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املجل�ص االأعلى لل�سحة

 قرار رقم )33( ل�سنة 2020

 باإ�سدار الئحة ا�سرتاطات واإجراءات ترخي�ص

 املوؤ�س�سات ال�سحية للعالج من االإدمان وتاأهيل واإعادة تاأهيل املدمنني 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

الأطباء  غري  مزاولة  �شاأن  يف   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

وال�شيادلة للمهن الطبية املعاونـــة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

اإىل  البحرين  دولة  ان�شمام  على  باملوافقة   1989 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

التفاقية الوحيدة للمخدرات ل�شنة 1961 املعدلة بربوتوكول �شنة 1972 واإىل اتفاقية املوؤثرات 

العقلية ل�شنة 1971،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015،

رات العقلية، رة واملوؤثِّ  وعلى القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

املعدل  ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  ل�شنة 2015  بقانون رقم )21(  وعلى املر�شوم 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2017 ب�شاأن وقاية املجتمع من مر�س متالزمة النق�س املناعي 

املكت�شب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1994 يف �شاأن تـنظيم مهنة العالج الطبيعي، املعدل بالقرار 

رقم )4( ل�شنة 2000،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  2019 ب�شاأن  ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،
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وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )6( املنعقد بتاريخ 6 �شبتمرب 2018م،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيعمل باأحكام لئحة ا�شرتاطات واإجراءات ترخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية للعالج من الإدمان 

واإعادة تاأهيل املدمنني املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�سحة

الفريق طبيب

 حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

 رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�سحة

 

�شدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 6 اأغ�شـــــــــط�س 2020م
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الئحة ا�سرتاطات واإجراءات ترخي�ص

 املوؤ�س�سات ال�سحية للعالج من االإدمان وتاأهيل واإعادة تاأهيل املدمنني

مادة )1(

 تعاريف

كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة،  هذه  اأحكام  تطبيق  يف 

منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

القانون: المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

اإعـــادة تاأهيل المدمنين: اإعادة دمج المدمنين في المجتمـــع بعد اإنهاء رحلة عالجهم وتعافيهم 

من الإدمان بالدرجة التي ت�شمح لهم بموا�شلة حياتهم ال�شابقة ب�شكل عادي.

الموؤ�س�ســـة ال�ســـحية: كل من�شاأة غير حكومية )م�شت�شفى اأو مركز طبي( يزاول خدمات العالج 

من الإدمان وتاأهيل المدمنين، اأو )مركز اإعادة تاأهيل( يزاول خدمات اإعادة تاأهيل المدمنين.                   

قـــرار الموؤ�س�ســـات ال�ســـحية: القرار رقم )2( ل�شنة 2019 ب�شـــاأن ت�شنيف الموؤ�ش�شات ال�شحية 

وال�شتراطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها في من�شاآتها وتجهيزاتها.

مادة )2(

الرتخي�ص 

مع مراعاة اأحكام القانون، ل يجوز اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو اإدارة موؤ�ش�شة �شحية اأو مزاولة اأي 

بعد  اإل  املدمنني  تاأهيل  اإعادة  اأو  املدمنني،  وتاأهيل  الإدمان  من  العالج  مبجالت  يتعلق  ن�شاط 

احل�شول على ترخي�س م�شبق من الهيئة وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )3(

تقدمي طلب الرتخي�ص

على  بالهيئة  ال�شحية  املرافق  تنظيم  ق�شم  اإىل  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  ترخي�س  طلب  ٌيقدم 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  لوزارة  التابع  �شجالت  برنامج  خالل  من  لذلك  املُعد  النموذج 

مرفقًا به امل�شتندات الآتية:

1 - ر�شم هند�شي تو�شيحي من مكتب هند�شي معتمد مبين به موقع الموؤ�ش�شة ال�شحية، واأ�شماء 

ال�شوارع المحيطة بها، وم�شاحات وم�شميات الغرف.     

2- بيـــان بعـــدد اأع�شاء الـــكادر الطبي والفنـــي والإداري مع و�شـــف موجز لموؤهالتهـــم العلمية 
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وخبراتهم الفنية.

3- �شهادة ح�شن �شير و�شلوك لمالك الموؤ�ش�شة وال�شركاء اإن وجدوا.                     

4- بيان بتحديد الخدمات المزمع تقديمها.

5- ا�شم ال�شخ�س المخول ر�شميًا بتمثيل الموؤ�ش�شة في التعامل مع الهيئة، وما يثبت تفوي�شه في 

ذلك.

6- ن�شخة من جواز �شفر اأو بطاقة هوية طالب الترخي�س وال�شركاء اإْن ُوِجدوا.

7- ا�شتمارة تقديم الطلب المتوفرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.   

8- ن�شخة من الإي�شال الدال على �شداد الر�شم المقرر على تقديم طلب الترخي�س.

مادة )4(

اإ�سدار الرتخي�ص وجتديده

اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، ُت�شِدر الهيئة الرتخي�س للموؤ�ش�شة ال�شحية  مع مراعاة 

بعد �شداد الر�شم املقرر لذلك، وتكون مدته �شنة قابلة للتجديد مددًا مماثلة.

ويجب تقدمي طلب جتديد الرتخي�س خالل ثالثة اأ�شهر قبل تاريخ انتهائه.

مادة )5(

ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سحية          

ُت�شنف املوؤ�ش�شات ال�شحية بح�شب ما تقدمه من خدمات اإىل الآتي:                 

1-  م�شت�شفيـــات للعالج والتاأهيل: تقدم خدمات العالج من الإدمان وتاأهيل المدمنين بما فيها 

خدمة اإقامة المر�شى.   

2-  مراكـــز للعالج والتاأهيل: تقـــدم خدمات العالج من الإدمان وتاأهيـــل المدمنين دون خدمة 

اإقامة المر�شى.

3-  مراكـــز اإعادة التاأهيـــل: تقدم خدمات اإعادة تاأهيل المدمنين بعـــد عالجهم، وت�شنف اإلى 

الآتي:

اأ- مراكز اإعادة التاأهيل مع الإقامة.

ب- مراكز اإعادة التاأهيل بدون اإقامة.
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مادة )6(

ا�سرتاطات االأمن وال�سالمة

ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  تتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شرتاطات وال�شوابط الآتية:

توفيـــر كاميـــرات مراقبة فـــي المداخـــل والمخارج والممـــرات وغرفة احتـــواء الخطورة مع   -1

الحتفاظ بالت�شجيل لمدة خم�س �شنوات على الأقل.

وجود �شوابط واإجراءات لتنظيم الزيارات وتحديد اأوقاتها.  -2

تطبيق اإجراءات التفتي�س على جميع القادمين للموؤ�ش�شة ال�شحية.  -3

توفيـــر غرفـــة اأو خزانة واقيـــة لل�شوائل والمواد القابلـــة لال�شتعال اأو النفجـــار، وذلك وفقًا   -4

للمعايير المعتمدة عالميًا وباإ�شراف فني متخ�ش�س في التعامل معها.

عـــدم و�شع اأقفال على اأبواب الغرف والحمامات مـــن الداخل، ومراعاة اأن يكون فتح اأبواب   -5

الحمامات للخارج متى اأمكن ذلك.

التحقق من خلو الأجنحة الداخلية من اأية اأدوات ُيحتمل اأن ُتلِحق اأي �شرر ج�شماني اأو ُيمكن   -6

اأن ُي�ِشيء المري�س ا�شتعمالها اأو ت�شاعد على اأخذ اأية فكرة انتحارية على محمل الِجد.

توفيـــر و�شائـــل ت�شاعد علـــى الت�شرف واتخاذ اإجـــراءات طبية واأمنية �شريعـــة حيال حالت   -7

محاولة النتحار.

8-  حظر وجود اأية اأدوات اأو حبال ت�شتخدم في النتحار.

تركيـــب و�شائل اأمان متعددة علـــى النوافذ، ودورات المياه، وغرف المر�شى تتنا�شب ودرجة   -9

خطورة كل منهم.

10- تثبيت لفتة وا�شحة باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر ت�شير اإلى حظر التدخين 

داخل الموؤ�ش�شة ال�شحية، ويجوز تخ�شي�س غرفة خا�شة للتدخين على اأن تكون معزولة عن 

اأماكـــن حظر التدخين ومحكمـــة الغلق ومزودة بمراوح �شفط خا�شـــة، بح�شب ال�شتراطات 

ال�شحية ال�شادرة عن وزارة ال�شحة.

11- اإجراء �شيانة دورية لالأجهزة لتوفير ال�شالمة للفنيين القائمين بت�شغيلها وللمر�شى.

12- عـــدم ال�شماح للمر�شى با�شتخـــدام الأجهزة والمعدات الطبية باأنف�شهـــم اإل تحت اإ�شراف 

مبا�شر من اأحد العاملين المخت�شين بالموؤ�ش�شة ال�شحية.

13- توفيـــر �شيـــارة اإ�شعاف على مـــدار )24( �شاعة - للحالت الطارئة فـــي م�شت�شفيات العالج 

والتاأهيل - ُمجهزة ح�شب الموا�شفات المعمول بها محليًا.

14- توفير طاقم حرا�شة على مدار )24( �شاعة في م�شت�شفيات العالج والتاأهيل، ومراكز اإعادة 
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التاأهيل مع الإقامة.

15- توفيـــر و�شائل ال�شالمـــة المهنية لحماية العاملين من المخاطـــر المهنية بما يتفق و�شروط 

ال�شحة وال�شالمة المهنية، بما في ذلك اللتزام بالآتي:

اإجراء الفح�س الطبي على العاملين قبل تعيينهم بالموؤ�ش�شة ال�شحية واإعادة الفح�س  اأ( 

كل ثالث �شنوات؛ للتثبت من مدى لياقتهم ال�شحية للعمل وموافاة الهيئة بذلك.    

ب( تح�شين العاملين �شد الأمرا�س المعدية وموافاة الهيئة بذلك.

ج( اإجراء الفح�س الطبي على العاملين بطلب من الهيئة وكلما تطلب الأمر ذلك؛ للتثبت 

من مدى لياقتهم ال�شحية لال�شتمرار في العمل.

موافاة الهيئة بما يفيد تدريب العاملين - كل ح�شب تخ�ش�شه المهني - على التعامل مع  د( 

المر�شى ذوي الحالت الحادة، وعلى طرق نقلهم بالكرا�شي الطبية المتحركة اأو حملهم 

على الأ�شرة.

16- تقع على عاتق المدير الإداري للموؤ�ش�شة ال�شحية - اأو من يفو�شه - الم�شوؤولية عن �شالمة 

العامليـــن اإذا لـــم يتجـــاوز عددهـــم )50( خم�شين عامـــاًل. واإذا تجاوزوا هـــذا العدد تكون 

الم�شوؤولية على عاتق متخ�ش�س في ال�شحة وال�شالمة المهنية.

مادة )7(

�سيا�سات املوؤ�س�سات ال�سحية  

تلتزم كل موؤ�ش�شة �شحية بتوفري �شيا�شات واإجراءات لالأمور الآتية:  

اإدخال وخروج وتحويل المر�شى ونقلهم من واإلى الموؤ�ش�شة ال�شحية.       -1

التقييـــم ال�شامل للمر�شى القادمين للموؤ�ش�شة وتحديد احتياجاتهم بح�شب حالتهم النف�شية   -2

وال�شحية.

تحديـــد الخطة العالجيـــة الق�شيرة والطويلة المـــدى لكل مري�س بح�شـــب حاجته بما فيها   -3

الفحو�شات المطلوبة، وبرنامج �شحب ال�شموم واإعادة التاأهيل.

الحفاظ على اأمن و�شالمة المر�شى والزائرين والعاملين.  -4

اللتزام بحقوق وواجبات المر�شى وذويهم.     -5

الحفاظ على خ�شو�شية المري�س و�شرية معلوماته.  -6

وجود اآلية للتحكم في المداخل والمخارج والممرات ورقابتها على مدار )24( �شاعة.  -7

وجود اآلية للتفتي�س والرقابة تمنع اإدخال اأية مواد ممنوعة اأو اأدوات حادة قد توؤثر على �شير   -8
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الخطة العالجية للمري�س و�شحته و�شالمته.

تحديـــد نظام الزيارة واأوقاتها في م�شت�شفيات العـــالج واإعادة التاأهيل، وتنظيم الت�شالت   -9

الهاتفية.

10- حظر طلب الأغذية من خارج الموؤ�ش�شة ال�شحية. 

11- توفيـــر �شيا�شة ل�شتقبال والتعامل مع الم�شابين باأمرا�س معدية مثل التهاب الكبد الوبائي 

فيرو�س )B&C(، ومتالزمة النق�س المناعي المكت�شب )اليدز(.

مادة )8(

�سروط و�سوابط املدير الطبي 

ال�شحية،  باملوؤ�ش�شة  الطبي  املدير  يف  توافرها  الواجب  وال�شوابط  ال�شروط  مراعاة  مع 

املن�شو�س عليها يف القانون وقرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اللتزام بالآتي:  

األ تقـــل درجـــة المدير الطبي في م�شت�شفـــى العالج والتاأهيل اأو مركـــز العالج والتاأهيل عن   -1

درجة ا�شت�شاري.

األ تقل درجة المدير الطبي في مركز اإعادة التاأهيل عن اأخ�شائي.  -2

اأن تكون لدى المدير الطبي خبرة منا�شبة في الإدارة.  -3

اأن يتم الح�شول على موافقة الهيئة على المدير الطبي للموؤ�ش�شة خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ   -4

الح�شول على الترخي�س.

ويكون املدير الطبي م�شوؤوًل عن اإدارة الطواقم الطبية واأي تق�شري اأو خلل يف تقدمي الرعاية 

الطبية. 

مادة )9(

�سروط و�سوابط املدير االإداري 

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اأن يكون للموؤ�ش�شة ال�شحية مدير اإداري 

م�شوؤول عن الأعمال الإدارية، وفقًا لل�شروط وال�شوابط الآتية: 

اأن يكون حا�شاًل على موؤهل - ل يقل عن درجة البكالوريو�س - في اإحدى المهن ال�شحية اأو   -1

اإدارة الرعاية ال�شحية اأو الم�شت�شفيات اأو اإدارة الأعمال.

اأن يكون متفرغًا لإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية.  -2

األ يكـــون قد �شدر �شـــده حكم نهائي في جناية اأو جنحة مخلة بال�شـــرف اأو الأمانة، بما في   -3



العدد: 3483 – الخميس 6 أغسطس 2020

40

ذلك جرائم المخدرات اأو الموؤثرات العقلية.

يجوز للمدير الإداري اأن يفو�س جزءًا من مهامه لغيره من العاملين في الموؤ�ش�شة ال�شحية.  -4

حال وجود فرع للموؤ�ش�شة؛ يجوز اأن يتولى المدير الإداري بمركزها الرئي�شي مهام مدير فرع   -5

الموؤ�ش�شة اأثناء غيابه.

 

مادة )10( 

 �سروط الطاقم الطبي 

التي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  يتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

الأطباء  تقدمها عدد كاف من  التي  وبح�شب نطاق اخلدمات  والتاأهيل،  العالج  تقدم خدمات 

ال�شت�شاريني، والأخ�شائيني، واملقيمني يف خمتلف تخ�ش�شات الطب النف�شي وعالج الإدمان، 

وطبيب متخ�ش�س يف الطب الباطني يف م�شت�شفيات العالج والتاأهيل، وفقًا لل�شروط الآتية:        

الطبيـــب: اأن يكـــون مرخ�شًا له من الهيئـــة ب�شفته طبيبًا، وحا�شاًل علـــى درجة الزمالة في   -1

الطـــب النف�شي، والتدريـــب المتخ�ش�س في عالج الإدمان تحت اإ�شـــراف لمدة �شنتين على 

الأقل، والدورات الأ�شا�شية في الإنعا�س القلبي الرئوي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا 

وم�شدقًا عليه من الجهات الُمخت�شة.  

اأخ�شائـــي علم النف�س: اأن يكـــون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفتـــه اأخ�شائيًا في علم النف�س،   -2

وحا�شـــاًل على درجـــة البكالوريو�س في علم النف�ـــس الإكلينيكي، اأو درجـــة البكالوريو�س في 

اأحـــد تخ�ش�شـــات علم النف�س مع دورة تدريبية خا�شـــة – ل تقل عن �شتة اأ�شهر - في عالج 

الإدمـــان، اأو على دبلوم عال اأو ماج�شتير في علم النف�س الإكلينيكي من اإحدى الجامعات اأو 

الكليات اأو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا 

كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من الجهات المخت�شة.   

اأخ�شائـــي التغذية العالجية: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئـــة ب�شفته اأخ�شائيًا في التغذية   -3

العالجيـــة، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س فـــي التغذية العالجية من اإحدى الجامعات اأو 

الكليـــات اأو المعاهد المعترف بها اأو الم�شجلة فـــي الهيئات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة 

ومجل�ـــس التعليـــم العالي، ول يعتـــد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقـــًا عليه من الجهات 

المخت�شة.  

اأخ�شائي العالج المهني: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفته اأخ�شائيًا في العالج المهني،   -4

وحا�شـــاًل على درجة البكالوريو�س في العالج المهنـــي، تخ�ش�س �شحة نف�شية وذهنية، بما 

ل يقـــل عن ثالث �شنوات درا�شية من اإحدى الجامعـــات اأو الكليات اأو المعاهد المعتمدة من 

قبـــل الهيئـــة ومجل�س التعليم العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من 
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الجهات المخت�شة. 

اأخ�شائـــي العـــالج الطبيعي: اأن يكون مرخ�شًا لـــه من الهيئة ب�شفتـــه اأخ�شائيًا في العالج   -5

الطبيعي، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س في العالج الطبيعي لمدة درا�شة ل تقل عن اأربع 

�شنوات من اإحدى الجامعات اأو الكليات اأو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم 

العالي، ول يعتد بالموؤهل اإل اإذا كان معتمدًا وم�شدقًا عليه من الجهات المخت�شة. 

الممر�س الموؤهل في الطب النف�شي: اأن يكون مرخ�شًا له من الهيئة ب�شفته ممر�شًا موؤهال   -6

فـــي الطب النف�شي، وحا�شاًل على درجة البكالوريو�س في التمري�س ودبلوم عال في ال�شحة 

النف�شيـــة التمري�شية، والدورات الأ�شا�شية في الإنعا�س القلبي الرئوي، بالإ�شافة اإلى تدريب 

في مجال الطب النف�شي ل تقل مدته عن �شنة.

مادة )11(

�سروط الطاقم الفني    

التي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  تتوافر يف  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع   

تقدم خدمات العالج والتاأهيل، وبح�شب نطاق اخلدمات التي تقدمها، الطواقم الفنية الالزمة 

وت�شمل كحد اأدنى، الآتي:    

طبيـــب عـــام لديه خبرة ل تقل عـــن خم�س �شنـــوات اأو اإخ�شائي اأو ا�شت�شـــاري في الأمرا�س   -1

الباطنية

طبيب ا�شت�شاري واأخ�شائي طب نف�شي  -2

اأخ�شائي علم نف�س.  -3

اأخ�شائي عالج مهني.  -4

اأخ�شائي عالج طبيعي.  -5

اأخ�شائي تغذية عالجية.  -6

�شيدلي.  -7

فني �شيدلة.  -8

باحث اجتماعي.  -9

10- جهاز اأمن و�شالمة.

الإنعا�س  يف  الأ�شا�شية  الدورات  على  الفني  الطاقم  اأفراد  من  واحد  كل  ح�شول  وي�شرتط 

القلبي الرئوي.
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مادة )12(

�سروط طاقم التمري�ص 

ال�شحية طاقم  املوؤ�ش�شة  يتوافر يف  اأن  ال�شحية، يجب  املوؤ�ش�شات  اأحكام قرار  مع مراعاة 

رئي�س  يكون  واأن  النف�شية،  ال�شحة  جمال  يف  خربة  ولديه  – موؤهل  منا�شب  بعدد   - متري�س 

)م�شرف( التمري�س حا�شاًل على املوؤهالت العلمية الالزمة ولديه خربة يف جمال تخ�ش�شه، 

مع ح�شول املمر�س على الدورات الأ�شا�شية يف الإنعا�س القلبي الرئوي.                   

مادة )13(

ا�سرتاطات م�ست�سفيات ومراكز العالج والتاأهيل     

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، يجب اأن تتوافر يف م�شت�شفيات ومراكز العالج 

والتاأهيل، ال�شرتاطات الآتية:

اأحـــدث و�شائل للت�شخي�س والعالج من الإدمان طبقـــًا لمنظومة الت�شخي�س والعالج المتبعة   -1

عالميًا.

اإجراء المقايي�س النف�شية الالزمة للت�شخي�س والتاأهيل.  -2

و�شـــع خطـــة عالجيـــة وتاأهيليـــة خا�شة لكل مري�ـــس ُتتبع فيهـــا النظم العالميـــة في العالج   -3

الحديث.

وجـــود طبيب عام اأو اأخ�شائي اأو ا�شت�شـــاري اأمرا�س باطنية على مدار )24( �شاعة لتقديم   -4

الخدمات الطبية للمر�شى عند الحاجة.

توفيـــر عربة لالإنعا�ـــس القلبـــي والرئـــوي )Emergency Cart( تتوافر فيهـــا ال�شتراطات   -5

المن�شو�س عليها في قرار الموؤ�ش�شات ال�شحية.

توفير غرفة مجهزة لحتواء الأعرا�س الحادة للمري�س اأثناء المعالجة اأو في مرحلة التخل�س   -6

مـــن ال�شموم )الفتـــرة الن�شحابية(، مع توفير ممر�شين اثنين لـــكل مري�س في م�شت�شفيات 

العالج والتاأهيل على مدار )24( �شاعة وح�شب توجيهات ال�شت�شاري المعالج.

توفيـــر مختبر متكامـــل يحتوي على اأجهزة لك�شـــف المخدرات والموؤثـــرات العقلية في الدم   -7

والبول ون�شبة تر�شبها، واأجهزة للك�شف عن مر�س التهاب الكبد الوبائي )B&C(، ومر�س 

متالزمـــة النق�س المناعي المكت�شب )الإيدز(، اأو التعاقد مع مختبر متخ�ش�س معتمد من 

الهيئة.       

8 - اأن يتم ف�شل اأجنحة المر�شى الرجال عن الن�شاء، والبالغين عن المراهقين. 

9- تخ�شي�س مكان للعالج الترفيهي ح�شب �شعة الم�شت�شفى اأو المركز.
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مادة )14(

العيادات اخلارجية

يف  اخلارجية  العيادات  يف  تتوافر  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

م�شت�شفيات ومراكز العالج والتاأهيل، ال�شرتاطات الآتية:

اإجراءات و�شوابط اإدخال المري�س حال حدوث اأي انتكا�شة م�شتقبلية.  -1

الأدوية الحديثة للعالج من الإدمان والحالت النف�شية الم�شاحبة له، وذلك ب�شكل منتظم.   -2

3-  الخدمات ال�شت�شارية الم�شاندة.

4-  مواعيد منتظمة ودورية لمتابعة المر�شى.

مادة )15(

ا�سرتاطات اإدارة االأدوية  

العالج  ومراكز  م�شت�شفيات  تتبع  اأن  يجب  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  قرار  اأحكام  مراعاة  مع 

والتاأهيل يف اإدارة الأدوية، الآتي:         

و�شع �شيا�شة وا�شحة ومحددة ل�شرف الأدوية.  -1

و�شع رقابة �شارمة على �شرف وت�شجيل الأدوية الخا�شعة للرقابة.  -2

حفظ الأدوية المخدرة في خزانة لها بابين بقفل مزدوج مت�شل بجهاز اإنذار اأو اإ�شاءة.  -3

اتبـــاع اأ�ش�س التخزيـــن ال�شليم لالأدوية ومراقبـــة درجات الحرارة والرطوبـــة في ال�شيدلية   -4

وغرف المعالجة بالأجنحة.

توفير نظام اإنذار يربط الثالجات في ال�شيدلية بم�شوؤول ال�شيانة حال حدوث خلل.  -5

توفير قائمة بالأطباء والتوقيع الخا�س بكل منهم؛ وذلك لمطابقة الو�شفات الطبية.  -6

مادة )16(

ا�سرتاطات مراكز اإعادة التاأهيل 

يجب اأن يتوافر يف مركز اإعادة التاأهيل الآتي:  

اأن يكون العاملون في المركز حا�شلين على التدريب الالزم في مجال ال�شت�شارات النف�شية   -1

وال�شلوكيـــة والتعافي من الإدمان، وم�شرحًا لهم من الهيئة بالعمل في الموؤ�ش�شة، ومرخ�شًا 

لهم في حال كونهم اأحد مزاولي المهن ال�شحية.       

اأن يقت�شر دور المركز على تقديم ال�شت�شارة النف�شية وال�شلوكية للتعافي من الإدمان.  -2
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ان يكون هناك �شيا�شة وا�شحة للتعامل مع حالت النتكا�شة.  -3

ان يكون هناك �شيا�شة للتعامل مع الحالت الطارئة وكيفية تحويلها.  -4

ان تكون هناك �شيا�شة داخلية لمتابعة الحالت مع الطبيب والتاأكد من الفحو�شات الدورية   -5

للمراجعين.

فـــي حاله وجود اإقامة بالمركز اأن يكون هناك ممر�س / ممر�شة على مدار ال�شاعة للتعامل   -6

مع المراجعين، والتعاقد مع طبيب عام للتعامل مع الحالت الطارئة.

اأن يكـــون هناك تن�شيق ومتابعـــة مع الطبيب الم�شرف على عـــالج المري�س، مع وجود خطة   -7

عالجية مكتوبة تحدد دور الأخ�شائي النف�شي اأو المر�شد النف�شي في المركز.

األ ُيقدم للمري�س في المركز اأي نوع من العالج الدوائي اأو عالج �شحب ال�شموم.  -8

الح�شـــول على موافقـــة المري�س كتابة على التزامـــه باأنظمة المركز وعلمـــه بحقوقه اأثناء   -9

دخوله ومغادرته، وبالتزام المركز بتقديم ال�شت�شارة له. 

مادة )17(

�سوابط ال�سجالت الطبية

مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�ش�شات ال�شحية، تلتزم املوؤ�ش�شة ال�شحية بالآتي:

اأن تدون في ال�شجل الورقي اأو الإلكتروني البيانات والمعلومات والتقارير عن المري�س والجهة   -1

المحول منها للموؤ�ش�شة، اإن وجـــدت، ومالحظات التمري�س والباحث الجتماعي واأخ�شائي 

علم النف�س واأخ�شائي العالج المهني وتوقيت مغادرة المري�س للموؤ�ش�شة ال�شحية. 

اأن تبين في الو�شفة الطبية المحررة قوة الدواء المو�شوف والكمية المو�شوفة منه بالحروف   -2

والأرقام.

األ ُيحِدث ال�شجل الإلكتروني المعني بالحفاظ على �شرية البيانات والمعلومات اأي تغيير في   -3

ال�شجل الطبي للمري�س.

الحتفـــاظ بن�شـــخ ممـــا اأجري للمري�ـــس من فحو�شـــات وتحاليـــل طبية، وخا�شـــة المتعلقة   -4

بالأمرا�ـــس المعديـــة مثل التهـــاب الكبـــد الوبائـــي )B&C(، ومتالزمة النق�ـــس المناعي 

.)HCV ،HBV ، HIV( ،)المكت�شب )الإيدز


