعة برنامج مكافحة ومنع انتشار العدوى؟

قــد يحتــاج ُمراجــع الهيئــة منطقــة هادئــة إلجــراء مناقشــة تفاعليــة موجــزة مــع العامليــن الذيــن يشــرفون علــى برنامــج مكافحــة ومنــع 
انتشــار العــدوى. ثــم يقضــى الوقــت بعــد ذلــك فــي أماكــن تقديــم الرعايــة.

وقد يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:
سياسات مكافحة ومنع 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، ومســئول إدارة الســالمة، 

ــة أو الخدمــات بشــكل مباشــر. ــم الرعاي ــي تقدي ــن المشــاركين ف والعاملي
مراجعة برنامج الجودة

لماذا ستحدث مراجعة برنامج الجودة؟
قــد يتعــرف ُمراجــع الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة علــى تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم برنامــج إدارة الجــودة، ويحــدد المســئول 

عــن تنفيــذه اليومــي، ويُقيــم نتائجــه، ويفهــم العمليــات التــي يســتخدمها مركــز العــالج الطبيعــي 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 المناطق التي تحتاج إلى تحسين؛ واستخدام البيانات. 	 
األمور التي تتطلب المزيد من االستكشاف في األنشطة األخرى لعملية المراجعة.	 
تقييم أولي للتطابق مع المعايير.	 

كيفية االستعداد لمراجعة برنامج الجودة؟
قد يحتاج ُمراجع الهيئة منطقة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع العاملين الذين يشرفون على برنامج إدارة الجودة. 

قد يتم مراجعة الوثائق التالية خالل هذه الجلسة:
برنامج إدارة الجودة.	 
مقاييس إدارة األداء.	 
سجالت وملفات ودفاتر إدارة المخاطر.	 

من ينبغي أن يتعاون؟
يشمل المشاركون المقترحون العاملين بإدارة الجودة، والعاملين المشاركين في جمع وتجميع وتفسير البيانات.

إعداد التقرير
لماذا سيحدث إعداد التقرير؟

إلتاحة الفرصة لتوضيح وتوحيد أي نتائج.
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ماذا سيحدث؟
يســتغل الُمراجعــون هــذه الجلســة فــي تجميــع وتحليــل وتنظيــم البيانــات التــي تــم جمعهــا أثنــاء عمليــة المراجعــة التقييميــة فــي تقريــر 
يعكــس امتثــال مركــز العــالج الطبيعــي للمعاييــر. وقــد يطلــب الُمراجعــون أيًضــا مــن ممثلــي المركــز معلومــات إضافيــة خــالل هــذه 

لجلسة. ا
كيفية االستعداد إلعداد التقرير؟

قد يحتاج ُمراجعو الهيئة إلى غرفة تحتوي على طاولة اجتماعات ومقابس كهرباء وتليفون ونقطة اتصال باإلنترنت. 
من ينبغي أن يتعاون؟

ُمراجعو الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية فقط.
التقرير التنفيذي

لماذا سيحدث التقرير التنفيذي؟
إلتاحــة الفرصــة إليجــاز نتائــج عمليــة المراجعــة التقييميــة األكثــر صلــة بالموضــوع والمســاعدة فــي تحديــد أولويــات أنشــطة مــا 

بعــد االعتمــاد.
ماذا سيحدث؟

قــد يقــوم ُمراجعــو الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصحيــة بمراجعــة نتائــج عمليــة المراجعــة مــع كبــار القيــادات ويناقــش أي أمــور 
ــأن التقرير. بش

كيفية االستعداد للتقرير التنفيذي؟
قد يحتاج ُمراجع الهيئة إلى منطقة خاصة هادئة إلجراء مناقشة تفاعلية موجزة مع أعلى القيادات.

من ينبغي أن يتعاون؟
كبار قيادات مركز العالج الطبيعي وغيرهم حسب تقديرهم.

مؤتمر اإلنهاء
لماذا سيحدث مؤتمر اإلنهاء؟

لشكر فريق مركز العالج الطبيعي على المشاركة في العمل ومشاركتهم النتائج المهمة في رحلة االعتماد.
ماذا سيحدث؟

ســيقوم الُمراجعــون بمراجعــة ملخــص نتائــج عمليــة المراجعــة شــفهياً إذا رغــب كبيــر القيــادات فــي ذلــك، ومراجعــة األمــور المحــددة 
المتعلقــة باالمتثــال إلــى المعايير.
كيفية االستعداد لمؤتمر اإلنهاء؟

قد يدعو كبير قيادات مركز العالج الطبيعي العاملين للحضور، لذا مطلوب منطقة الستيعاب عدد الحاضرين.
من ينبغي أن يتعاون؟

يشــمل المشــاركون المقترحــون كبيــر قيــادات مركــز العــالج الطبيعــي )أو مــن يكلفــه( وكبــار القيــادات األخــرى علــى النحــو الــذي 
يحــدده كبيــر القيــادات أو مــن ينــوب عنهــم.
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قائمة المصطلحات 

الحدث الضار/السلبي: حدوث حدث غير متوقع، أو غير مرغوب أو محتمل الخطورة بمركز العالج الطبيعي.  
مطهــرات الجلــد واألنســجة الحيــة: مــواد تقلــل أو توقــف نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقــة الضــارة مــا عــدا الجراثيــم البكتيريــة علــى 

ــة  ــد واألغشــية المخاطي الجل
عمليــة التوظيــف: عمليــة المراجعــة المبدئيــة لمؤهــالت وشــهادات مقــدم طلــب التوظيــف مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان مقــدم الطلــب 
ــن  ــا بالعاملي ــز أن يدعمه ــن للمرك ــي يمك ــي، والت ــالج الطبيع ــز الع ــا مرك ــي يحتاجه ــى الت ــة المرض ــات رعاي ــم خدم ــالً لتقدي مؤه

ــة ــدرات الفني ــن والق المؤهلي
تقنيــات التعقيــم: اإلجــراءات والممارســات التــي تمــع التلــوث الناتــج عــن مســببات األمــراض وهــي تضمــن تطبيــق أكثــر القواعــد 

صرامــة للحــد مــن مخاطــر العــدوى. 
أدلــة العمــل االكلينيكيــة: التعليمــات التــي تســاعد ممارســي العــالج الطبيعــي والمرضــى علــى اختيــار أكثــر رعايــة صحيــة المناســبة 
لحــاالت إكلينيكيــة محــددة. ويتــم إرشــاد أخصائــي العــالج الطبيعــي فــي جميــع خطــوات االستشــارة )األســئلة التــي يجــب طرحهــا، 

والعالمــات الجســدية التــي يجــب أن يبحــث عنهــا، وتقييــم الموقــف، والرعايــة الموصوفــة(.
ــم تنفيذهــا للتعامــل مــع المــواد  خطــة المــواد والنفايــات الخطــرة: وثيقــة مكتوبــة بمركــز العــالج الطبيعــي تصــف العمليــة التــي يت
والنفايــات الخطــرة مــن مصدرهــا إلــى أن يتــم التخلــص منهــا. وتصــف الخطــة األنشــطة التــي يختارهــا وينفذهــا المركــز مــن أجــل 
تقييــم والتحكــم فــي المخاطــر المهنيــة والبيئيــة للمــواد والنفايــات )أي شــيء قــد يســبب ضــرًرا أو إصابــة أو اعتــالل الصحــة أو تلــف( 
ــات  ــات الخطــرة، النفاي ــة. وتشــمل النفاي التــي تتطلــب تعامــل خــاص . وتشــمل المــواد الخطــرة تشــمل المــواد المشــعة أو الكيميائي

البيولوجيــة التــي قــد تنقــل األمــراض )مثــل الــدم (.
ــدد  ــات، وتح ــك االحتياج ــة تل ــتراتيجيات لتلبي ــة باالس ــات، وتضــع قائم ــدد االحتياج ــبقًا، وتح ــت مس ــة، صيغ ــة مفصل خطــة: طريق
ــة  ــل الممارس ــة عم ــوالت وأدل ــراءات والبروتوك ــات واإلج ــات والسياس ــة التعليم ــكل الخط ــن ش ــد يتضم ــات. وق ــداف والغاي األه

ــك. ــن ذل ــا م ــة أو مزيًج ــط الرعاي ــة وخرائ ــارات اإلكلينيكي والمس
ــك االحتياجــات، وتســجل  ــة تل ــة، تضــع قائمــة باالســتراتيجيات لتلبي ــة: خطــة تحــدد احتياجــات المريــض مــن الرعاي خطــة الرعاي
أهــداف العــالج وغاياتــه، وتضــع ضوابــط محــددة إلنهــاء التدخــالت، وتســجل تقــدم المريــض مــن حيــث تحقيــق األهــداف والغايــات 

المحــددة. وتعتمــد الخطــة علــى البيانــات التــي تــم جمعهــا أثنــاء تقييــم المريــض. 
سياسة: هي مبدأ إرشادي يستخدم لتحديد االتجاه في مركز العالج الطبيعي.

اإلجــراء: سلســلة مــن الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا كنهــج موحــد ومتكــرر بهــدف تحقيــق نتيجــة نهائيــة، وتضــع اإلجــراءات القاعدة 
لتوحيــد التنفيــذ بهــدف الحــد مــن أداء العمليــات بطــرق مختلفــة، ممــا يزيــد مــن التحكــم فــي اإلجــراء. ويعــد الحــد مــن االختــالف فــي 

العمليــات وســيلة لتقليــل الهــدر إلــي أدنــي حــد وتحســين األداء. 
العمليــة: سلســلة مــن اإلجــراءات )أو األنشــطة( التــي تحــول المدخــالت )المــوارد( إلــى مخرجــات )خدمــات(. علــى ســبيل المثــال: 
برنامــج التثقيــف الصحــي يتطلــب أن يضــع العاملــون اســتراتيجية التثقيــف والمــواد التعليميــة باإلضافــة إلــى تقديــم الــدورات التثقيفية.
المعالجــة: جميــع العمليــات التــي أجريــت لجعــل جهــاز ملــوث ســواء قابــل إلعــادة االســتخدام أو مخصــص لالســتخدام مــرة واحــدة 
)يمكــن التخلــص منــه( جاهــزاً لالســتخدام مــرة أخــرى. وقــد تشــمل الخطــوات التنظيــف والتطهيــر/ التعقيــم. ويجــب علــى الجهــة 
المصنعــة لألجهــزة القابلــة إلعــادة االســتخدام واألجهــزة ذات االســتخدام الواحــد التــي توضــع عليهــا عالمــة علــى أنهــا غيــر معقمــة، 

أن تقــدم فــي ملصــق تعريفــي تعليمــات صحيحــة إلعــادة المعالجــة.
البرنامــج: خطــة عمــل تهــدف إلــى تحقيــق هــدف عمــل واضــح، مــع تفاصيــل عــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه، ومــن الــذي ســيقوم 
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بــه، ومتــى يقــوم بــه، ومــا هــي الوســائل أو المــوارد التــي ســيتم اســتخدامها. 
المشــروع: مجموعــة مخططــة مــن المهــام المترابطــة يتعيــن تنفيذهــا خــالل فتــرة زمنيــة محــددة وفــي حــدود تكاليــف وقيــود أخــرى 

. معينة
البروتوكول: خطة رعاية علمية مفصلة الستخدام نظام عالجي جديد.  

اإلحالة: إرسال المريض من طبيب إلى طبيب أو أخصائي آخر، أو من مكان أو خدمة إلى مكان آخر أو خدمة آخري.
إدارة المخاطــر: تحديــد وتقييــم وتقديــر مســتويات المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا الموقــف، ومقارنتهــا بالمقاييــس أو المعاييــر، وتحديــد 

المســتوى المقبــول مــن المخاطر.
تحليــل الســبب الجــذري: عمليــة تحديــد العامــل )العوامــل( األساســية التــي تتســبب فــي تبايــن األداء، ومــن ذلــك حــدوث أو احتمــال 

حــدوث خطــأ جســيم.
نطاق )الرعاية أو الخدمات(: نطاق ونوع الخدمات التي يقدمها مركز العالج الطبيعي وأي شروط أو حدود للتغطية بالخدمة.

العاملين: األشخاص الذين يقدمون رعاية و/أو خدمة للمريض بمركز العالج الطبيعي )الطاقم الطبي، التمريض وغيرهم(.
التعقيم: استخدام إجراء كيميائي أو مادي إلنهاء الحياة الميكروبية، بما في ذلك األبواغ الجرثومية شديدة المقاومة.

المخزون: كمية من األشياء المتراكمة، إما لالستخدام المستقبلي، أو يتم االحتفاظ بها بانتظام في المتناول، أو للبيع.
المخزن: مكان تخزين كمية مخزنة، أو عملية تخزينها واالحتفاظ بها في مكان خاص حتى يتم االحتياج إليها. 

الترصــد: طريقــة منهجيــة ومســتمرة لجمــع البيانــات وتحليلهــا ولتوفيــر المعلومــات التــي تــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراء لمنــع أو التحكــم 
فــي مــرض عــادة مــا يكــون مــن االمــراض المعديــة.

دقة التوقيت: الوقت بين وقوع الحدث وتوافر البيانات عن الحدث. وتتعلق دقة التوقيت باستخدام البيانات. 
ــم خدمــة  ــرط االســتخدام هــو تقدي ــة. وف ــة معين ــة صحي االســتخدام: اســتخدام أو أنمــاط اســتخدام أو معــدالت اســتخدام خدمــة رعاي
رعايــة صحيــة فــي ظــل ظــروف يكــون الضــرر المحتمــل مــن اســتخدام الخدمــة يفــوق الفائــدة المحتملــة. واالســتخدام الناقــص هــو 
الفشــل فــي اســتخدام خدمــة رعايــة صحيــة ضروريــة كانــت يمكــن أن تــؤدي إلــى نتيجــة إيجابيــة للمريــض. ويحــدث ســوء االســتخدام 
ــد اختيــار خدمــة مناســبة ولكــن تحــدث مضاعفــات يمكــن الوقايــة منــه. والثالثــة جميعهــم يعكســوا مشــكلة فــي جــودة الرعايــة  عن

الصحيــة. ويمكــن أن يزيــدوا مــن خطــر الوفيــات ويقللــوا مــن جــودة الحيــاة.
ــر مــن مــرة. ويمكــن تقســيم  ــاس الحــدث نفســه أكث ــد قي ــم الحصــول عليهــا عن ــي يت ــج الت ــي النتائ ــات ف التباين/االختــالف: االختالف
ــدر  ــى اله ــن الشــديد إل ــؤدي التباي ــا ي ــا م ــن رئيســيتين: األســباب الشــائعة واألســباب الخاصــة. وغالبً ــى فئتي ــالف إل مصــادر االخت

ــة. ــات الصحي ــة الخدم ــادة تكلف ــا للمريــض وزي ــر مرغــوب فيه ــة غي ــج صحي ــل حــدوث نتائ والخســارة، مث
برنامــج العــالج الطبيعــي: هــو برنامــج يبــدأ بالتقييــم المبدئــي للمريــض بمركــز العــالج الطبيعــي وتحديــد األهــداف المرجــوة مــن 
الرعايــة المقدمــة بخطــة رعايــة مناســبة ووصــف الطريقــة واإلجــراءات المطلوبــة للوصــول لهــذه األهــداف. ويشــتمل البرنامــج علــى 

متابعــة االســتراتيجيات.
الطاقــم الطبــي: جميــع األطبــاء وأطبــاء األســنان وغيرهــم مــن المهنييــن المرخــص لهــم بالممارســة بشــكل مســتقل )بــدون إشــراف( 
والذيــن يقدمــون خدمــات وقائيــة وعالجيــة وترميميــة وجراحيــة وتأهيليــة أو غيرهــا مــن الخدمــات الطبيــة أو خدمــات طــب األســنان 
ــم األمــراض أو األشــعة أو خدمــات المختبــر، بغــض النظــر عــن  ــة للمرضــى، مثــل عل للمرضــى؛ أو مــن يقــدم الخدمــات التحليلي

تصنيــف المؤسســة.
اإلبــالغ عــن حــادث: هــو حــدث أو حالــة كان مــن الممكــن أن تــؤدي أو أدت إلــى إلحــاق ضــرر بالمريــض. أي انحــراف عــن العمليــة 

الطبيعيــة قــد يتســبب فــي ضــرر.
ــب  ــى المريــض، يســمى أيضــاً ضــرر قري ــم يصــل إل ــق بســالمة المريــض ولكــن ل خطأ/حــدث وشــيك Near miss: حــدث متعل

Close call
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