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 المقدمة
ار الوقت بغرض تعميم الفائدة وإختصنبذة عن المستشفى إضافة إلى توضيح بعض األنظمة المتعلقة بإجراءات اإلحالة و القبول 

م( بغرض 5391هـ )5931والجهد. لقد تم إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بمدينة الرياض في عام 
تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمميزة والتي تضاهي أفضل الخدمات المتوفرة في المراكز الطبية المرموقة في العالم والتي 

توفيرها عبر المستشفيات المحلية. وبعبارة أخرى فإن المستشفى يعالج فقط الحاالت المرضية المستعصية والمحولة إليه يصعب 
من قبل الهيئات الطبية المحلية أو المستشفيات المركزية المعتمدة بسبب عدم توفر إمكانية العالج أو التشخيص لدى المستشفيات 

 .المحلية

 :التاليك ى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثوالقبول لدإجراءات اإلحالة 

 يتم فقط قبول الحاالت المرضية التي ال يتوفر لها عالج أو تشخيص في المستشفيات المحلية. 
  تقدم اإلحالة أو العرض المباشر بعد إحضار تقرير طبي مفصل من أحد المستشفيات المركزية/المعتمدة عن الحالة

 ى مركز قبول اإلحاالتوتقديمه إل
  تعرض كافة التقارير على اللجان واألقسام الطبية المختصة لوضع التوصيات حول إمكانية قبول الحالة وتقديم

 .الرعاية التخصصية الالزمة
  يتم إعطاء المريض أو من يمثله بطاقة مراجعه بغرض المتابعة ويمكنه التعرف على نتيجة العرض)القبول أو

باستمرارية العالج و المتابعة في المستشفى المحيل أو المستشفيات المحلية( حيال طلب العالج المقدم من التوصية 
 .قبله خالل يوم عمل رسمي وسيتم إعالمك بنتيجة العرض سواء بالموافقة أو االعتذار

 :مواطني المملكة العربية السعودية

تخصصية المجانية لمواطني المملكة العربية السعودية الذين يعانون من نصت التوجيهات السامية على تقديم الخدمات الطبية ال
أحد األمراض التالية "ال سمح الله " وال يتوفر لهم عالج في المستشفيات المحلية أو المركزية على أن يقتصر العالج على 

 :ض. واألمراض هيالتخصصات التي أحيل المريض إليها مبدئيا أو لها عالقة مباشرة بالمرض األساسي للمري

 أمراض السرطان القابلة للعالج        
 جميع أنواع زراعة األعضاء  
 والجينية العيوب الوراثية 
 األمراض المرجعية 

كما يمكن للمرضى الذين يعانون من أمراض أخرى تحمل كلفة العالج في المستشفى أو تقديم ما يثبت تحمل جهة أخرى 
 :التكاليف مثل

 تجددها من قبل المريض كل ثالثة أو ستة اشهر أوامر العالج , ويتم . 
 قرارات الهيئات الطبية الصادرة من قبل مكاتب الهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة . 
 اإلحالة الرسمية من جهة عمل المريض إذا كان لديها اتفاقيات عالج مع المستشفى. 
 تشفىالتأمين الصحي التعاوني لدى الشركات المعتمدة من قبل المس.  

 : المتطلبات الالزمة للحصول على أهلية العالج الطبي

 تقرير طبي حديث ونموذج إحالة من المستشفى المحول. 
 صورة عن بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة اإلقامة لغير السعوديين. 
 نموذج بيانات المريض الشخصية وإقرار الموافقة على العالج العام إكمال. 
  أذا تطلّب األمر العقمنموذج حاالت. 
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 نظرة عامة

الحاالت الطبية المحولة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز  تقدم هذه الخدمة إمكانية االستفسار وتتبع طلب

الحصول على معلومات حالة الطلب دون الحاجة إلى زيارة المستشفى. المستخدم من األبحاث، والتي تمكن  

 

 آلية االستخدام

  .في أي وقت المريض أو الشخص المقدم لطلب اإلحالة بإمكانه الدخول إلى الرابط أدناه والتحقق من حالة اإلحالة 

  

 دخول على الرابط أدناه .1

https://kfshrcapps.kfshrc.edu.sa/ReferralSystemWEB/track 

 

  رقم الجوال و رمز التحقق المعروض و إدخال رقم الحالة الطبية .2
 اضغط على بحث. .3

 

 

 

 

  

https://kfshrcapps.kfshrc.edu.sa/ReferralSystemWEB/track
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 النتائج المتوقعة من البحث
  دم ويتطلب من المستخ البحث بهذا الشكل. ةجحال أن اإلحالة الطبية تحتاج إلى اتخاذ إجراء معين ستظهرنتيفي

 .  392259959االتصال على الرقم الموحد للمستشفى 

  

  البحث بهذا الشكل.ستظهر نتيجة مقبولة الطبية  حالةاإلفي حال أن 
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 .ويتطلب من المستخدم طباعة بطاقة الموعد من خالل خيار التفاصيل 
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  خطاب القبول، لتسهيل بعض الخدمات التي قد يحتاجها المريض من قبل الهيئة وكذلك يمكن المستخدم بطباعة

 الطبية المعنية من خالل خيار نموذج القبول.
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  البحث بهذا الشكل. نتيجةتظهر  الطبية تحت المعاينة حالةاإلفي حال أن 

 

 

  يضاتخاذ القرار لقبولة حالة المرالطبية غير مكتملة و تحتاج لبعض المستندات التي تعزز من  حالةاإلفي حال أن 

 .البحث بهذا الشكل نتيجةتظهر 
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  بالنقر على نموذج المتطلبات يظهر النموذج أدناه لشرح ما هو المتطلب او المستند المطلوب من قبل اللجنة الطبية 

 المختصة لقبول حالة المريض.

 

 


