المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

ضوابط تنظيم ممارسة احلجامة
لألفراد واملؤسسات

1435هـ 2014 /م

املادة األوىل :تفسري
تدل الكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه الالئحة ،على املعاين املدونة أمامها ما مل يقتض السياق
معن آخر خالف ذلك:
ى

الوزارة:

وزارة الصحة

المركز:

املركز الوطين للطب البديل والتكميلي

الهيئة:

اهليئة السعودية للتخصصات الصحية

عيادة الحجامة:

كل مؤسسة صحية خاصة ميلكها القطاع اخلاص معدة ملمارسة احلجامة.

الحجامة الجافة:

عملية وضع كاسات مفرغة من اهلواء على سطح اجللد من غري إحداث جروح أو
خدوش.

الحجامة الرطبة:

عملية وضع كاسات مفرغة من اهلواء مع سحب دم من سطح اجللد وذلك بعمل
خدوش سطحية بسيطة .

ممارس الحجامة:

كل من يرخص له مبمارسة احلجامة.

المحجوم:

الشخص الذي أجريت له احلجامة.

جهاز وأدوات الحجامة :اجلهاز الذي يتم به إجراء احلجامة .ويشمل جهاز الشفط والكؤوس وأدوات
التشريط.

النفايات الطبية:

مجيع املخلفات الصلبة أو السائلة املفرزة من عيادة احلجامة ،واملشتملة على بقايا أو
أجزاء بشرية أو حيوانية ،أو سوائل اجلسم مبا يف ذلك الدم ومشتقاته واإلفرازات
البشرية واملالبس امللوثة والقفازات و املسحات و احملاقن واألدوات احلادة امللوثة
واألدوية التالفة منتهية الصالحية ،واملواد الكيماوية ،واملواد املشعة اخلطرة على الصحة
ما مل تكن مصنفة خالف ذلك.
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املادة الثانية :ضوابط ترخيص عيادة احلجامة
 .1يتم منح ترخيص عيادة احلجامة من املركز بعد استيفاء الشروط الالزمة اليت حتددها هذه الالئحة.
 .2يمكن أن يتم إنشاء عيادة احلجامة بشكل مستقل عن أي مؤسسة صحية أخرى ،أو ضمن أي مؤسسة
صحية أخری.
 .3ال يسمح مبمارسة احلجامة يف أي مكان آخر خارج املؤسسات اليت مت حتديدها يف الفقرة( )2أعاله.
 .4ال يسمح مبمارسة أي ختصص صحي آخر يف عيادة احلجامة.
 .5يشرتط أن تكون ملكية عيادة احلجامة المستقلة أو المؤسسة الصحية التي تشمل تلك العيادة ملكية
سعودية.
 .6يشرتط يف مالك العيادة أن يكون سعوديا وأال يعمل يف أي مرفق صحي تابع للدولة سواء على
وظائف اخلدمة املدنية أو وظائف التشغيل الذايت أو وظائف الشركات املشغلة ملستشفيات الدولة.
 .7يشرتط أن يكون لكل عيادة للحجامة مدير فين سعودي حيمل شهادة البكالوريوس يف أحد فروع
العلوم الصحية ومسجالى ومصنفاى من اهليئة ومسجالى ومصنفاى ومرخصاى من املركز ومتفرغاى تفرغاى كامالى
هلا.
 .8يشرتط أن يكون لكل عيادة للحجامة طبيب حيمل شهادة البكالوريوس يف الطب واجلراحة على األقل
وأن يكون مسجالى ومصنفاى من اهليئة ومسجالى ومصنفاى ومرخصاى من املركز ومتفرغا تفرغاى كامالى هلا .
 .9التعاقد مع إحدى الشركات املتخصصة واملرخصة للتخلص اآلمن من النفايات الطبية .
 .11تتحمل عيادة احلجامة املسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من ممارس احلجامة أو املمارسني
الصحيني يف العيادة .
 .11مينح الرتخيص بافتتاح عيادة احلجامة مبوافقة املدير التنفيذي للمركز أو من ينيبه.
 .12االلتزام مبا ورد يف (امللحق رقم 1و )2خبصوص مواصفات عيادة احلجامة وأدواهتا.
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املادة الثالثة :ضوابط الرتخيص ملمارس احلجامة
ال جيوز لعيادة احلجامة تشغيل ممارسي احلجامة أو غريهم من املمارسني الصحيني إال بعد حصوهلم على
ترخيص وتصنيف من اهليئة كممارس صحي ومن املركز كممارس حجامة ،ويشرتط للرتخيص ملمارس
احلجامة ما يلي:
 .1ممارس حجامة طبيب :وهو الذي يحمل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة على األقل
ويشترط أن:

أ .يكون مسجال ومصنفا يف اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
ب .يكون مسجالى ومرخصاى يف املركز.

ج .جيتاز االختبار الشفهي والتحريري والعملي املؤهل للرتخيص من املركز.
د .يكون حاصال على دورة تدريبية يف احلجامة من جهة معتمدة للتدريب من املركز واجلهات
ذات االختصاص.
ه .أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.
و .يشرتط حصول ممارس احلجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من
خلوه من األمراض املعدية مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس اإليدز أو متالزمة العوز املناعي
وااللتهاب الكبدي الفريوسي (يب) و (سي) ومرض الدرن .

 .2ممارس حجامة غير طبيب :وهو الذي يحمل مؤهل جامعي في العالج الطبيعي أو التمريض أو
الطب البديل والتكميلي ويشترط أن:

أ .يكون مسجال ومصنفا يف اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
ب .يكون مسجالى ومرخصاى يف املركز.
ج .جيتاز االختبار الشفهي والتحريري والعملي املؤهل للرتخيص من املركز.
د .يكون حاصال على دورة تدريبية يف احلجامة من جهة معتمدة للتدريب من املركز واجلهات
ذات االختصاص.
ه .أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.
و .يشرتط حصول ممارس احلجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من
خلوه من األمراض املعدية مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس اإليدز أو متالزمة العوز املناعي
وااللتهاب الكبدي الفريوسي (يب) و (سي) ومرض الدرن .
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 .3فني حجامة :من لديه دبلوم فني صحي بعد الثانوية لمدة سنتين ونصف أو دبلوم في الطب
البديل والتكميلي ويشترط أن:

أ .يكون مسجال ومصنفا يف اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
ب .يكون مسجالى ومرخصاى يف املركز.
ج .جيتاز االختبار الشفهي والتحريري والعملي املؤهل للرتخيص من املركز.
د .يكون حاصال على دورة تدريبية يف احلجامة من جهة معتمدة للتدريب من املركز واجلهات
ذات االختصاص.
ه .أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.
و .يشرتط حصول ممارس احلجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من
خلوه من األمراض املعدية مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس اإليدز أو متالزمة العوز املناعي
وااللتهاب الكبدي الفريوسي (يب) و (سي) ومرض الدرن .
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املادة الرابعة :مدة و رسوم الرتخيص والتجديد
 .1مدة رسوم الترخيص والتجديد لعيادة الحجامة:

أ .جيب على طالب الرتخيص الفتتاح عيادة احلجامة أن يدفع الرسم املقرر وفقاى ملا هو مقرر.
ب .مدة الرتخيص لعيادة احلجامة ثالث سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح الرتخيص النهائي وجيوز
جتديد الرتخيص ملدة أخرى بعد التأكد من توافر كافة الشروط واملتطلبات اليت تنص عليها هذه
الالئحة واليت منح الرتخيص لعيادة احلجامة مبوجبها.
ج .جيب دفع الرسم املقرر للرتخيص بافتتاح عيادة احلجامة أو جتديده قبل صدور الرتخيص أو
جتديده.

 .2مدة رسوم الترخيص والتجديد لممارس الحجامة:

أ .جيب على طالب الرتخيص مبمارسة احلجامة أن يدفع الرسم املقرر وفقاى ملا هو مقرر.

ب .مدة الرتخيص ملمارس احلجامة ثالث سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح الرتخيص وجيوز جتديد
الرتخيص ملدة أخرى بعد التأكد من توافر كافة الشروط واملتطلبات اليت تنص عليها هذه الالئحة
واليت منح الرتخيص ملمارس احلجامة مبوجبها.
ج .جيب دفع الرسم املقرر للرتخيص بافتتاح ملمارسة احلجامة أو التجديد قبل صدور الرتخيص أو
جتديده.
 .3تجديد الترخيص:

جيدد ترخيص عيادة احلجامة واملمارس كل ثالث سنوات بنفس الرسوم.

املادة اخلامسة :إلغاء و انتهاء ترخيص عيادة احلجامة
 .1يعترب الرتخيص الغيا دون حاجة إىل أي إجراء من قبل املركز يف حالة عدم حصول مالك عيادة
احلجامة على موافقة املركز على نقل امللكية إىل مالك آخر أو تغيري مكان العيادة.
 .2ينتهي الرتخيص يف احلاالت اآلتية:
أ .انتهاء مدته دون طلب املرخص له جتديده وال حيول ذلك دون التقدم بطلب احلصول على
ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
ب .مضي ستة أشهر من وفاة مالك عيادة احلجامة وجيوز ابقاء الرخصة ملصلحة الورثة طوال
املدة اليت حيددها املركز وفقا لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة بطلب خالل ستة أشهر
من تاريخ الوفاة.
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املادة السادسة :إلغاء وانتهاء ترخيص ممارس احلجامة
 .1يعترب الرتخيص الغيا يف احلاالت التالية:
أ .إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الرتخيص دون العمل به.
ب .إذا مل يتقدم ممارس احلجامة بطلب جتديد الرتخيص قبل انتهاءه ويعترب الرتخيص الغيا من
تاريخ انتهاء مدته دون جتديد.
ج .إذا غري ممارس احلجامة مكان عمله أو إذا مارس ختصصا صحيا آخر يف عيادة احلجامة.
د .إذا صدر قرار من املركز بإيقاف الرتخيص أو الغائه.
ه .وفاة صاحب الرتخيص.
 .2ينتهي ترخيص ممارس احلجامة بعدم جتديد ترخيص عيادة احلجامة اليت يعمل هبا أو بعدم جتديد عقد
العمل أو بانعدام اللياقة الصحية.

املادة السابعة :سالمة وصحة ممارس احلجامة
 .1يشرتط حصول ممارس احلجامة على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من خلوه من
األمراض املعدية مبا يف ذلك اإلصابة بفريوس اإليدز أو متالزمة العوز املناعي وااللتهاب الكبدي الفريوسي
(يب) و(سي) ومرض الدرن.
 .2جيب على ممارس احلجامة ذو النتائج السلبية لاللتهاب الكبدي الفريوسي (يب) أن يأخذ سلسلة تطعيم
فريوس (يب).

 .3جيب االحتفاظ جبميع نتائج فحوص ممارس احلجامة اخلاصة بأمراض الدم الفريوسية والتطعيم موثقة مبلفات
عيادة املوظفني بعيادة احلجامة.
 .4يتم إعادة إصدار الشهادة الصحية املشار إليها يف الفقرة ( )1أعاله كل ثالث سنوات بعد إجراء الكشف
والفحوصات املطلوبة.
 .5جيب االلتزام بالتعليمات الرمسية يف حاالت التعرض للوخز باإلبر واآلالت احلادة أثناء إجراء احلجامة مبا
فيها اإلبالغ الفوري لقسم مكافحة العدوى بالشؤون الصحية باملنطقة.
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املادة الثامنة :احملجوم
 .1جيب أخذ وتدوين التاريخ املرضي للمحجوم يف السجل الطيب قبل إجراء احلجامة من قبل الطبيب
املختص.
 .2جيب قياس وتدوين العالمات احليوية للشخص مبا يف ذلك :درجة احلرارة ،والنبض ،وضغط الدم،
وسرعة التنفس باإلضافة إىل قياس نسبة اهليموجلوبني وسرعة النزف والتجلط قبل إجراء احلجامة.
 .3جيب أخذ إذن كتايب من احملجوم أو من ينوب عنه قبل إجراء احلجامة وفق النموذج املعد من املركز.

املادة التاسعة :السجالت الصحية
 .1جيب أن يتوفر يف عيادة احلجامة نظام للمعلومات يالئم حجم العمل هبا وأن يوفر كحد أدىن ما يلي:
أ .الئحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملني وحقوقهم وواجباهتم
وإجازاهتم ومواصفات الزي لكل فئة واألوراق واملطبوعات الرمسية للمؤسسة.
ب .أنظمة حديثة لتسجيل املواعيد واالستالم.
ج .سجل طيب لكل حالة حيتوي على املعلومات الشخصية والتاريخ املرضي ونتائج العالمات
احليوية والفحوصات املعملية والتشخيص وتاريخ إجراء احلجامة ووثيقة إذن احملجوم أو من
ينوب عنه واملضاعفات املصاحبة للحجامة وفق استمارة معتمدة من املركز.
 .2تلتزم عيادة احلجامة بتزويد إدارات الطب البديل والتكميلي باملناطق بتقرير دوري كل ثالثة أشهر عن
حاالت احلجامة اليت أجريت ويرسل رمسياى بالربيد و إلكرتونياى عرب موقع املركز على شبكة اإلنرتنت.
 .3يتم حفظ السجالت يف عيادة احلجامة وتعرض عند الطلب للمتابعة والتدقيق.
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املادة العاشرة :موانع احلجامة
مينع إجراء احلجامة يف احلاالت التالية:
 .1األطفال أقل من ( )12سنة.
 .2مرضى السرطان ومن يتعاطون العالجات الكيماوية واإلشعاع.
وجيرى له غسيل كلوي.
 .3املريض املصاب بالفشل الكلوي احلاد أو املزمن ُ
 .4املريض املصاب بالفشل الكبدي.
.5
.6
.7
.8

املصابون بأمراض سيولة الدم (كاهليموفيليا ومتالزمة فون ويل-برانت)
من يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب.
دوايل الساقني.
من يأخذ أدوية سيولة الدم (وورفني وهبارين وما يف حكمهما)

 .9ما يتم إضافته مستقبالى من قبل املركز.

املادة احلادية عشر :حماذير احلجامة
جيب مراعاة احلاالت التالية عند إجراء احلجامة:
 .1اجلوع أو الشبع الشديد.
 .2املرأة احلامل.
 .3مريض السكري الذي يشكو من اعتالل األعصاب الطرفية.
 .4من لديه رقع باجللد.
 .5وجود دمامل أو التهاب جلدي شديد.

 .6من يتناول األسربين أو أدوية عشبية بذات املفعول.
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املادة الثانية عشر :مكافحة العدوى
جيب االلتزام مبا ورد يف (امللحق رقم  )2املضاف هلذه الالئحة خبصوص إجراءات مكافحة العدوى للحجامة
والتخلص من النفايات الطبية واليت تشمل:
 .1غسل وتطهري األيادي.

 .2االستخدام الصحيح ألدوات الوقاية الشخصية.
 .3االلتزام بإجراءات منع التلوث.

 .4تنظيف وتطهري وتعقيم اآلالت واملستلزمات.
 .5تنظيف وتطهري البيئة واسطح العمل.
 .6معاجلة النفايات الطبية.

املادة الثالثة عشر :الرقابة واملتابعة وضبط اجلودة

 .1يتوىل املركز مهام الرقابة واملتابعة وضبط اجلودة لكل من عيادة احلجامة وممارسي احلجامة واألدوات
واحملجوم بصورة دورية.
 .2يقوم املركز بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية باملناطق واجلهات املختصة داخل الوزارة بتشكيل
جلان املراقبة.
 .3تكون جلنة من ثالثة أعضاء على األقل يف كل مديرية عامة ومديرية شؤون صحية يف املناطق واحملافظات
حبيث تكون مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها ،ويكون
هلا الصالحيات التالية:
أ .زيارة عيادات احلجامة بصورة دورية للتأكد من التزامها جبميع الشروط العامة واخلاصة
واملواصفات الفنية واإلدارية واملالية.
ب .اإلطالع على السجالت وتفقد األجهزة واملعدات.
ج .تعد اللجنة حمضراى يتضمن مالحظاهتا وتثبت فيه املخالفات اليت تسفر عنها الزيارات امليدانية
وترفق به الوثائق وترفعها للمركز.
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املادة الرابعة عشر :التسعري
تلتزم عيادة احلجامة مبتوسط أسعار خدمات احلجامة املختلفة الذي يعتمده املركز.
املادة اخلامسة عشر :التدريب
 .1جيب أن يتلقى ممارس احلجامة دورة تدريبية يف جهة معتمدة للتدريب من املركز واجلهات ذات
االختصاص وفق آلية يضعها املركز.
 .2جيب أن يشمل التدريب النواحي النظرية والعملية ملمارسة احلجامة وفقاى للمنهج التدرييب املوضح
(بامللحق رقم . )3
مقره او بالتعاون مع مراكز التدريب و املعاهد
 .3جيب أن يكون التدريب حتت إشراف املركز سواءى يف ّ
اخلاصة املعتمدة لديه وبساعات معتمدة .
املادة السادسة عشر :املخالفات و العقوبات

أوال :مخالفة عيادة الحجامة:
أ .يعاقب كل من قام بفتح عيادة ملمارسة احلجامة دون ترخيص بالعقوبات التالية :
 -1إغالق عيادة احلجامة واحلرمان من احلصول على ترخيص ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد
عن سنتني من تاريخ االغالق .
 -2غرامة مالية ال تقل عن ( )51111مخسني الف لاير .
ب .تعاقب عيادة احلجامة املنتهية فرتة ترخيصها بغرامة مالية ( )31111ثالثون ألف لاير .
ج .مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها الئحة أخرى يعاقب عليها كل من خيالف أي حكم
من احكام هذه الالئحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية :
 -1غرامة مالية ال تقل عن ( )11111عشرة االالف لاير وال تزيد عن ( )111111لاير مائة الف لاير .
-2إغالق عيادة احلجامة ملدة ال تزيد عن ستني يوم .
-3سحب الرتخيص وال جيوز لصاحب الرتخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إال بعد مضي سنتني على
األقل بعد تنفيذ قرار سحب .

ثانيا :مخالفة

الممارس:

خيضع ممارس احلجامة ،ألحكام الفصل الثالث (املسؤولية املهنية) من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )59/وتاريخ 1426/4/11هـ.
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املادة السابعة عشر :أحكام عامة
أي إجراءات قائمة لرتاخيص ممارسة احلجامة من أي جهة أخرى غري املركز.
 .1يُلغي صدور هذه الالئحة ّ

 .2على املنشآت اليت متارس احلجامة وقت صدور هذه الالئحة ومل حتصل على الرتخيص املطلوب ،
التقدم إىل املركز خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من اعتماد هذه الالئحة للحصول على الرتخيص
الالزم .
 .3تعد املالحق املرفقة جزء ال يتجزأ من هذه الالئحة.

11

املالحق
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ملحق رقم  :1مواصفات عيادة الحجامة وأدواتها:
 .1مكتب بطاوالت وكراسي بالعدد املناسب.

األسرة الطبية (حسب املطلوب) لفحص احملجوم ،وإلجراء احلجامة .وتكون مغطاة
 .2عدد من َّ
بالبالستيك .ويوضع عليها الورق أو األغطية املعقمة ذات االستخدام الواحد.
 .3دوالب نظيف حلفظ التجهيزات واملستلزمات الطبية.
 .4طاولة متحركة  Surgical Trolleyجمهزة بالتجهيزات اجلراحية الطبية الالزمة لكل من جترى
له حجامة رطبة.
 .5جهاز احلجامة ذو االستخدام الواحد املسجل واملرخص واملفسوح من قطاع األجهزة الطبية
باهليئة العامة للغذاء والدواء .
 .6جهاز قياس ضغط الدم.
 .7جهاز لقياس درجة حرارة اجلسم.
 .8مساعة طبية.

 .9مستلزمات طبية كاملشارط والشاش واملطهرات والقفازات املعقمة.
 .10األدوية اليت قد حيتاج إليها ممارس احلجامة لعالج املضاعفات.
 .11أدوات احلالقة.

 .12جهاز تعقيم لألدوات األخرى ذات العالقة.

 .13أن تتوفر يف عيادة احلجامة الشروط الصحية واملواصفات اهلندسية والتوزيع املناسب وأن
يكون حمتوياى على األثاث واملعدات واألجهزة الطبية وغري الطبية الالزمة.
 .14أن يتم ختصيص أماكن مناسبة النتظار الرجال وأخرى منفصلة النتظار النساء مع توفري
األثاث املناسب لكل منهما.
 .15أن تكون أماكن حجامة النساء منفصلة متاماى عن الرجال ويعمل هبا كوادر نسائية فقط.
 .16أن تتوفر يف عيادة احلجامة أدوات اإلسعافات األولية .
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ملحق رقم  :2إجراءات مكافحة العدوى:
 .1غسيل وتطهير األيدي :
أ .جيب توفري مستلزمات غسل األيدي املطلوبة من أحواض خمصصة لغسل األيدي وصابون ومواد مطهرة
لأليدي ومناشف ورقية للتجفيف بشكل كاف.
ب .ميكن توفري مضخات أو حاويات اجلل الكحويل كبديل لغسل األيدي.
ج .جيب التزام ممارس احلجامة بغسل وتطهري األيدي باستخدام املطهر الكحويل (من  21إىل  31ثانية)
حىت متام اجلفاف وذلك:
 قبل إجراء احلجامة.

 بعد إجراء احلجامة وخلع أدوات الوقاية الشخصية املستخدمة كالقفازات املعقمة وغري املعقمة
وقفازات اخلدمة الشاقة واملرايل البالستيكية أحادية االستخدام واألقنعة اجلراحية.
د .تغسل األيدي بالصابون لفرتة زمنية ( 61 – 41ثانية) عند اتساخها ظاهريا أو تلوثها بالدم أو احد
سوائل اجلسم أو بعد التعامل مع املخلفات والنفايات الطبية.

 .2االستخدام الصحيح ألدوات الوقاية الشخصية:
أ .جيب توفري مستلزمات الوقاية الشخصية بشكل كاف و منتظم يف غرفة إجراء احلجامة وتشمل قفازات
معقمة وغ ري معقمة و قفازات اخلدمة الشاقة و مرايل بالستيكية وأقنعة جراحية وجيب أن تكون مجيعها من
ذوات االستخدام الواحد.
ب .جيب التزام ممارس احلجامة والعاملني بغرفة إجراء احلجامة باستخدام أدوات الوقاية الشخصية بأسلوب آمن
قبل وأثناء إجراء احلجامة وذلك:
 باستخدام القفازات املعقمة عند إجراء تشريط اجللد أو الغيار على أماكن تشريط اجللد .
 استخدام القفازات غري املعقمة عند التعامل مع املستلزمات أو الغيارات امللوثة.
 استخدام قفازات اخلدمة الشاقة عند إجراء تنظيف املستلزمات أو اآلالت امللوثة أو مجع ونقل
النفايات الطبية.

 استخدام املرايل البالستيكية أحادية االستخدام عند توقع تلوث مالبس احلجام بالدم أو أحد سوائل
اجلسم.

 استخدام القناع اجلراحي عند إجراء احلجامة.
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ج .جيب عدم ارتداء أدوات الوقاية الشخصية بشكل مستمر ،وعدم استخدامها بعد تلوثها يف التعامل مع
األسطح واملستلزمات النظيفة إذ جيب ارتداءها قبل احلجامة مباشرة وخلعها والتخلص منها بعد احلجامة
مباشرة.
د .جيب االلتزام بغسل وتطهري األيدي بعد خلع أدوات الوقاية الشخصية املستخدمة أثناء إجراء عملية
احلجامة.

 .3االلتزام بإجراءات منع التلوث:
أ .جيب توفر املستلزمات النظيفة واملعقمة ذات االستخدام الواحد كاألدوات واملشارط املعقمة ومطهرات اجللد
أو املسحات الكحولية وغيارات شاش معقمة و كؤوس تفريغ اهلواء.
ب .جيب االحتفاظ مبخزون املستلزمات النظيفة واملعقمة بصورة آمنة.

ج .جيب التزام ممارس احلجامة باستخدام األساليب املانعة للتلوث أثناء إجراء احلجامة كما يلي:

 يف حالة الضرورة إلزالة الشعر يفضل استخدام رأس معقمة للماكينة الكهربائية لكل
مريض على حده ،وتعقيمها بني كل مريض وآخر ،أو استخدام رأس ماكينة ذو استخدام
واحد.

 يف حالة تعذر إزالة الشعر يوضع جل جراحي للشعر.
 تطهري جلد املريض قبل إجراء احلجامة الرطبة ولفرتة زمنية مناسبة باستخدام مطهرات
جلدية معتمدة من اهليئة العامة للغذاء والدواء .
 استخدام مستلزمات معقمة وأحادية االستخدام.

 عدم فتح أغلفة املستلزمات النظيفة أو املعقمة أحادية االستخدام .ويتم التخلص من
املستلزمات املتبقية حىت وان مل تستخدم بعد االنتهاء من احلجامة مباشرة.
 حيظر استخدام أية أدوات أو مستلزمات ملوثة أو يشتبه يف تلوثها.

 .4تنظيف وتطهير وتعقيم اآلالت والمستلزمات:

أ .جيب إجراء إعادة معاجلة املستلزمات متكررة االستخدام بالتنظيف والتطهري و التعقيم بطريقة صحيحة
وآمنة بني كل مريض وآخر.
ب .جيب موافقة عمليات التنظيف والتطهري و التعقيم ملعايري اجلودة املطلوبة (مطهرات معتمدة ولفرتات زمنية
مناسبة واستخدام أجهزة معتمدة للتعقيم على درجات حرارة وضغوط وملدد زمنية مطابقة ملعايري
اجلودة).
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 .5تنظيف وتطهير البيئة وأسطح العمل:
أ .جيب أن توافق مواصفات أسطح العمل والبيئة املعايري القياسية املطلوبة من حيث سهولة التنظيف وقابليتها
للتنظيف والتطهري املتكرر وعدم تأثرها باستخدام املنظفات واملطهرات.

األسرة
ب .يفضل استخدام أغطية واقية للبيئة وأسطح العمل كلما أمكن ذلك (مثل أغطية الكراسي أو َّ
العازلة أحادية االستخدام)
ج .جيب مراعاة حتضري وإعداد سوائل تنظيف وتطهري األسطح بصورة صحيحة حسب التعليمات املكتوبة
على عبوة املطهر.
د .حيب توفر املستلزمات الالزمة للتعامل مع انسكاب الدم والسوائل احليوية مع وجود إجراءات مكتوبة
باللغتني العربية واإلجنليزية للقيام بذلك بأسلوب صحيح وآمن.

 .6معالجة النفايات الطبية:
أ .جيب توفر املستلزمات املطلوبة لفصل النفايات الطبية املوافقة للمواصفات املطلوبة بصورة كافية وبأماكن
مناسبة من حاويات وأكياس للنفايات الطبية اخلطرة والنفايات العادية وحاويات للتخلص من النفايات احلادة.
ب .جيب التزام ممارس احلجامة بفصل النفايات الطبية بصورة صحيحة.

ج .جيب وجود إجراءات مكتوبة باللغتني العربية واإلجنليزية للوقاية من اإلصابة باألدوات احلادة مثل:
 عدم ملس سن اإلبرة أو تغطيته قبل التخلص منها.

 توفري حاويات التخلص من األدوات احلادة بأحجام خمتلفة بأماكن قريبة من مناطق العمل.
 إلقاء خملفات املنشأة يف حاويات الشركات املخصصة لذلك.
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ملحق رقم  :3متطلبات التدريب لممارسي الحجامة:
 .1التدريب النظري:
-

تاريخ الطب قدميا وحديثاى و مدارسه وممارساته.
احلجامة يف احلضارات الفرعونية واليونانية والصينية وعهد النبوة.
األحاديث الواردة يف احلجامة وخترجيها وشروحاهتا.
مواقع عمل احلجامة يف السنة النبوية واملواقع اليت تتوافق مع مواقع اإلبر الصينية واملواقع اليت مت

جتريبها بالبحث العلمي.
 أوقات احلجامة. األحباث احلديثة عن احلجامة.-

نظريات عمل احلجامة يف الطب الشعيب والطب احلديث.
احلجامة الوقائية وفوائدها ومواقعها وأوقاهتا ،واحلجامة العالجية.
خماطر وموانع احلجامة.
أخالقيات املهنة.

-

التعقيم والتطهري.
األمراض املعدية.
األمراض املنقولة عن طريق الدم.
األمراض املنقولة عن طريق الرذاذ.

 اإلسعافات األولية دورة معتمدة يف اإلنعاش القليب الرئوي -مكافحة العدوى

 البكترييا والفريوسات . علم وظائف وتشريح األعضاء. التخلص من النفايات. .2التدريب العملي والتطبيقي:

 كيفية أخذ التاريخ املرضي وقياس العالمات احليوية للمحجوم. كيفية الكشف السريري. التحاليل املخربية. حتديد مواقع احلجامة. -آلية اخلدش والتشريط.
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 آلية حتديد كمية دم احلجامة. مكافحة العدوى. التخلص اآلمن من النفايات. -التوثيق ومتابعة املريض.
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