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 المنزلية الصحية الرعاية لمراكز المؤسسة دعم آلية

 

دعم مع  مطابقة إمكانية الخطاب طلب أولي بحيث يتم للمؤسسة المركز الصحي الذي يحتاج للدعم تقديم  (1

 المعايير التالية:  

 . إضافة مركز جديد المعيار األول: الميزانية المتوفرة للمؤسسة؛ إذا ما تواجد ميزانية متوفرة يتم  -

 المعيار الثاني: المنطقة الجغرافية، ويتضمن تلك التي لم يتم فتح مركز فيها من قبل.  -

 المعيار الثالث: عدد المرضى المتوقع أن يخدمهم المركز.  -

   المعيار الرابع: أن يكون المركز يتبع وزارة الصحة.  -

 

 أن يقوم المركز بالخطوات التالية: بعد الموافقة من المؤسسة على إمكانية تقديم الدعم يجب  (2

 على أن يكون الخطاب موجه من أو بتوقيع:   مركز بالحاجة للدعمال خطاب من  إرسال

   ،وزير الصحة -

 ، مدير الشؤون الصحية التابع لها المركز -

   .المسؤولة المجتمعية بوزارة الصحة و -

 

 . المركز إليه  ينتمي  الذي المنطقة في  الصحية الشؤون  وجود ما يدل على موافقةأو  (3

   : تقييم عمل المركز  بدراسة (4

 . أشهر األخيرة وعدد الزيارات خالل نفس الفترة   6ال احصائيات المرضى المستفيدين من خدماته خالل  -

 . عالج طبيعي(  ممرض، طبيب،عدد الفرق العاملة في المركز ) -
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 . وسائل المواصالت المتوفرة  -

 . المنزلية يتبع المستشفىتوفر مقر لمركز الرعاية الصحية  -

 التالية: الخدمات في حال تم قبول الطلب تقوم المؤسسة بتقديم 

   جديد: إذا كان المركز  -أ

   الخطية بدراسة طلب المركز   تقدير مجلس األمناءلو أمواصالت واحدة،  وسيلة  .1

   بالمرضى  العناية ومستلزمات  لألجهزة الطبية واألدوية والغذاء الطبي  ترصد للمركز ميزانية .2

 360على استخدام تطبيق نرعاك   تدريب كوادر المركز .3

 

 إذا كان المركز قائماً:   -ب

 وسيلة مواصالت )حسب السياسة المتبعة(  .1

   بالمرضى العناية  ومستلزمات  واألدوية والغذاء الطبي   لألجهزة الطبية   ترصد للمركز ميزانية .2

 . 360على استخدام تطبيق نرعاك   تدريب كوادر المركز .3

 

يرفق للمراكز قائمة باألجهزة والمعدات الطبية باألسعار المعتمدة من المورد بعد إرساء المناقصة   -ت

 السنوية على المورد. 
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 ي: الركز الصحي التم مسؤولية ال  من

بناء  وأدوية وغذاء طبي    طبية ومستلزمات  أجهزة  من المركز مرضى الحتياجات   فتح اعتماد  .1

بها تقرير شهري   ويقدم  اعلى تقارير طبية بحيث يتم توفير احتياجات كل حالة على حد 

   للمؤسسة. 

مع العقد   المرفقة وفق نماذج االعتماد 360 تطبيق نرعاك  ر المراكز عبادخال جميع مرضى  .2

 . النماذج( )مرفقالمبرم مع المراكز 

 

 

 

 

 


