قطاع التنظيـم الصحـي
Health Regulation Sector
نوع الوثيقة :سياسة
عنوان الوثيقة :سياسة إحالة
المرضى

الرقم المرجعيHRS/HPSD/PR/1/2019 :

رقم اإلصدار1 :

تاريخ التطبيق1/4/2019 :

تاريخ المراجعة1/4/2022 :

الملكية :إدارة التدقيق والرقابة الصحية
مجال التطبيق :جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.
 .1الغرض:
 .1.1لضمان أعلى معايير العناية أثناء إحالة المريض.
 .1.2لضمان استمرارية رعاية المرضى وتعزيز نتائج المريض.
 .1.3لتحديد الحد األدنى من المتطلبات إلحالة المريض للمنشآت الصحية.
 .2المطبق عليهم:
 .2.1جميع المهنيين الصحيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي.
 .3التعاريف/المصطلحات:
 .3.1إعادة اإلحالة :يتم إعداده من قبل المنشأة الصحية التي استلمت الحالة في نهاية العملية إلعالم المنشأة المحالة
عما قد تم القيام به.
 .3.2المنشأة الصحية :المكان المصرح له من قبل هيئة الصحة بدبي بإجراء الكشف الصحي على المرضى أو للمعاونة
في تشخيص أمراضهم أو لعالجهم أو لتمريضهم أو إلقامتهم بغرض النقاهة ،أو للقيام بأي عمل يتصل بالعالج أو
التأهيل بعد العالج.
 .3.3المهني الصحي :الشخص الطبيعي المصرح له من قبل الهيئة بمزاولة المهنة في اإلمارة.
 .3.4المنشاة المحالة/المبادرة :هي المنشأة الصحية التي بدأت عملية اإلحالة.
 .3.5المهني المسؤول :هو المهني الصحي الذي تحمل المسؤولية األساسية عن رعاية المريض في المنشأة الصحية.
 .3.6اإلحالة الخارجية :يتم إعداده من قبل منشأة البدء إلبالغ حالة المريض وحالته
 .3.7المنشأة المستلمة :هي المنشأة التي تقوم باستالم الحالة المحالة.
 .3.8اإلحالة :هي العملية التي يقوم بها المهني الصحي في حال عدم وجود مصادر كافية في المنشأة الصحية (األدوية أو
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المعدات او الخبرات الكافية) إلدارة حالة المريض.
 .4السياسة:
 .4.1يجب أن يكون لدى جميع المنشآت الصحية نظام إلحالة المرضى بما في ذلك اإلحالة الخارجية و  /أو إعادة اإلحالة
حسب النطاق الوظيفي للمنشأة الصحية.
 .4.2يجب على المنشأة الصحية تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكتوبة بشأن عملية إحالة المرضى وف ًقا لألنظمة
المعمول بها في دبي وأفضل الممارسات الدولية.
 .4.2.1يجب أن توضح السياسة معايير عملية اإلحالة ،المهنيين الصحيين الذين ينبغي إشرا كهم في عملية
االتصال ،الحد األدنى من المعدات المطلوبة إلحالة المريض حسب حدته.
 .4.2.2يجب أن تخاطب عملية اإلحالة احتياجات المريض للرعاية المستمرة.
 .4.2.3يجب على المنشأة الصحية تعليم وتدريب المهنيين الصحيين المعنيين حول سياسة اإلحالة الخاصة بهم.
 .4.3يجب تواجد اتفاقية كتابية بين المنشاة المحالة والمنشأة المستقبلة لضمان كفاءة وفعالية عملية إحالة المريض.
 .4.4يجب أن تكون عملية اإلحالة متكاملة مع برنامج تحسين الجودة وسالمة المرضى في المنشأة الصحية.
 .4.4.1يجب إدراج جميع بيانات حاالت اإلحالة ضمن عملية التحليل والتحسين.
 .4.5يتوجب على المنشأة المحالة قبل إحالة أي حالة التعهد ما يلي:
 .4.5.1إجراء التقييم السريري للمريض ،وضمان استقراريه حالة المريض.
 .4.5.2تحديد متى توافر الخدمات المطلوبة لتلبية احتياجات المريض.
 .4.5.3تحديد قدرة المنشأة المستقبلة على استقبال حالة المريض.
 .4.5.4الحصول على موافقة المريض أو من ينوب عنه لإلحالة الى مزود خدمة على مستوى أعلى في حال لزم األمر.
.4.5.5

استيفاء الحد األدنى من المتطلبات المنصوص عليها في نموذج اإلحالة (الملحق  1و )2

أ .يتوجب على المنشأة الصحية تطوير نموذج إحالة المرضى الخاص بهم باللغة العربية أو اإلنجليزية.
 .4.5.6توفير وتنظيم خدمات اإلسعاف الداخلية أو االستعانة بمصادر خارجية لإلحالة الطارئة وغير الطارئة حسب
الحاجة.
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أ .تحدد المنشأة الصحية المسؤولة عن إحالة المريض مع مقدم الخدمة أو المنشأة الصحية المستقبلة
طريقة النقل ،وذلك من خالل مذكرة التفاهم.
.i

يجب أن يتم تحديد طريقة النقل على حسب حالة المريض ،وعلى قرار الطبيب المعالج وقبول
المنشأة المستقبلة وفريق النقل على سبيل المثال ،فني طوارئ ،الطبيب المسؤول أو ممرضة مدربة
في حاالت الطوارئ  /الرعاية الحرجة.

 .iiيتوجب على المنشاة المحالة/المبادرة ضمان توفير جميع المعدات الطبية المناسبة والمستلزمات
واألدوية في سيارة اإلسعاف لتلبية احتياجات المريض الذي يتم إحالته.
 .4.6يتوجب على الطبيب المعالج في المنشاة المحالة ان يكون مسؤوال ً عن تنسيق نقل معلومات المريض في الوقت
المناسب إلى المنشأة المستلمة.
 .4.6.1يجب أن يعطى طبيب المنشأة الصحية المستلمة تفاصيل حالة النقل وأن يتم توثيق الموافقة على اإلحالة
في السجل الطبي للمريض لكال الطرفين.
أ .يجب أن تقدم المنشاة المحالة/المبادرة تقريرا ً طبيا ً كامال ً (معلومات عن الرعاية والتشخيص والوضع
الحالي للمريض والتغييرات األخيرة  /المتوقعة في الحالة أو العالج واقتراحات حول ما يجب مراقبته) إلى
المنشأة المستلمة.
 .4.7يتوجب على أحد أخصائي الرعاية الصحية مرافقة ومراقبة المريض أثناء النقل ،وف ًقا لقرار الطبيب المسؤول.
 .4.7.1يجب توثيق ورصد جميع المؤشرات أثناء النقل ،وتوثيق جميع ذلك في سجل الطبي للمريض.
 .4.8يجب على المنشاة المحالة/المبادرة تقييم وضمان استقراريه أي حالة طارئة للمريض قبل النقل.
 .4.9عند الوصول إلى المنشأة المستلمة ،يقوم أخصائي الرعاية الصحية المرافق للمريض بتسليم المريض إلى الطبيب
المسؤول في المنشأة المستلمة مع جميع الوثائق ذات الصلة.
 .4.10يطلب من جميع المستشفيات ومرا كز جراحة اليوم الواحد االلتزام بما يلي:
 .4.10.1تلبية متطلبات شهادة برنامج انقاذ الحياة األولي ( )BLSوشهادة دعم الحياة والقلب المتقدم (.)ACLS
 .4.10.2تأكد من توفر عربات الكود (عربات تسليم االدوية  /المعدات الطبية بغرف الطوارئ) لالستخدام والتحقق
منها بشكل دوري منتظم
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 .4.10.3وجود مذكرة تفاهم لنقل سيارات اإلسعاف إذا لم تكن متوفرة داخل المنشأة
 .4.10.4وجود مذكرة تفاهم مع منشأة صحية ذات قدرات ومستوى أعلى إلدارة الحاالت المعقدة أو الحرجة.
 .4.11يجب على جميع المنشآت غير ال تابعة للمستشفيات أو مرا كز جراحة اليوم الواحد التأكد من أنها تلبي متطلبات
شهادة برنامج انقاذ الحياة األولي ( )BLSوتتصل بخدمات الطوارئ لرعاية المرضى حسب الحاجة.
 .4.12من األفضل توفير خدمة اإلحالة مرة أخرى من قبل المنشاة المحالة/المبادرة إلبالغ المنشأة المستلمة عن
النتائج أو التوصيات المتعلقة بالخدمة المقدمة للمريض.
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 .6المرفقات
 .6.1المرفق -1الحد األدنى من متطلبات نموذج إحالة المريض:
أ.

اسم المنشاة المحالة/المبادرة

ب .نوع اإلحالة :طارئة/غير طارئة
ت .اسم المنشأة المستلمة واسم التخصص المستلم
ث .اسم المريض حسب جواز السفر /الهوية اإلماراتية ،العمر ،الجنس ،رقم تعريف المريض
ج .تاريخ ميالد المريض
ح .رقم هاتف المريض
خ .التشخيص (رمز )ICD
د .اإلجراءات التشخيصية والعالجية  /المصطلحات اإلجرائية الحالية ()CPT
ذ .التاريخ الطبي للمريض ذات الصلة ،واالعتالل المشترك
ر .األدوية المعطاة
ز .سبب اإلحالة
س .النتائج الهامة
ش .حالة المريض مع التوضيح
ص .تعليمات المتابعة
ض .بيان أن الطبيب قد ناقش مع المريض بطريقة مفهومة سبب اإلحالة
ط .معلومات تأمين المريض (إن وجدت)
ظ .اسم وتوقيع الطبيب المحال
ع .تاريخ ووقت اإلحالة
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المرفق -2نموذج إحالة المريض

شعار المنشأة الصحية
نموذج إحالة المريض
يرجى تعبئة النموذج بالكامل
نوع اإلحالة :طارئة

غير طارئة

سبب اإلحالة :استشارة  إجراء/اختبار  عالج
معلومات المريض
اسم المريض __________________________ :الجنس _______________ :العمر________ :
رقم الهوية اإلماراتية/جواز السفر_________________________ :
تاريخ ميالد المريض_________________________________ :
رقم هاتف المريض__________________________________ :
التشخيص (رمز __________________________________ :)ICD
اإلجراءات التشخيصية والعالجية__________________________________ :
التاريخ الطبي للمريض ذات الصلة واالعتالل المشترك_________________________________ :
األدوية المعطاة

سبب اإلحالة

حالة المريض مع التوضيح
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حالة المريض  :تتحسن  ال يوجد تغير  أخرى
____________________________________________________________________________
تعليمات المتابعة

المحال الى:
اسم المنشاة المحالة/المبادرة__________________________________ :
اسم القسم/التخصص_______________________________________ :
اسم ومسمى الطبيب المعالج___________________________________ :
المحال من:
اسم المنشاة المحالة/المبادرة__________________________________ :
اسم القسم/التخصص_______________________________________ :
اسم ومسمى الطبب المعالج___________________________________ :
تم تعبئة النموذج من قبل _______________________________ :تاريخ ___________ :الوقت______ :
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