اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
املركز الوطين للطب البديل والتكميلي

متطلبات الرتخيص لعيادة احلجامة
جيب على كل منشأة أن يكون لديها التالي:
 .2مالككس سككعودي وال يعمككل ر أي مرفككب صككحي تككابع للدولككة سككواء علككى وأككائ ا دمككة املدنيككة أو وأككائ التشككغيل الككذاتي أو وأككائ




 .3مدير فين سعودي ويشرتط أن يكون:



 .1منشأة جمهزة على شارع رئيسي هلا مدخل خاص بعيادة احلجامة ومنفصلة عن أي نشاط آخر.
الشركات املشغلة لدى املستشفيات احلكومية.

.4

أ.

حاصل على بكالوريوس ر أحد فروع العلوم الصحية.

ب.

متفرغ.

ت.

حاصل على دورة احلجامة املعتمدة ومصنّ من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.

ث.

مسجالً ومصنفًا من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.

ج.

حيب للمالس الطبيب أن يكون املدير الفين للعيادة.

وجود طبيب ر العيادة.
(مسجل ومصن من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية ومسجل ومصن ومرخص من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي).

.5

ترخيص موقع من األمانة أو البلدية.

.6

سجل جتاري موضح فيه نشاط احلجامة.

.7

رخصة من الدفاع املدني.

.8

التعاقد مع إحدى الشركات املرخصة للتخلص اآلمن من النفايات.

.9

دفع الرسوم املقررة.

 .10إحضار قائمة بأسعار خدمة احلجامة بعد النظر إىل "اآللية اإلسرتشادية لتحديد تسعرية خدمات عيادات احلجامة".









جيب أن تتوافر يف عيادة احلجامة األدوات التالية:
 .1مكتب بطاوالت وكراسي.
 .2عدد من األسرة الطبية.
.3

أغطية لألسرة ورقية ذات اإلستخدام الواحد.

.4

طاولة جراحية متحركة وأدواتها الطبية.

.5

جهاز احلجامة ذو اإلستخدام الواحد املعتمد من اهليئة العامة للغذاء والدواء.

.6

جهاز قياس ضغط الدم وقياس احلرارة ومساعة طبية.

.7

املستلزمات الطبية كاملشارط اجلراحية ذات االستخدام الواحد والشاش واملطهرات.

.8

أدوات الوقاية الشخصية كالقفازات بأنواعها وكمامات واقية وغطاء الرأس.

 .9أدوات وماكينة حالقة .
 .10جهاز تعقيم لألدوات االخرى ذات العالقة.
 .11توافر الشروط الصحية واملواصفات اهلندسية والتوزيع املناسب بالعيادة.
 .12إذا كانت العيادة للرجال والنساء فالبد من ختصيص أماكن للرجال وأخرى منفصلة للنساء سواء للحجامة أو اإلنتظار.
 .13توافر كادر نسائي فقط لعيادة النساء.
 .14توافر أدوات اإلسعافات األولية.
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متطلبات الرتخيص ملاماسيي احلجامة

يُشرتط على مماسس احلجامة:
 .1أن يكون مسجالً ومصنفًا من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية.
 .2أن يكون حاصالً على الدورة التدريبية ر احلجامة املعتمدة من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.
 .3أن جيتاز اإلختبار الشفهي والتحريري والعملي املؤهل للرتخيص من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.
ال ومصنفًا من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.
 .4أن يكون مسج ً
 .5أن ال يكون قد سبب احلكم عليه ر جرمية خملة بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.
 .6إرفاق شهادة صحية تفيد خبلوه من االمراض املعدية كاإليدز واإللتهاب الكبدي الفريوسي (بي وسي) ومرض الدرن وغريها.
 .7أن يكون قد مت تطعيمه ضد اإللتهاب الكبدي الفريوسي (بي).
 .8إرفاق عقد عمل ر عيادة حجامة مرخصة من قبل املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.
 .9دفع الرسوم املقررة.











فئات مماسيي احلجامة:
أوالً :مماسس حجامة طبيب:
.1

حيمل درجة البكالوريوس ر الطب واجلراحة على األقل.

.2

حاصل على الدورة التدريبية ر احلجامة لألطباء املعتمدة من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.




ثانيًا :مماسس حجامة غري طبيب:
.1

حيمل مؤهل جامعي ر العالج الطبيعي أو التمريض أو الطب البديل والتكميلي.

.2

حاصل على الدورة التدريبية ر احلجامة للفئات الصحية املساعدة املعتمدة من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.




ثالثًا :فين حجامة:
.1

حاصل على دبلوم فين صحي بعد الثانوية ملدة سنتني ونص (ر العالج الطبيعي أو التمريض) أو دبلوم ر الطب البديل والتكميلي.

.2

حاصل على الدورة التدريبية ر احلجامة للفئات الصحية املساعدة املعتمدة من املركز الوطين للطب البديل والتكميلي.
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آلية ايرتشاديه لتحديد تسعرية خدمات عيادات احلجامة
.1

حتديككد سككعر جلسككة احلجامككة الواحككدة دون النظككر لنككوع احلجامككة (جافككة أو رطبككة أو متزحلقككة أو غريهككا) أو دواعيهككا
(وقائية أو عالجية) أو عدد الكؤوس املستخدمة أو تعدد أنواعها ر اجللسة الواحدة.

 .2احلككد األعلككى للسككعر طبق كاً للفئككات الككر ميككنح املركككز الككوطين للطككب البككديل والتكميلككي الرتخككيص هلككا وهككي االطبككاء
(بككاختالف ختصصككاتهم ودرجككاتهم املهنيككة) والفئككات الطبيككة املسككاعدة (أخصككائي العككالج الطبيعككي والتمككريض والطككب
البديل والتكميلي) والفنيني (العالج الطبيعي والتمريض والطب البديل والتكميلي).
 .3السعر احملدد يشمل:
أ .فحص املراجع وحتديد مناسبته للحجامة من عدمها.
ب .عمل احلجامة.
ت .مجيع االدوات واملستلزمات املستخدمة خالل اجللسة.
 .4ال يوجككد كش ك طككل منفصككل ر عيككادات احلجامككة بغككرض التشككخيص أو العككالجو وإمنككا يككتم مقابلككة املراجككع وفحصككه
ملعرفة مناسكبة عمليكة احلجامكة حلالتكه وهكي جكزء ال يتجكزأ مكن جلسكة احلجامكة وهكى مكن واجبكات ومسكئوليات عيكادات
ومراكككز احلجامككة ويككتم االحتفككاأ بسككجل طككل مككدون بككه مجيككع معلومككات املراجككع واملوافقككة املسككتنرية وخطككة العككالج
واملتابعة لكل مريض.
 .5العيككادات واملراكككز الككر تقككدم خككدمات إضككافية مثككل :أمككاكن خاصككة لالسككتقبال أو خككدمات التوصككيل والضككيافة يككرت
تقدير تكلفتها إلدارة عيادة احلجامة املرخصة وقبول املراجع وتكون كإضافة للتسعرية االساسية.
 .6يرت احلد األدنى للتسعرية للمنافسة بني املراكز والعيادات مبا حيقب مصلحة املراجع.
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