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املجل�س الأعلى لل�صحة
قرار رقم ( )33ل�سنة 2020
ب�إ�صدار الئحة ا�شرتاطات و�إجراءات ترخي�ص
امل�ؤ�س�سات ال�صحية للعالج من الإدمان وت�أهيل و�إعادة ت�أهيل املدمنني
رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء
وال�صيادلة للمهن الطبية املعاون ــة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1989باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
االتفاقية الوحيدة للمخدرات ل�سنة  1961املعدلة بربوتوكول �سنة  1972و�إىل اتفاقية امل�ؤثرات
العقلية ل�سنة ،1971
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز
ال�صيدلية ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2015
وعلى القانون رقم ( )15ل�سنة  2007ب�ش�أن املواد املخدِّ رة وامل�ؤ ِّثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2009ب�ش�أن مكافحة التدخني والتبغ ب�أنواعه،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�صحية ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،املعدل
بالقانون رقم ( )1ل�سنة ،2019
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن وقاية املجتمع من مر�ض متالزمة النق�ص املناعي
املكت�سب (الإيدز) وحماية حقوق الأ�شخا�ص املتعاي�شني معه،
وعلى املر�سوم رقم ( )5ل�سنة  2013ب�إن�شاء املجل�س الأعلى لل�صحة ،وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  1994يف �ش�أن تـنظيم مهنة العالج الطبيعي ،املعدل بالقرار
رقم ( )4ل�سنة ،2000
وعلى القرار رقم ( )20ل�سنة  2016ب�ش�أن حتديد فئات ر�سوم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2019ب�ش�أن ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية واال�شرتاطات
ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها يف من�ش�آتها وجتهيزاتها،
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وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�صحة باجتماعه رقم ( )6املنعقد بتاريخ � 6سبتمرب 2018م،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام الئحة ا�شرتاطات و�إجراءات ترخي�ص امل�ؤ�س�سات ال�صحية للعالج من الإدمان
و�إعادة ت�أهيل املدمنني املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية تنفيذ هذا القرار،
و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
الفريق طبيب
حممد بن عبد اهلل �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة
�صدر بتاريخ 16 :ذي الحجة 1441هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 6 :أغ�س ـ ـ ـ ــط�س 2020م
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الئحة ا�شرتاطات و�إجراءات ترخي�ص
امل�ؤ�س�سات ال�صحية للعالج من الإدمان وت�أهيل و�إعادة ت�أهيل املدمنني
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
القانون :المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة.
الهيئة :الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
�إع���ادة ت�أهيل المدمنين� :إعادة دمج المدمنين في المجتم���ع بعد �إنهاء رحلة عالجهم وتعافيهم
من الإدمان بالدرجة التي ت�سمح لهم بموا�صلة حياتهم ال�سابقة ب�شكل عادي.
الم�ؤ�س�س���ة ال�ص���حية :كل من�ش�أة غير حكومية (م�ست�شفى �أو مركز طبي) يزاول خدمات العالج
من الإدمان وت�أهيل المدمنين� ،أو (مركز �إعادة ت�أهيل) يزاول خدمات �إعادة ت�أهيل المدمنين.
ق���رار الم�ؤ�س�س���ات ال�ص���حية :القرار رقم ( )2ل�سنة  2019ب�ش����أن ت�صنيف الم�ؤ�س�سات ال�صحية
واال�شتراطات ال�صحية والفنية ومتطلبات ال�سالمة الواجب توافرها في من�ش�آتها وتجهيزاتها.

مادة ()2
الرتخي�ص

مع مراعاة �أحكام القانون ،ال يجوز �إن�شاء �أو ت�شغيل �أو �إدارة م�ؤ�س�سة �صحية �أو مزاولة �أي
ن�شاط يتعلق مبجاالت العالج من الإدمان وت�أهيل املدمنني� ،أو �إعادة ت�أهيل املدمنني �إال بعد
احل�صول على ترخي�ص م�سبق من الهيئة وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()3
تقدمي طلب الرتخي�ص

ٌيقدم طلب ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صحية �إىل ق�سم تنظيم املرافق ال�صحية بالهيئة على
النموذج املُعد لذلك من خالل برنامج �سجالت التابع لوزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة،
مرفق ًا به امل�ستندات الآتية:
 - 1ر�سم هند�سي تو�ضيحي من مكتب هند�سي معتمد مبين به موقع الم�ؤ�س�سة ال�صحية ،و�أ�سماء
ال�شوارع المحيطة بها ،وم�ساحات وم�سميات الغرف.
 -2بي���ان بع���دد �أع�ضاء ال���كادر الطبي والفن���ي والإداري مع و�ص���ف موجز لم�ؤهالته���م العلمية
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وخبراتهم الفنية.
� -3شهادة ح�سن �سير و�سلوك لمالك الم�ؤ�س�سة وال�شركاء �إن وجدوا.
 -4بيان بتحديد الخدمات المزمع تقديمها.
 -5ا�سم ال�شخ�ص المخول ر�سمي ًا بتمثيل الم�ؤ�س�سة في التعامل مع الهيئة ،وما يثبت تفوي�ضه في
ذلك.
 -6ن�سخة من جواز �سفر �أو بطاقة هوية طالب الترخي�ص وال�شركاء �إنْ ُو ِجدوا.
 -7ا�ستمارة تقديم الطلب المتوفرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.
 -8ن�سخة من الإي�صال الدال على �سداد الر�سم المقرر على تقديم طلب الترخي�ص.

مادة ()4
�إ�صدار الرتخي�ص وجتديده

�صدر الهيئة الرتخي�ص للم�ؤ�س�سة ال�صحية
مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحيةُ ،ت ِ
بعد �سداد الر�سم املقرر لذلك ،وتكون مدته �سنة قابلة للتجديد مدد ًا مماثلة.
ويجب تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص خالل ثالثة �أ�شهر قبل تاريخ انتهائه.

مادة ()5
ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية

ُت�صنف امل�ؤ�س�سات ال�صحية بح�سب ما تقدمه من خدمات �إىل الآتي:
 -1م�ست�شفي���ات للعالج والت�أهيل :تقدم خدمات العالج من الإدمان وت�أهيل المدمنين بما فيها
خدمة �إقامة المر�ضى.
 -2مراك���ز للعالج والت�أهيل :تق���دم خدمات العالج من الإدمان وت�أهي���ل المدمنين دون خدمة
�إقامة المر�ضى.
 -3مراك���ز �إعادة الت�أهي���ل :تقدم خدمات �إعادة ت�أهيل المدمنين بع���د عالجهم ،وت�صنف �إلى
الآتي:
�أ -مراكز �إعادة الت�أهيل مع الإقامة.
ب -مراكز �إعادة الت�أهيل بدون �إقامة.
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مادة ()6
ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن تتوافر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية
اال�شرتاطات وال�ضوابط الآتية:
 -1توفي���ر كامي���رات مراقبة ف���ي المداخ���ل والمخارج والمم���رات وغرفة احت���واء الخطورة مع
االحتفاظ بالت�سجيل لمدة خم�س �سنوات على الأقل.
 -2وجود �ضوابط و�إجراءات لتنظيم الزيارات وتحديد �أوقاتها.
 -3تطبيق �إجراءات التفتي�ش على جميع القادمين للم�ؤ�س�سة ال�صحية.
 -4توفي���ر غرف���ة �أو خزانة واقي���ة لل�سوائل والمواد القابل���ة لال�شتعال �أو االنفج���ار ،وذلك وفق ًا
للمعايير المعتمدة عالمي ًا وب�إ�شراف فني متخ�ص�ص في التعامل معها.
 -5ع���دم و�ضع �أقفال على �أبواب الغرف والحمامات م���ن الداخل ،ومراعاة �أن يكون فتح �أبواب
الحمامات للخارج متى �أمكن ذلك.
 -6التحقق من خلو الأجنحة الداخلية من �أية �أدوات ُيحتمل �أن ُت ِلحق �أي �ضرر ج�سماني �أو ُيمكن
الجد.
�أن ُي ِ�سيء المري�ض ا�ستعمالها �أو ت�ساعد على �أخذ �أية فكرة انتحارية على محمل ِ
 -7توفي���ر و�سائ���ل ت�ساعد عل���ى الت�صرف واتخاذ �إج���راءات طبية و�أمنية �سريع���ة حيال حاالت
محاولة االنتحار.
 -8حظر وجود �أية �أدوات �أو حبال ت�ستخدم في االنتحار.
 -9تركي���ب و�سائل �أمان متعددة عل���ى النوافذ ،ودورات المياه ،وغرف المر�ضى تتنا�سب ودرجة
خطورة كل منهم.
 -10تثبيت الفتة وا�ضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر ت�شير �إلى حظر التدخين
داخل الم�ؤ�س�سة ال�صحية ،ويجوز تخ�صي�ص غرفة خا�صة للتدخين على �أن تكون معزولة عن
�أماك���ن حظر التدخين ومحكم���ة الغلق ومزودة بمراوح �شفط خا�ص���ة ،بح�سب اال�شتراطات
ال�صحية ال�صادرة عن وزارة ال�صحة.
� -11إجراء �صيانة دورية للأجهزة لتوفير ال�سالمة للفنيين القائمين بت�شغيلها وللمر�ضى.
 -12ع���دم ال�سماح للمر�ضى با�ستخ���دام الأجهزة والمعدات الطبية ب�أنف�سه���م �إال تحت �إ�شراف
مبا�شر من �أحد العاملين المخت�صين بالم�ؤ�س�سة ال�صحية.
 -13توفي���ر �سي���ارة �إ�سعاف على م���دار (� )24ساعة  -للحاالت الطارئة ف���ي م�ست�شفيات العالج
والت�أهيل ُ -مجهزة ح�سب الموا�صفات المعمول بها محلي ًا.
 -14توفير طاقم حرا�سة على مدار (� )24ساعة في م�ست�شفيات العالج والت�أهيل ،ومراكز �إعادة
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الت�أهيل مع الإقامة.
 -15توفي���ر و�سائل ال�سالم���ة المهنية لحماية العاملين من المخاط���ر المهنية بما يتفق و�شروط
ال�صحة وال�سالمة المهنية ،بما في ذلك االلتزام بالآتي:
�أ)	�إجراء الفح�ص الطبي على العاملين قبل تعيينهم بالم�ؤ�س�سة ال�صحية و�إعادة الفح�ص
كل ثالث �سنوات؛ للتثبت من مدى لياقتهم ال�صحية للعمل وموافاة الهيئة بذلك.
ب) تح�صين العاملين �ضد الأمرا�ض المعدية وموافاة الهيئة بذلك.
ج)	�إجراء الفح�ص الطبي على العاملين بطلب من الهيئة وكلما تطلب الأمر ذلك؛ للتثبت
من مدى لياقتهم ال�صحية لال�ستمرار في العمل.
د) موافاة الهيئة بما يفيد تدريب العاملين  -كل ح�سب تخ�ص�صه المهني  -على التعامل مع
المر�ضى ذوي الحاالت الحادة ،وعلى طرق نقلهم بالكرا�سي الطبية المتحركة �أو حملهم
على الأ�سرة.
 -16تقع على عاتق المدير الإداري للم�ؤ�س�سة ال�صحية � -أو من يفو�ضه  -الم�س�ؤولية عن �سالمة
ً
عام�ل�ا .و�إذا تجاوزوا ه���ذا العدد تكون
العاملي���ن �إذا ل���م يتج���اوز عدده���م ( )50خم�سين
الم�س�ؤولية على عاتق متخ�ص�ص في ال�صحة وال�سالمة المهنية.

مادة ()7
�سيا�سات امل�ؤ�س�سات ال�صحية

تلتزم كل م�ؤ�س�سة �صحية بتوفري �سيا�سات و�إجراءات للأمور الآتية:
�	-1إدخال وخروج وتحويل المر�ضى ونقلهم من و�إلى الم�ؤ�س�سة ال�صحية.
 -2التقيي���م ال�شامل للمر�ضى القادمين للم�ؤ�س�سة وتحديد احتياجاتهم بح�سب حالتهم النف�سية
وال�صحية.
 -3تحدي���د الخطة العالجي���ة الق�صيرة والطويلة الم���دى لكل مري�ض بح�س���ب حاجته بما فيها
الفحو�صات المطلوبة ،وبرنامج �سحب ال�سموم و�إعادة الت�أهيل.
 -4الحفاظ على �أمن و�سالمة المر�ضى والزائرين والعاملين.
 -5االلتزام بحقوق وواجبات المر�ضى وذويهم.
 -6الحفاظ على خ�صو�صية المري�ض و�سرية معلوماته.
 -7وجود �آلية للتحكم في المداخل والمخارج والممرات ورقابتها على مدار (� )24ساعة.
 -8وجود �آلية للتفتي�ش والرقابة تمنع �إدخال �أية مواد ممنوعة �أو �أدوات حادة قد ت�ؤثر على �سير
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الخطة العالجية للمري�ض و�صحته و�سالمته.
 -9تحدي���د نظام الزيارة و�أوقاتها في م�ست�شفيات الع�ل�اج و�إعادة الت�أهيل ،وتنظيم االت�صاالت
الهاتفية.
 -10حظر طلب الأغذية من خارج الم�ؤ�س�سة ال�صحية.
 -11توفي���ر �سيا�سة ال�ستقبال والتعامل مع الم�صابين ب�أمرا�ض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي
فيرو�س ( ،)B&Cومتالزمة النق�ص المناعي المكت�سب (االيدز).

مادة ()8
�شروط و�ضوابط املدير الطبي

مع مراعاة ال�شروط وال�ضوابط الواجب توافرها يف املدير الطبي بامل�ؤ�س�سة ال�صحية،
املن�صو�ص عليها يف القانون وقرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب االلتزام بالآتي:
�	-1أال تق���ل درج���ة المدير الطبي في م�ست�شف���ى العالج والت�أهيل �أو مرك���ز العالج والت�أهيل عن
درجة ا�ست�شاري.
�	-2أال تقل درجة المدير الطبي في مركز �إعادة الت�أهيل عن �أخ�صائي.
�	-3أن تكون لدى المدير الطبي خبرة منا�سبة في الإدارة.
�	-4أن يتم الح�صول على موافقة الهيئة على المدير الطبي للم�ؤ�س�سة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
الح�صول على الترخي�ص.
ويكون املدير الطبي م�س�ؤو ًال عن �إدارة الطواقم الطبية و�أي تق�صري �أو خلل يف تقدمي الرعاية
الطبية.

مادة ()9
�شروط و�ضوابط املدير الإداري

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن يكون للم�ؤ�س�سة ال�صحية مدير �إداري
م�س�ؤول عن الأعمال الإدارية ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط الآتية:
�	-1أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل  -ال يقل عن درجة البكالوريو�س  -في �إحدى المهن ال�صحية �أو
�إدارة الرعاية ال�صحية �أو الم�ست�شفيات �أو �إدارة الأعمال.
�	-2أن يكون متفرغ ًا لإدارة الم�ؤ�س�سة ال�صحية.
�	-3أال يك���ون قد �صدر �ض���ده حكم نهائي في جناية �أو جنحة مخلة بال�ش���رف �أو الأمانة ،بما في
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ذلك جرائم المخدرات �أو الم�ؤثرات العقلية.
 -4يجوز للمدير الإداري �أن يفو�ض جزء ًا من مهامه لغيره من العاملين في الم�ؤ�س�سة ال�صحية.
 -5حال وجود فرع للم�ؤ�س�سة؛ يجوز �أن يتولى المدير الإداري بمركزها الرئي�سي مهام مدير فرع
الم�ؤ�س�سة �أثناء غيابه.

مادة ()10
�شروط الطاقم الطبي

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن يتوافر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي
تقدم خدمات العالج والت�أهيل ،وبح�سب نطاق اخلدمات التي تقدمها عدد كاف من الأطباء
اال�ست�شاريني ،والأخ�صائيني ،واملقيمني يف خمتلف تخ�ص�صات الطب النف�سي وعالج الإدمان،
وطبيب متخ�ص�ص يف الطب الباطني يف م�ست�شفيات العالج والت�أهيل ،وفق ًا لل�شروط الآتية:
 -1الطبي���ب� :أن يك���ون مرخ�ص ًا له من الهيئ���ة ب�صفته طبيب ًا ،وحا�ص ًال عل���ى درجة الزمالة في
الط���ب النف�سي ،والتدري���ب المتخ�ص�ص في عالج الإدمان تحت �إ�ش���راف لمدة �سنتين على
الأقل ،والدورات الأ�سا�سية في الإنعا�ش القلبي الرئوي ،وال يعتد بالم�ؤهل �إال �إذا كان معتمد ًا
وم�صدق ًا عليه من الجهات ال ُمخت�صة.
�	-2أخ�صائ���ي علم النف�س� :أن يك���ون مرخ�ص ًا له من الهيئة ب�صفت���ه �أخ�صائي ًا في علم النف�س،
ً
وحا�ص�ل�ا على درج���ة البكالوريو�س في علم النف����س الإكلينيكي� ،أو درج���ة البكالوريو�س في
�أح���د تخ�ص�ص���ات علم النف�س مع دورة تدريبية خا�ص���ة – ال تقل عن �ستة �أ�شهر  -في عالج
الإدم���ان� ،أو على دبلوم عال �أو ماج�ستير في علم النف�س الإكلينيكي من �إحدى الجامعات �أو
الكليات �أو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم العالي ،وال يعتد بالم�ؤهل �إال �إذا
كان معتمد ًا وم�صدق ًا عليه من الجهات المخت�صة.
�	-3أخ�صائ���ي التغذية العالجية� :أن يكون مرخ�ص ًا له من الهيئ���ة ب�صفته �أخ�صائي ًا في التغذية
العالجي���ة ،وحا�ص ًال على درجة البكالوريو�س ف���ي التغذية العالجية من �إحدى الجامعات �أو
الكلي���ات �أو المعاهد المعترف بها �أو الم�سجلة ف���ي الهيئات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة
ومجل����س التعلي���م العالي ،وال يعت���د بالم�ؤهل �إال �إذا كان معتمد ًا وم�صدق��� ًا عليه من الجهات
المخت�صة.
�	-4أخ�صائي العالج المهني� :أن يكون مرخ�ص ًا له من الهيئة ب�صفته �أخ�صائي ًا في العالج المهني،
ً
وحا�ص�ل�ا على درجة البكالوريو�س في العالج المهن���ي ،تخ�ص�ص �صحة نف�سية وذهنية ،بما
ال يق���ل عن ثالث �سنوات درا�سية من �إحدى الجامع���ات �أو الكليات �أو المعاهد المعتمدة من
قب���ل الهيئ���ة ومجل�س التعليم العالي ،وال يعتد بالم�ؤهل �إال �إذا كان معتمد ًا وم�صدق ًا عليه من
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الجهات المخت�صة.
�	-5أخ�صائ���ي الع�ل�اج الطبيعي� :أن يكون مرخ�ص ًا ل���ه من الهيئة ب�صفت���ه �أخ�صائي ًا في العالج
الطبيعي ،وحا�ص ًال على درجة البكالوريو�س في العالج الطبيعي لمدة درا�سة ال تقل عن �أربع
�سنوات من �إحدى الجامعات �أو الكليات �أو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجل�س التعليم
العالي ،وال يعتد بالم�ؤهل �إال �إذا كان معتمد ًا وم�صدق ًا عليه من الجهات المخت�صة.
 -6الممر�ض الم�ؤهل في الطب النف�سي� :أن يكون مرخ�ص ًا له من الهيئة ب�صفته ممر�ض ًا م�ؤهال
ف���ي الطب النف�سي ،وحا�ص ًال على درجة البكالوريو�س في التمري�ض ودبلوم عال في ال�صحة
النف�سي���ة التمري�ضية ،والدورات الأ�سا�سية في الإنعا�ش القلبي الرئوي ،بالإ�ضافة �إلى تدريب
في مجال الطب النف�سي ال تقل مدته عن �سنة.

مادة ()11
�شروط الطاقم الفني

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن تتوافر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي
تقدم خدمات العالج والت�أهيل ،وبح�سب نطاق اخلدمات التي تقدمها ،الطواقم الفنية الالزمة
وت�شمل كحد �أدنى ،الآتي:
 -1طبي���ب ع���ام لديه خبرة ال تقل ع���ن خم�س �سن���وات �أو �إخ�صائي �أو ا�ست�ش���اري في الأمرا�ض
الباطنية
 -2طبيب ا�ست�شاري و�أخ�صائي طب نف�سي
�	-3أخ�صائي علم نف�س.
�	-4أخ�صائي عالج مهني.
�	-5أخ�صائي عالج طبيعي.
�	-6أخ�صائي تغذية عالجية.
� -7صيدلي.
 -8فني �صيدلة.
 -9باحث اجتماعي.
 -10جهاز �أمن و�سالمة.
وي�شرتط ح�صول كل واحد من �أفراد الطاقم الفني على الدورات الأ�سا�سية يف الإنعا�ش
القلبي الرئوي.
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مادة ()12
�شروط طاقم التمري�ض

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن يتوافر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية طاقم
متري�ض  -بعدد منا�سب – م�ؤهل ولديه خربة يف جمال ال�صحة النف�سية ،و�أن يكون رئي�س
(م�شرف) التمري�ض حا�ص ًال على امل�ؤهالت العلمية الالزمة ولديه خربة يف جمال تخ�ص�صه،
مع ح�صول املمر�ض على الدورات الأ�سا�سية يف الإنعا�ش القلبي الرئوي.

مادة ()13
ا�شرتاطات م�ست�شفيات ومراكز العالج والت�أهيل

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن تتوافر يف م�ست�شفيات ومراكز العالج
والت�أهيل ،اال�شرتاطات الآتية:
�	-1أح���دث و�سائل للت�شخي�ص والعالج من الإدمان طبق��� ًا لمنظومة الت�شخي�ص والعالج المتبعة
عالمي ًا.
�	-2إجراء المقايي�س النف�سية الالزمة للت�شخي�ص والت�أهيل.
 -3و�ض���ع خط���ة عالجي���ة وت�أهيلي���ة خا�صة لكل مري����ض ُتتبع فيه���ا النظم العالمي���ة في العالج
الحديث.
 -4وج���ود طبيب عام �أو �أخ�صائي �أو ا�ست�ش���اري �أمرا�ض باطنية على مدار (� )24ساعة لتقديم
الخدمات الطبية للمر�ضى عند الحاجة.
 -5توفي���ر عربة للإنعا����ش القلب���ي والرئ���وي ( )Emergency Cartتتوافر فيه���ا اال�شتراطات
المن�صو�ص عليها في قرار الم�ؤ�س�سات ال�صحية.
 -6توفير غرفة مجهزة الحتواء الأعرا�ض الحادة للمري�ض �أثناء المعالجة �أو في مرحلة التخل�ص
م���ن ال�سموم (الفت���رة االن�سحابية) ،مع توفير ممر�ضين اثنين ل���كل مري�ض في م�ست�شفيات
العالج والت�أهيل على مدار (� )24ساعة وح�سب توجيهات اال�ست�شاري المعالج.
 -7توفي���ر مختبر متكام���ل يحتوي على �أجهزة لك�ش���ف المخدرات والم�ؤث���رات العقلية في الدم
والبول ون�سبة تر�سبها ،و�أجهزة للك�شف عن مر�ض التهاب الكبد الوبائي ( ،)B&Cومر�ض
متالزم���ة النق�ص المناعي المكت�سب (الإيدز)� ،أو التعاقد مع مختبر متخ�ص�ص معتمد من
الهيئة.
� - 8أن يتم ف�صل �أجنحة المر�ضى الرجال عن الن�ساء ،والبالغين عن المراهقين.
 -9تخ�صي�ص مكان للعالج الترفيهي ح�سب �سعة الم�ست�شفى �أو المركز.
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مادة ()14
العيادات اخلارجية

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن تتوافر يف العيادات اخلارجية يف
م�ست�شفيات ومراكز العالج والت�أهيل ،اال�شرتاطات الآتية:
�	-1إجراءات و�ضوابط �إدخال المري�ض حال حدوث �أي انتكا�سة م�ستقبلية.
 -2الأدوية الحديثة للعالج من الإدمان والحاالت النف�سية الم�صاحبة له ،وذلك ب�شكل منتظم.
 -3الخدمات اال�ست�شارية الم�ساندة.
 -4مواعيد منتظمة ودورية لمتابعة المر�ضى.

مادة ()15
ا�شرتاطات �إدارة الأدوية

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يجب �أن تتبع م�ست�شفيات ومراكز العالج
والت�أهيل يف �إدارة الأدوية ،الآتي:
 -1و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ومحددة ل�صرف الأدوية.
 -2و�ضع رقابة �صارمة على �صرف وت�سجيل الأدوية الخا�ضعة للرقابة.
 -3حفظ الأدوية المخدرة في خزانة لها بابين بقفل مزدوج مت�صل بجهاز �إنذار �أو �إ�ضاءة.
 -4اتب���اع �أ�س�س التخزي���ن ال�سليم للأدوية ومراقب���ة درجات الحرارة والرطوب���ة في ال�صيدلية
وغرف المعالجة بالأجنحة.
 -5توفير نظام �إنذار يربط الثالجات في ال�صيدلية بم�س�ؤول ال�صيانة حال حدوث خلل.
 -6توفير قائمة بالأطباء والتوقيع الخا�ص بكل منهم؛ وذلك لمطابقة الو�صفات الطبية.

مادة ()16
ا�شرتاطات مراكز �إعادة الت�أهيل

يجب �أن يتوافر يف مركز �إعادة الت�أهيل الآتي:
�	-1أن يكون العاملون في المركز حا�صلين على التدريب الالزم في مجال اال�ست�شارات النف�سية
وال�سلوكي���ة والتعافي من الإدمان ،وم�صرح ًا لهم من الهيئة بالعمل في الم�ؤ�س�سة ،ومرخ�ص ًا
لهم في حال كونهم �أحد مزاولي المهن ال�صحية.
�	-2أن يقت�صر دور المركز على تقديم اال�ست�شارة النف�سية وال�سلوكية للتعافي من الإدمان.
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 -3ان يكون هناك �سيا�سة وا�ضحة للتعامل مع حاالت االنتكا�سة.
 -4ان يكون هناك �سيا�سة للتعامل مع الحاالت الطارئة وكيفية تحويلها.
 -5ان تكون هناك �سيا�سة داخلية لمتابعة الحاالت مع الطبيب والت�أكد من الفحو�صات الدورية
للمراجعين.
 -6ف���ي حاله وجود �إقامة بالمركز �أن يكون هناك ممر�ض  /ممر�ضة على مدار ال�ساعة للتعامل
مع المراجعين ،والتعاقد مع طبيب عام للتعامل مع الحاالت الطارئة.
�	-7أن يك���ون هناك تن�سيق ومتابع���ة مع الطبيب الم�شرف على ع�ل�اج المري�ض ،مع وجود خطة
عالجية مكتوبة تحدد دور الأخ�صائي النف�سي �أو المر�شد النف�سي في المركز.
�	-8أال ُيقدم للمري�ض في المركز �أي نوع من العالج الدوائي �أو عالج �سحب ال�سموم.
 -9الح�ص���ول على موافق���ة المري�ض كتابة على التزام���ه ب�أنظمة المركز وعلم���ه بحقوقه �أثناء
دخوله ومغادرته ،وبالتزام المركز بتقديم اال�ست�شارة له.

مادة ()17
�ضوابط ال�سجالت الطبية

مع مراعاة �أحكام قرار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية بالآتي:
�	-1أن تدون في ال�سجل الورقي �أو الإلكتروني البيانات والمعلومات والتقارير عن المري�ض والجهة
المحول منها للم�ؤ�س�سة� ،إن وج���دت ،ومالحظات التمري�ض والباحث االجتماعي و�أخ�صائي
علم النف�س و�أخ�صائي العالج المهني وتوقيت مغادرة المري�ض للم�ؤ�س�سة ال�صحية.
�	-2أن تبين في الو�صفة الطبية المحررة قوة الدواء المو�صوف والكمية المو�صوفة منه بالحروف
والأرقام.
حدث ال�سجل الإلكتروني المعني بالحفاظ على �سرية البيانات والمعلومات �أي تغيير في
�	-3أال ُي ِ
ال�سجل الطبي للمري�ض.
 -4االحتف���اظ بن�س���خ مم���ا �أجري للمري����ض من فحو�ص���ات وتحالي���ل طبية ،وخا�ص���ة المتعلقة
بالأمرا����ض المعدي���ة مثل الته���اب الكب���د الوبائ���ي ( ،)B&Cومتالزمة النق����ص المناعي
المكت�سب (الإيدز).)HCV ,HBV , HIV( ،

