يحفظه هللا

سعادة مديرعام املركزالسعودي لسالمة املرض ى
الدكتور/عبداالله الهوساوي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،أما بعد

تهديكم الجمعية السعودية للجراحة العامة أطيب التحيات  ،وتشكر لكم جهودكم الدائمة نحودعم ورفع الوعي لسالمة املرض ى
ً
خصوصا في ظل الظروف الراهنة الخاصة بظهور فيروس كورونا املستجد  ، COVID-19وجهودجميع قطاعات الوطن ملايبذلونه من سعي
وإجراءات إحترازية للحد من انتشاره .
وأشير إلى خطابكم املفيد بأن املركز السعودي لسالمة املرض ى بصدد اصدار أدلة استرشادية للمستشفيات يتم االستعانة بها كأداة
مساعدة لدارة املخاطر و تحديد الولويات في هذه الفترة للتعامل مع الحاالت من املراجعين و املرض ى املنومين ،والتي سيتم الرفع بها الى
معالي وزير الصحة و املجلس الصحي السعودي العتماد تطبيقها كمرجع علمي يضمن سير العملية العالجية ملن يحتاجها في الوقت واملكان
املناسبين  ،واتاحتكم الفرصة لنا للمشاركة بدليل إرشادي في مجال تخصصنا .عليه تجدون تاليه الدليل الرشادي الذي أصدرته
ً
الجمعية السعودية للجراحة العامة ،علما بأن القرار النهائي للجراح املعالج يعتمد على تقييمه حيث يختلف كل مريض عن اآلخر من
حيث المراض املزمنة املصاحبة للمرض الجراحي وحدتها وكذلك تباين المكانيات واالستعدادات املتوفرة بين املستشفيات املقدمة
للخدمة.
Priority 2
Acute cholecystitis

Priority 1
Acute appendicitis

Priority 4
Benign Lumps ( Lipoma
),Sebaceous Cyst, Lymph Nodes

Priority 3
Oncologic Diagnoses
Example(Stomach,Esophagus
),Colon,Recum,Breast,Pancreas

Uncomplicated Piles

Incarcerated hernias

( Ascending cholangitis
needs
)ERCP,PTC,Operation

Anal Fissures
Anal Fistulae
Pilo Nidal Sinus
( All types of hernia
inguinal,umbilical,paraumbilical,
)Incisional
Bariatric procedures
Anti reflux operations
Chronic Cholecystitis
Benign obstructive jaundice
without sepsis
Ingrow toe nail
Breast Fibroadenoma

Thrombosed Piles

Priority 1: cases to have intervention within 24 hours / Priority 2: cases to have intervention within 1-7 days
Priority 3 : cases to have intervention within 7-30 days / Priority 4: cases can wait for intervention >30 days

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة
د .وائل بن عبد الحفيظ طاشكندي
ﻢﻗﺮﻟﺍ :

ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ 0202/3/81:م Date

Ref. No. :

ﻜﻠﻤﻤﻟﺍﺔ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍﺔ  -ﻣﺎﺟﻌﺔ ﻚﻠﻤﻟﺍ ﻋﺒﺪ ﺰﻳﺰﻌﻟﺍ
King Abdulaziz University, Saudi Arabia

ﺕﺎﻋﻮﻔﺸﻤﻟﺍ :

- +٢٦٦٨٩ ٦٤١٨١١١ :ﺔﻠﻳﻮﺤﺗ ٩١٤٥١
966 12 6401000 Ext. 20458

email : info@sgss.org.sa

www.sgss.org.sa

Encl :

 - ١١٩٨٥ﺓﺪﺟ ٩٨٥١٢
80215, Jeddah 21985

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
تحية طيبة وبعد،
يتقدم المركز السعودي لسالمة المرضى بخالص الشكر والتقدير لجهودكم لالرتقاء بسالمة المرضى في المملكة ونشير إلى الجهود المبذولة من
الجهات الرسمية بخصوص التدابير االحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19
وإيمانا منا بأهمية رفع مستوى جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتصدي لهذه الجائحة ومن جانب آخر الحد من أثرها على سير العملية العالجية
للمرضى من المنومين والمراجعين للمنشآت الصحية ،ولما لوحظ في الفترة االخيرة من إلغاء لمواعيد مرضى ،وتدخالت جراحية أو خدمات
طبية ،والتي قد يرتبط تأجيلها “غير محدود األجل" بمضاعفات غير مرغوب فيها أو ضرر باإلمكان تجنبه.
لذلك نرسل لكم هذه األدلة االسترشادية للمستشفيات والمراكز الطبية ،والتي تم اخراجها بالتعاون مع عدد من الجمعيات العلمية في القطاع
الصحي في المملكة (على أن يتم تحديثها بشكل دوري) وذلك ليتم االستعانة بها كأداة مساعدة إلدارة المخاطر وتحديد األولويات في هذه الفترة
المنومين) ،أو األقسام الخارجية (العيادات ،وحدة المناظير ،وحدة قسطرة القلب ،وحدة
للتعامل مع الحاالت سوا ًء في األقسام الداخلية (المرضى
ّ
األشعة التداخلية).
وقد تم تقسيم الحاالت من ناحية األولوية إلى ثالث نطاقات كاالتي:
األقسام الداخلية
النطاق األصفر( :شهر أو أكثر)
المواعيد التي يمكن تأجيلها إلى فترة زمنية تصل إلى شهر او أكثر بناء على توصيات الجمعيات العلمية المرفقة مع مراعاة التواصل
الفعّال مع المرضى (أو من ينوب عنهم) إلعالمهم باألعراض التي تحتاج المراجعة وتوفير خط ساخن لهم او عيادة لألمراض العاجلة
مع إعادة تقييم حالة المريض باستمرار.
النطاق البرتقالي 30-1(:يوما)
الحاالت التي تطلب تدخال في فترة زمنية محدده أقل من شهر بناء على توصيات الجمعيات العلمية المرفقة
النطاق األحمر(:خالل  24ساعة)
الحاالت الحرجة التي تتطلب تدخال سريعا في خالل فترة أقل من  24ساعة للحفاظ على سالمة المرضى بناء على توصيات الجمعيات
العلمية المرفقة
األقسام الخارجية
(يتم تصنيف الحاالت من خالل التقييم عن طريق الطب التواصلي أو المتابعة الهاتفية) على أن يتم تبليغ المريض بالتأجيل والوقت
المتوقع لالنتظار واألعراض التي تتطلب تدخال عاجال إذا حدثت( ،مع األخذ في االعتبار الرعاية المنزلية ان وجدت)
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النطاق األصفر (شهر أو أكثر)
المواعيد التي تحتاج تأجيل إلى فترة زمنية بناء على توصيات الجمعيات العلمية المرفقة مع مراعاة التواصل الفعّال مع المرضى (أو
من ينوب عنهم) إلعالمهم باألعراض التي تحتاج المراجعة وتوفير خط ساخن لهم او عيادة األمراض العاجلة مع إعادة تقييم حالة
المريض باستمرار
النطاق البرتقالي )30-1(:يوم
الحاالت التي تطلب تدخال في فترة زمنية محدده بناء على توصيات الجمعيات العلمية المرفقة
النطاق األحمر(:خالل  24ساعة)
الحاالت التي تم تقييمها وتحتاج الى تدخل عاجل بناء على توصيات الجمعيات العلمية المرفقة ،أو الحاالت المزمنة كالغسيل
الكلوي أو المواعيد التي يمكن التعامل معها عن بعد من خالل طلب فحوصات مخبرية أو أشعة تشخيصية وإعادة إرسالها
لتقييم الحالة.
ويمكنكم الحصول على الدليل اإلسترشادي من خالل زيارة موقع المركز عبر الرابط التالي:

https://spsc.gov.sa/Arabic/pages/guidelines.aspx

توصيات عامة:
مراعاة توفير الطاقة االستيعابية وتجهيز خطة استعداد المستشفى للمشاركة في خطة الطوارئ (إن دعت الحاجة)
•
•
•
•
•

تحديد األقسام والوحدات واألسرة التي يمكن إغالقها وإعادة توجيهها لتقديم خدمات أخرى
وجود خطة لتدوير الموارد البشرية والممارسين الصحيين لتحقيق االستفادة المثلى منهم في حالة الطوارئ (ال سمح هللا)
تقليل مدة الزيارة للمرضى المنومين واألعداد المسموحة بها إلى الحد األدنى
االستعانة بوسائل الطب االتصالي والمكالمات الهاتفية كوسيلة للتواصل مع المرضى خاصة في العيادات الخارجية
ضمان سالمة المريض خالل جميع مراحل الرعاية الصحية (داخل وخارج المستشفى) عن طريق توفير إرشادات واضحة وصريحة
وانشاء خط ساخن أو عيادة لألمراض العاجلة

وسيقوم المركز بتطوير أداة لتمكين المرضى وتوعيتهم فيما يتعلق بفهمهم لطريقة تحديد األولويات المتبعة بناء على األدلة
االسترشادية.

ونركز على أهمية مراعاة التقدير والرأي اإلكلينيكي لالستشاريين واألخصائيين فيما يتعلق بتطبيق هذه األدلة االسترشادية
لضمان سالمة المرضى

مدير عام المركز السعودي لسالمة المرضى
د .عبداالله بن محمد الهوساوي
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الدليل اإلسترشادي
مع كامل الشكر والتقدير للجمعيات المشاركة
Update: March 19, 2020
المدة الزمنية للحصول على الخدمة
(Time frame)

الحاالت
(Cases)

التصنيف
(Priority)

Head and Neck Surgical Oncology

https://spscsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EciyLZoIhl1Kgk94E-Db0BQByb8D38OXaN68LxWHjKHacQ?e=akqGIn

Less than 24 hours

Tumors with significant clinical /
radiological aerodigestive (upper
airway) obstruction or with bleeding

Priority 1

1-2 weeks

Cancer for Diagnosis / Management
Process
Benign aggressive tumors
Benign non-aggressive tumors

Priority 2

3-4 weeks
More than 4 weeks

Priority 3
Priority 4

ENT
https://spscsa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EUe4gNPd771Ii0AcUtf4w0BlYY246nszJoAdPBKIPgOOw?e=3aW9cm
Fungal Sinusitis in
Immunocompromised Patients/
Orbital Abscess Secondary To
Sinusitis/ Epistaxis in Children/
Epistaxis in Adults/ Nasal Septal
Abscess/ Hemorrhage PostOperative
Acute Sinusitis
Acute on Chronic Sinusitis
Nasal Polyp Surgery

Priority 1

Priority 2
Priority 3
Priority 4

Saudi General Surgery Society

https://spscsamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EaHL4TPbrnVHnl3v2QbRTG4BBcgx3XqijG_LlsCUzZFX4A?e=vykScL

within 24 hours

Acute appendicitis/ Ascending
cholangitis (needs
ERCP,PTC,Operation)
Acute cholecystitis/ Incarcerated
hernias/ Thrombosed Piles

within 1-7 days
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Priority 1

Priority 2
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within 7-30 days

Oncologic Diagnoses Example
(Stomach, Esophagus
,Colon,Recum,Breast,Pancreas)
Benign Lumps (Lipoma, Sebaceous
Cyst, Lymph Nodes)/ Uncomplicated
Piles/ Anal Fissures/ Anal Fistulae/
All types of hernia (
inguinal,umbilical,paraumbilical,
Incisional)/ Bariatric procedures/
Anti reflux operations/ Chronic
Cholecystitis/ Benign obstructive
jaundice without sepsis/ Ingrown
toenail/ Breast Fibroadenoma

>30 days

Priority 3

Priority 4

Saudi Society for Clinical Nutrition
For Hospitalized Patients

https://spscsamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/Eb6jsWp_fRJEimTx0pxO2UEBg2PL6vCBAv_vduYbMUkhJg?e=n6Ezgc
Less than 24 hours
• Patient is critically ill (intensive
Priority 1
care unit)
• Very strongly increased protein
requirement can only be achieved
with (par)enteral nutrition
APACHE-II >10,
• bone marrow transplantation,
head traumas
• Major abdominal surgery,
• Stroke,
• Sever pneumonia,
• Hepatologic malignancy
Hip fracture,
• chronic patients with acute
complications e.g. liver cirrhosis,
• Chronic heamodialysis,
• COPD, • Diabetes, • Oncology

7-30 days

Priority 2

Priority 3

Saudi Epilepsy Society
Priority of Medical Care for Patients with Epilepsy
https://spscsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EauhwPEXvR5HkdvNG80r7WgBHHuj9q_jYXglmTt6CGM5A?e=4QHSNW

Emergency
SAUDIPSC

Status Epilepticus
SAUDIPSC

SAUDIPSC

A
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Emergency
1-7 Days

Acute repetitive seizures
Unprovoked First-time seizure

1-7 Days
1-7 Days

7-30 Days
7-30 Days
> 30 days

Provoked First time seizure
Breakthrough seizure in known
Epilepsy Patient (changed from
baseline)
Breakthrough seizure in known
Epilepsy Patient (unchanged from
baseline)
Complex Febrile seizures
First Time Simple Febrile seizure
Known Simple Febrile Seizures

> 30 days

Known Controlled Epilepsy

7-30 Days

(Potential Life-Threatening
Condition)
A
B
(Urgent but Not LifeThreatening Condition)
B
B

C
(Not Urgent But Near Future
Clinic Visit is Required)
C
C
D
(Regular clinical follow up)
Not Urgent and For Regular
Clinic Future Visit
D (Regular clinical follow up)

Saudi Society for Palliative Care
Palliative care (PC) guidelines during an epidemic
https://spscsa-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/ETKOBg2MV2xGij60puzVdLgB1qnnm85Chxtskv-Mff9oyg?e=8y29wf

Saudi Interventional Radiology Society
Vascular & Interventional Procedures / Cases
https://spscsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EZOKyEqfIG9Ms_4Nn4nYaO8BuJhJ9mUTLFZ3LrrBa8tUmA?e=gGiLfu

Saudi Spine Society
Surgical spine procedures
https://spscsamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/EbHefewo1hxOnRU3DkyMy2cBU7AAtjeO6TVr5_fhgEZe5w?e=uqomTb
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Saudi Anesthesia Society
https://spscsa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tbahamid_spsc_gov_sa/Eeu5cGlXNcZGnULNbXOUwsEBy-jliJgp74_4CCnnVxGzRg?e=pn3tKb
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