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المقدمة   

تجمع الصحي األول لا ضمنتابع لوزارة الصحة  الفيصل هو مستشفى عبد الرحمنمستشفى اإلمام 

 في المملكة العربية السعودية.بمنطقة الرياض 

على تعاليم الشريعة اإلسالمية واآلداب االجتماعية التي تحدد  زمستمر يرتكتطوراً  مستشفىيشهد ال

طرق التعامل اإلنساني واألخالقي مع طالبي الخدمة وهو األمر الذي نعمل جاهدين لنكون القدوة 

 السعودي العتماد المنشآت الصحية شهادة المركزعلى حصلت المستشفى  على ذلكعالوة  فيه.

(CBAHI) قد حصل المستشفى على لقب "مستشفى صديق الطفل " من قبل و 2020عام  في

  منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

أهداف  حيث منومنذ ذلك الحين واستقطاب الكفاءات من الطاقات البشرية ال يزال مستمراً، 

من دول أخرى مثل الفلبين والهند ومصر المستشفى الحرص التام على تعيين كوادر مؤهلة تأهيال 

حيث يرتكز هذا الهدف على واحدة من أهم إلخ.  وبنغالديش،وسوريا وكوبا والسودان وسريالنكا 

 فيرأساسيات نمو مخرجات الجودة بشكل مميز في مجال الرعاية الصحية باإلضافة لتسهيل وتو

يجب الحصول على شهادة  .دورات إلزامية مثل دعم الحياة األساسي والمتقدم لمختلف الفئات العمرية

كما تميز تتناسب مع طبيعة الوظيفة. بما تصنيف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

بعضهم كأفراد مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل بتكاتف الكوادر الطبية واإلدارية وتعاملهم مع 

مهمة موكلة إلية بغض النظر عن وصفه الوظيفي  العائلة. حيث أنه ال يتفانى أي فرد عن القيام بأي

 .رسميلأو ساعات العمل ا

ومن هذا المنطق فإن تحصيل رضى المريض يعتبر أهم أولويات جميع الموظفين في هذا المستشفى 

مل على تطوير ل تضافر الجهود والعحيث يحرص الجميع على رفع مستوى رضى المرضى من خال

 ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. مستشفىالممتلكات الذات والحرص على 
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والقيم الرؤية، الرسالة   

 

 

 

  

 

 

 

 

طول وأكثر سعادة" أ ةالشراكة مع الناس لمساعدتهم في العيش حيا " 

   "2025لمملكة العربية السعودية بحلول عام اية صحية متكامل في ان نصبح نظام رعأ"
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المستشفى في سطور   

مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل هو أحد برامج 

التشغيل الذاتي لمنشآت الرعاية الصحية الثانوية 

 الصحي األولجمع التالصحة ضمن  التابعة لوزارة

 .بمنطقة الرياض

دها تحت رعاية خادم المستشفى في عه لقد افتتح

 2012أكتوبر  19 في -رحمه هللا  –آل سعود  بن عبد العزيزاعبد هللا الحرمين الشريفين الملك 

 ( هـ27/1433 /11)

سيختلف سرير  200ام بطاقة تشغليه تبلغ يعتبر مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل مستشفى ع

عبد الرحمن تم تعيين مستشفى اإلمام  حيث ائحة كورونا واألزمات األخرىتوزيع األسرة خالل ج

 . 2020منذ مارس  19 –الفيصل كمستشفى كورونا

يستقبل حاالت إنقاذ الحياة من واقعة جنوب مدينة الرياض كما األحياء الالمستشفى يخدم  حيث  

فيات المرجعية داخل خالل يوم مناوبته ضمن جدول مناوبات المستشجميع محافظات مدينة الرياض 

 الصحية المتكاملة.كما أن المستشفى هو قائد منظومة الشفاء الرياض. مدينة 

  الصحي األول الرياض تجمع 

تم أنشاء منظومة التجمع الصحي األول بمنطقة الرياض ضمن جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي 

ير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، التي رسم خارطتها صاحب السمو الملكي األم2030لتحقيق رؤية 

شئ بهدف تسهيل وصول المستفيد أنيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ول سعود ولي العهد نائب رئآ

مستشفى  -الصحية حيث يتكون من عدد من المستشفيات وهي: مدينة الملك سعود الطبية إلى الخدمة

 مستشفى النقاهة. –الفيصل  مستشفى اإلمام عبد الرحمن -مستشفى اإليمان  -الملك سلمان
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كما تتكون منظومة مراكز الرعاية الصحية األولية من قطاعين من المراكز الصحية موزعة حسب 

 المناطق الجغرافية.

:منظومة الشفاء للرعاية الصحية المتكاملة   

سنان كمرحلة أمراكز صحية ومركز  9ن المستشفى وهو نموذج لمنظومة صحية متكاملة مكونة م

ً حيث يتم توزيع الكوادر الطبية والخدمات للوصول أولى  ً وإداريا يتم الربط فيها بين مكوناتها ماليا

 لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمريض والمجتمع، وتتكون المنظومة من:

 )مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل )قائد المنظومة 

  1مركز صحي الشفا 

  2مركز صحي الشفا 

  1 بدرصحي مركز 

 2بدر حي مركز ص 

  3مركز صحي بدر 

 مركز صحي الحزم 

  مركز صحي الفواز 

 مركز صحي المروة 

 مجمع جنوب الرياض لطب األسنان 

  خدمات المستشفى العالجية 

  :يقدم مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل خدماته العالجية من خالل قسمين حيويين

اوالً: قسم اإلسعاف والطوارئ    

اإلسعافية والحاالت المنقولة عن طريق هيئة الهالل األحمر السعودي ويتم عالجهم يستقبل الحاالت  

   بجميع التخصصات المتوفرة على مدار الساعة
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  ثانياً: قسم العيادات الخارجية 

تستقبل العيادات الخارجية الحاالت المحولة إلكترونياً عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى 

تخصصية تشمل صحية ويتم خدمتهم عن طريق عدد من العيادات ال مراكز 9حيث يبلغ عددها 

طب  -طب األطفال  -أمراض النساء والتوليد  -الجراحة العامة  -الطب الباطني  ة:التخصصات التالي

أمراض  -أمراض القلب  -األذن واألنف والحنجرة  -طب العيون  -جراحة األعصاب  -األعصاب 

طب  -الطب النفسي  -التخدير  -أمراض الغدد الصماء  -المسالك البولية  -جراحة العظام  -الدم 

 -األمراض الجلدية  -جراحة األطفال  -جراحة التجميل  -جراحة الوجه والفكين  -األسنان 

 لوالدة.حديثي ا -أمراض الكلى  -الروماتيزم 

   :إضافة إلى أقسام متخصصة تساعد العملية العالجية وهي

األشعة  –اإلقالع عن التدخين –الرعاية الصحية المنزلية  –البصريات  –السمعيات  –منة التغذية والس

 الجبس والغيار  –تخطيط القلب  – المختبر

  :يتلقى المريض ما يناسب حالته المرضية من اإلجراءات التالية

 الفحص   

 العالج   

 التثقيف الصحي  

  روتيني( –التنويم )طارئ  

 الجراحات الطارئة   

 جراحة اليوم الواحد   

 مجدولةالجراحات ال 

 التحويل إلى مستشفيات تخصصية عند الحاجة 
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  أقسام المستشفى الطبية المساندة والتعريف بها 
 

الطوارئ:قسم   

سرير مقسمة على أقسام  28قسم الطوارئ من ساعة ويتألف يقدم خدمات الطوارئ على مدار ال

القسم فريق عمل مؤهل مكون من في الجراحة والباطنية والنساء والوالدة واألطفال حيث يتوفر 

استشاريين وأخصائيين وتمريض ومسعفين بكفاءة عالية ويعتبر قسم الطوارئ من األقسام المرجعية 

لحياة ويناوب ثالث مناوبات إنقاذ حياة في منطقة جنوب الرياض حيث يستقبل حاالت إنقاذ ا

  أسبوعيا.

 حالة أطفال  200حالة يوميا منها حوالي 500يستقبل قسم الطوارئ حوالي 

 ستقبال الحاالت الغير مستعجلة تعجالية التابعة لقسم الطوارئ التم افتتاح العيادة االس

األفضل لتخفيف الضغط وتوفير الفرصة العالجية التي راجعت الطوارئ وذلك 

 للحاالت الحرجة.

 المنظومة الصحية المتكاملة لتنسيق  فيل حاليا على تطوير آلية العمل يجري العم

الصحية ليتم فرز الحاالت حسب طبيعتها وتوزيعها العمل بين المستشفى والمراكز 

  لتتلقى أفضل خدمة ممكنة.

لى مدار الساعة موظف قسم هدفنا في قسم الطوارئ هو رضا المريض بالدرجة األولى حيث يتوفر ع

لخدمة المرضى والوقوف تواجد خدمة اتصل نصل حقوق المرضى وي تجربة المريض للوقوف على

 على حاجتهم

قسم الباطنية:    

ممن عمرهم فوق عايير عالية الجودة وتخص المرضى يقدم الخدمات العالجية والوقائية حسب م

 األربعة عشر رجال ونساء.

 وحسب االختصاص المطلوب مثل:وتتوزع هذه الخدمات حسب نوعية المرض والشكوى 
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  الطب الباطني: كل حاالت الباطنية 

  األعصاب: حاالت الصرع، الحوادث الدماغية من نزيف ونقص تروية 

 تم بحاالت الفشل الكلوي المزمن والحاد والنهائي وما ينتج عنه من مضاعفات هالكلى: ي 

 :يهتم بمرضى السكري نوع أول أو ثاني ومضاعفاتهما. وكل أمراض الغدد  الغدد والسكري 

  يقدم الخدمة لكل مرضى فقر الدم ومعرفة األسباب. الدم:أمراض 

 :العالج والوقاية من األمراض التنفسية من ربو والتهابات صدرية. الصدرية 

 ت وعدم انتظام والشرايين: العالج والوقاية لمرضى الجلطات القلبية والصماما القلب

 القلب والقيام باألشعة التلفزيونية للقلب.ضربات 

وتقدم هذه الخدمات عبر العيادات الخارجية وأقسام التنويم رجال ونساء والطوارئ مع تغطية كل 

االستشارات الباطنية المطلوبة من باقي األقسام بالمستشفى من خالل أطباء مقيمين وأخصائيين 

 مدار الساعة. مؤهلين وعلىواستشاريين 

 :  الجراحة العامةقسم 

عن طريق تغطية الطوارئ وأقسام التنويم والعيادات الخارجية  خدماتهيقدم قسم الجراحة العامة  

 على مدار الساعة والتي تشمل قسمين رئيسيين:  واستشاريينبأطباء مقيمين وأخصائيين 

يق الهالل األحمر وحاالت إنقاذ الواردة لقسم الطوارئ والمنقولة عن طروالحوادث  اإلصابات .1

من األعضاء  وما تشملهالحياة المحالة من مستشفيات طرفية تشمل الرأس والعنق والبطن 

 من متابعة أو عمليات جراحية. ما يلزمالداخلية حيث يتم عمل 

 تشمل:الحاالت المرضية السريرية والتي  .2

  جراحة المخ واألعصاب 

  جراحات  -استئصال اللثة -العقل  الجراحي لضرسخلع ال)جراحة الوجه والفكين

 -والمعقدة جراحات الخراجات المصاحبة لجذور األسنان  -البسيطةالخراجات 

صال ئاست -بعد استئصال الحويصالت الهوائية الجذري رأب األسناخترميم 
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 اللثة جراحات -إزالة األنسجة الرخوة والكيسية العظمية-إجراء مسحة الفم  -اللجام

بالوجه  حميدةالورام األإزالة  -السن المنحشرخلع  -جذور األسنان استئصال قمة -

 والفكين(

  جراحة الغدة الدرقية 

 التدخل بوضع أنبوب الصدر في حاالت االحتشاء الصدري 

 عمليات جراحة األوعية الدموية 

  تحت هذه الخدمة  وما يندرججراحة الثدي وأمراضه والكشف المبكر للسرطان 

  صالح الفتق عن طريق المنظار وطريقة الفتح البطن والجهاز الهضمي )إجراحة

 استئصال –وإعادة تشكيل جدار البطن للفتق الكبير وعمليات شد وتجميل البطن 

 –الطحال  استئصال –المرارة والقنوات الصفراوية بالتنظير أو الفتح الجراحي 

أوارم  –أو تقرحات  ومعالجة مشاكلها من نزيفعشر  االثنيجراحة المعدة أو 

عمليات القولون من نزيف أو  –األمعاء الدقيقة والغليظة ومعالجة أوارم األمعاء 

 الدودية بالمنظار أو الفتح الجراحي( الزائدةعمليات  –انفجار أو اورام 

  ناسور عصعصي أو كيس الشعر  –_بواسير )عمليات الشرج والمستقيم

 شرجي(شرخ  –ناسور شرجي  –العصعصي 

  عمليات الدمامل بالجسم 

  بتر األصابع أو األطراف في حال اإلصابة  -)المتابعةالتعامل مع القدم السكري

 بالغرغرينا(

  عمليات ظفر إصبع القدم الناشب 

النساء والوالدة:قسم    

لمفهوم يلتزم بتقديم مستويات الخدمات العالجية والجراحية لكل النساء الحوامل والغير حوامل تنفيذاً 

 ة.أرلصحة الممتازة لدى الما

 المقدمة:الخدمات 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

   وإجراء مسحة عنق الرحم. الرحم،تنظير عنق 

 .الموجات فوق الصوتية ألمراض النساء والوالدة 

 عيادة أمراض الجهاز البولي ذات العالقة بأمراض النساء 

  السكري،عيادات الحوامل المشتركة التخصصية )عيادة الحوامل المصابات بداء 

عيادات الحوامل المصابات باألمراض  بالروماتيزم،عيادة الحوامل المصابات 

 القلبية(

  وحدة تقييم الحمل المبكر 

  وجراحة تنظير باطن الرحم. التنظيريةجراحة البطن 

 سطة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري.واالتصوير ب 

  لوالدة.اوحدة العناية المركزة لألطفال حديثي 

 .وحدة العمليات الصغرى للمرضى الخارجيين 

 خدمات العيادات الخارجية 

  الوالدة. ما قبلالرعاية لمرحلة 

 .الرعاية لمرحلة ما بعد الوالدة 

 .خدمات أمراض النساء والوالدة 

  

قسم األطفال:   

 األطفال هم أثمن كنز وأعظم سعادة وصحتهم هي أولوية الوالدين وأولويتنا نحن أيضا، يهدف قسم

لى تقديم أفضل رعاية صحية لألطفال من سن شهر تشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل إاألطفال بمس

 وحتى سن الرابعة عشر. وتتوزع خدامتنا في كل مما يلي:

 وحدة طب األطفال العام: 

تقدم وحدة طب األطفال العام حلول الرعاية الصحية المتخصصة لمجموعة واسعة من  

أطباء متخصصين على كل المستويات من استشاريين وأخصائيين أمراض األطفال بمتابعة 

 على مدار الساعة.
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 :وحدة العيادات العامة لألطفال 

طفال ه، اذ تقدم الخدمات العالجية لألتهتم عيادات األطفال العامة بصحة الطفل ونمو

مدة المرضى من قبل استشاريو ذوي خبرة والحائزون على الشهادات العلمية والعملية المعت

 في امراض األطفال.

 :وحدة طوارئ األطفال 

يعمل في قسم طوارئ األطفال أطباء متخصصون وفريق تمريض مدرب على توفير 

العناية لألطفال المرضى والجرحى، مجهزة بأحدث األجهزة ومصممة خصيصاً الستقبال 

 المقيمين.المرضى األطفال الذين هم بحاجة للمتابعة من قبل استشاري األطفال واألطباء 

 :وحدة العناية المركزة لألطفال 

التي تهدد  الحرجة أو توفر الرعاية الطبية المكثفة للمرضى الذين يعانون من الحاالت

أنها تستقبل جميع الحاالت الطبية والجراحية  والمعدات كماالحياة مجهزة بأحدث األجهزة 

ن ييلألطفال على مدار الساعة كامل أيام األسبوع من قبل فريق طبي مميز من االستشار

 واالخصائيين.

 المسالك البولية:

تتوزع في كل مما عبد الرحمن الفيصل خدمات للمرضى يقدم قسم المسالك البولية في مستشفى اإلمام 

 :يلي

 ولية العامة المسالك الب .1

 المسالك البولية عند األطفال .2

 أمراض الذكورة .3

عبر العيادات الخارجية ويغطي المناوبات على مدار الساعة من قبل اخصائيين  خدماتهويقدم القسم 

ة كما يتم إجراء عمليات جراحة المسالك البولية للتخصصات المذكور مؤهلين.واستشاريين 

 يلي:كما  أعاله
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 بالفتح الجراحي:عمليات المسالك  .1

البروستات  استئصالنازلة وعمليات  الخصية الغيرمثل عمليات دوالي الحبل المنوي وتثبيت 

والمثانة  والحالبينالكلية بالفتح الجراحي والعمليات الطارئة في رضوض الكلية  واستئصال

   وغيرها من العمليات.

 البولية:عمليات المناظير  .2

سيع مجرى البول والتنظير بالليزر وتجريف البروستات بالمنظار مثل عمليات تنظير المثانة وتو

ضافة إلى باإلتفتيت الحصيات بالليزر  الحالب معوتجريف أورام المثانة بالمنظار ومناظير 

 الكلى دون حاجة للجراحة. تفتيت حصياتلمناظير المرنة للكلية والتي تمكن من ا

  الخلقية:إصالح التشوهات  .3

إصالح اإلحليل التحتاني بمختلف درجاته من قبل استشاري متخصص في وتتمثل في عمليات 

الحالبي بالمنظار  الحوضيلك إصالح تضيق الوصل المسالك البولية عند األطفال وكذجراحة 

 والليزر.

 :التصادمية باألمواجن خارج الجسم تفتيت الحصيات م .4

المتوسطة الحجم باألمواج  ةوالحالبيلتفتيت الحصيات الكلوية ز يوجد في قسم المسالك البولية جها

هاز متمثل في جالتصادمية ويعمل بشكل مستمر ويوجد فريق متخصص للعمل على هذا ال

  تخدير.طبيب أخصائي مسالك بولية وممرضة مدربة ومؤهلة وطبيب 

:والحنجرةاألنف واألذن    

تكي من مشاكل األنف واألذن شيهتم بتوفير الخدمات الصحية التخصصية الالزمة للمريض الذي ي

والمناظير الدقيق الالزمة للتعامل مع مختلف  باألدواتوذلك عبر عيادات مجهزة  والحنجرة،

 وفحصة،عيادة، ويستطيع بوسطتها الطبيب وعبر مقابلة المريض وأخذ شكواه تأتي للالحاالت التي 

وبدء  الالزمصول إلى التشخيص والو لزم،وبمساعدة الصور االشعاعية بالتنسيق مع قسم األشعة إن 

 العالج.خطة 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

االختبارات السمعية الشائعة وفحص السمع وأعصاب  ألداءكما يشمل القسم على وحدة السمعيات 

أيضا يقوم القسم بعمل العمليات الجراحية األساسية  لذلك.وتخطيط الطبلة للمرضى المحتاجين  األذن

اللحميات  استئصالذن والحنجرة، من عمليات ف واألعض المشاكل الشائعة في األنالالزمة لعالج ب

 واستئصال التنفس،األنفي ومجرى وتعديل انحرافات الحاجز  اللسان،وحل عقدة  األنفمن 

وتنظيف  الوسطى،وكذلك ترقيع الطبلة ووضع أنابيب التهوية لألذن  والحنجرة،اللحميات من األنف 

طوال اليوم  هتخدماً يقدم القسم وغيرها. أخيروعمل فتحة تنفس بالقصبة الهوائية  األنفية،الجيوب 

لمرضى الحاالت الطارئة عبر أخصائيين مناوبين مدربين على التعامل مع الحاالت الطارئة ودخول 

يتم تنويم  الطبية.وفي حال الحاجة  والبلعوم.الغريبة لمناطق األنف واألذن والحنجرة  األجسام

 التنويم.طوال فترة  الالزمةى تحت اشراف أطباء القسم لتلقي الرعاية المرض

:العيونقسم طب   

اإلحاالت من المراكز الصحية التابعة للمستشفى  ويستقبليخدم قسم العيون المرضى بمختلف األعمار 

وحدة لفحص العين ووحدة  العيون علىقسم بية من داخل المستشفى ويحتوي واالستشارات الط

خاصة لفحص قاع العين لمرضى السكري كما يتقدم العديد من الخدمات للمرضى على سبيل ليزر 

 المثال:

  استخدام الليزر لمنع تأثير السكري على الشبكية 

 جود و عمل الليزر للغرفة األمامية في حال وجود ضيق في زاوية العين أو

 في محفظة عدسة العين ة عتام

 عمليات الماء األبيض 

  العين زراعة عدسات 

 العين  وأورام ملتحمةزالة أورام الجفن إ 

  لإلصابات المباشرة للعين مثل الحوادث المرورية الالزمةالجراحات  
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 قسم جراحة العظام:

نسعى جاهدين لتقديم رعاية صحية  الهيكلي،قسم جراحة العظام بصفته أحد خدمات الجهاز العضلي 

نعتقد  .فعالة وعالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة ومخصصة الحتياجات المجتمعات التي نخدمها

أن فريق الرعاية الصحية هو مصدر قوتنا وملتزمون بمعاملة بعضنا البعض بأمانة واحترام 

 .وكرامة

وض الداخلية والخارجية وحاالت العظام يعالج قسم جراحة العظام حاالت الطوارئ وحاالت الرض

 .مع متخصصين واستشاريين ذوي مهارات عالية

 :نطاق خدمات جراحة العظام

 :وكسور العظام عالج إصابات -1

 تثبيت كسر الترقوة 

 تثبيت كسر بأعلى عظم العضد 

 تثبيت كسر منتصف عظم العضد 

 تثبيت كسر بأسفل عظم العضد 

 األطفال تثبيت كسر بالكوع فوق اللقمتين عند 

 تثبيت كسر عظم الساعد 

 بأسفل عظمة الكعبرة تثبيت كسر  

 تثبيت كسر الفقرات الصدرية القطنية 

 تثبيت كسر عنق عظم الفخذ 

  حول المدورين بعظم الفخذا م كسرتثبيت 

 تثبيت كسر بمنتصف عظم الفخذ 

  عظم الفخذ القاصي لكسر أسفتثبيت 

 تثبيت كسر عظمة الرضفة 

  الظنبوبيةتثبيت كسر الهضبة 

  عظم الظنبوب فكسر منتصتثبيت 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

  مة الظنبوبظع لكسر أسفتثبيت 

 مة العقبظتثبيت كسر ع 

 والسالمياتام المشطيات ظتثبيت كسور ع 

 إصابات الرباط الصليبي األماميج عال 

 عالج إصابات الغضروف المفصلي 

 تثبيت الكسور المفتوحة 

 رد خلع المفاصل 

  اإلصاباتومتعددي عالج الحاالت الحرجة 

 عالج إصابات األطفال 

 عالج اإلصابات الرياضية 

 :عمليات تبديل المفاصل -2

 استبدال الركبة بالكامل. 

 . استبدال مفصل الورك بالكامل 

   القطبين ثنائيلمفصل الورك بمصل نصفي  نصفياستبدال. 

 :أمراض العظام -3

 عالج خشونة المفاصل. 

 تصحيح التشوه بالعظام. 

 عمل مناظير المفاصل. 

 عالج التهابات العظام الصديدية. 

 :أنواع العمليات 

 :عمليات مجدولة -1

  وكسور العظامعمليات عالج إصابات. 

  المفاصل استبدالعمليات. 

 عمليات عالج أمراض العظام. 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 عمليات تحريك المفاصل المتيبسة تحت التخدير العام. 

 عمليات التثبيت المفتوح للكسور غير الملتئمة. 

  التهابات العظام والمفاصل الصديديةعملية تنظيف. 

 :عمليات اليوم الواحد -2

  الملتئمة والمسامير بالعظامعملية إزالة الشرائح. 

 عمليات تثبيت الكسور البسيطة في الطرف العلوي. 

 عمليات مناظير المفاصل. 

 :العمليات الطارئة -3

 الرد المغلق والتثبيت الداخلي للكسور. 

 للكسور الرد المفتوح والتثبيت الداخلي. 

 .عمليات رد الخلع للمفاصل تحت التخدير العام 

قسم األسنان:   

 المثال:يقدم قسم األسنان العديد من الخدمات على سبيل 

 أمراض الفم واألسنان  تشخيص 

  عمل خطة عالجية متكاملة 

  جوالت تثقيفية  )عملالتثقيف بصحة الفم واألسنان بالعيادة وخارج العيادة

 للمدارس والمجمعات التجارية والمجمعات الخيرية(

  اإلجراءات الوقائية تشمل الحشوات الوقائية وتطبيق الفلوريد 

 الترسبات الجيرية  تنظيف األسنان وإزالة 

  الحشوات بجميع أنواعها المؤقتة والدائمة والتجميلية 

 وعصب األسنان االمامية  عالج جذور 

 يف قناة العصب لألسنان الخلفية سحب العصب وتنظ 

  البسيط والجراحي  أنواعهالخلع بجميع 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

  سنوات  5عالج األطفال فوق عمر 

 مثل:يتم التحويل إلى مستشفيات أخرى في الحاالت التي تتطلب عالج تخصصي 

  سنوات أو األطفال بحاجة إلى عالج تحت  5عالج األطفال دون عمر

 التخدير الكامل 

  عالج جذور وعصب األسنان الخلفية 

  والتقويم. والزارعةالتلبيسات 

  دواعم السن في المرحلة المتقدمة التهاب 

 التركيبات الجزئية الكاملة المتحركة 

 ةالجسور الثابت  

 الجلدية:

 تستقبل عيادة األمراض الجلدية جميع المرضى المحولين من المراكز الصحية 

 التنويم.مرضى و الطوارئ،من  الجلدية المحولةكما يغطي كافة االستشارات 

 التالية:يتلقى المرضى الخدمات 

  الجلدية إضافة للعالج األمراضالفحص الطبي والتشخيص لمختلف 

  مثل خزعة  الموضعي(عمليات جراحة جلدية صغرى )تحت التخدير

 ورم شحمي  استئصال دهني،كيس  استئصال وحمة، استئصال جلدية،

 سرطانات الجلدية تشخيص وعالج ال 

  الفحوصات والتحاليل اللزمة 

 العالج بالكي الكهربائي 

  العالج بالحقن الموضعي 

 الجراحات الطارئة 
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

  الجراحات الروتينية 

 جراحة اليوم الواحد 

 قسم العمليات:

يقدم المستشفى خدمة العمليات الطارئة حيث أن المستشفى يستقبل حاالت إنقاذ الحياة بنظام المناوبة 

  .األخرى في منطقة الرياض. وكذلك خدمة العمليات الروتينية وعمليات اليوم الواحد تالمستشفيامع 

  :لف منؤطبي مؤهل في العمليات م ويوجد كادر

غير أطباء تخدير  نوأخصائييقسم التخدير والذي يتضمن استشاريين وأخصائيين وفنيين  .1

رضوض واألطفال والنساء وحاالت المدربين للعمل على جميع الحاالت التخديرية 

 والحرجة. والوالدة والجراحات التخصصية

ات ضمن حفي مختلف الجرا والمتخصصينالمدربين  والتمريض فريق من فنيي العمليات .2

 واالعتناء بالمرضى بالشكل المطلوب. ىنطاق عمل المستشف

 .مجموعة استشاريين وأخصائيين من مختلف التخصصات .3

لتواصل مع المرضى للعمليات الروتينية وجراحة اليوم الواحد وجود فريق من المنسقين  .4

 لجدولة عملياتهم بالشكل الصحيح.

 بأحدث األجهزةمجهزة بشكل كامل وثمانية اسرة افاقة ويتألف قسم العمليات من خمس غرف عمليات 

  :الخدمة ومنهالتقديم 

 .عمليات الجراحة العامة .1

 .المسالك البوليةجراحة عمليات  .2

 .العظامجراحة عمليات  .3

 .العيونجراحة عمليات  .4

 .األذن واألنف والحنجرةجراحة عمليات  .5

 .عمليات جراحة األطفال .6

 .األعصابالمخ وعمليات جراحة  .7
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 وزارة الصحة

 تجمع الرياض الصحي األول

الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 .عمليات جراحة األوعية الدموية .8

 عمليات جراحة التجميل. .9

 عمليات جراحة النساء والوالدة .10

 عمليات جراحة الوجه والفكين .11

 قسم العناية المركزة:

تهدد الحياة مجهزة  التي حرجة أوالحاالت الللمرضى الذين يعانون من طبية المكثفة الرعاية التوفر 

على مدار الساعة كامل األجهزة والمعدات كما أنها تستقبل جميع الحاالت الطبية والجراحية  بأحدث

 من االستشاريين واالخصائيين. ميزمأيام األسبوع من قبل فريق طبي 

 :نطاق الخدمات

 ا فوقفم من سن الرابعة عشرالبالغين مرضى تقدم الوحدة الرعاية المكثفة لل. 

  التي تهدد الحياة. رضى الحاالت الحرجة أومميع لجرعاية شاملة ومتكاملة توفير  

  عاجلة أو إجراءات الخدمات الطبية للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية طبية تقديم

 .أو رعاية حادةجراحية 

 واألجهزة الخاصة به. التنفس الصناعي 

 ورة الدمويةرصد الد 

  الكهربائي القلبتخطيط وجود 

 المركزة األدوية الخاصة بوحدة العناية 

 ةإجراءات التهوية الغازية والغير غازي 

 التشخيصية والعالجيةتداخالت ال 

 األخرى والعالجات األساسيةالدم  تغازا فحص 

 في  في حاالت نداء الطوارئ اإلنعاشكرئيس فريق  يشارك طبيب العناية المركزة

 .المستشفىسام مختلف اق
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 لحرجة وتمريض مدربين للعمل على جميع الحاالت اأطباء متخصصون  فريق من

فريق االستجابة السريعة في  ات دعم الحياة األساسية حيث يشاركبموجب شهاد

 .الكوارث الكبرىاألحمر( وكود )الالصدمات بالمستشفى بما في ذلك  لفريق

  التواصل المستمر مع مقدمي الخدمات  عن طريقللمرضى تقييم االستشارات الالزمة

  في حالة حدوث اضطراب حاد في العالمات الحيوية. (EMS) الطبية الطارئة

  حالة القلب الصحيةمراقبة 

 مراقبة وتدبير حاالت القصور التنفسي وإجراءات التنفس االصطناعي 

 الدعم باألكسجين 

 المعديةمراض األ 

 أمراض الجهاز الهضمي 

 أمراض الدم 

 األمراض الطبية العامة 

  فعالة والمبتكرة الالتمريضية  تمناسبة تعزز الممارسا بيئة فيفريق التمريض يعمل

 .ائمة على األدلةوالق

 تخطيط وتنفيذ خطة رعاية تمريضية شاملة لحالة مريض معينة. 

 المستشفى وإجراءات التشغيل الموحدة اتوالتنفيذ في صنع سياس وكذلك يشارك 

الصيدلية:قسم    

عن طريق صيدلية التنويم والطوارئ وصيدلية العيادات الخارجية على  خدماتهيقدم قسم الصيدلية 

 التالي:النحو 

 صرف األدوية اليومية للمرضى المنومين 

  صرف األدوية لمرضى العيادات الخارجية 

  من تواريخ صالحية األدوية  والتأكدتشييك عربات األدوية الطارئة

 وأعدادها 
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  وتعليم المريض التثقيفتفعيل دور الصيدلي في 

  تفعيل دور الصيدلي في الحد من األخطاء الطبية الدوائية 

 عمل دورات لألطباء والفنيين لتقليل األخطاء الطبية الدوائية 

  إعداد وتحديث دليل األدوية بالمستشفى 

:قسم األشعة   

 المنومين،يقدم قسم األشعة مجموعة متنوعة من الخدمات اإلشعاعية التي تلبي احتياجات المرضى 

العيادات الخارجية والحاالت المحولة لمستشفيات أخرى من خالل توفير صور طبية عالية الجودة 

 المتاحة.لتحسين رعاية المرضى في حدود الموارد 

  المغناطيسي:الرنين 

حيث يتم إدارة  تخدير،نحن نقدم الفحوصات األكثر أماناً في الحاالت التي تتطلب 

أطباء تخدير مؤهلين تأهيال عاليا مع جهاز تخدير  ةجميع حاالت التخدير بواسط

متوافق مع التصوير بالرنين المغناطيسي ومعدات مراقبة. يستخدم نظام التصوير 

يام بمجموعة كاملة من الفحوصات المتقدمة تسال مع القدرة على الق 1.5 المغناطيسي

 البطن،ومنطقة  الدموية،االوعية  الشوكي،مثل فحوصات الدماغ والعمود الفقري لحبل 

 الحوض.

 المقطعي:لتصوير ا 

( وفحوصات األطفال )مثل الجمجمة KUBنقدم فحوصات عامة مثل البطن و)

والحوض والبروستات  الثدي، الرقية،وفحوصات خاصة )مثل الغدة  والبطن(

  دوبلر(فلي الوريدي سالعلوي وال والصفن،

  العامة:االشعة السينية 

مختارة من الجسم مثل اء زإلظهار صور تشخيصية ألجالسينية نحن نقدم االشعة 

أيضا نقدم  والسفلية.الرأس والصدر والعامود الفقري والحوض واألطراف العلوية 

ويتم هذا النوع من الفحص  التداخلية،األشعة  فحوصاتفحوصات خاصة مثل 
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باستخدام أشعة سينية مستمرة بينما يتحرك صبغة التباين عبر جزء من الجسم الذي 

 يتم فحصه.

  للثدي:التصوير اإلشعاعي 

 40يقدم هذا الفحص لإلناث بشكل خاص ولمن تجاوزت أعمارهم في أغلب األحيان 

 الثدي.أي تشوهات في  وتشخيصسنة فما فوق لمساعدتهم على تقييم وكشف 

  العظام:تصوير هشاشة 

يستخدم هذا  العظام.نقدم هذا النوع من الفحص للمرضى المعرضين لخطر هشاشة 

يشار إلى هذا  العظام.دن )مثل الكالسيوم( في االفحص االشعة السينية لقياس كمية المع

ً االختبار أيض  (DEXAباسم مقياس امتصاص االشعة المزدوج للطاقة ) ا

  الشعاعي لألسنان والفكين البانوراميةالتصوير: 

رعاية األسنان العامة عن هذا النوع من الفحص للمرضى الذين يتلقون  ما تقدمعادةً 

قاط الفم بالكامل مع صورة واحدة، بما في ذلك األسنان والفكين العلوي تطريق ال

 واألنسجة المحيطة به. كلاالهيالسفلي وو

:الدمالمختبر وبنك  قسم  

الخاصة  واألجهزةباستخدام التقنيات  المختلفة،مختبر هو القسم المسؤول عن تحليل عينات الجسم لا

ويستخدم الطبيب نتائج التحاليل في تحديد مدى كفاءة  الجسم،للكشف عن أي خلل أو مشكلة في 

ناًء على وب وسببه،الداخلية وفي تحديد السبب الكامن وراء المرض وتحديد مكان االلتهاب األعضاء 

 للمريض.النتائج يحدد الطبيب العالج والجرعة المناسبة 

وأبرز أقسام المختبرات  تخصصه.ويضم المختبر عدة أقسام مختلفة يعمل بها المختصون كًل حسب 

 الطبية.

  االستقبالقسم: 
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وفي هذا القسم يتم استقبال العينات من أقسام المستشفى المختلفة كالطوارئ واالقسام 

رسالها إلى إو الطبيب،ومعرفة الفحوصات التي طلبها  الخارجية.الداخلية والعيادات 

 القسم المسؤول.

 فحص عينات الدم باألجهزة الحديثة ومن خالل هذا  : يتموأمراضهالدم  مقسم عل

 يأتي: ء ماالقسم يتم إجرا

o داد خاليا الدم عفحص ت 

o  فحص سرعة ترسب خاليا الدم الحمراء 

o  واالنيميا وأمراض الدم األخرى  التالسيمياتشخيص مرض 

o عوامل التخثر  فحوصات 

  والذي يقوم بفحوصات تركيز المواد  :والهرموناتقسم الكيمياء السريرية

 مثل:واإلنزيمات فيها 

o  فحص لمستوى السكر العادي والتراكمي 

o فحوصات الدهون والكولسترول 

o  والكلى  إنزيمات الكبدفحص 

o  فحص إلنزيمات القلب 

o فحص لتركيز األمالح والمعادن 

o فحوصات الهرمونات وترسل للمختبر اإلقليمي 

  :هو القسم الذي يعمل على زراعة العينات لتشخيص وجود قسم األحياء الدقيقة

كما يتم إجراء فحص الحساسية  عدمه،نات الحية الدقيقة من عدوى بالكائ

 .نوع المضاد الحيوي المناسب الختبارللمضادات الحيوية 

  الجسم ما كونهالكشف عن األمراض باالعتماد على  يتمواألمصال: قسم المناعة 

وأبرز األمراض التي يتم الكشف عنها في قسم المناعة  مضادةسام من اج

 واألمصال

o الكبد الوبائي التهاب 
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o مرض نقص المناعة المكتسبة 

 وترسل للمختبر اإلقليمي

 المرضية،إجراء الفحوصات المخبرية على العينات  يتمالنسيجي: علم اإلمراض  قسم 

من ورم أو تم أخذها بخزعة للكشف عن وجود  استئصالهاعينات نسيجة تم  ما تكونوغالباً 

 سرطان في الجسم.

  لقسم يتم إجراء الفحوصات الالزمة من فصائل الدم وتوافق هذا ا وفيالدم: قسم بنك

 .اللزوم داألجسام المضادة لنقل الدم عن

الطبيعي:العالج قسم    

هل مكون من مؤ يقدم خدمات التأهيل الطبي والعالج الطبيعي حيث يتوفر في القسم فريق عمل

الت على اويستقبل قسم العالج الطبيعي في العيادات الخارجية جميع الح وأخصائييناخصائيات 

 سبيل المثال:

  وإصابات الدماغ والحبل الشوكي األعصابإصابات 

  العظامإصابات 

  إصابات العضالت واالربطة 

 تأهيل المسنين 

  تأهيل األطفال 

 األقسام الداخليةلك يقوم بمتابعة الحاالت الداخلية في العناية المركزية وجميع وكذ

 

البصريات:   

 المثال:يقدم قسم البصريات العديد من الخدمات على سبيل 

  عمل فحوصات األولية للعين 
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  اإلبصار ووصف مقاسات وضعف  االنكساريةفحص العيوب

 ت الطبية راالنظا

 ر التي يمكن تصحيحها بالعدسات الالصقةفحص مشاكل النظ 

 وتجربتها في العيادة 

  فحص االشعة الصوتية للكشف عن امراض الشبكية وأجزاء العين

 األخرى 

 إجراء الفحوصات وأخذ المقاسات الالزمة لما قبل عملية الماء األبيض 

  تصوير الشبكية ومتابعة تطوير تأثير اعتالل الشبكية السكري على

 العين 

  تصوير قاع العين 

 ين ية وتتبع تأثير الجالكوما على العفحص مجال الرؤ 

  فحص النظر لألطفال وقياس درجة الحول 

 :   التنسيق الطبي واإلحاالت 

هو القسم المعني بتنسيق قبول المرضى من وإلى المستشفى حسب احتياج المريض سواء )تحويلة من 

تشفى أخر لعدم وجود الخدمة أو المستشفى لعدم توفر التخصص المطلوب أو تحويل مريض إلى مس

 ه(عالجلمكانية اإل

توفرت إمكانية عالجه قبل المستشفيات األخرى لنا إذ  رسالها منإوأيضاً قبول أي حالة يتم عرضها و

 لهم.لدينا مما يسهل خدمة المرضى وتسهيل العالج 

 ً ضمن أكبر المستشفيات المرجعية في منطقة الرياض ويدخل ضمن  نن المستشفى يعتبر مأب علما

 بالمنطقة.المستشفيات المناوبة لحاالت انقاذ الحياة 

 

 قسم التثقيف الصحي:

يهدف قسم التثقيف الصحي إلى تقديم أعلى معايير خدمات التثقيف الصحي لجميع مرضى المستشفى 

التثقيف الصحي وتعزيز الصحة التي يتم إعدادها بما ولكافة افراد المجتمع من خالل تنفيذ برامج 
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يتالءم مع ثقافة الفئة المستهدفة وقيمها ومعتقداتها. وباإلضافة إلى ذلك، يلتزم القسم بتعزيز السلوكيات 

 .الصحية، والوقاية من اإلصابات واألمراض من أجل تحسين نتائج الصحة العامة ونوعية الحياة

  :مالقسالخدمات التي يقدمها 

 .المباشرتقديم التعليم والتثقيف الفردي  .1

 .تنسيق وتقديم التعليم والتثقيف الجماعي .2

 .إعداد ومراجعة المواد التوعوية المطبوعة والمرئية .3

في  خارجها والمشاركةإقامة الحمالت التوعوية والتثقيفية سواء داخل المستشفى او  .4

 .المناسبات الصحية الوطنية والعالمية

 التعليمية في المستشفى عن طريق بث فيديوهات تعليمية تعزيز القنوات .5

 .االفتراضيةتقديم االستشارات عن بعد لبرنامج الرضاعة الطبيعية عن طريق العيادة  .6

تفعيل برنامج المدرب الصحي الذي يهدف إلى تعزيز الصحة والتقليل من مضاعفات  .7

 .المرض

يض عن الرعاية الصحية مساعدة فرق الرعاية الصحية األخرى؛ لتحسين رضا المر .8

 .المقدمة له

 تنظيم برامج تدريبية لطالب وطالبات االمتياز. .9

 

:االجتماعيةالخدمة    

 هي تطبيق أسس وقيم ومبادئ ومهارات واتجاهات الخدمة االجتماعية في مجال الصحة والطب.

الرعاية  أصبحت الخدمة االجتماعية الطبية موضع اهتمام وزارة الصحة لما تهدف إلية من توفير

تقبل ساالجتماعية بجانب العالج الطبي وبهذا يتحقق للمريض الشعور باالطمئنان على مستقبلة وم

بالجانب اإلنساني في حياة  االهتمامو طويلة، الطبية فترة زمنية بالمؤسسةفي حالة اقامته  أسرته

 .الطبيعلى سرعة الشفاء واالستفادة من العالج  يساعدهالمريض 

 الشراكة المجتمعية:

 المقدمة:
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هي عملية موجهة إلشراك المجتمع بكل مكوناته للمساهمة في التنمية الصحية في مراحل التخطيط 

 المجتمعين. ولة وحاجات المجتمع ورغبات الشركاءوالتصميم والتنفيذ بما يحقق أهداف الد

 الرؤية:

 مجتمع واعي بتحدياته الصحية ومساهم فاعل في موجهتها.

 الرسالة:

محفزة وموجهة تساهم في تحقيق التنمية الصحية من خالل تصميم وتنفيذ شراكات مؤثرة منصة 

ومستدامة بين وزارة الصحة وجميع مكونات المجتمع بروح مبادرة واستجابة سريعة وأساليب 

 مبتكرة.

 المجتمعية:الشراكة أهداف 

  الحاجات تشجيع رجال األعمال والشركات والمؤسسات التجارية على التبرع لصالح

 .الصحية في المنطقة وتسهيل عملية التبرع لهم

  التواصل مع الجمعيات الخيرية الصحية ودعمها بما يسهل عملها وتشجيع المختصين على

 .إنشاء جمعيات ومؤسسات خيرية صحية تلبي حاجات المنطقة

 ت الصحية الخاصة على المساهمة في المسؤولية المجتمعية عبر مشاريع آتشجيع المنش

 .صحية ذات أثر للمجتمع

 تحفيز األفراد على تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية في المجال الصحي. 

 والتنسيق مع الجهات ذات العالقة فتح الشراكات. 

 الرعاية الصحية المنزلية:

 تعريف برنامج الرعاية الصحية المنزلية:

وفق اليات معينه ومن قبل مجموعة من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في منازلهم وبين ذويهم 

 .فريق طبي مدرب على اساسيات الرعاية المنزلية

 والنفسية واالجتماعية. ةوتتضمن الخدمات الوقائية والعالجية والتأهيلي

 الرسالة:
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صحية شاملة للمرضى بمنزلة بجودة عالية بواسطة فريق صحي مدرب ومراعاه تطبيق  ةتوفير رعاي

 قسام الرعاية الصحية المنزلية ومراقبة أدائها مع التحسين المستمر.القوانين واللوائح المنظمة أل

 الرؤية:

 أن نكون الرواد في تقديم رعاية صحية منزلية متكاملة بمستوى عال.

 :القيم

 المريض محور رعايتنا 

 األمانة والشفافية 

  واإلنتاجيةالمبادرة 

 العدالة 

 الجودة 

 الشراكة االجتماعية 

 المهنية 

 الفريق الواحد 

 اهداف برنامج الرعاية الصحية المنزلية:

 تلبية االحتياجات الدينية والصحية للمريض وذويه حسب اإلمكانات المتاحة 

 تهيئة وتأهيل المريض الستعادة دورة الوظيفي حسب درجة شدة المرض 

  التي تنشأ من عدم المتابعة الدورية للمريض.منع وتقليل حدوث مضاعفات المرض 

 وذويه في إبقاء المريض في المنزل تحقيق رغبة المريض 

  التقليل من انتقال العدوى للمريض وأسرته عن طريق الرعاية في المنزل وتزويده

 بالتطعيمات الالزمة في وقتها

  على خدمة طبية ممكن الحصول التخفيف من مراجعة المرضى للمستشفيات للحصول

 عليها في المنزل.

 الفئات المستهدفة:

o  الوالدة  ذلديهم امراض وتشوهات خلقية مناألطفال الذين 

o مرضى االمراض النفسية 

o  مرضى طريحي الفراش والتقرحات السريرية 

o مرضى االمراض المزمنة والقدم السكرية 

o مرضى الجلطات واصابه الرأس والعمود الفقري 

o  كبار السن واالمراض المصاحبة 
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 معايير قبول المرضى:

o  المنزلية من الطبيب المعالج بالمستشفىتحويل المريض للرعاية الصحية 

o  كم عن المستشفى 50أال يزيد الوقت للوصول لمنزل المريض عن 

o أن يكون من الفئات المستهدفة 

o موافقة رب األسرة 

o توفير بيئة منزلية مناسبة 

o وجود مرافق مدرب 

o أن تكون حالة المريض مستقرة 

 عبد الرحمن الفيصل:الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى اإلمام للتواصل مع 

 011-261-5815المباشر: الخط 

 0501086556رقم الجوال: 

 IAFH.HHC@gmail.com: البريد اإللكتروني

:الجودةإدارة      

تعتبر الجودة في المستشفى مسؤولية جميع الموظفين بجميع األقسام والتخصصات حيث أن المنهجية 

الجديدة لضمان الجودة تتركز باالهتمام على التعليم والتثقيف والتأهيل والتشجيع اإليجابي بدل من اللوم 

ولفت النظر والعقاب حيث أن هذا األسلوب يساهم في بناء بيئة أكثر أماناً لخدمة المرضى وتقديم الرعاية 

ر المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية لهم بأقل عدد ممكن من األخطاء الطبية كما أن تطبيق معايي

 :الصحية هي من أهم أولويات قسم الجودة حيث تساعد في مساعدة الجهاز الطبي واإلداري على

 •تحديد الوصف الوظيفي والمهام الوظيفية  

  وضع الخطط السنوية واالستراتيجية 

  وضع إلية إنجاز العمل 

  وضع إلية تقييم األداء 

mailto:IAFH.HHC@gmail.com
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

قسم مكافحة العدوى:   

يهتم قسم مكافحة العدوى بالتقصي الوبائي للعدوى في المستشفى وتدريب الموظفين الجدد على أساليب 

مكافحة العدوى والحماية الشخصية والحرص على حمايتهم من اإلصابة أو التعرض لخطر العدوى 

سم على وتوفير أدوات السالمة الشخصية بشكل دائم بالتعاون مع قسم التموين الطبي، كما يشرف الق

غرف العزل في المستشفى لوضع المرضى أو الحاملين للعدوى فيها، وإقامة الدورات والحمالت 

  التوعوية للحد من انتشار األمراض المعدية

  

 

 تجربة المريض:

في تطوير الخدمات بة المريض واستخدامها الخبرات الناتجة عن تجر ما يخصيهتم القسم بكل 

 التالية:كما يتولى المهام  تجربته.سلباً على  ما يؤثرالمقدمة للمرضى وتفادي جميع 

  تعريف المرضى وذويهم بحقوقهم ومسئولياتهم وحدود مسئوليات المستشفى في ظل

 من وصول كافة ذلك المعلومات بالطرق المناسبة. والتأكد إمكانيته

  المشاركة بآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم تشجيع المرضى وذويهم على

 واقتراحات تطويرها.

 القيام بجوالت ميدانية للتعرف على المشاكل ورصدها 

 ية ورصدها والتعامل معها هلشفاضى وذويهم ومالحظاتهم المكتوبة واستقبال شكاوى المر

 والوقت المناسب بما يحقق رضى المرضى وذويهم ةقيبالطر

  التي لم تحل والمالحظات المقدمة من المرضى وذويهم إلدارة تجربة رفع الشكاوى

 المريض بالمستشفى.

  المشاركة في البرامج التثقيفية والمواد اإلعالمية المعتمدة لتعريف المرضى وذويهم

 وواجباتهم.بحقوقهم 
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

:وأسرهمالمجلس االستشاري للمرضى   

تحسين الخدمات من خالل تقديم مدخالت  يمثل المجلس صوت المرضى وأفراد األسرة للمساعدة في

ومشورة حول قضايا محددة ومتعلقة بتقديم الخدمات في المنظمات الصحية من خالل المشاركة في 

لق استراتيجيات طويلة خفي  ةقدمة للمريض واألسرة للمساعدتطوير البرامج الجديدة والخدمات الم

 الصحية.االجل لتطوير الخدمات 

 كيف تصبح مشارك؟

صباحاً  8 الساعةعظام رجال من التوجه إلى مكتب تجربة المريض في المستشفى الدور الثاني قسم 

 011-261-5532المباشر أو تواصل مع رقم الخط  مساءً  12حتى الساعة 

  التدريب واالبتعاث والتعليم المستمر 

المهارات الذاتية يحرص مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل على تنمية الموارد البشرية وتطوير 

   كما تم وضع استراتيجية لالبتعاث والتدريب والبرامج التدريبية القصيرة 2030لمواكبة رؤية 

 اإليفاد الداخلي: 

وضع لدراسة التخصصات الطبية العامة والغير طبية وهذه البرامج تنفذ في جامعات 

ً ة األخرى وفقالمملكة ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومي لالئحة المعمول  ا

 بها.

 االبتعاث الخارجي:  

وضع لدراسة التخصصات النادرة جداً الغير متوفرة بالمملكة ويشترط أن تكون في 

ً جامعات ومراكز تدريب معتمدة لدى وزارة التعليم العالي بالمملكة وتكون وفق لالئحة  ا

 بها المعمول

 الدورات الداخلية القصيرة:   
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

المستشفى وتخص العاملين لديها وذلك لتنمية قدراتهم ورفع  تنفذ هذه الدورات داخل

أيام مثل اإلنعاش القلبي الرئوي باإلضافة  7إلى  3مستوى أدائهم وتكون مدة الدورة من 

  إلى إقامة الندوات والمحاضرات العلمية في مجاالت مختلفة

  :تطوير المستشفى

الحين وهي تتولى التغيرات والتطورات وإدخال  منذ نشأة مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل حتى هذا

في مجال الرعاية  صرح يواكب التطور حتى يكون رائدً العديد من التقنيات للمستشفى وال يزال هذا ال

 الصحية وفيما يلي سرد ألبرز اإلنجازات:

  إدخال نظام الحاسب اآللي وإنشاء مركز للمعلومات وقسم خاص بالصحة اإللكترونية •

  أجهزة التصوير المختلفة لقسم األشعة تأمين •

  ) إلخالتنظير التألقي ...  –أشعة تصوير الثدي  –الرنين المغناطيسي  –األشعة المقطعية  (  

   إدخال تقنية التنظير الجراحي للعمليات الجراحية •

  إدخال تقنية تنظير المثانة البولية للعمليات الجراحية •

   الكلوية وتوفير األجهزة الالزمة لذلك إنشاء وحدة تفتيت الحصوات •

  توفير أجهزة تخطيط السمع •

  توفير أجهزة مختلفة لقياس النظر بقسم البصريات •

 توسعة قسم الطوارئ وفتح قسم الرعاية اللحظية •

 حقوق وواجبات الممارس الصحي
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

( وتاريخ 59رقم )م/ يخضع نضام المستشفى لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي 

هـ 2/1/1439( وتاريخ 4080489هـ والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )4/11/1426

   :ومن أبرز ما ورد فيها

 ه المهنةأوال: الترخيص بمزاول 

 يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.  

 للممارس الصحيثانياً: الواجبات العامة  

  يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق اإلنسان في

الحياة وكرامتـه، مراعياً فـي عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعـدًا عن 

 .االستغالل

 جية ر العمليات الجراحية أو اإلجراءات العالر على الممارس الصحي تصوير أو نشيحظ

   :ما لم تتوافـر الضوابط التالية

o موافقة خطية من المريض  

o موافقة المنشأة الصحية 

o أن يكون ألغراض علمية معتمدة  

o أال يخالف اآلداب العامة وأخالقيات المهنة.  

  يجب على الممـارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية

مجـال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره واالكتشافات الحديثة في 

 .للندوات والـدورات وفقـأُ للضوابط التـي تحددهـا الهيئة

 :ثالثاً: واجبات الممارس الصحي نحو المرضى  

يتلقى الموظفين الجدد في مستشفى اإلمام عبد الرحمن الفيصل تدريباً بخصوص مسؤولياتهم 

 :هم ما يليوواجباتهم اتجاه المرضى وف

 احترام معتقدات المريض الثقافية والنفسية واالجتماعية والدينية والروحانية. 
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 تقديم الرعاية الرحيمة والمحترمة. 

  ضمان خصوصية المريض حيث ال يجوز االطالع على عورة المريض إال بالقدر الذي

 .تفتضيه عملية الفحص والتشخيص والعالج، وبعد االستئذان من المريض

 الية حماية آمنة على ممتلكات المريض لحمايتها من الضياع أو السرقة توفير. 

 حماية مصلحة المريض. 

 حمايته من أي اعتداء لفظي أو جسدي أو نفسي. 

 المعرضين للخطر ىحماية المرض.  

حقوق ومسئوليات المرضى وذويهم   

 

 :اوالً: الحقوق 

على نسخة من وثيقة  حصولالحقوقه ومسئولياته ووذويه على كامل المريض  اطالع .1

 قبل وأثناء التنويم. .""حقوق ومسئوليات المرضى وذويهم

وتقدير ومساواة بغض النظر عن جنسه أو جنسيته او  احترامأن يحضى على الرعاية بكل  .2

 دينه.

 كافة المعلومات الالزمة والمتعلقة بحالته أثناء وبعد تقديم الخدمة.على  صولالح .3

يجب أن تقدم الخدمة للمريض بطريقة تضمن خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة  .4

  بالمريض باستثناء الصفة القضائية لبعض الحاالت. 

 ضرورة العالج. هالحفاظ على ستر عورته في غير ما تقضي .5

الفريق الطبي القائم على تقديم الخدمة الصحية كل عضو في وتخصصات معرفة اسماء  .6

  .للمريض

  .طبيعة المرض وخطورته وعالجه، وبدائل العالج المتاحة وفوائده واضرارهشرح  .7

القيام بتنفيذها شامله الخطورة والمضاعفات المحتملة،  قبلالجديدة  يةخطة العالجمعرفة ال .8

  .والفترة المتوقعة للبقاء في المستشفى
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

   ان يتم تقييم وعالج االلم .9

  .العالج ان يتم أخذ رأي المريض بالموافقة على بدء .10

  .منه وعدم عزله أو تقييده اال عند الضرورةآتقديم الرعاية الصحية للمريض في بيئة  .11

من حق المريض قبول او رفض خطة العالج المتاحة في حدود المسموح به قانونياً وفي   .12

حالة الرفض يتحمل المريض مسئولية ذلك، ويقوم الفريق الطبي بمساعدته إليجاد بدائل 

  .اخرى له

 .نقل المريض بشكل آمن من وإلى وداخل المستشفى .13

 .الحصول على تغذية كافية ومناسبة لحالته عند التنويم .14

احترام رغباته بما في ذلك التفضيالت الشخصية مثل الطعام والشراب والملبس والرعاية  .15

 الذاتية.

 .حماية المريض من اإلساءة او اإليذاء بكافة أنواعه  .16

ًء على طلب المريض وعلى مسئوليته ومعرفته بأن الفريق الطبي الخروج من المستشفى بنا  .17

 .غير مسئول عن تبعات قراره

قبول او رفض المشاركة في الدراسات البحثية وفي حالة الرفض فإن ذلك لن يؤثر على   .18

 .تقديم الخدمات الصحية للمريض

 .ىي المستشفعن حالته الصحية بالطرق النظامية المتبعة فالحصول على تقرير  .19

معرفة ومناقشة التقدير المبدئي للعالج ومحتويات الفاتورة في حال تلقي الخدمة الطبية  .20

 .بأجر

 تقديم الشكاوى والمقترحات دون ان يؤثر ذلك على الخدمة الصحية المقدمة للمريض .21

طلب الرعاية الطبية المنزلية إذا كانت حالة المريض الصحية تتطلب ذلك وتبعاً لسياسة  .22

 .المستشفى

ذلك  ية الصحية للمريض بما فيرفض مقابلة أي شخص ليس له عالقة بتقديم الرعا .23

 .الزيارات

 لحصول على المعلومات بلغة مبسطة ويفهمها ويستوعبها.ا .24
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 .الحصول على استشارة طبية اخرى من طبيب آخر غير الطبيب المعالج .25

ه ة ومرتبمناسبفي حالة وجود مرافق يجب ان يحصل على بطاقة المرافقة وتوفير تغذية  .26

 .او كرسي له

اإلحالة الى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة على حسب الشروط المتبعة في  .27

 .الوزارة

 .حماية ممتلكاته عندما يكون غير قادر على ذألك .28

 .الحصول على معلومات عن كيفية التبرع وزراعة األعضاء وفقا لسياسة المستشفى .29

 :ثانياً: المسئوليات والواجبات 

 :اللمام والمعرفة باألنظمة والسياسات المتبعة في المستشفىا .1

 عدم التدخين داخل مرافق المستشفى 

 ومراعاة مستويات الضوضاء والخصوصية والسالمة )األسلحة واألجهزة  االلتزام بالهدوء

 الكهربائية المحظورة في المستشفى(

 ين بالمستشفى.اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى وذويهم احترام جميع العام 

 باألوقات المحددة للزيارةد تقيال 

  عدم التعدي على الممتلكات واألدوات الخاصة اطالعه وذويه بأنه يجب على المرضى

 بالمرضى االخرين. 

معلومات الإتباع اللوائح واإلرشادات، وتشمل: احضار ما يثبت هوية المريض، إعطاء  .2

الصحية والدقيقة عن األمراض السابقة لهم والمعالجات التي تلقوها واي موضوعات تتعلق 

 بصحتهم واإلجابة على أي أسئلة تتعلق بهذا الصدد. 

 .االلتزام بتنفيذ خطة العالج واتباع التعليمات كما شرحت للمريض .3

 .حالتهابالغ مقدمي الخدمة بأي تطورات غير ايجابية يتوقع المريض ان تطرأ على  .4

 .السؤال عن البدائل العالجية المتوفرة لحالة المريض الصحية .5
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

االطالع بشكل دقيق وكامل على مضمون أي استمارة موافقة على عالج او أي اجراء طبي  .6

 .قبل التوقيع

التوقيع على نموذج الموافقة الخطية المسبقة على خطة العالج او أي تدخل عالجي  .7

لتوقيع عند الخروج ضد نصيحة الطبيب او أي نموذج آخر ضروري خالل فترة التنويم او ا

 .يستدعي توقيعه

 نة واالكتفاء بإحضار ما هو ضروريعدم احضار االشياء الثمي .8

  اهتمام المستشفى بكبار السن وذوي اإلعاقة

قسم مساندة وإصدار بطاقات أولوية لكبار السن وذوي  رص المستشفى على إنشاء قسم خاص باسمح

 :اإلعاقة كما تم توفير العديد من الخدمات والتي من أبرزها

  إعطاء األولوية في الحصول على المواعيد في العيادات الخارجية 

  تخصيص موظفين لخدمة هذه الفئة من المرضى 

  توفير دورات مياه خاصة  

 قة أولويةحاملي بطاتوفير مواقف خاصة ب 

  جميع مداخل ومخارج المستشفى لخدمتهمالمتحركة بتوفير الكراسي 

  بالخدمات المقدمة لهم. إقامة حمالت تعريفية 
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 

  الشكاوى واالقتراحات 

 

 إبالغ الموظفين عن حاالت العنف واإليذاء ضد األطفال والبالغين  

  5517 التحويلةيتم التواصل مع منسقة الحماية من العنف واإليذاء على 
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الفيصل مستشفى اإلمام عبد الرحمن  

 الشكاوى الخارجية أو االقتراحات والمبادرات  

 طن أو مقيم ضد أحد منسوبي المستشفى حيث تنقسم إلى:  اهي أي شكاوى يتقدم بها مو

  طبية 

  إدارية 

  سلوكية 

   )نقص في الخدمات المقدمة )األدوية، المستلزمات الطبية ...إلخ 

    اقتراحات أو مبادرات تساهم باالرتقاء بالمنشئة الصحية 

 يتم تقديم الشكوى أو االقتراحات عن طريق إحدى الوسائل التالية: 

    الحضور لمكتب تجربة المريض في المستشفى خالل أوقات الدوام الرسمي 

   من داخل المستشفى على  011-261-0032الرقم االتصال بمكتب تجربة المريض على

   الرسمي.خالل أوقات الدوام  5532-5640تحويلة ال

  :937 االتصال بالرقم الموحد للشكوى والبالغات بوزارة الصحة 
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