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مــــقــــدمــــة

المقدمة:
أنشئت وزارة الصحة عام  1370هـ باملرسوم امللكي رقم ()8697/11/5؛ ألداء رسالتها الوطنية التي
تتلخص يف:
ضمان توفري الرعاية الصحية الشاملة واملتكاملة (الوقائية والعالجية والتأهيلية والتعزيزية) بما يتماىش مع
مبادئ الرشيعة اإلسالمية وأخالقيات املهن الصحية من خالل رفع مستوى الوعي الصحي واالرتقاء بمستوى
ونوعية الخدمات والنظم الصحية وتحسني أدائها وجودتها وتحقيق العدالة يف توزيع الخدمات الصحية كما ً
ونوعا ً عىل مختلف مناطق اململكة.
أخذت الخدمات الصحية بوزارة الصحة تنمو وتتطور عىل مر العصور بشكل ملحوظ نتيجة للدعم السخي والرعاية الكريمة
من لدن والة األمر  -يحفظهم الله  -حيث ترشف وزارة الصحة عىل تقديم حوايل ( )%60من إجمايل الخدمات الصحية يف
اململكة .وقد صاحب هذا التطور تحسنا ً ملحوظا ً يف املؤرشات الصحية حيث ارتفعت نسبة تحصني األطفال ضد األمراض
املعدية(الدفرتيا ،السعال الديكي ،الكزاز ،شــلل األطفال ،الدرن ،الحصبة ،الحصبة األملانية ،النكاف ،وااللتهاب الكبدي)
إىل أكثر من ( )%97وزادت نسبة األمهات الحوامل الالتي يتم توفري الرعاية الصحية لهن بواسطة كوادر طبية مؤهلة إىل
اكثر من (.)%97
انعكس هذا التحسن يف املؤرشات الصحية إيل ارتفاع صحة السكان حيث انخفض معدل وفيات األطفال الرضع إىل ()7.4
لكل  1000مولود حي كما انخفض معدل وفيات االطفال دون الخامسة إىل ( )8.6لكل  1000مولود حي وانخفض معدل
وفيات األمومة إيل ( )١٢لكل مائة أالف مولود كما ارتفع العمر املأمول عند الوالدة إىل ( )74,3عاماً.
بلغت نسبة االعتمادات املالية ( )% 7,2من إجمايل ميزانية الدولة.

يرتكز البناء التنظيمي لوزارة الصحة عىل قمة الهرم معايل وزير الصحة يعاونه معايل نائب للوزير إضافة إىل ستة وكالء
(وكيل للموارد البرشية ،وكيل للتخطيط واقتصاديات الصحة ،وكيل لإلمداد والشؤون الهندسية ،وكيل للمختربات وبنوك
الدم ،وكيل للخدمات العالجية ،وكيل للصحة العامة).
وتتبع الوزارة ثالث عرشة مديرية عامة للشؤون الصحية موزعة حسب املناطق اإلدارية ،تقوم بمهام اإلرشاف عىل تقديم
الخدمات الصحية يف املنطقة اإلدارية التابعة لها ،كما تتفرع عن بعض املديريات العامة الكربى ســبع مديريات رئيسة
تعمل عىل مساعدة ومساندة املديريات العامة يف تنفيذ وإدارة وتشغيل املرافق الصحية املنترشة يف كل منطقة ،وقد أعطيت
هذه املديريات مؤخرا ً الكثري من الصالحيات لحثها عىل تقديم خدمات أفضل وتفادي البطء يف اتخاذ القرارات؛ تماشيا ً مع
توجه الوزارة نحو انتهاج أسلوب الالمركزية يف أداء العمل.
كما اطلقت اململكة االسرتاتيجية االقتصادية الجديدة (التحول الوطني) 2020-2016( -م) والتي جاءت يف إطار خطة
تغيري تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد اململكة ويف هذا اإلطار أصدرت الوزارة يف (1437/2/21هـ) ميثاق وزارة الصحة
لتحقيق التحول الوطني الذي تم تقديمة إيل مجلس الشؤن االقتصادية والتنمية ،ويشتمل هذا امليثاق عيل أهداف ومبادرات
ستساهم يف تحقيق وعود برنامج التحول الوطني.
هناك توجيه من املقام السامي الكريم صادر بالربقية رقم (/7ب )26345/وتاريخ 1422/2/19هـ ينص يف الفقرة
ثانيا ً (ترفع الوزارات واملؤسسات العامة بما يف فيها الجامعات واألجهزة الحكومية األخرى التقارير السنوية التي تعدها
تنفيذا ً للمادة ( )29من نظام مجلس الوزراء ويحيلها الديوان مبارشة إىل مجلس الشورى ،ويبلغ الديوان الجهة التي رفعت
التقرير بالقرارات التي يصدرها مجلس الشورى بشأنها لدراستها.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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وبناءا ً عىل هذا التوجيه تقوم وزارة الصحة بإعداد تقرير اإلنجازات ســنويا ً وذلك حسب ما جاء يف منطوق املادة ()29
من نظام مجلس الوزراء عىل جميع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى أن ترفع إىل رئيس مجلس الوزراء خالل تسعني
يوما ً من بداية كل سنة مالية تقريرا ً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد يف الخطة العامة للتنمية خالل السنة املالية
املنقضية ،وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقرتحات لحسن سري العمل فيها.
ويعترب التقرير السنوي لوزارة الصحة من أهم اإلصدارات السنوية التي تقوم وزارة الصحة بإصدارها سنوياً ،وتنبع أهمية
هذا التقرير يف أنه يعكس ما قامت به الوزارة خالل العــام املنرصم من إنجازات ،والهدف من إعداد التقرير هو تحقيق
متطلبات املادة ( )29من نظام مجلس الوزراء املشار إليها بعالية ذلك بإعداد وثيقة شاملة تحتوي عىل ما قامت به الوزارة
من إنجاز خالل العام املايل السابق مقارنة بما تم إنجازه يف العام الذي سبقه.
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الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

الباب األول :التمويل
أو ً
ال :اعتمادات الميزانية
يعتمد نجاح التخطيط االســراتيجي ألي منظمة عىل توافق االعتمادات املالية مع أهداف تلك املنظمة ،وقد عملت وزارة
الصحة عىل تنفيذ السياسات املرسومة بخطط التنمية السابقة لتحقيق األهداف املرجوة وفق االسرتاتيجيات املوضوعة من
خالل االســتفادة من االعتمادات املالية لإلنفاق عىل تطوير املرافق الصحية القائمة والتوسع يف تقديم الخدمات الصحية
الجديدة لتلبية احتياجات كافة أفراد املجتمع من الخدمات الصحية سواء كانت توعوية أو وقائية أو عالجية وملواكبة الزيادة
يف النمو السكاني والتوسع الحضاري والتقدم الطبي.
وقد بلغت اعتمادات ميزانية وزارة الصحة للعام املايل1437/1436هـ قبل التعديل ( )62,342,539,000ريال بزيادة
مقدارها ( )2,357,179,000عن اعتماد العام املايل السابق 1436/1435هـ (قبل التعديل) البالغ ()59,985,360,000
ريال ،ونظرا لعدم كفاية هذه االعتمادات ملواجهة متطلبات توسع الخدمة فقد تم دعم امليزانية اثناء العام املايل 1437/36هـ
بمبلغ ( )14,880,951,200ريال لتغطية عجز ابواب امليزانية وبذلك بلغ إجمايل االعتمادات املالية ()77,223,490,200
ريال بزيادة مقدارها ( )7,317,649,160ريال عن اعتمادات العام 1436/35هـ بعد التعديل البالغ ()69,905,841,040
(معدل الزيادة حوايل  %10.64عن العام السابق) وبلغ املنرصف الفعيل ( )63,244,848,458,12ريال.

جدول ( )1اعتمادات الميزانية خالل أخر خمس سنوات (قبل التعديالت)

النسبة إلى الميزانية
العامة للدولة %

المنصرف الفعلي
وفق ًا للحسابات
الختامية

1433/1432
(2011م)

580.000.000.000

39.860.200.000

6.8

47.576.538.726

1434/1433
(2012م)

690.000.000.000

47.076.447.000

6.8

53.094.921.688

1435/1434
(2013م)

820.000.000.000

54.350.355.000

7.0

62.706.241.277

1436/1435
(2014م)

855.000.000.000

59.985.360.000

7.0

٦٩٫٠٦٠٫٧٧٣

1437/1436
(2015م)

860.000.000.000

62.342.539.000

7.2

63.244.848.458.12

السنة المالية (هـ) الميزانية العامة للدولة ميزانية وزارة الصحة

يالحظ من الجدول ( )1أعاله الزيادة يف نســبة ميزانية الصحة من إجمايل امليزانية العامة حيث بلغت النسبة  % 7,2يف
العام املايل 1437/36هـ مقارنة بنسبة  %7يف العام املايل  1436 /35هـ بزيادة قدرها .%0,2

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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الشؤون المالية:
تقوم وزارة الصحة يف ما يخص الشــؤون املالية بتوفري الدعم واملساندة لجميع قطاعات الوزارة ،من خالل تنفيذ املهام
واألنشطة املتعلقة باملســائل املالية ،وإنهاء جميع املعامالت املالية والرقابة عىل جميع مراحل الدورة املستندية للعمليات
املحاسبية والحسابية ،وكذلك العمل عىل رصف مستحقات الرشكات واألفراد املتعاملني مع الوزارة دون تأخري ،بما يسهم
يف بذل املزيد من الجهود والرُّقي بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع وذلك من خالل:
 التأكد من أن كافة املرصوفات تتم بنا ًء عىل األنظمة والتعليمات املالية ،وأن تكون بصورة منظمة وفق نظام آيل متكامل. توفري البيانات املالية ملتخذي القرار؛ من أجل مساعدتهم عىل اتخاذ القرار الصحيح ويف الوقت الصحيح. التأكد من التطبيق السليم لإلجراءات والتعليمات املالية يف الوزارة. مراقبة االعتمادات ،والعمل عىل الوصول إىل أعىل معدالت الرصف بكفاءة ويف أقل وقت ممكن. تقديم خدمات مالية متميزة ًوفقا لألنظمة والتعليمات ويف الوقت املحدد.
أهم اإلنجازات للعام المالي 1437/36هـ:
 قامت الوزارة بتنفيذ عمليات الرصف عىل ابواب الرصف عىل ابواب امليزانية بحسب االنظمة والتعليمات والتعاميم املنظمةلذلك بنسبة  %100من املستهدف.
التطوير في مجال الشؤون المالية:

 تم تنفيذ كافة عمليات الرصف عىل أبواب امليزانية األربعة حسب البنود والربامج واملشاريع املعتمدة يف امليزانية والتيتصل إىل ( )4.763عنرص وفقا ً لألنظمة والتعليمات والتعاميم املنظمة لذلك.
 اتخاذ االجراءات الالزمة نحو رصف كامل االعتمادات املخصصة للوزارة بكفاءة ويف أقل وقت ممكن والتي بلغت لهذاالعام 1437/36هـ مبلغ وقدره ( )63,244,848,458,12رياالً.
 تقديم خدمات مالية متميزة للمتعاملني مع الوزارة وفقا ً لألنظمة والتعليمات وبما يكفل وصول االستحقاق للمستفيدسواء كان موظفا أو رشكة أو مؤسسة ...الخ يف أرسع وقت.
 تم إعداد الجداول الشهرية والتقارير املالية وإصدار الحساب الختامي للوزارة يف املوعد املحدد. التنسيق مع الجهات الرقابية يف إنهاء ما تبديه من مالحظات وإيضاح وجهه نظر الوزارة بشأنها.التدريب :

 تدريب ( )90موظفا ً من جميع مناطق اململكة يف دولة تركيا حيث أستفاد منها مدراء الشئون املالية يف املناطق الصحيةورؤساء االقسام يف اإلدارة املالية وبنسبة بلغت  %100من املستهدف.

ثاني ًا :مقارنة اعتمادات الخطة مع اعتمادات الميزانية:
من خالل مقارنة اعتمادات العام املايل 1436/35هـ والعام املايل 1437/36هـ يف الجدول رقم ( )٢أدناه يالحظ الزيادة
يف االعتمادات املالية للعام املايل 1437/36هـ عن العام املايل 1436/35هـ نظرا ً للتوسع الكبري يف أعداد املرافق الصحية،
وحجم الخدمة املقدمة.
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الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

9.461.700

7.506.200

21.429.900

المعتمد
بالخطة

47.633.000

* املعتمد يف امليزانية بعد التعديل

املجموع العام

الباب الرابع
9.235.200

املجموع الفرعي 38.397.800

الباب الثالث

الباب الثاني

الباب األول

البيان

69.905.840
(بعد التعديل)

7.831.051

62.074.789

16.273.430

17.548.148

28.243.211

المعتمد في
الميزانية*
مليون ريال

٦٩٫٠٦٠٫٧٧٣
(بعد التعديل)

٧٫١٢١٫٩٨٨

٦١٫٩٣٨٫٧٨٤

١٦٫٢٥٩٫٩٢٤

١٧٫٥٠٣٫٣٠٦

٢٨٫١٧٥٫٥٥٤

المنصرف
الفعلي
مليون ريال

 1436/1435هـ

٪١٤٤٫٩

٪٧٧

٪١٦١

٪١٧١

٪٢٣٣

٪١٣١٫٤

للمعتمد
بالخطة%

٪٩٨٫٨

٪٩١

٪٩٩٫٧

٪٩٩٫٩

٪٩٩٫٧

٪٩٩٫٧

المعتمد
بالميزانية%

نسبة المنصرف

جدول ( )2مقارنة اعتمادات الميزانية للعام 1436/35هـ والعام 1437/36هـ

18.436.308.7

33.604.530

14.798.172

29.817.416

63,493,400

5,930,000

63.244.848 77,223,490
(بعد التعديل) (بعد التعديل)

3.447.932

4.617.979

57,563,400

72.605.511.2

60.196.915

15.581.327 20.564.672.5 22,322,100

8,712,800

26,528.500

المعتمد
بالخطة
مليون ريال

المعتمد في
الميزانية*
مليون ريال

المنصرف
الفعلي
مليون ريال

1437/1436هـ

%99.6

%58

%104.5

%75.76

%169.8

%112.39

للمعتمد
بالخطة %

%81.89

%74.66

%82.9

%75.76

%80.2

%88.7

للمعتمد
بالميزانية %

نسبة المنصرف

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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59.190.756.000

3.838.187.000

20.274.456.000

8.441.303.000

26.666.810.000

4.571.885.000

1.873.288.000

2.698.597.000

0.00

0.00

4.571.885.000

1.873.788.000

2.123.097.000

575.000.000

0.00

77.223.490.200

4.617.979.000

20.564.672.500

18.436.308.700

33.604.530.000

60.385.360.090.00

10.852.064.000.00

10,852,062,062,000

69.905.841.040.00

59.190.756.000

4.571.885.000

4.571.885.000

77.223.490.200

63.244.848.458.12

المصروف

13.978.641.741.88

٨٤٥٫٠٦٧٫٧٢٩٫٥٦

الوفر

٦٩٫٠٦٠٫٧٧٣٫٣١٠٫٤٤

المصروف

13.978.641.741.88

1.170.046.307.31

4.983.345.116.48

4.038.136.458.71

الوفر

63.244.848.458.12

3.447.932.692.69

15.581.327.383.52

14.398.172.241.29

29.817.416.140.62

3.787.113.859.38

حيث يالحظ من الجدولني( )4و( )5أعاله الزيادة يف االعتماد بعد ا لتعديل واملرصوف والوفر يف العام املايل 1437/36هـ مقارنة مع العام املايل 1436/35هـ.

جملة املرصوفات

مصروفات الميزانية

ربط الميزانية

المنقول منه

المنقول إليه

االعتماد بعد التعديل

جدول ( )5الحساب الختامي للسنة المالية 1437/ 1436هـ(إجمالي المصروفات في ميزانية العام المالي 1437/36هـ)

جملة املرصوفات

مصروفات
الميزانية
ربط الميزانية

المنقول منه

المنقول إليه

االعتماد بعد التعديل

جدول ( )4الحساب الختامي للسنة المالية 1436/1435هـ (إجمالي المصروفات في ميزانية العام المالي 1436/35هـ)

أوجه املقارنة يف جملة املرصوفات يف الحساب الختامي للسنتني املاليتني 1436/35هـ 1437/36-هـ:

جملة املرصوفات

الباب الرابع

الباب الثالث

الباب الثاني

الباب االول

مصروفات الميزانية

ربط الميزانية

المنقول منه

المنقول إليه

االعتماد بعد التعديل

المصروف

الوفر

جدول ( )3الحساب الختامي للسنة المالية 1437/ 1436هـ (إجمالي مصروفات الميزانية الباب االول ،الباب الثاني ،الباب الثالث ،الباب الرابع):
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الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

ثالث ًا :مؤشرات األداء المالي :
تتلخص أهم مؤرشات األداء املايل ألبواب امليزانية فيما ييل:

الباب األول( :الرواتب واألجور والبدالت)-
تم اعتماد ( )21وظيفة يف ميزانية العام املايل  1437/36هـ ،وهى ( )21وظيفة مستخدم مقارنة باعتماد ( )3,516وظيفة
يف ميزانية العام 1436/35هـ ،كان منها ( )176وظيفة ادارية و( )334وظيفة مستخدم و( )3,006وظيفة كادر صحى.
الباب الثاني( :النفقات التشغيلية):
تعاني الوزارة من نقص اعتمادات هذا الباب وخاصــة يف البند رقم ( )203والبند رقم ( )205وكذلك البند رقم ()223
والبند رقم ( ،)242كما أن زيادة بعض هذه البنود خالل العام املايل الحايل ال توازي االرتفاع املستمر يف االلتزامات عىل
جميع البنود ،كما ييل:
بند ( )203النقل الشخصي:

كان املعتمد يف ميزانية العام املايل  1437/1436هـ( )360مليون ريال بينمــا بلغ املنرصف الفعيل خالل العام املايل
الحايل  1437/36هـ( )626مليون ريال مقارنة بالعام املايل 1436/35هـ حيث بلغ املعتمد لهذا البند ( )360مليون
ريال واملنرصف ( )755مليون ريال وهذا االعتماد ال يغطي احتياجات الوزارة خاصة وان جزءا كبريا من اعتماد هذا البند
يرصف للخطوط الســعودية مقابل إصدار التذاكر للمتعاقدين وأرسهم الذين يمثلون نسبة عالية من منسوبي الوزارة
وكذلك املرىض املحولني من منطقة إىل أخرى أو إىل خارج اململكة.
بند ( )205إيجار الدور:

كان املعتمد لهذا البند يف العام املايل  1437/36هـ مبلغ( )689مليون ريال وبلغ املنرصف الفعيل خالل العام ()852
مليون ريال مقارنة بالعام 1436/35هـ حيث بلغ املعتمد لهذا البند( )689مليون ريال واملنرصف( )789مليون ريال.
كما تعاني الوزارة من ارتفاع إيجار املباني للمراكز الصحيــة وكذلك قدم الكثري من املباني مما يتطلب إحاللها بمباني
جديدة بأسعار أعىل ،كما تعاني الوزارة من مطالبة كثري من املالك برفع قيمة اإليجار نظرا ً الرتفاع اإليجارات وكذلك زيادة
عدد األطباء السعوديني املستحقني لبدل السكن.
بند ( )223األدوية والمستلزمات الطبية:

كان املعتمد لهذا البند يف العام املايل  1437/36هـ مبلغ( )5,255مليون ريال إذ تم دعم هذا البند بمبلغ ( )3,135مليون
ريال وبلغ املنرصف الفعيل خالل العام ( )8390مليون ريال مقارنة بالعام املايل 1436/35هـ حيث بلغ املعتمد لهذا
البند ( )4,550مليون ريال وبلغ املنرصف( )7,502مليون ريال وتم دعم هذا البند بمبلغ ( )5,003مليون ريال
وذلك لتأمني كميات األدوية والعقاقري لكافة املستشفيات واملراكز الصحية وخاصة بعد ارتفاع اسعار األدوية بشكل عام
وعىل األخص أمراض الكبد والقلب واألمراض املستعصية وأدوية زراعة األعضاء.
بند ( )242العالج:

كان املعتمد لهذا البند يف العام املايل  1437/36هـ مبلغ( )200مليون ريــال وبلغ املنرصف الفعيل خالل العام املايل
1437/1436هـ ( )6مليار مقارنة بالعام املايل 1436/35هـ حيث بلــغ املعتمد لهذا البند ( )200مليون ريال وبلغ
املنرصف الفعيل ( )5,700مليون ريال وذلك بسبب كثرة املرىض الذين يتم عالجهم بالخارج وكذلك عالج الحاالت اإلسعافية
الطارئة يف املستشفيات الخاصة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول ( )6يوضح مؤشرات االداء المالي للعام المالي 1437/36هـ مقارنة مع العام المالي 1436/35هـ:

مؤشر االداء المالي

الباب األول ( :الرواتب
واألجور والبدالت)

تم اعتماد (  )3516وظيفة

تم اعتماد ( )21وظيفة (مستخدم) يف ميزانية
العام املايل  1437/36هـ

الباب الثاني:
(النفقات التشغيلية):

بلغ املعتمد لهذا البند ( )200مليون ريال
وبلغ املنرصف الفعيل ( )5,700مليون
ريال.

كان املعتمد لهذا البند يف العام املايل
 1437/1436هـ مبلغ ( )200مليون
ريال وبلغ املنرصف الفعيل خالل العام املايل
1437/1436هـ ( )6مليار

بند (:)203
النقل الشخيص:

بلغ املعتمد لهذا البند ( )360مليون ريال
واملنرصف ( )755مليون ريال

كان املعتمد يف ميزانية العام املايل
 1437/1436هـ( )360مليون ريال بينما
بلغ املنرصف الفعيل( )626مليون ريال

بلغ املعتمد لهذا البند ( )4,550مليون
ريال وتم دعم هذا البند بمبلغ ()5,003
مليون ريال وبلغ املنرصف()7,502
مليون ريال

بلغ املعتمد لهذا البند يف العام املايل
 1437/1436هـ مبلغ
( )5.255مليون ريال إذ تم دعم هذا البند
بمبلغ ( )3.135مليون ريال وبلغ املنرصف
الفعيل خالل العام املايل1437/1436هـ
( )8390مليون ريال.

بلغ املعتمد لهذا البند ( )200مليون ريال
وبلغ املنرصف الفعيل
( )5,700مليون ريال.

كان املعتمد لهذا البند يف العام املايل
 1437/1436هـ مبلغ ( )200مليون
ريال وبلغ املنرصف الفعيل خالل العام املايل
1437/1436هـ ( )6مليار.

بند ( )223األدوية
واملستلزمات الطبية

بند (:)242
العالج
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العام المالي 1436/35هـ

العام المالي 1437/36هـ

الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

في مجال الموارد الذاتية :
أهم اإلنجازات للعام املايل 1437/36هـ:

إجمالي اإليرادات المالية الذاتية للوزارة في عام 2015م :

 بلغت إيرادات برنامج الخدمة الصحية بمقابل (العالج بأجر – الضمان الصحي) ( )300.000.000ريال مقارنة ب( )238.000.000ريال للعام 1436/35هـ.
 تجاوزت إيرادات برنامج التدريب بأجر ( )64.520.386ريال مقارنة ب ( )56.000.000ريال العام املايل 1436/35هـ. بلغت إيرادات االستثمار ( )16.349.368ريال مقارنة ب ( )15.000.000ريال العام املايل 1436/35هـ.جدول ( )7اجمالي االيرادات المالية الذاتية لوزارة الصحة للعام 2015م مقارنة مع العام 2014م:

م

االيرادات المالية الذاتية لوزارة الصحة

العام 2014م

العام 2015م

1

إيرادات برنامج الخدمة الصحية بمقابل
(العالج بأجر – الضمان الصحي)

 238.000.000ريال

 300.000.000ريال

2

إيرادات برنامج التدريب

56,000,000ريال

 64.520.386ريال

3

إيرادات االستثمار

 15.000.000ريال

 16.349.368ريال

309,000,000

380,869,754

المجموع

يالحظ من الجدول ( )7أعاله الزيادة يف اجمايل اإليرادات املالية لوزارة الصحة يف العام 2015م مقارنة بالعام 2014م
حيث بلغت الزيادة يف اجمايل اإليرادات مبلغ ( )71,869,754ريال.
ايجاد مصادر جديدة لتمويل الخدمات الصحية واحتواء التكاليف :

 تمت متابعة توفري مصادر تمويل أخرى وزيادة اإليرادات واستغالل أصول وممتلكات الوزارة حيث أن املديريات مستمرةيف استثمار أصول املرافق وتوقيع عقود إيجاريه ملحالت (الزهور  -الكويف شوب  -املطاعم  -السياحة والسفر -خدمات
بنكية) ...الخ ،حيث أن املواقع االســتثمارية التي أضيفت خالل العام أو جاري اإلجراء عليها أكثر من ( )126موقع
استثماري.
 جاري البدء يف استثمار األرايض اململوكة للوزارة. مستمر تحويل الربنامج الحاسوبي املطبق يف مرافق الوزارة والتي تجاوزت ( )230مرفق عىل الشبكة العنكبوتية ليسهلمتابعته ومراقبته ،حيث تتم متابعة أعمال املرافق الصحية يف املديريات والوزارة من خالل الشبكة العنكبوتية وتم تطبيق
الربنامج يف عدد ( )12مستشفى.
التدريب:

 عقد أكثر من( )54ورشة عمل يف املديريات والحضور كان أكثر من ( )3400موظف وتدريب أكثر من ستة آالف طالبمن الكليات واملعاهد الصحية.
 عقد أكثر من ( )1329دورة يف اإلنعاش القلبي الرئوي حيث حرضها أكثر من ( )21.500موظف البدء يف تطبيق الربنامج الحاسوبي يف برنامج التدريب بأجر يف بعض املديريات.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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 جاري تحديث دليل التدريب بأجر تمهيدا ً العتماده من معايل الوزير.الزيارات االشرافية:

 زيارات ارشافية للمديريات وللمرافق الصحية أكثر من ( )1000زيارة خالل العام بنسبة  %100من املستهدف.المشاركات في اللجان الداخلية والخارجية:

 اختيار عدد ( )70مرفق صحي يف مختلف املديريات كمرحلة أوىل لتطبيــق الضمان الصحي التعاوني فيها حيث تمتطبيق الربنامج يف املنطقة الرشقية.
 توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الضمان الصحي للبدء يف تطبيق الضمان الصحي يف مرافق الوزارة.االصدارات والتقارير:

 اعتماد وتطبيق الدليل املحدث لتقديم الخدمة الصحية بمقابل وكذلك دليل أسعار الخدمة بمقابل.إنجازات اخري تمت خالل العام 1437/36هـ:

 جاري االتفاق مع املعهد املرصيف وبعض رشكات التأمــن لتدريب أطباء الضمان الصحي وفنيي املطالبات عىل أعمالالضمان الصحي.
في مجال اقتصاديات الصحة:

 تم تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل لنرش ثقافة اقتصاديات الصحة.يتم اعداد الدراسات لحساب تكاليف الحج. تم ترجمة ( )15كتاب يف مجال اقتصاديات الصحة. تم اعداد دليل تنظيمي لربنامج العالج بأجر ينظم عملية التحصيل والرصف ويحدد الصالحيات. تم اعداد دليل تنظيمي لربنامج التدريب بأجر وجاري العمل به.المركز الوطني للتامين الصحي:

تقوم الوزارة بمراجعة تطبيق سياســة التأمني الصحي ،حيث تضمنت اهداف ومبادرات التوجه االسرتاتيجي للوزارة
بتمكني املواطنني من االشرتاك يف تامني صحي مناسب يتيح لهم الحصول عيل الخدمة يف القطاعني العام والخاص وذلك
من خالل مبادرات تأسيس مركز وطني للتامني الصحي وصندوق مرتبط به يغطي كافة املواطنني بالتكامل مع مجلس
الضمان الصحي التعاوني.
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العقود والمشتريات:
تلتــزم وزارة الصحــة بتوفــر احتياجاتهــا اإلنشــائية والتجهيزيــة والتشــغيلية بكفــاءة وجــودة لتحقيــق األداء
املتميــز يف تطبيــق االجــراءات الدقيقــة ومُميكنــة بأزمنــة محــددة وجــودة عاليــة وفقــا ً لطــرق التأمــن الــواردة يف
نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة املتمثلــة يف التأمــن عــن طريــق :
 /3دعوات لتقديم الخدمات االستشارية.
 /2الرشاء املبارش.
		
 /1املنافسات العامة.
أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:
جدول ( )8يوضح ما تم إبرامه من عقود حسب كل نوع مع المبالغ اإلجمالية لها للعام المالي 1437/36هـ:

م

نوع العقد

اإلدارة المختصة

عدد
العقود

القيمة اإلجمالية

1

إنشاء

قسم العقود

4

776.977.055.92

2

إرشاف

قسم العقود

5

228.920.589

3

تشغيل وصيانة الحاسب اآليل

قسم العقود

2

155.829.748.48

4

تصميم وإعداد وثائق

قسم العقود

4

36.643.148

5

تطوير

قسم العقود

1

26.997.333

6

تقديم خدمات استشارية

قسم العقود

4

66.957.224

7

خدمات تغذية

قسم العقود

1

88.284.360

8

صيانة ونظافة وصيانة طبية

قسم العقود

4

58.165.336

9

إحالل

قسم العقود

2

157.130.263

10

نقل أوشحن

قسم العقود

1

1.000.000

11

لوازم طبية

قسم اللوازم الطبية

14

298.615.394.74

12

كساوي وملبوسات

قسم اللوازم الطبية

2

28.814.675.81

13

لوازم طبية وغازات

قسم اللوازم الطبية

233

2.394.560.972.08

14

مختربات

قسم اللوازم الطبية

68

1.307.018.743.57

15

أدوية وكيماويات

قسم األدوية

218

5.969.160.706.11

16

أدوية

قسم األدوية

79

321.387.643.86

17

استئجار

قسم التأثيث والتجهيز

1

743.663

18

تجهيز طبي

قسم التأثيث والتجهيز

5

22.960.611

19

توريد

قسم التأثيث والتجهيز

98

692.824.740

746

12.632.992.207 ،57

االجمالي

التدريب:

تم تدريب بعض من موظفي مديريات الشؤون الصحية باملناطق واملحافظات عيل نظام املشرتيات.
المشاركات الخارجية:

 -تمت املشاركة يف لجان الخليج للعقود واملشرتيات.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
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التشغيل الذاتي (الجانب المالي):
جدول ( )9نمو ميزانية التشغيل الذاتي خالل السنوات الخمسة األخرية :
السنة

ميزانية التشغيل الذاتي*

ميزانية وزارة الصحة

نسبة ميزانية التشغيل الذاتي
من ميزانية الوزارة

 1433-1432هـ

4.469.732.000

39.860.200.000

%11.21

 1434-1433هـ

5.461.892.000

47.076.447.000

%11.44

 1435-1434هـ

7.337.200.000

54.350.355.000

%13.5

 1435/1436هـ

8.301.200.000

59.985.360.000

%13.84

1436/1437هـ

11.083.700.000

62.342.539.000

%17.78

Οيبني الجدول رقم ( )9اعاله الزيادة املطردة يف نســبة ميزانية التشغيل الذاتي للوزارة مقارنة بميزانية الوزارة خالل
الخمس سنوات املاضية (1433/32هـ1437/36-هـ)
حيث بلغت النسبة يف العام املايل 1437/36هـ .% 17,78
شكل ( )1ميزانية التشغيل الذاتي
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جدول( )10التكاليف التقديرية للمستشفيات المستحدث لها برامج للتشغيل الذاتي في عام 1437 / 1436هـ:
الرقم

أسم المستشفى

أعداد االسرة

المنطقة/المحافظة

التكاليف التقديرية

1

مستشفى الصحة النفسية بالخرج

200

الرياض

200.000.000

2

مستشفى أم الدوم

50

مكة /الطائف

37.500.00

3

مستشفى جديدة عرعر

50

الحدود الشمالية

37.500.00

4

مستشفى ميقوع

50

الجوف

37.500.00

5

مستشفى نجران العام الجديد

200

نجران

100.000.000

100

املنطقة الرشقية

75.000.000

500

املدينة املنورة

500.000.000

8

مستشفى سبت العاليا الجديد

100

عسري  /بيشة

37.500.00

9

مستشفى الوالدة واألطفال ببيشة

100

عسري  /بيشة

100.000.000

10

مستشفى الخرخري

50

نجران

تم الغاء الربنامج وسيتم نقل
تكاليفه إىل مستشفى الوالدة
واألطفال بنجران

6
7

مستشفى األمري محمد بن فهد
العام وأمراض الدم
مستشفى املدينة املنورة
التخصيص

مساهمة القطاع الصحي الخاص:
استراتيجية الرعاية الصحية للمملكة:
ورد ضمن األسس االســراتيجية الســراتيجية الرعاية الصحية يف اململكة والتي وافق عليها مجلس الشورى األساس
االسرتاتيجي السادس املتعلق بالقطاع الخاص ،والذي يهدف إىل تعزيز دور القطاع الخاص يف النظام الصحي عن طريق
تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي يف تقديم الخدمات الصحية واملشاركة يف إنشاء وإدارة مرافق الخدمات الصحية
ومشاريع التنمية الصحية ،وقد شملت السياسات وآليات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف االتي:
 -1تشــجيع مشاركة القطاع الخاص يف اإلدارة والتمويل ويشمل ذلك إنشاء وتجهيز املرافق الصحية الحكومية وتشجيع
قيام الصناعة الوطنية يف املجال الصحي.
 -2تعزيز دور القطاع الخاص يف تنمية وتطوير القوى العاملة الصحية وسعودتها.
 -3تفعيل وتعميق مشــاركة القطاع الصحي الخاص وأن يكون له دور أسايس يف النظام الصحي ويحقق التكامل التام
مع الخدمات الصحية الحكومية خصوصا يف ظل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
مشروع الخطة التشغيلية العاشرة (1436هـ 1440 -هـ) :
الهدف العام السادس:

«تعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص لتحقيق التكامل مع خدمات القطاع الصحي الحكومي وإيجاد روافد لتمويل
الخدمات الصحية واحتواء التكاليف» حيث تضمنت سياســات الهدف تبسيط إجراءات الرتخيص والتسهيالت األخرى
التي يتطلبها القطاع الصحي الخاص ،واالستخدام الرشيد للموارد وتعزيز فعالية تشغيل مرافق الوزارة ودراسة تمويل
الخدمات الصحية ونماذج تقديمها.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مشاركة القطاع الخاص:
 تبني مؤرشات الوضع الراهن بأن القطاع الخاص يشارك يف تقديم الخدمة الصحية يف اململكة بدور جيد وتقوم الوزارةبإصدار الرتاخيص الالزمة الفتتاح املستشفيات واملراكز التخصصية والعيادات الخاصة واملجمعات الطبية والصيدليات
الخاصة ،حيث ارتفع أعداد املستشفيات الخاصة من ( )123يف عام 1425هـ إىل ( )145مستشفى يف العام 1436هـ
كما بلغ عدد املجمعات العامة ( )1788مجمعا ً عاما ً واملتخصصة ( )624مجمعا متخصصاً ،والعيادات الخاصة ()125
عيادة ،وعدد الصيدليات الخاصة ( )7815صيدلية ،وعدد محالت النظارات ()2096محل و مراكز العالج الطبيعي إىل
( )105مركزاً ،وبذلك يساهم القطاع الخاص بنسبة ( )%31من إجمايل املستشفيات باململكة وبنسبة ( )%23من إجمايل
أرسة املستشفيات يف اململكة.
أو ً
ال :في مجال بناء وتجهيز المستشفيات -:

تقوم وزارة الصحة بإرشاك القطاع الخاص يف إنشاء وتجهيز الكثري من املرافق الصحية التابعة للوزارة بجميع مناطق
اململكة وهى عبارة عن :مستشفيات ،أبراج طبية ،مراكز ســكر ،مراكز طب أسنان ،مختربات إقليمية وبنوك دم ومراكز
سموم باإلضافة إىل املشــاريع املرتبطة بهذه املرافق من إسكان ومستودعات مركزية ،حيث بلغ إجمايل عدد املرافق التي
تقوم الوزارة بتنفيذها ( )405مرفق صحي إجمايل عدد االرسة بها ()41.500رسير.
ثاني ًا :في مجال بناء وتجهيز المراكز الصحية -:

قام القطاع الخاص باملشــاركة يف تنفيذ املرشوع الوطني الكبري إلحالل املراكز الصحية الجديدة محل املراكز القديمة
واملستأجرة والتي بلغ عددها اإلجمايل ( )1499مركزا ً وقد تم تغطية تكاليف إنشائها من فائض إيرادات امليزانية وبلغت
تكلفتها اإلجمالية حوايل ( )5.3مليار ريال.
ثالث ًا :في مجال برامج الصيانة و النظافة والصيانة الطبية -:

يشارك القطاع الخاص يف تنفيذ جميع برامج الصيانة الطبية وغري الطبية والنظافة حيث بلغت اعتمادات العام
املايل 1436/35هـ مبلغ()3,750,731,000ريال مقارنة باعتمادات العام املايل الحايل 1437/36هـ البالغة
()3.658.199.000ريال.
رابع ًا :في مجال شراء األدوية والمستلزمات الطبية :

يشارك القطاع الخاص يف تأمني احتياجات املستشفيات واملراكز الصحية من األدوية واملستلزمات الطبية وقد ارتفع إجمايل
املعتمد لهذا البند بامليزانية من مبلــغ ( )3,750,000,000ريال يف العام املايل 1433/32هـ إىل ()5.255.473.000
ريال يف العام املايل 1437/36هـ.
خامسا :المشاركة في إعداد وتطوير القوى العاملة

تهتم الوزارة اهتماما ً كبريا ً بتنمية املوارد البرشية والتطوير املستمر لقدرات ومهارات العاملني ولذلك تم دعم برامج إعداد
وتأهيل الكوادر ليتالءم مع االحتياجات الفعلية للوزارة حيث ارتفع املعتمد للتدريب واالبتعاث من ( )300.000.000ريال
عام 1433/32هـ إىل ()400.000.000ريال عام 1437/36هـ ،ويشــارك القطاع الخاص من خالل بعض املكاتب
االستشارية واملؤسسات يف مجال تدريب منســوبي الوزارة من خالل تنفيذ الدورات تدريبية عىل مستوى ديوان الوزارة
ومديريات الشؤون الصحية باملناطق.
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سابع ًا :شراء الخدمة من القطاع الخاص:

ملعالجة الشح يف أرسة الخدمات االسعافية الطارئة و العناية املركزة بدأت الوزارة بتطبيق برنامج رشاء الخدمة من القطاع
الخاص وذلك بإحالة الحاالت الحرجة إىل املستشفيات واملراكز الخاصة.
ثامن ًا :برنامج الرعاية الصحية للمرضى طويلي اإلقامة:

اســتحدثت الوزارة برنامج الرعاية الصحية للمرىض طوييل اإلقامة وذلك بهدف وضع حل دائم ملرىض اإلقامة الطويلة
بمستشفيات وزارة الصحة حيث بدأ تطبيق خدمة استئجار الخدمة من مستشــفيات القطاع الخاص مما سيؤدى إىل
تخفيف الضغط عىل مستشفيات الوزارة واستخدام األرسة وتوفريها لتقديم خدمات صحية أخرى يستفيد منها عدد أكرب
من املراجعني.

المشاريع اإلنشائية:
عىل مدار السنوات السبع املاضية (1436 - 1430هـ) قامت الوزارة بالعديد من اإلنجازات تمثلت يف إنشاء املراكز الصحية
واملستشفيات واملراكز املتخصصة واملدن الطبية ،وتوضح الجداول التالية مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجديدة
التي تم إنجازها وعددها ( )866حتى اآلن وتلك التي جاري بناءها وتشييدها وعددها ( )353مركزاً ،وكذلك ما تم تشغيله
من مستشفيات وعددها ( )86مستشفى بسعة رسيرية قدرها ( )12561رسيرا ً بزيادة قدرها ( )1300رسيرا ً عن العام
السابق ،واملشاريع التي تم االنتهاء منها إنشــائيا وجاري تأثيثها وتجهيزها وتشغيلها وعددها ( )26مستشفى وبرج
طبي بسعة رسيرية قدرها ( )4600رسيراً ،وما هو جاري تنفيذه وطرحه من مشاريع جديدة (مستشفيات وأبراج طبية
ومراكز تخصصية ومنشآت عالجية أخرى) عددها ( )164مرشوعا ً بسعة رسيرية قدرها ( )26000رسيرا ً يضاف إليها
مشاريع إحالل املستشفيات واألبراج الطبيّة وعددها ( )39مرشوعا ً بسعة رسيرية قدرها ( )5000رسيراً ،يضاف إليها
كذلك املدن الطبية الخمس الجديدة بسعة ( )6200رسير ،واملراكز التخصصية ليصبح املجموع يف نهاية عام 1440هـ
( )74888رسيراً.
خالل العام املايل 1437/36هـ قامت الوزارة بالعديد من االنجازات تمثلت يف انشاء املراكز الصحية واملستشفيات الجديدة،
حيث قامت بتشييد ( )82مركز صحيا وجاري بناء وتشييد ( )7مستشفيات منها واحدة جديدة بزيادة ( )1300رسير.
جدول ( )11مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري إنشائها:

المنطقة

جاري التنفيذ

المراكز الجاري طرحها وترسيتها وتأمين األراضي المناسبة

الرياض
الرشقية
القصيم
حائل
مكة املكرمة
املدينة املنورة
الجوف
الحدود الشمالية
تبوك
الباحة
عسري
جازان

77
32
35
18
41
18
2
13
19
69
23

99
53
13
11
83
59
4
14
8
16
64
26
التقرير السنوي لوزارة الصحة
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المنطقة

جاري التنفيذ

المراكز الجاري طرحها وترسيتها وتأمين األراضي المناسبة

نجران

6

2

المجموع

353

452

شكل ( )2مراكز الرعاية الصحية األولية في مختلف مناطق المملكة

جدول ( )12عدد المرافق الصحية الجاري تنفيذها والجاري طرحها وترسيتها بمناطق المملكة
(جديد  +إحالل)

30

م

البيان

العدد

1

مستشفيات تخصصية ،عامة ،والدة وأطفال ،صحة نفسية ،أبراج طبية ودار النقاهة

123

2

مخترب وطني مستوى رابع

1

3

مراكز السكري

2

4

مراكز طب األسنان

29

5

مختربات إقليمية وبنوك الدم ومراكز السموم

15

6

عيادات شاملة

3

7

مراكز القلب

6
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م

البيان

العدد

8

مراكز األورام

4

9

مراكز الطب الرشعي

1

10

عيادات خارجية وبرج برامج تخصصية

7

11

مراكز الكىل

25

12

مراكز نواقل األمراض

1

13

مراكز إرضابات النمو والسلوك

3

14

مراكز طب العيون

1

15

مراكز الطوارئ واإلصابات

7
228

اإلجمالي

جدول ( )13إجمالي المستشفيات واألبراج الطبية والمراكز التخصصية المعتمدة والجاري إنشائها
خالل السنوات الخمس القادمة (جديد  +إحالل):
م

المنطقة

عدد المستشفيات

السعة السريرية

1

الرياض

24

7250

2

مكة املكرمة

23

7100

3

الرشقية

16

5150

4

املدينة املنورة

8

2300

5

حائل

6

2000

6

القصيم

8

1650

7

الحدود الشمالية

3

350

8

عسري

14

3150

9

تبوك

4

1000

10

الجوف

3

550

11

الباحة

3

500

12

جازان

7

1700

13

نجران

4

750

123

33.450

اإلجمالي
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جدول ( )14المستشفيات التي تم االنتهاء من تنفيذها إنشائي ًا وجاري تجهيزها خالل العام المالي
1437/36هـ:

المنطقة

عدد

السعة السريرية

الرياض

4

850

مكـة املكرمــة

6

1200

الرشقيــة

3

750

املدينة املنــورة

-

-

حــائــل

1

200

القصــيــم

2

150

الحدود الشمـاليـة

1

50

عسيـــر

2

200

تبــوك

3

800

الجوف

1

50

الـبــاحــة

1

100

جـــازان

-

-

نـجـــــران

2

250

اإلجمـــــــــالي

٢٦

4.600

جدول ( )15المشاريع االنشائية للمدن الطبية:

م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

1

الوسطى

توسعة مدينة امللك فهد
الطبية بالرياض

وصف المدينة الطبية

السعة
السريرية

مركز لألورام

250

املركز الوطني للعلوم العصبية

350

مركز للقلب

250

مركز أبحاث
مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي
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850

مالحظات

الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل
م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

2

الغربية

مدينة امللك عبد الله
الطبية بمكة

3

الرشقية

مدينة امللك خالد الطبية

4

الجنوبية

مدينة امللك فيصل الطبية

وصف المدينة الطبية

السعة
السريرية

املستشفى التخصيص
مركز للقلب
مركز زراعة األعضاء
مركز لألورام
مركز للعلوم العصبية
مستشفى نساء ووالدة وأطفال
مستشفى العيون
مستشفى تأهييل
عيادات خارجية
مخترب مركزي ألبحاث الحج
استكمال تجهيز املوقع العام ومبنى الخدمات
مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية

500
150
100
150
150
200
100
150

اإلجمالي

1500

املستشفى التخصيص بالدمام
مركز زراعة األعضاء واألورام
مركز للقلب
مركز العلوم العصبية
مستشفى الظهران التخصيص للعيون
مستشفى تأهييل
عيادات خارجية
مركز أبحاث
تطوير املوقع العام وإنشاء مبنى للخدمات
مبنى لإلدارة واملؤتمرات
سكن للمدينة الطبية

600
200
200
150
200
150

اإلجمالي

1500

املستشفى التخصص بعسري
مركز للقلب
مركز العلوم العصبية
مركز األورام
مستشفى العيون
مستشفى تأهييل
عيادات خارجية
مركز أبحاث
مبنى لإلدارة واملؤتمرات
تطوير املوقع العام وإنشاء مبنى للخدمات
تشمل عمل نفق
سكن للمدينة الطبية

500
200
200
200
100
150

اإلجمالي

1350

مالحظات

 200عيادة

200
عيادة

تم طرحه

 200عيادة
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م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

5

الشمالية

مدينه األمري محمد بن
عبد العزيز بن عبد
الرحمن
آلـ سعود الطبية

6

الرياض

مستشفى امللك خالد
التخصيص للعيون
بالرياض

7

مناطق
اململكة

العناية املركزة يف  6مدن

وصف المدينة الطبية

السعة
السريرية

مالحظات

مستشفى امللك عبد العزيز التخصيص
بالجوف

500

تحت التنفيذ

مركز لألورام

100

مركز للقلب

100

مركز العلوم العصبية

100

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهييل

100
200عيادة

مبنى عيادات خارجية
تطوير املوقع العام وإنشاء مبنى للخدمات
مبنى لإلدارة واملؤتمرات
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي

1000

مبنى لإلدارة واملؤتمرات
سكن املستشفى
الرياض ،جدة ،األحساء ،الدمام ،املدينة
املنورة ،عسري

اإلجمالي العام

6200

جدول ( )16مشاريع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بالمملكة:

عدد ( )17مرشوع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات باململكة (املرحلة األوىل) تم استالمها وجاري التنفيذ
عدد ( )20مرشوع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات
باململكة (املرحلة الثانية) جميع منافسات هذه املستشفيات أرسلت إىل اإلدارة العامة للعقود واملشرتيات وتم
طرحها يف منافسة عامة وتم فتح مظاريفها وجاري العمل عىل إجراءات التحليل الفني
إجمايل املرحلة األوىل والثانية  37مرشوع
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الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

جدول ( )17بيان بمشاريع مراكز السكري بجميع مناطق المملكة
البيان

1

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمدينة امللك سعود الطبية بالرياض

2

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى النور التخصيص بمكة املكرمة

3

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك عبد العزيز التخصيص بالطائف

4

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى القنفذة العام

5

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد بجدة

6

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الدمام املركزي

7

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد بالهفوف

8

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك خالد بحفر الباطن

9

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

10

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك خالد بحائل (تحت التنفيذ)

11

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد بالقصيم

12

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى عرعر املركزي

13

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى عسري املركزي

14

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك عبد الله ببيشة

15

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك خالد بتبوك (تحت التنفيذ)

16

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى األمري عبد الرحمن السديري بالجوف

17

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فيصل بالقريات

18

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد بالباحة

19

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك فهد بجازان

20

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى امللك خالد بنجران

جدول ( )18موقف طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة الرياض):

المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى الصحة النفسية بالرياض

الرياض

500

جاري مراجعة املخططات

مستشفى األمري سطام بن عبدالعزيز (غرب
الرياض)

الرياض

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى األمري سلطان بن عبد العزيز

الرياض

500

ال يوجد أرض

إنشاء دار النقاهة لألمراض النفسية بالرياض

الرياض

-

تم االنتهاء من املرحلة االوىل والثانية يف اعداد
التصاميم

مستشفى الخرج العام

الخرج

300

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى السليل (إحالل)

الرياض

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل
التقرير السنوي لوزارة الصحة
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المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

برج طبي الوالدة واألطفال بمستشفى اليمامة

الرياض

500

جاري استالم املوقع لتطبيق التصاميم النموذجية
عىل املوقع العام

مستشفى عفيف العام (إحالل)

الرياض

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى حلبان بالرياض

الرياض

50

جاري إعادة تصميم املرشوع

مستشفى املجمعة

الرياض

300

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

املجمع الطبي بالرياض مع السكن

الرياض

1000

جاري إعداد مخطط املوقع العام للمرشوع

مستشفى امللك خالد بالخرج

الخرج

500

ال يوجد أرض

مستشفى اإلفالج

الرياض

100

جاري استالم املوقع لتطبيق التصاميم النموذجية
عىل املوقع العام

مستشفى الصحة النفسية بالدوادمي

الرياض

100

ال يوجد أرض

الربج الثالث بمدينة امللك سعود الطبية

الرياض

500

جاري إعادة تصميم املرشوع بعد نقل موقعه داخل
املدينة الطبية

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة مكة المكرمة)
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المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى الصحة النفسية بجدة

جدة

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

إنشاء برج طبي بمستشفى العيون بجدة
سعة  200رسير

جدة

200

بانتظار ترسية منافسة التصميم إلعداد
التصاميم النموذجية

مستشفى األمل والصحة النفسية بالطائف

الطائف

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى األطفال بالطائف

الطائف

300

جاري تصميم املرشوع

مستشفى الحوية

الطائف

200

ال يوجد أرض

مستشفى النساء والوالدة بالقنفذة مع السكن

القنفذة

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى الصحة النفسية بالعاصمة املقدسة

مكة املكرمة

500

جاري اختبار الرتبة وأعمال تطبيق التصاميم
النموذجية عىل املوقع العام

دار النقاهة لألمراض النفسية بجدة مع
اإلرشاف

جدة

300

جاري أعمال التصميم

مستشفى رنية

مكة املكرمة

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى الخرمة

مكة املكرمة

200

تم تخصيص األرض وجاري تطبيق التصاميم
النموذجية عىل املوقع العام

مستشفى القنفذة

مكة املكرمة

500

تم تخصيص األرض وبانتظار تعميد املكتب
االستشاري لتطبيق التصميم النموذجي عىل
املوقع العام

املجمع الطبي بجدة مع السكن

مكة املكرمة

1000

جاري تخصيص األرض

مستشفى تربة

مكة املكرمة

200

تحت اجراءات الرتسية

الباب األول:

الـــتـــمـــويـــل

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (المنطقة الشرقية)

المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى الوالدة واألطفال باإلحساء

اإلحساء

400

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى اإلحساء

اإلحساء

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى القطيف مع السكن

القطيف

500

جاري تخصيص األرض

مستشفى بمحافظة اإلحساء مع السكن

اإلحساء

500

جاري تخصيص األرض

مستشفى غرب الدمام مع السكن

الدمام

500

تحت اجراءات الطرح

مستشفى امللك خالد بحفر الباطن

حفر
الباطن

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

برج طبي بمجمع الدمام الطبي

الدمام

200

جاري تصميم املرشوع من قبل املنطقة

مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن

حفر
الباطن

200

جاري استالم املوقع وجاري تطبيق التصاميم
النموذجية عىل املوقع العام

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة المدينة المنورة)
المشروع

مستشفى امللك عبد العزيز باملدينة املنورة
مستشفى األنصار
مستشفى الوالدة واألطفال مع السكن
مستشفى بدر مع السكن
مستشفى املهد مع السكن
مستشفى الصحة النفسية بينبع

الموقع

املدينة
املنورة
املدينة
املنورة
املدينة
املنورة
املدينة
املنورة
املدينة
املنورة
املدينة
املنورة

السعة
(سرير)

موقف المشروع

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

200

جاري دراسة التصميم املبدئي للمرشوع

400

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

200

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة حائل)

المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى جنوب غرب منطقة حائل

حائل

300

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى امللك خالد مع اإلرشاف

حائل

500

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة القصيم)
المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى القصيم املرجعي

القصيم

500

ال يوجد أرض

مستشفى البكريية العام

القصيم

100

تم الطرح وتم الغاء املنافسة (عرض وحيد)

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة عسير)
المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى املجاردة

عسري

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى أبها العام

عسري

300

جاري تصميم املرشوع

مستشفى الوالدة واألطفال يف محايل عسري مع
السكن

محايل

200

جاري تصميم املرشوع

مستشفى القحمة والربك مع السكن

عسري

300

جاري إصدار قرار تخصيص األرض

مستشفى خميس مشيط مع السكن

عسري

500

جاري إصدار قرار تخصيص األرض

مستشفى رشق عسري مع السكن

عسري

200

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى البشائر العام

بيشة

50

تحت اجراءات الرتسية

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة الجوف)
المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى الوالدة واألطفال بالقريات

القريات

200

جاري تطبيق التصاميم النموذجية عىل املوقع العام

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة الباحة)
المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى الصحة النفسية بالباحة

الباحة

200

جاري عمل مخطط
املوقع العام

تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة جازان)
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المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

مستشفى جنوب منطقة جازان

جازان

300

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل

مستشفى فيفا العام

فيفا

50

تحت اجراءات الرتسية

مستشفى القطاع الجبيل مع السكن

جازان

300

تم الطرح وفتحت املظاريف ويوجد عجز مايل
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تابع طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة (منطقة نجران)

المشروع

الموقع

السعة
(سرير)

موقف المشروع

برج طبي بمستشفى نجران العام مع السكن

نجران

200

جاري مراجعة املخططات

مستشفى رشورة مع السكن

نجران

300

ال يوجد أرض

التجهيزات:
تعمل الوزارة عيل تامني التجهيز الطبي والغري طبي لكافة املرافق الصحية (جديد واحالل) وتحديد املواصفات واملعايري
املناسبة وذلك من خالل ( )4بنود هي:
 وضع املواصفات املناسبة لكافة بنود التجهيز الطبي والغري طبي. مراجعة واعتماد املخططات والكميات لبنود التجهيز الطبي والغري طبي للمشاريع الجديدة لضمان مطابقتها ملعايريالوزارة.
 اعداد منافسات الرشاء والقيام بمهام اللجان الفنية حسب رشوط واحكام انظمة ولوائح املنافسات الحكومية. متابعة عملية التوريد والرتكيب ورفع املستحقات املالية للموردين.أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:
التدريب:

تم القيام بتدريب عدد من املتدربني من خالل عدد من الدورات وهي:
 دورات معهد االدارة. دورات املتخصصني الصحيني. دورات فنية خاصة باألجهزة.الزيارات الميدانية:

تعترب الزيارات امليدانية من طبيعة األعمال اليومية باإلدارة حيث تقوم بها بصورة يومية ومجدولة.
املشاركات يف اللجان الداخلية والخارجية:
 املشاركة يف لجنة الرشاء املوحد لدول مجلس التعاون. املشاركة يف لجنة الرشاء املوحد (نبكو).اإلصدارات:

 -تقارير دورية لحالة املشاريع التي ترشف عىل تجهيزها.
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التموين الطبي :
تقوم الوزارة يف مجال التموين الطبي بتوفري ومراقبة استخدام األدوية واملستلزمات ،واملعدات ،واألجهزة الطبية ،ولوازم
األســنان واملختربات ،والتأهيل الطبي ،ولوازم ومواد الصحة الوقائية لجميع املرافق التابعة للوزارة وقد عملت الوزارة
بالتنسيق مع وزارة املالية عىل رفع مخصصات التموين الطبي مما مكن الوزارة من سد جزء كبري من متطلبات املرافق
الصحية ،ومواكبة التطورات املتالحقة يف مجال األدوية واللوازم واألجهــزة الطبية وتوفري األدوية الحديثة ذات التكلفة
الباهظة واملخصصة للحاالت املرضية املستعصية.
أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ :
 االنتهاء من إعــادة تصنيف وتنظيف لبنود األدوية واللوازم الطبية واللــوازم املخربية لعدد ( )25,346بند من أصل( )35,000وتصنيفها بنظام األمم املتحدة (UNSPSC) United Nation Services Product Standard Code
ملرشوع (.)ERP
 االنتهاء من تكويد وترقيم ( )26من معامالت البنود وهي مقســمة عىل عهد األدوية واللوازم املخربية وموحدة لجميعاملناطق الصحية واملحافظات.
إعادة تكويد مسمى ديوان الوزارة واملناطق بكود مكون من ثالثة أحرف مثال ديوان الوزارة ( ،)CENالحدود الشمالية(.)NOR
 إدخال منافس لفحص الحمض النووي بطريقة (النات) لكي يؤدي إىل كرس االحتكار وخلق روح التنافس بني الرشكاتفيما يخدم الصالح العام.
 تأمني أرشطة فحوصات الكشف عن املخدرات يف البول و أرشطة فحص قياس خضاب الدم. تأمني الكواشف الخاصة بالحمى النزفية ،االعتداء الجنيس ،إنفلونزا الطيور والكواشف الخاصة بالكشف عن فريوساإلنفلونزا املستجدة.
 تم تأمني أجهزة فصل الدم اآليل ملعظم مناطق اململكة (مجاناً) وتأمني مستلزماتها. تأمني أجهزة السكر للمرىض ضمن املرشوع الوطني للتوعية بداء السكر. تأمني األجهزة املخربية من خالل املشاركة مع لجنة تأمني األجهزة املخربية. تحديث االدوية الخاصة بأمراض الجلد إلغاء تحليل األدوية واالكتفاء بتحليل الهيئة العامة للغذاء والدواء. إلغاء كروت بطاقة الصنف الورقية وتحديث دليل أدوية الوزارة مع فصل بنود األدوية إىل بنود مستقلة. توفري لقاحات جديدة وتعديل مواصفات اللقاحات ملواكبة الدول املتقدمة. استبدال الكميات الفائضة من لقاح إنفلونزا الخنازير تقنني كميات مصيل العقرب والثعبان. تصنيف قائمة األدوية الحساسة ومنها مشتقات الدم مع تحسني جودة األدوية لتسهيل استخدامها والتقليل من الهدريف بعض األدوية كاملراهم والكريمات.
 تأمني أدوية األمراض املزمنة -تأمني مجموعة من األدوية والحليب الخاص بالربنامج الوطني للحد من اإلعاقة (األمراض االستقالبية).
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الصيانة:
تقوم الوزارة بهمام فنية متعددة ،أهمها املحافظة عىل إنجازاتها يف مجال إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية املتخصصة
باململكة ،من خالل إجراء أعمال الصيانة وعمل التحديث والتطوير املستمر لألجهزة واملعدات الطبية وغري الطبية واملرافق
املختلفة بها بما يتناسب مع مستوى الخدمات املتميزة التي تسعي الوزارة اىل تقديمها للمرىض.
أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ :
 تم دعم تكاليف املخصصات املالية لعقود الصيانة والنظافة والصيانة الطبية بمبلغ (مليار و 88مليون ريال) لعدد 125برنامج بامليزانية بنسبة  %100من املستهدف.
 قامت وزارة الصحة بصيانة املرافق الصحية التي توفر خدمات الرعاية الصحية بشكل مبارش ومنها املستشفيات واملراكزالصحية إضافة إىل توفري التشغيل الذاتي بأسلوب الربنامج لبعض املستشفيات او من خالل رشكات التشغيل املتخصصة
 تم توظيف مهندسني عىل برنامج اإلرشاف عىل تشغيل املستشفيات لســد النقص يف بعض املستشفيات ،منهم ()6مهندسني تم توظيفهم بمستشفيات الحدود الجنوبية (عســر – نجران – جازان) وذلك لدعم أعمال الصيانة يف ظل
االوضاع الراهنة لحاجتهم إىل كوادر هندسية متخصصة وبنسبة بلغت  %100من املستهدف.
 تم إعداد ( )91عقد ألعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية منها ( )33عقد ملستشفى جديد تم إعدادها وترسيتهاومتابعة تسليمها بنسبة بلغت  % 100من املستهدف مقارنة مع إعداد ( )147عقد ألعمال الصيانة والنظافة والصيانة
الطبية منها ( )14عقد ملستشفى جديد تم إعدادها وترسيتها ومتابعة تسليمها العام 1436/35هـ
 تم رفع املعيار املايل املعتمد ألعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية بالتنسيق مع لجنة املعايرة املعتمدة بنسبة %100من املستهدف.
 تم التنسيق مع وزارة املالية حيال املنافسات التي تحتاج إىل دعم تكاليف. تم اعتماد وتأهيل عدد من الرشكات املتخصصة يف أعمال الصيانة التخصصية لألنظمة واملعدات (مقاولني الباطن) وفقا ًملا ييل:
 تأهيل عدد ( )67رشكة يف اعمال الصيانة التخصصية لألنظمة واملعدات غري الطبية وتم إلغاء تعميد عدد ( )12رشكهباملقارنة مع تأهيل عدد ( )37رشكة يف اعمال الصيانة التخصصية لألنظمة واملعدات غري الطبية وتم إلغاء تعميد عدد
( )7رشكات العام 1436/35هـ.
 تأهيل عدد ( )15رشكة يف اعمال الصيانة للمعدات الطبية بنسبة  %100من املستهدف. اعتماد عدد()1700عقد باطن ضمن عقود الصيانة والنظافة غري الطبية باملقارنة مع  767عقد العام1436/35هـ. اعتماد عدد ( )800عقد باطن ضمن عقود الصيانة الطبية باملقارنة مع  861عقد باطن العام 1436/35هـ. إعداد الرشوط واملواصفات ومراجعتها فنيا ً لعدد ( )20مستشــفى ألعمال البنية التحتية وهي حاليا ً لدى لجنة فحصالعروض بنسبة  %50من املستهدف.
 تم متابعة احالل وتطوير البنية التحتية لعدد  17مستشفى (املرحلة الثانية) موزعة عىل كافة مناطق ومحافظات اململكة. إحالل األنظمة الحيوية باملرافق الصحية وفقا ً ملا ييل-:• االنتهاء من ترسيه منافسة إحالل وتأمني عدد ( )364مولد لكافة املرافق الصحية بنسبة  %100من املستهدف.
• تمت ترسيه منافسة إحالل للمصاعد الكهربائية بعدد ( )162مصعد موزعة عىل كافة املرافق الصحية باملناطق وجاري
تسليم املواقع لها بنسبة  %100من املستهدف.
• االنتهاء من طرح منافسة إحالل معدات التكييف(شباك-سبليت-باكج) لكافة مناطق اململكة (جاري الرتسية).
• جاري العمل بمرشوع حوسبة أعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية عن طريق رشكة متخصصة بنسبة .%50
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التدريب:
 القيام بعدد  12برنامج داخيل لعدد  25متدرب بنسبة  %50من املستهدف. القيام بربنامج خارجي واحد لعدد  30متدرب بنسبة  %50من املستهدف. تدريب اكثر من ( )50موظف من القائمني عىل أعمال الصيانة يف اإلدارة واإلرشاف عىل اعمال الصيانة بنسبة  %100مناملستهدف مقارنة مع  300موظف تم تدريبهم العام 1436/35هـ.
 استحداث مركز التدريب بمستشفى امللك سعود بعنيزة للتدريب امليداني والعميل عىل اعمال الصيانة ومن خالله نفذت( )5دورات لعدد ( )25متدرب.
االشراف:
 يتم ســنويا ً اعداد خطة و جدول للزيارات امليدانية بعدد ( )43زيارة سنوية لكافة املرافق الصحية باململكة وبمعدلزيارتني لكل منطقة ومحافظة حيث تم تنفيذها بنسبة  %50من املستهدف.
جدول رقم ( )19مقارنة دعم التكاليف المالية لعقود الصيانة للعامين 37/36 -36/35هـ

السنة

عدد البرامج

المبلغ

1436/35هـ

128

 670مليون ريال

1437/36هـ

125

مليار و  88مليون ريال

يالحظ من الجدول ( )19أعاله الزيادة يف دعم التكاليف املالية لعقود الصيانة يف العام  1437/36هـ حيث بلغت (مليار
و  88مليون) ريال مقارنة ب ( 670مليون) ريال العام 1436/35هـ.

اإلسكان:
تهدف الوزارة ايل بناء إسكانات متميزة تساهم بفعالية يف بناء دور محوري وأسايس يف خدمة قطاع الصحة ،وإيجاد بيئة
محفزة لإلبداع ،وتنمية وتطوير اإلسكان بوزارة الصحة من خالل:
 تحديث دليل اإلجراءات ونماذج العمل يف اقســام اإلسكان إىل اإلصدار الخامس وتعميمه عىل إدارات اإلسكان باملناطقواملحافظات الصحية.
 تطوير القوى العاملة وتنمية املوارد البرشية بعقد العديد من الدورات الداخلية والخارجية. كتابة وتحليل برنامج اإلسكان للحاسب اآليل بالتنسيق مع إدارة تحليل االنظمة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات. زيارة جميع املناطق واملحافظات الصحية والوقوف عىل أوضاع السكنات وإدارات االسكان وخدماته. توريدات املرحلة األوىل والثانية إلحالل تأثيث وتجهيز السكنات يف مختلف مستشفيات اململكة. فصل عقود صيانة السكنات عن عقود صيانة املستشفيات.أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ :
 تم االنتهاء من توريدات املرحلة األوىل إلحالل تأثيث وتجهيز السكنات يف مختلف مستشفيات اململكة بتكلفة ()80.642.500ريال بنسبة بلغت  %100من املستهدف وهى تعادل نسبة العام 1436/35هـ.
 تم االنتهاء من توريدات املرحلــة الثانية إلحالل تأثيث وتجهيز الســكنات يف مختلف مستشــفيات اململكة بتكلفة( )115.500.000ريال بنسبة بلغت  %100من املستهدف وهى تعادل نسبة العام 1436/35هـ.
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 تم تزويد مديريات الشئون الصحية باملناطق واملحافظات بتعميم وكيل الوزارة املساعد لإلمداد والتشغيل رقم 436690وتاريخ 1435/11/23هـ املتضمن آلية وإجراءات طرح منافسات التأثيث والتجهيز لرسعة انهاء اجراءات طلب اعتماد
محرض لجنة فحص العروض من صاحب الصالحية.
 تم تفويض مديريات الشئون الصحية باملناطق واملحافظات بطرح املرحلة الثالثة وما بعدها إلحالل وتجهيز سكناتاملستشفيات واملراكز الصحية بالتنسيق مع اإلدارة العامة للتجهيزات بديوان الوزارة من خالل الحاسب األيل وتزويدهم
برمز الدخول للربنامج.
 تم اعتماد معايري الوحدات السكنية املطلوبة مع اإلدارة العامة للمستشفيات طبقا ً ملعايري القوى العاملة باملستشفيات. تم اعتماد معايري الوحدات السكنية املطلوبة مع اإلدارة العامة للمراكز الصحية طبقا ً ملعايري القوى العاملة يف املراكزالصحية.
 تحديث دليل اإلجراءات ونماذج العمل يف اقســام اإلسكان إىل اإلصدار الخامس وتعميمه عىل إدارات اإلسكان باملناطقواملحافظات الصحية وجاري تحديث االصدار السادس.
 جاري التنسيق مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات بالوزارة بخصوص االنتهاء من املرحلة األخرية لنظام اإلسكان االلكرتونيلربط إدارات اإلسكان بكافة املناطق واملحافظات الصحية باإلدارة العامة لإلسكان.
التدريب:

 تم إيفاد عدد من موظفي اإلدارة العامة لإلسكان لحضور عدد من الدورات التدريبية يف معهد اإلدارة العامة والغرفالتجارية وكذلك املشاركة بعدد من الندوات واملؤتمرات.
 تم القيام ب( )4دورات داخلية بنسبة  %100من املستهدف. تم القيام بدورتني خارجيتني بمدينة دبي بدولة االمارات العربية حيث تم تدريب ( )120متدرب بنســبة  %100مناملستهدف.
الزيارات االشرافية:

 تم خالل العام املايض 1436هـ زيارة جميع املناطق واملحافظات الصحية بنسبة  %100من املستهدف.في مجال االصدارات:

 تم عمل دراسة (تقييم إدارات اإلسكان والوحدات السكنية) لعام 1436هـ .وجاري تفريغ البيانات وتحليل املعلومات. -تم عمل دراسة لتقييم االسكان لحج 1436هـ.
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الباب الثاني:
الموارد البشرية
تخطيط القوى العاملة:
تهدف الوزارة من وراء تخطيط القوي العاملة إىل تنمية ورفع كفاءة أداء املوارد البرشية ،والتقييم املستمر للطلب واالحتياج
من القوى العاملة من خالل:
 تحديد الطلب واالحتياج الفعيل ملختلف الوظائف والقوى العاملة الحالية واملستقبلية. العمل عىل استقطاب الكفاءات العالية واملؤهلة الحالية واملستقبلية ،حسب مواصفات ومتطلبات التخصصات والوظائفاملتاحة ملختلف فئات املوارد البرشية.
 التقييم املستمر ألداء العاملني ًوفقا ملعايري ومؤرشات قياس كفاءة األداء.
 العمل عىل زيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل تحسني بيئة العمل.أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:
 تم حرص املالك الوظيفي وتحديد جهة العمل لكافة أفراد ومنسوبي وزارة الصحة يف جميع املرافق الصحية التابعة للوزارة. تحديث وتطوير قاعدة بيانات املوارد البرشية بنظامي الباب األول والتشغيل الذاتي. املشاركة يف النظام اإلليكرتوني الجديد املقرتح لتخطيط موارد املنشأة .E.R.P املشاركة يف وضع اسرتاتيجية الوزارة املتعلقة باملوارد البرشية.في مجال التدريب:

 عقد ( )4دورات تدريبية يف مجال تخطيط القوى العاملة باملناطق واملحافظات. زيارات ارشافيه لعدد ( )20منطقة مقارنة بزيارات ارشافيه لخمسة مناطق العام 1436/35هـ.التقارير في مجال تخطيط القوي العاملة:

 اعداد تقرير القوى العاملة املفصل األسبوعي. اعداد تقارير السعودة. اعداد التقرير السنوي لإلنجازات واإلحصاءات.السعودة الشاملة:
جدول ( )20المشروعات واألهداف المحددة (نسبة السعودة) للعام المالي 1437/36هـ مقارنة مع العام
المالي  1436/1435هـ:
البرنامج /
المشروع

السعودة
الشاملة
ملنسوبي
الوزارة

المستهدف للخطة

المتحقق خالل العام
1436/35هـ

المتحقق خالل العام
1437/36هـ

 بلغت نسبة الســعودة لجميع  -بلغت نسبة الســعودة لجميعرفع نسبة السعودة إىل ()%75,8
الوظائف الصحيــة واإلدارية
الوظائف الصحيــة واإلدارية
لجميع الوظائف .ونسبة ()%65
()%73,3
()%73
للوظائف الصحية بنهاية الخطة
 بلغت نسبة السعودة للوظائف  -بلغت نسبة السعودة للوظائفالتاسعة
الصحية ()% 65,6
الصحية ()%64.4
التقرير السنوي لوزارة الصحة
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يالحظ من الجدول ( )20أعاله الزيادة بمقدار  %1.2يف نسبة الســعودة يف العام املايل 1437/36هـ مقارنة مع العام
املايل 1436/35هـ.
متابعة القوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة للعام المالي 1437/36هـ:
جدول ( )21السعودة بالقوي العاملة الصحية واإلدارية :
الفئة

سعودي

غير سعودي

المجموع

النسبة

القوى العاملة الصحية

122323

64083

186406

%65.6

القوى العاملة اإلدارية

53630

104

53734

%99.8

المجموع

175953

64187

240140

%73.3

يبني الجدول ( )21أعاله االرتفاع يف نسبة السعودة ايل  %73,3من إجمايل القوي العاملة الصحية واإلدارية خالل العام
املايل 1437/36هـ.
نسبة السعودة للوظائف الصحية بوزارة الصحة :
جدول ( :)22السعودة حسب الفئات الصحية:

م

الفئة

عام 1436/1435هـ

نسبة
السعودة

عام 1437/1436هـ

نسبة
السعودة

1

األطباء

8867

%26.3

9820

%27.8

2

أطباء األسنان

2066

%62.7

2380

%67.9

3

الصيادلة

2400

%92.9

2715

%93.8

4

التمريض

51345

%62.2

49923

%64.4

5

الفئات الطبية املساعدة

41380

%85.2

57485

%85.5

106058

%64.4

122323

%65.6

اإلجمالي

يبني الجدول أعاله االرتفاع يف نسبة السعودة ايل ( ) %65,6من اجمايل الوظائف الصحية خالل العام املايل 1437/36هـ
مقارنة مع ما نسبته ( )٪٦٤٫٤للعام ١٤٣٦/٣٥ه.
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عدد المعينين والوظائف المحجوزة لألطباء للعام المالي 1437/36هـ :
جدول ( )23عدد المعينين حسب التصنيف الوظيفي والوظائف الشاغرة والمحجوزة:
التصنيف الوظيفي

الوظائف المعتمدة

الوظائف المشغولة

الوظائف الشاغرة

الوظائف المحجوزة

الباب األول

استشاري

5187

2698

2318

171

أخصائي

10711

8222

1664

825

مقيم

21883

20277

169

1437

هيئة تمريض

57513

52667

284

4562

الباب الثالث

كل فئات األطباء

14347

7595

3476

3276

هيئة تمريض

36073

24808

6113

5152

متابعة القوى العاملة (الوظائف الصحية) للعام المالي 1437/36هـ:
جدول (( )24إجمالي الوظائف المعتمدة بالميزانية) – (ذكور -إناث) :

التصنيف الوظيفي

الوظائف
المعتمدة

الوظائف
المشغولة

إجمالي الوظائف
المشغولة
ذكور

إناث

الوظائف
الشاغرة

الوظائف
المحجوزة

الباب األول :

أطباء

34133

27898

10789

17109

3981

2254

أطباء أسنان

3648

3299

2365

934

170

179

صيادلة

2643

2270

1544

726

11

362

هيئة تمريض

57513

52667

14951

37716

284

4562

فئات طبية مساعدة

61482

52105

30793

21312

95

9282

الوظائف الصحية بالباب األول

159419

138239

60442

77797

4541

16639

الباب الثالث

أطباء

14011

7402

5197

2205

3428

3181

أطباء أسنان

336

193

153

40

48

95

صيادلة

1449

624

370

254

316

509

هيئة تمريض

36073

24808

4250

20558

6113

5152

فئات طبية مساعدة

24571

15139

11929

3210

3176

6256

الوظائف الصحية بالباب الثالث

76440

48166

21899

26267

13081

15193

إجمالي عام الوظائف الصحية

235859

186405

82341

104064

17622

31832

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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تابع جدول (( )24إجمالي الوظائف المعتمدة بالميزانية) – (ذكور -إناث) :

التصنيف الوظيفي

إجمالي
الوظائف
المعتمدة
بالميزانية

إجمالي
الوظائف
المشغولة

الوظائف المشغولة
ذكور

إناث

الوظائف
الشاغرة

الوظائف
المحجوزة

الباب األول حسب المراتب والكوادر الوظيفية :

وزير ونائب وزير واملمتازة

3

3

3

0

0

0

املرتبة األوىل  -الخامسة عرش

42187

32911

29702

3209

76

9200

مراتب القضاة
هيئة التحقيق واالدعاء العام
الوظائف الصحية

159419

138239

60442

77797

4541

16639

الوظائف الفنية
أعضاء هيئة التدريس
الوظائف التعليمية
املستخدمون

10464

9928

8452

1476

205

331

العمال

1647

1528

1285

243

75

44

إجمالي الباب األول

213720

182609

99884

82725

4897

26214

إجمالي الباب الثالث

89006

57522

29668

27854

15133

16351

اإلجمالي العام

302726

240131

129552

110579

20030

42565

تنمية الموارد البشرية والتدريب واالبتعاث:
يعترب تطوير القوى العاملة بوزارة الصحة الركيزة األساسية يف تقديم الخدمات الصحية التي تواكب التطورات املطردة يف
املجال الطبي و ُتساهم يف تحقيق رسالة الوزارة نحو « توفري الرعاية الصحية بجميع مستوياتها ،وتعزيز الصحة العامة
والوقاية من األمراض مع االهتمام بالجانب البحثي والتدريب االكاديمي ومجاالت االســتثمار الصحي» .من هذا املنطلق
فإن الوزارة قد وضعت التطوير املستمر للموارد البرشية من ضمن أولوياتها ،وقد تمثل ذلك يف الهدف االسرتاتيجي الثالث
الذي نص عىل:
«بناء كوادر مؤهلة وتنميه مهارات وقدرات القوى البرشية العاملة بوزارة الصحة من خالل الربامج التدريبية املتخصصة
وبرامج االبتعاث الداخيل والخارج».
أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:

ال  :اإليفاد الداخلي :
أو ً
تهتم الوزارة بالتدريب واالبتعاث بإتاحة الفرصة ألكرب عدد من منسوبي الوزارة لإليفاد للدراسة داخل اململكة والتوسع
يف برامج التجسري بالجامعات الحكومية لدرجة البكالوريوس يف مختلف التخصصات حيث بلغ إجمايل عدد املوفدين (عيل
رأس اإليفاد) حتى نهاية عام  1436هـ ( ،)7,357من بينهم ( )3,021من األطباء بنسبة  %41و ( )3,981من غري األطباء
بربنامج التجسري بنسبة ( )%54وعدد ( )355من غري األطباء بربامج الدراسات العليا بنسبة ( )%5من إجمايل املوفدين.
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جدول ( )25يوضح إجمالي الموفدون علي رأس االيفاد حتي العام 1437/36هـ:
الموفدون علي رأس اإليفاد

العدد

النسبة

االطباء

3,021

%41

غري االطباء(برنامج التجسري)

3,981

%54

غري االطباء (دراسات عليا)

355

%5

المجموع

7,357

%100

شكل ( :)3يوضح نسب الموفدون على رأس اإليفاد حسب الفئات للعام 1437/36هـ:

بلغ عدد األطباء املوفدين عيل رأس االيفاد بنظام (عقد طبيب سعودي تحت التدريب) ( )859طبيبا ً وطبيبة يف مختلف
التخصصات الطبية بعد حصولهم عىل القبول يف برامج شهادة االختصاص السعودية من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية يف العام 1437/36هـ مقارنة مع( )616طبيبا وطبيبة تم التحاقهم بالربنامج يف العام 1436/35هـ بنسبة
زيادة (.)%28,8
الموفدين من األطباء وغير األطباء خالل السنوات (  1436 - ١٤٣١هـ):
شكل ( )4يوضح اعداد الموفدون من األطباء وغير األطباء للدراسات العليا خالل السنوات ( 1436 -١٤٣١هـ):

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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يالحظ من الشكل ( )4أعاله الزيادة السنوية يف أعداد املوفدين من االطباء بسبب استحداث نظام (عقد طبيب سعودي تحت
التدريب) ،كما يالحظ زيادة عدد املوفدين من غري األطباء يف عامي  1435و 1436هـ نتيجة فتح باب اإليفاد للدراسات
العليا بالجامعات األهلية والتعليم املوازي.
بلغ عدد األطباء املوفدين خالل العام 1436هـ ( )700طبيبا ً وطبيبة ،منهم ( )350طبيبا ً
ً
وطبيبة يف برنامج عقد طبيب
سعودي تحت التدريب مقارنة مع ( )670طبيب وطبيبة خالل العام 1435هـ.
كما بلغ عدد املوفدين يف الدراسات العليا من غري االطباء خالل الســنة املالية 1437 /36هـ ( )126موفدا ً مقارنة مع
( )157موفدا العام 1436/35هـ كما هو موضح يف الشكل ( )4منهم ( )116لدرجة املاجستري و( )8لدرجة الدبلوم بعد
البكالوريوس ،بينما بلغ عدد املوفدين لدرجة الدكتوراه (.)2
برنامج التجسري:
بدا اإليفاد يف برنامج التجسري منذ سبتمرب 2012م ذلك بإيفاد الحاصلني عيل درجة الدبلوم للحصول عيل درجة البكالوريوس
يف مجال تخصصهم.
ً
 -بلغ إجمايل عدد املوفدين عيل رأس اإليفاد يف برنامج التجسري( )3,981موفدا حتى نهاية ديسمرب 2015م
 -كمابلغ عدد التخصصات املعتمدة يف برنامج التجسري ( )17تخصصا َ بدال من ( )14العام السابق.
التمريض:
تقدم برنامج التمريض ( )13جامعة يدرس فيها حاليا ً ( )2,804موفدا ً بنسبة ( )% 70.4من إجمايل املوفدين بنظام التجسري.
برنامج املختربات:
تقدم برنامج املختربات ( )12جامعة يدرس فيها حاليا ً ( )479موفداً.الصيدلة:
ً
-تقدم برنامج الصيدلة ( )3جامعات يدرس فيها حاليا (.)102
االشعة:
 تقدم عدد ()3جامعات فقط برنامج االشعة يدرس فيها حاليا ً (.)173التغذية:
 ويدرس فيها حاليا ً (.)62االسنان:
تقدم عدد ( )1جامعة برنامج األسنان ويدرس فيها حاليا ً ( )85موفدا.واملعلوماتية الصحية:
 -ويدرس فيها حاليا ً ( )14موفداً.
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برامج الدراسات العليا لطب األسرة بوزارة الصحة:

الهدف العام:
تهدف هذه الربامج إىل املساهمة يف توفري الكوادر الطبية املؤهلة لتأدية وقيادة العمل الصحي يف مجال الرعاية الصحية
األولية بوزارة الصحة وتتبع برامج الدراسات العليا لطب األرسة باملناطق واملراكز التابعة لها اداريا ً وفنيا ً للمرشف العام
عىل برامج الدراسات العليا لطب األرسة بوزارة الصحة ويتم األرشاف الفني شامالً االعرتاف األكاديمي من قبل املجلس
العلمي لطب األرسة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللجان الفرعية التابعة له.
برامج الدراسات العليا لطب األسرة بالمناطق :

يف العام 2006م تم اعتماد إدارة برامج الدراسات العليا لطب األرسة بالوزارة والبداية بربنامجني يف كالً من جدة واملدينة
املنورة تىل ذلك برنامج عسري وحاليا ً وصل عدد الربامج التدريبية اىل ( 12برنامج) موزعه عىل عدة مناطق باململكة هي
(الرياض – جدة – العاصمة املقدسة – املدينة املنورة – عسري – القصيم – املنطقة الرشقية – جازان – الطائف – اإلحساء
– الباحة – الحدود الشمالية والجوف) والربنامجني األخريين هي األحدث.
املقبولني يف برامج الدراسات العليا لطب األرسة للعام التدريبي  2016-2015م :

اوالً  :شهادة االختصاص السعودية يف طب األرسة (البورد):

 بلغ إجمايل عدد األطباء املقبولني يف برنامج البورد السعودي طب األرسة للعام التدريبي الحايل 1437/36هـ ()132متدرب مقارنة مع ( )109متدربا ً للعام السابق بنسبة توسع يف اعداد املقبولني تعادل ( )%21مقارنة مع العام املايل
1436/35هـ.
ثانيا ً  :الدبلوم السعودي يف طب األرسة:

 بلغ إجمايل عدد املقبولني يف برنامج الدبلوم السعودي لطب األرسة للعام التدريبي الحايل 1437/36هـ ( )169متدربامقارنة مع ( )146متدرب العام 1436/35هـ بنسبة توسع يف اعداد املقبولني تعادل (.)%16
ونسبة توسع إجمايل للربنامجني مقارنة مع العام 1436/35هـ بلغت (.)%18
املدربني يف برامج الدراسات العليا باملناطق -:
 بلغ إجمايل عدد املدربني يف برامج الدراسات العليا للعام التدريبي الحايل 1437/36هـ ( )112مدرب مقارنة مع ()82مدرب للعام 1436/35هـ بنسبة توسع يف اعداد املدربني تعادل (.)% 37
املراكز التدريبية لربامج الدراسات العليا يف طب األرسة باملناطق -:
 بلغ إجمايل عدد املراكز التدريبية باملناطق للعام التدريبي الحايل 1437/36هـ ( )58مركز تدريبي مقارنة مع ()49مركز تدريبي للعام 1436/35هـ بنسبة توسع يف أعداد املراكز التدريبية تعادل (.)%19
ثاني ًا  /االبتعاث الخارجي :
يهدف االبتعاث الخارجي إىل إحداث نقلة نوعية يف مستوى أداء األطباء والكادر الصحي واإلداري ومواكبة التطور املطرد
يف الخدمات الصحية وما تتطلبه من تخصصات مســتحدثة ودقيقة ،وقد عملت الوزارة إىل التوسع يف عقد اتفاقيات مع
العديد من الجامعات واملراكز املرموقة يف الدول املتقدمة مثل (ايرلندا ،وفرنسا ،وكوريا ،وأملانيا وايطاليا) ،إلتاحة فرص
االبتعاث والتدريب الخارجي بهذه الدول.
وقد بلغ إجمايل املقاعد املخصصة لالبتعاث الخارجي لوزارة الصحة من مكرمة خادم الحرمني الرشيفني عدد ()3,500
مقعداً ،منهم ( )1,000مقعدا ً خالل الفرتة من عام 1429هـ حتى عام  1432هـ وعدد ( )2,500مقعدا ً موزعة بمعدل
( )500مقعدا ً لكل عام خالل الفرتة من  1432هـ وحتى عام  1436هـ.
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المبتعثون من االطباء وغير االطباء خالل السنوات (1436- ١٤٣١هـ):
شكل ( )5أعداد المبتعثين خالل السنوات (1436 - ١٤٣١هـ) من أطباء وغير أطباء:

حيث يالحظ من الشكل رقم ( )5الزيادة يف عدد املبتعثني من األطباء خالل العام 1436هـ حيث بلغ عددهم ( )240مبتعث
مقارنة مع ( )148يف العام السابق ،كذلك الزيادة يف عدد املبتعثني من غري األطباء خالل العام 1436هـ حيث بلغوا()509
مبتعث مقارنة مع ()125مبتعث يف العام 1435هـ.

أهم انجازات الوزارة في مجال االبتعاث الخارجي خالل العام المالي 1437/36هـ:
 .1إجمالي عدد المبتعثين (على رأس البعثة):

بلغ إجمايل املبتعثني ممن هم عىل رأس البعثة خالل العام املايل  1437/36هـــ ( )1,358مبتعثا ً
ً
مقارنة ب()1,341
مبتعثا ً خالل العام 1436/35هـ .
مثل الفنيون العدد األكرب ممن هم عىل رأس البعثة ،حيث بلغت نسبتهم ( ،)%65يليهم األطباء بنسبة ( )% 33ثم اإلداريون
والفئات األخرى بنسبة ( ،)% 2مقارنة بالعام 1436/35هـ حيث بلغت النسب  %3 ،%34 ،%63عىل التوايل كما هو موضح
يف الشكل ( )6ادناه.
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شكل( )6نسب المبتعثين علي راس البعثة حسب الفئات لألعوام 1437/36-1436/35هـ:

املبتعثني وفق دولة االبتعاث:
مثلت دول (بريطانيا واسرتاليا وأملانيا وأمريكا) الدول األكثر من حيث عدد املبتعثني بالخارج بما نسبته ( )% 86.9ممن
هم عىل رأس البعثة بنهاية عام  1436هـ ،وبلـغت نسب املبتعثني بربيطانيا ( )% 30وأسرتاليا ( )% 22.5وأملانيا ()%20
وأمريكا ( )% 14.4مقارنة بالعام 1436/35هـ حيث بلغت النسب  %13,65 ،%16 ،%25 ،%30,4عىل التوايل.

جدول ( )26أعداد المبتعثين على رأس البعثة وفق دولة االبتعاث لألعوام ١٤٣٦/٣٥هـ ١٤٣٧/٣٦ -هــ:

الدولة

عدد المبتعثين على رأس البعثة للعام عدد المبتعثين على رأس البعثة للعام
المالي 1437/36هـ
المالي 1436/35هـ

بريطانيا

407

408

اسرتاليا

335

305

امريكا

215

196

املانيا

182

271

كندا

78

63

فرنسا

49

49

السويد

21

0

االردن

12

5

دول اخرى

42

62

المجموع

1341

1358
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شكل ( )7اعداد المبتعثين وفق دولة االبتعاث

يالحظ من الجدول ( )٢٦والشكل ( )7أعاله الزيادة يف عدد املبتعثني لدولة املانيا يف العام 1437/36هـ مقارنة مع العام
1436/35هـ ،بينما ال توجد زيادة ملحوظة يف إجمايل عدد املبتعثني يف الدول األخرى.
شكل ( )8اعداد المبتعثين على رأس البعثة وفق الدرجة العلمية

المبتعثون وفق الفئة:
جدول ( )27عدد المبتعثين (على رأس البعثة) وفق الفئة لالعوام 1436/35هـ 1437/36 -هـ ـ:
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الفئة

عدد المبتعثين حسب الفئة العام المالي
1436/35هـ

عدد المبتعثين حسب الفئة العام المالي
1437/36هـ

أطباء
كادر صحى

453
846

448
882

إداري

42

28

اإلجمالي

1341

1358
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شكل ( :)9عدد المبتعثين(على رأس البعثة) وفق الفئة لألعوام 1436/35هـ ١٤٣٧/٣٦ -هـ:

يالحظ من الجدول رقم ( )27والشكل رقم ( )9اعاله الزيادة بـ  17مبتعث من الكادر الصحي خالل العام 1437/36هـ
مقارنة مع العام 1436/35هـ.
المبتعثون وفق الدرجة العلمية:
جدول ( :)28أعداد المبتعثين (على رأس البعثة) وفق الدرجة العلمية لألعوام 1436/35هـ ١٤٣٧/٣٦ -هـ:
الدرجة

العام 1436/35هـ

العام 1437/36هـ

بكالوريوس

549

471

دبلوم عايل

7

0

ماجستري

329

321

دكتوراه

102

133

زمالة

239

288

زمالة تخصصية

58

72

تدريب

57

73

المجموع

1341

1358
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شكل ( )10أعداد المبتعثين (على رأس البعثة) وفق الدرجة العلمية لألعوام 1436/35هـ ١٤٣٧/٣٦ -هـ::

وظيفتك ....بعثتك:

تسعى الوزارة إىل استقطاب الكفاءات الوطنية املتميزة للعمل يف مرافقها املختلفة وذلك دعما ً لجهودها الرامية إىل تقديم
الخدمات عالية الجودة للمســتفيدين من خدماتها ،وتعترب املرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعاث
الخارجي التي أطلقت هذا العام نقلة نوعية وخطوة تطويرية تهدف إىل االستثمار األمثل لالبتعاث من خالل تلمس احتياجات
سوق العمل وإعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة والتأهيل تخدم الوطن يف شتى املجاالت وضمان الوظيفة للمبتعث يف حال
إنهاء البعثة بنجاح وعودته إىل اململكة.
ويف إطار هذه املرحلة فقد تم توقيع اتفاقية بني وزارة الصحــة ووزارة التعليم البتعاث  20ألف طالب يف التخصصات
الصحية املختلفة عىل مدى  5سنوات وفقا ً الحتياج وزارة الصحة من التخصصات والدرجات العلمية ،حيث تم تزويد وزارة
الصحة بعدد ( )3558مرشحً ا ومرشحة للربنامج بعد استكمال التقديم عن طريق البوابة اإللكرتونية لوزارة التعليم إلجراء
التقييم واملفاضلة بينهم بنا َء عىل مقياس نفيس سلوكي مخصص لتحديد مسار الطالب ،وقد عملت الوزارة عيل تنظيم هذه
املقابالت التي أجريت يف منطقة الرياض واملنطقــة الرشقية ومحافظة جدة ،وقد بلغ عدد املتقدمني ( ،)2752وبلغ عدد
الطلبات التي تمت إجازتها ( )2433طلباً.
إنجازات الوزارة في مجال التدريب و تنمية القوي البشرية :

قامت الوزارة بتنفيذ عــدد ( )555دورة تدريبية خالل العام املايل  1437/36هـ من خــال مركز التدريب الرئييس
باإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث ،مقارنة بـــ ( )1191دورة تدريبية تم تنفيذها خالل العام 1436/35هـ بنا ًء عىل
تحديد االحتياجات التدريبية وقد بلغ عدد املتدربني يف هذه الدورات ( )25691متدربا ً مقارنة بـ( )33930متدربا العام
1436/35هـ ،كما تم اعتماد ( )5355ساعة تعليم طبي مستمر ،مقارنة ب ( )6624العام 1436/35هـ.
وقد بلغ إجمايل أعداد املتدربني من منسوبي الوزارة باملناطق واملحافظات ( )146.138خالل العام املايل 1437/36هـ،
كما تم اعتماد عدد ( )10476ساعة تعليم طبي مستمر مقارنة بتدريب ( )180920من منسوبي الوزارة وساعات تعليم
طبي مستمر معتمدة ( )12965يف العام املايل 1436/35هـ ،ويوضح الجدول والشكل التايل أعداد املتدربني من خالل
مركز التدريب بالوزارة وساعات التعليم الطبي املستمر خالل األعوام 1436-1432هـ
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جدول ( )29عدد المتدربين والساعات المعتمدة (من خالل مركز التدريب الرئيسي) خالل األعوام-1432
1436هـ

1432هـ

1433هـ

1434هـ

1435هـ

1436هـ

عدد املتدربني

26131

28468

32743

33930

25691

الساعات املعتمدة

5145

7242

7451

6,624

5,355

شكل ( )11عدد المتدربين والساعات المعتمدة خالل االعوام 1436 - ١٤٣١هـ

جدول ( )30إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة لمنسوبي الوزارة
بالمناطق والمحافظات لألعوام 1436-1432هـ:
1432هـ

1433هـ

1434هـ

1435هـ

1436هـ

عدد املتدربني

132802

139442

147735

180920

146.183

ساعات التعليم املستمر املعتمدة

20366

21312

22137

12,965

10,476
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شكل ( )12إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة لمنسوبي الوزارة
بالمناطق والمحافظات لألعوام 1436-1432هـ:

التدريب بمراكز تطوير المهارات والمحاكاة :

خالل العام املايل 1437/36هـ تم تدريب عدد ( )3,8952من منســوبي الوزارة بمراكز تطوير املهارات البالغ عددها
( )33مركزا ً معتمدا ً من جمعية القلب السعودية لتنفيذ برامج دعم الحياة األساسية واملتقدمة ودورات املهارات املتخصصة،
باملقارنة مع( )41870متدربا العام 1436/35هـ ،وقد قام مركز املهارات ومعمل املحاكاة بوزارة الصحة بتدريب ()355
متدربا ً يف مجال االنعاش القلبي املتقدم لألطفال ولحديثي الوالدة يف عام  1436هـ ،مقارنة مع ( )675تم تدريبهم العام
1436/35هـ ،كما تم تدريب ( )152متدربا ً يف مجال محاكاة األحداث الحادة الحرجة ،مقارنة مع ( )176تم تدريبهم
العام 1436/35هـ.
جدول ( )31إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات من منسوبي الوزارة لألعوام 1436-1432هـ

إجمايل املتدربني بمراكز تطوير املهارات

1432هـ

1433هـ

1434هـ

1435هـ

1436هـ

50064

35639

42855

41,870

38,952

شكل ( )13إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات لألعوام 1436-1432هـ
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جدول( )32أعداد المتدربين في برامج التدريب المختلفة خالل األعوام 1436-1432هـ :
1432هـ

1433هـ

1434هـ

1435هـ

1436هـ

دورات معهد االدارة

22673

14867

8456

8352

4578

برامج اللغة االنجليزية

54

61

321

80

78

برامج الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

427

418

321

1228

444

برنامج التعامل مع الحاسب االيل والحكومة
االلكرتونية (يرس)

لم يبدأ

1960

1861

لم ينفذ

1,295

أهم االنجازات في مجال المشاركات الداخلية والخارجية:
المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية : 2015

أقيم املؤتمر األول للمحاكاة الصحية يف الرياض بتاريخ  22إىل  24شــعبان 1436هـ (املوافق  11 - 9يونيو 2015م)
برعاية معايل وزير الصحة وقد شارك يف هذا املؤتمر  10متحدثني دوليني و  50متحدث محيل من اململكة العربية السعودية
وتضمن  13ورشة عمل متخصصة ،وقد أقيم املؤتمر تحت شعار (املحاكاة :االتجاه املستقبيل يف اململكة العربية السعودية)
هادفا ً إىل إنشاء اسرتاتيجية وطنية متكاملة للتدريب باســتخدام املحاكاة وتعزيز جهود وزارة الصحة لتطبيق نموذج
التدريب الطبي للكادر الطبي والتمرييض عن طريق املحاكاة والذي يعد من األساليب الحديثة ويعتمد عىل تقليد ومحاكاة
ما يحدث يف غرف العمليات الجراحية واإلسعاف ويساهم يف تقليل حدوث األخطاء الطبية بنسبة عالية وبلغ عدد الحضور
يف فعاليات هذا املؤتمر  1500مشاركاً.
التدريب في موسم الحج:

قامت الوزارة بالتدريب يف موسم حج  1436هـ بلجنة التدريب بالحج ضمن لجان الحج التحضريية ،وذلك بهدف تقديم
رعاية صحية ذات فعالية وجودة عالية من خالل العمل مع لجان الحج التحضريية يف تقديم برامج تدريبية تســتهدف
املشاركني بموسم الحج ،وقد قامت اللجنة بإعداد الحقائب التدريبية ومن ثم تنفيذ عدد ( )93دورة تدريبية متخصصة
تم خاللها تدريب عدد ( )8171من منسوبي وزارة الصحة املشاركني يف موسم حج عام  1436هـ.
تضمنت هذه الدورات :
 ( )12دورة يف مجال الصحة العامة. ( )8دورات يف مجال مكافحة العدوى. ( )11دورة يف مجال األمراض الشائعة يف الحج ورضبات الشمس واإلجهاد الحراري  )12( -دورة لألطباء والتمريضباســتخدام منهجية التدريب باملحاكاة يف مجال فرق االستجابة الرسيعة وفرز الحاالت الطارئة والتدخل الرسيع لحل
األزمات والحاالت الحرجة.
 ( )22دورة يف مجال إدارة الطوارئ ( )8دورات لتمريض الطوارئ والحاالت الحرجة ( )6دورات للعاملني يف مجال املختربات الطبية وبنوك الدم )13( -دورة للعاملني يف مجال اإلحصاء ودورة واحدة للمكلفني يف مراجعة املخزون.
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الدورات القصيرة والمتخصصة والمؤتمرات الخارجية:

يف مجال التدريب الخارجي للكادر الصحي واإلداري يف الدورات القصرية واملتخصصة التي ترتاوح مدتها من اسبوعني إىل
ستة أشهر بلغ عدد املتدربني بالخارج ( )254متدرب عام  1436هـ مقارنة مع ( )100متدرب ىف العام 1436/35هـ
وبزيادة قدرها .%154
عملت الوزارة عىل دعم حضور املؤتمرات الخارجية ،حيث بلغ عدد الذين تمت املوافقة عىل حضورهم بمؤتمرات بالخارج
عدد ( )164مقارنة مع ( )210العام املايل 1436/35هـ.
برامج التدريب التأهيلية والتطويرية:

قامت الوزارة بتنفيذ عدة برامج تأهيلية منها دبلوم طب االرسة ودبلوم مكافحة عدوى املستشفيات ،كما قامت ايضا بإعداد
العديد من الربامج التطويرية بمشــاركة اإلدارات ذات العالقة ،وتم اعتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
ووزارة الخدمة املدنية ،ومن هذه الربامج :
(تدريب فنيي ومســاعدي فني املختربات ودورة فنيي الطب الرشعي ودورة الجودة يف الرعاية الصحية وسالمة املرىض
ودبلوم التغذية العالجية) ،كما أن هناك العديد من الربامج التي تم الرفع بها إىل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
للنظر فيها واعتمادها مثل (برنامج تدريب فنيي الصيدلة ،الرتميز الصحي لألمراض ،زراعة األســنان ،منسق األبحاث
اإلكلينيكية ،دبلوم مساعدي جراحة الفم والوجه والفكني ،وبرنامج زراعة األسنان.
وتعمل الوزارة عىل اســتحداث برنامج «تدريب املدربني» وذلك بهدف إعداد مدربني مؤهلني ومعتمدين يف التخصصات
الصحية واإلدارية املختلفة.
اتفاقيات وزارة الصحة مع الجهات الخارجية في مجال االبتعاث :

أهم االنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
يف إطار اجتماعات اللجنة الوزارية السعودية الربيطانية املشرتكة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة السعودية
وهيئة التعليم الصحي الربيطانية ( )HEEالبتعاث األطباء السعوديني يف التخصصات الطبية املختلفة بحيث تتمايش مع
احتياجات الوزارة ،وتضاهي الربامج التي تقدم لألطباء الربيطانيني.
التطوير في مجال الموارد البشرية (التعاقد):

تســعى الوزارة إىل تحقيق رؤيتها يف توفري الكوادر البرشية املؤهلة املطلوبة عن طريق التعاقد لتقديم وتوفري خدمات
صحية للمواطن السعودي واملقيم باململكة ،وذلك من خالل تنفيذ عمليات التعاقد للكوادر البرشية املؤهلة من داخل اململكة
عن طريق التعاقد الداخيل أو من خارج اململكة عن طريق لجان التعاقد الخارجي للعمل بوزارة الصحة بكفاءة وفاعلية
ً
ووفقا ألفضل املعايري املعتمدة والتطوير املستمر لنظام التعاقد بوزارة الصحة من خالل تحقيق أهداف ومحاور الخطة
االسرتاتيجية وصوال ً لنظام للتعاقد ينجز مهمته بالكفاءة والفاعلية املطلوبة لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة.
أهم انجازات الوزارة في مجال التعاقد خالل العام المالي1437/36هـ :

االستقطاب:
عملت الوزارة عيل استقطاب الكوادر الطبية املتميزة يف التخصصات النادرة والحيوية خاصة من الدول املتقدمة حيث بلغ
عدد الذين تم استقطابهم من الكفاءات من جميع التخصصات خالل العام املايل 1437/36هـ ()501كادر طبي مقارنة
مع ( )482تم استقطابهم العام املايل 1436/35هـ بنسبة زيادة قدرها (.)%3.9
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جدول ( )33مقارنة أداء الوزارة في مجال االستقطاب العام 1435هـ والعام 1436هـ:
المستقطبين خالل العام المالي
1435هـ

المستقطبين خالل العام المالي
1436هـ

استشاري

164

127

أخصائي

197

274

عالج تنفيس

121

100

المجموع

482

501

الفئة

املعينني

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )33اعاله الزيادة يف أعداد من تم اســتقطابهم خالل العام 1436هـ مقارنة مع العام
1435هـ حيث بلغت الزيادة ( )19مستقطب بنسبة بلغت (.)%3,9

التعاقد :
تم التعاقد خالل العام 1436هـ مع ( )12,226عنرص من االطباء واالخصائيني واالستشاريني واخصائي غري طبيب عنرص
نسائي مقارنة مع ( )6,585عنرص تم التعاقد معهم خالل العام 1435هـ.
كما يالحظ من الشكل( )14أدناه ،فقد بلغت نســبة الزيادة يف اعداد الكوادر الطبية التي تم التعاقد معها خالل العام
1436هـ ( )%85,7مقارنة مع العام 1435هـ.
شكل ( )14اعداد الكوادر الطبية التي تم التعاقد خالل االعوام ١٤٣٥هـ ١٤٣٦ -هـ

ثانياً :تطوير التعاقد من خالل تطوير اآلليات االلكترونية:
تســتمر الوزارة يف الرتكيز عيل النظام االلكرتوني وتطويره لتصبح جميع االجراءات وتتم جميع اإلجراءات خالل تواجد
اللجان بالخارج عن طريق نظام اليس تركس وآخر تلك التطويرات سيتم عرضها عىل النحو التايل:
الحقيبة االلكترونية :

متواصل العمل بالحقيبة االلكرتونية وهي مجموعة من الشاشات االلكرتونية يف نظام التعاقد جاري استخدامها من قبل
التقرير السنوي لوزارة الصحة
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رؤساء لجان التعاقد خارج اململكة وتسهل أعمال اللجان وتحتوي عىل :
	•تقارير الوظائف املتاحة للتعاقد مع أولوية التسكني عليها.
	•مهام رئيس اللجنة واألعضاء الفنيني واإلداريني املشاركني يف اللجنة.
	•حجز ومنح التأشريات آلياً.
	•تقرير أعمال اللجنة خالل فرتة عملها وبعد االنتهاء منها.
	•االستعالم عن جميع الوظائف والتأشريات املتاحة.
	•تسوية الرواتب آليا ً وكذلك صالحيات منح الزيادات االستثنائية.
	•تقييم أعمال اللجان والرشكات خالل فرتة محددة.
آلية متابعة أعمال اللجان :

قامت الوزارة باستحداث شاشة يف نظام التعاقد ومتواصل العمل بها وتقوم بمتابعة الوظائف املحجوزة للتعاقد ومهامها :
	•متابعة أعمال اللجان خالل تواجدها وبعد االنتهاء من أعمالها وكذلك املتابعة االلكرتونية للوظائف املحجوزة وعمل
تقارير عنها.
	•العد التنازيل للفرتة الزمنية لحجز الوظيفة بحيث ال تزيد عن ( )30يوما يتم بعدها فك االرتباط عن الوظائف التي لم
يصل املرشحني عليها ولم تربط بأوامر اركاب.
	•ترشيح املتعاقد البديل الكرتونيا ً لالستفادة من قوائم االنتظار بشكل أفضل.
	•قييم رشكات التوظيف بشكل دوري
آليات لدى تقنية المعلومات تحت التنفيذ :

	•موقع االستقطاب االلكرتوني.
	•برنامج ترحاب.
	•التسجيل االلكرتوني للمتقدمني عن طريق اللجان حيث مستمر تسجيل املتقدمني ملقابالت لجان التعاقد عن طريق
رابط خاص عىل البوابة االلكرتونية لوزارة الصحة السعودية ويمكن للمتقدمني ملقابالت اللجان والتسجيل فيه.
في مجال عدد اللجان الموفدة للدول :

تم إيفاد عدد ( )54لجنة للتعاقد موزعة عىل كل من الدول التالية (الهند ،مرص ،الفلبني ،األردن ،تونس ،السودان ،باكستان،
نيجرييا ،كوبا) للتعاقد عىل فئات األطبــاء والتمـريض وتخصصيـة يف كـل من (الطوارئ ،العناية املركزة ،القلب ،النفسية)،
مقارنة مع ( )48لجنة تم ايفادها العام 1435هـ.
برنامج اعارة االستشاريين :

هو برنامج الغرض منه التعاقد مع األطباء االستشاريني بنظام اإلعارة ملدة سنة يف بعض التخصصات النادرة والحيوية
عىل وظائف التشغيل الذاتي وتوزيعهم عىل املناطق الطرفية ويشمل هذا الربنامج عدة دول عىل النحو التايل :
* جمهورية مرص العربية .
* دولة السودان.
* دولة باكستان.
* دولة الهند.
وذلك نظرا ً ملا تواجهه وزارة الصحة من تحديات ومنافسة يف استقطاب الكوادر الطبية لسد العجز الحاصل خاصة بعد
افتتاح العديد من املستشفيات الجديدة باململكة.
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في مجال التدريب:

 داخليا :تم تنفيذ عدد  7دورات تدريبية من املستهدف  24دورة وبنسبة  %29من املستهدف. -دورات تدريبية خارجية :تم تنفيذ عدد ( )2دورة خارجية من اصل ( )3دورات خارجية وبنسبة  %66من املستهدف.

التشغيل الذاتي :
تعمل الوزارة عيل تطوير نظام التشغيل الذاتي ليتضمن الكفاءة واملرونة الالزمة لتلبية متطلبات واحتياجات تشغيل جميع
مستشفيات وبرامج ومرافق وزارة الصحة بنظام التشغيل الذاتي حيث يهدف ايل:
 زيادة نسبة الوظائف التي لها أوصاف وظيفية موحدة. زيادة نسبة الكفاءات واملهارات الفنية والسلوكية والقيادية التي لها سلوكيات مفصلة بالتوافق مع االوصاف الوظيفية. زيادة نسبة شغل الوظائف الشاغرة بالكفاءات املناسبة. تقليل الوقت املستغرق يف عملية التوظيفاهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:
 توظيف عدد ( )12.311من الكوادر السعودية يف مختلف التخصصات الطبية عىل وظائف التشغيل الذاتي. تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لربامج التشغيل الذاتي. إعداد املهام واملسؤوليات الخاصة باإلدارة واألقسام التابعة لها و تحديث أدلة العمل التي تم إنجازها خالل الفرتة املاضية. إعداد الوصف الوظيفي ملوظفي اإلدارة العامة لربامج التشغيل الذاتي (املرحلة األوىل). الزيارات امليدانية للتقييم واإلرشاف عىل برامج التشغيل الذاتي.ً
 إعداد مؤرشات قياس األداء لإلدارة العامة لربامج التشغيل الذاتي تمهيدا لتطبيقها وأتمتتها. اعتماد دليل إجراءات العمل املؤقت (اللوكم).جدول ( )34تطور برامج التشغيل الذاتي ألعوام مختارة خالل الفترة من عام  1436 -1419هـ

السنة

عدد البرامج

 1419هـ

7

 1423هـ

20

 1427هـ

28

 1431هـ

62

 1433هـ

72

 1434هـ

91

 1435هـ

123

1436هـ

133

يبني الجدول ( )34اعاله الزيادة يف عدد برامج التشغيل الذاتي خالل العام 1436هـ حيث بلغت ( )١٣٣برنامج وبزيادة
بـ ( )١٠برنامج مقارنة مع العام 1435هـ.
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جدول ( )35إجمالي عدد وظائف التشغيل الذاتي للعام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مقارنة مع العام المالي
١٤٣٦/١٤٣٥هـ:
عدد الوظائف المعتمدة
بالمحضر للعام (1437/36هـ)

مسمى الفئة

عدد الوظائف المعتمدة
بالمحضر للعام (1436/35هـ)

غري مشمول بالئحة الوظائف
الصحية

11031

أطباء

11537

12869

أخصائي غري طبيب

7225

8239

صيديل

1268

1410

تمريض

31809

34651

فنيني

14468

14791

مساعد صحي

1241

1159

اإلجمالي

78,579

85,208

12081

حيث يبني الجدول ( )35اعاله الزيادة يف عدد وظائف التشغيل الذاتي للعام 1437/36هـ مقارنة مع العام 1436/35هـ
وبلغت الزيادة مقدار ( )٦٦٢٩وظيفة.
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خدمات الطب الوقائي:
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:

تقوم وزارة الصحة بتنفيذ عدد من الربامج الصحية املتخصصة لتحسني الوضع الصحي للسكان واملحافظة عليه ،و تعمل
عىل متابعة وتطوير هذه الربامج ،وتحديث نظم املراقبة واالتصال ،األمر الذي أدى إىل االرتقاء بأعمال مكافحة األمراض
وتحقيق خطوات كبرية نحو هدف استئصال بعض هذه األمراض والسيطرة عىل البعض اآلخر إضافة إىل متابعة الوضع
اإلقليمي والعاملي لألمراض وبخاصة الوبائية منها وذلك ملنع دخولها للمملكة.

أوالً :الصحة الوقائية:
قامت الوزارة بتنفيذ برامج الصحة الوقائية التالية :
صحة البيئة:
يهدف هذا الربنامج عىل رفع مستوى صحة البيئة داخل املنشآت الصحية والعمــل عىل حـــل املشاكــل املتعلقة بها
وذلك باإلرشاف عىل برامج اإلصحاح البيئي عىل مستوى املديريات الصحية أو املستشفيات ،واملشاركة يف اللجان البيئية
ً
وأيضا التواصل مع منظمة الصحة العاملية لتفعيل األمور البيئية التي تتعلق بالصحة
املختلفة مع الجهات ذات العالقة،
والعامة من خالل:
 اإلرشاف الفني عىل أعمال وأنشطة صحة البيئة يف املستشفيات واملراكز الصحية. املشاركة مع الجهات ذات العالقة لتطبيق النظم واللوائح الالزمة لرفع مستوى صحة البيئة.التدريب:
 تم تدريب ( )60من فني وبائيات و مراقب صحي وأخصائي صحة بيئة وأخصائي صحة عامة عىل سالمة وجودة املياهباملستشفيات والتغري املناخي وأرضاره عىل البيئة واإلنسان باملنطقة الرشقية والرياض بنسبة ( )% 85,7من املستهدف.
 تدريب ( )110من العاملني يف موسم الحج بالعاصمة املقدسة واملشاعر واملدينة املنورة من فئة مراقب صحي ومراقبوبائيات وأخصائي صحة بيئة و صحة عامة عىل اإلصحاح البيئي يف الحج بنسبة ( )%80من املستهدف.
 تم ابتعاث عدد (ثالثة) دارسني ،واحد لدراســة درجة البكالوريوس يف علوم الصحة العامة بأسرتاليا واثنني يف مجالاملختربات الطبية يف اسرتاليا وبريطانيا.
 كما تمت املشاركة يف ورشة عمل عن االسرتاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.الصحة المهنية :
يهدف هذا الربنامج إىل املحافظة عىل السالمة والصحة املهنية يف أماكن العمل ومراقبة العاملني املعرضني للمخاطر املهنية .
 تمت املشاركة يف ورشة عمل عن الصحة املهنية.النفايات الطبية :
يهدف هذا الربنامج إىل التخلص الســليم من النفايات الطبية الخطرة واملحافظة عىل الصحة املهنية يف املنشآت الصحية
والعاملني يف وسائل نقل هذا النوع من النفايات.
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أهم االنجازات :
التدريب:

 تم تدريب عدد ( )60متدرب من مسئويل برنامج النفايات الخطرة للعاملني يف املنشآت الصحية يف املناطق (مكة املكرمة)بنسبة بلغت ( )%80من املستهدف.
اإلصدارات:
 إعداد وإصدار مواد توعية عن اإلدارة السليمة للنفايات الصحية الخطرة مع تطوير كراسة الرشوط واملواصفات ملنافساتالتخلص من النفايات الطبية الخطرة.
السالمة الغذائية والكيميائية :
يهدف برنامج السالمة الغذائية إىل خفض معدالت اإلصابة لفاشيات األمراض املنقولة بالغذاء.
أهم االنجازات :
التدريب:

 تم عقد ( )3دورات ملنسقي برنامج السالمة الغذائية وبنسبة ( )%100من املستهدف. تم عمل ( )4زيارات ميدانية لتقيص فاشيات األمراض املنقولة بالغذاء وبنسبة ( )%100من املستهدف. تمت املشاركة يف العديد االجتماعات الخاصة بالتوصيات العاجلة واآلجلة للحد من حوادث التسمم الغذائي بالحج. التعاون مع برنامج الزمالة السعودية لطب املجتمع والقيام بتدريب طالب السنة الثالثة عىل املهام التي يقوم بها الربنامج. املشاركة يف تفعيل أنشطة يوم الصحة العاملي لعام  2015وحث الجهات األخرى املعنية بسالمة األغذية لالحتفال بهذهاملناسبة (الطب العالجي بوزارة الصحة ،الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وزارة التجارة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية
ووزارة التعليم).
 مرافقة فريق منظمة الصحة العاملية للقيام بممسوحات لتقييم السالمة الغذائية يف اململكة والتنسيق مع جميع الجهاتاملعنية ووضع مقرتح لتنفيذ توصيات الفريق ورفعها للمسئولني.
الحماية من اإلشعاع :
أهم االنجازات:

 تدريب ( )160مسؤول حماية من اإلشعاع وعاملني يف مجال اإلشعاع بنسبة بلغت ( )%100من املستهدف لتأهيلهم لدخولاختبار الحماية للحصول عىل رخصة مسؤول حماية من اإلشعاع مقارنة بتدريب ( )60مسئول العام 1436/35هـ
 قراءة وتوزيع ( )28,141بطاقة لقياس التعرض اإلشعاعي ( ،)TLDللممارسني الصحيني بأقسام االشعة واالقسامالتي تتعامل باملصادر املشعة.
 الرتخيص لعدد ( )14قسم طب نووي ،من مجموع ( )24قسم بنسبة ()%58من املستهدف. اعتماد ( )18مخطط لقسم طب نووي باملنشئات الصحية وذلك من ناحية متطلبات الحماية من اإلشعاع. عمل اختبارات القبول لعدد ( )3أجهزة طب نووي (.)SPECT-CT إعادة تصدير ( )1299مولد تكنيشيوم من أقسام الطب النووي باملنشــآت الصحية اىل الرشكة الصانعة عن طريقالرشكة املوردة.
 عمل اختبارات توكيد الجودة النوعية ل ( )148جهاز اشعة سينية للتأكد من استيفائها ملتطلبات الحماية من االشعاع،اجتياز منها ( )112جهاز ،مقارنة بفحص ( )214جهاز العام السابق.
 ابتعاث دارس واحد اىل بريطانيا للحصول عىل درجة الدكتوراه يف مجال اشعة الرنني املغناطييس. -الرتخيص لعدد ()18مسئول حماية من االشعاع يف مجال االشعة التشخيصية ،وعدد ( )2يف مجال الطب النووي.
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برنامج المدن الصحية:
 هو برنامج صحي وقائي يهدف إىل تعزيز الصحة ويعتمد عىل مبدأ أن تعزيز الصحة يمكن أن يتحقق عند تحسني جميعاملفاهيم البيئية ،واالجتماعية واالقتصادية املؤثرة عىل الصحة.
قام الربنامج بتنفيذ:

 ( )5دورات وندوات وورش عمل يف مختلف املدن الصحية ،وعمل ( )10زيارة للمدن الصحية ملتابعة تنفيذ الربنامج عقد اول ملتقى إعالمي لربنامج املدن الصحية بحضور نخبة من املثقفني واملهتمني بالشأن اإلعالمي. تنفيذ ( )3عيادات معززة للصحة مدينة الجموم الصحية لربنامج العيادات املعززة للصحة باإلضافة ايل ( 7عيادات)بمدينة أبها الصحية والتي تم افتتاحها العام السابق.
 تفعيل العمل التطوعي كأحد دعائم الربنامج. عقد رشاكات من اجل النهوض ودعم الربنامج مع بعض الجهات املعنية. تم تقديم ورقه عمل بسلطنة عمان يف ورشه العمل الخليجية حول املدن الصحية بعنوان (تجربة املدن الصحية باململكةالعربية السعودية).

برنامج الوبائيات الحقلي :
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الخربة العاملية الدولية يف مجال مراقبة األمراض ومكافحتها كما تقوم باستقدام
الخرباء املختصني للمملكة لتقديم املشورة يف بعض املوضوعات واملشاكل الصحية عند الحاجة اليهم يف زيارات استشارية
قصرية باملشاركة الفعالة يف بعض الدراسات الوطنية واملسوحات الصحية لتعزيز وتطوير الربامج الوقائية وأنظمة اكتشاف
الحاالت الوبائية للتعرف عىل محدداتها وطرق مكافحته.
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:

 بلغ خريجي برنامج الوبائيات الحقيل منذ تأسيســه وحتى نهاية عام  1436هـ ( )133متدربا يعملون يف مختلفاملناطق الصحية باململكة.
 تعاقد الربنامج مع استشاريني وبائيات و اخصائيني وبائيات واستشاري احصاء حيوي. إجراء ( )16دراسة وبائية عىل مســتوى اململكة من قبل املتدربني امللتحقني بالربنامج عام 1436هـ مقارنة مع ()6دراسات تمت العام 1435هـ.
 قبول دفعة جديدة من املتدربني وعددهم ( )8أطباء بالتعاون مع جامعة امللك سعود. املشاركة يف عدد ( )16بحث وبائي واستقصاء ميداني يف مختلف مناطق اململكة ويف موسم الحج. تنظيم املؤتمر السعودي األول للوبائيات الذي عقد بمدينة جدة بتاريخ  11صفر 1437هـ.التدريب:

 تم تدريب ( )6من األطباء وغري االطباء يف ماجستري الصحة العامة تخصص الوبائيات من عدة مناطق باململكة خاللالعام املايل 1437/36هـ وتدريب ( )8أطباء يف دبلوم الوبائيات الحقيل بنسبة بلغت ( )%68من املستهدف مقارنة مع
( )4تم تدريبهم العام 1436/35هـ.
 تدريب ()100طبيب وأخصائي صحة عامة ومراقبني صحيني من خــال  5دورات تدريبية يف موضوعات الوبائياتاملختلفة يف مناطق اململكة بنسبة ( )%56من املستهدف مقارنة مع ()%50ما تم إنجازه العام 1436/35هـ.
 املشاركة يف تدريب االطباء امللتحقني بالزمالة السعودية يف طب املجتمع.تنفيذ عدد ( )5دورات تدريبية يف مختلف املواضيع املتعلقة بعلم الوبائيات وطرق البحث العلمي والتحليل االحصائيوالجغرايف وىف مجال املراقبة الوبائية مقارنة مع ( )6دورات تم تنفيذها العام 1436/35هـ.
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الزيارات الحقلية:

 تنفيذ  16استقصاء وبائي وبحث ميداني عن عدد من املتفشيات الوبائية يف مناطق :القصيم ،الجبيل ،الطائف والرياضوالهفوف والدمام واملناطق الجنوبية.
اإلصدارات:

 اصدار الربنامج النرشة الوبائية الربع سنوية. البدء يف تنفيذ االمسية العلمية الشهرية يف علم الوبائيات. -اصدار املجلد رقم ()18عن ملخص دراسات الوبائيات الحقيل دليل التقيص الوبائي.

طب الحشود :
المركز العالمي لطب الحشود :

املركز العاملي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العاملية ( )WHOلطب وإدارة الحشود والتجمعات
البرشية وهو واحد من خمسة مراكز عاملية تختص بإدارة الحشود والتجمعات البرشية يف مجاالت مختلفة تتطلع وزارة
الصحة إىل أن يكون املركز رائدا عامليا يف تطوير علم صحة الحشود وإدارة التجمعات البرشية وأن يكون مرجعا وطنيا،
إقليميا وعامليا.
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:

 تم وضع الرؤية والرسالة وتحديد األهداف العامة للمركز ووضع الهيكل التنظيمي كما تم تحديد املؤرشات التي سيتممن خاللها قياس األداء السنوي للمركز.
 تم العمل عىل وضع الخطة االسرتاتيجية للمركز لألعوام الخمسة القادمة وسيتم بناءا عليها وضع الخطة التشغيلية. تم االنتقال اىل مقر مؤقت للمركز تحت وكالة الصحة العامة. تم استقطاب بعض املختصني والخرباء يف الصحة العامة للعمل يف املركز منذ شهر ابريل 2015م.األبحاث والدراسات العلمية أثناء موسمي الحج والعمرة:

 تنفيذ 6دراسات وبحوث علمية يف مجاالت مختلفة (األمراض املعدية والغري معدية ،صحة البيئه وسلوكيات الحجيج). تم تقييم املخاطر يف املنافذ الربية والبحرية قبل موســم حج 1436هـ بالتعاون مع ( )WHOونفذ ذلك يف  3مناطقرئيسية وهي منطقة مكة املكرمة ،املدينة املنورة ومنطقة تبوك.
 تم تقييم وألول مره برنامج الرتصد الوبائي أثناء الحج يف منطقة مكة املكرمة والذي يهدف اىل تطوير برنامج الرتصدواالستقصاء الوبائي اثناء موسم الحج والعمرة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية(.)WHO
 تم وضع اإلطار العام للخطة الوطنية للتعامل مع الضحايا أثناء الكوارث وخاصة يف موسم الحج كان ذلك بالتعاون معمنظمة الصحة العاملية ( )WHOومركز مكافحة األمراض األمريكي (.)CDC
 تم إنشاء املجلس االستشاري والذي يضم املؤسســات الحكومية والجامعات املحلية والتي لها عالقة يف إدارة الحشودوخاصة الحج والعمرة مثل وزارة الحج ،الهالل االحمر ،معهد خادم الحرمني الرشيفني للحج والعمرة ،الرئاسة العامة
لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي ،جامعة أم القرى ،مؤسسة الطوافة ،الدفاع املدني والرئاسة العامة لرعاية الشباب
ويهدف هذا املجلس اىل التعاون بني االجهزة الحكومية املختلفة ذات العالقة يف ادارة الحشود وبناء اسرتاتيجيات مشرتكة.
 تم إنشاء املجلس العلمي االستشاري والذي يضم جامعات ومؤسسات عاملية متخصصة يف صحة وإدارة الحشود ومنها:(Duke unit، UCL، London school of hygiene and tropical medicine، PHE، LSTM,
 -تم إقامة االجتماع الثالث للمجلس العلمي يف الرياض يف شهر جمادى االوىل  1436هـ.
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التدريب:

 تدريب  20شخص من مناطق اململكة املختلفة عىل أخالقيات البحوث العلمية و املعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصاتالصحية.
 تدريب  20شخص من متخذي القرار ومدراء العموم يف كيفية التواصل أثناء األزمات واملخاطرEmergency Risk Communication.
 تدريب  15شخص يف كيفية تقييم املخاطر يف املنافذ قبل موســم حج عام 1436هـ يف كال من منطقة مكة املكرمة،املدينة املنورة وتبوك.
 االتفاق مع  WHOإلرسال خمسة أشخاص إىل اململكة االردنية لحضور برنامج تدريبي مكثف يف شهر صفر ملدة تسعةأيام يف التواصل أثناء الطوارئ واألزمات.
 تم وضع الخطة الخاصة لتدريب الكوادر الوطنية لربنامج الدبلوم لطب الحشود (الدفعة الثانية) بالتنسيق مع الهيئةالسعودية للتخصصات الصحية واملخطط له أن يبدأ يف اكتوبر 2016م.
االجتماعات:

 تم عقد االجتماعات التحضريية بني املركز العاملي لطب الحشود والرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبويوتم االتفاق عىل توقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني يف التدريب والبحوث العلمية واملتوقع أن تتم يف شهر ربيع الثاني لعام
1437هـ.
 تم عقد العديد من االجتماعات بني املركز العاملي لطب الحشود وهيئة الصحة العامة الربيطانية ( )PHEوجامعة UCLالربيطانية للتحضري لتوقيع االتفاقية بني الطرفني يف شــهر ربيع الثاني 1437هـ والتي تنص عىل التعاون يف مجال
البحوث والدراسات العلمية الخاصة يف صحة وإدارة الحشود والتجمعات البرشية.
 تم التعاون بني كال من جامعة مارسيل الفرنسية واملركز العاملي لطب الحشود لعمل دراسة خاصة للممارسني الصحينيلعام حج 1436هـ.
 املشاركة يف الجلسة املشرتكة بني حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة اململكة العربية السعودية يف دورتها الرابعة وحضوراالجتماعات املعدة بهذا الخصوص ملناقشة التعاون بني البلدين يف صحة الحشود ومراقبة الوبائيات اثناء موسم الحج.
في مجال اإلصدارات:

 تم اعتماد ثالثة أوراق علمية يف مجلة .IJID تم اعتماد ورقه علمية يف مجلة .The Lancet جاري العمل عىل كتابة  3أوراق علمية عن مرض الدرن عند الحجاج ،صحة البيئة واألمراض الغري معدية لتسليمها قبلنهاية شهر ربيع الثاني 1437هـ.

مكافحة عدوى المنشآت:
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ :

التدريب:
 تنفيذ ( )13دورة تدريبية ضمن خطة التدريب السنوية يف مجال مكافحة العدوي بنسبة ( )%65من املستهدف للعام1437/36هـ مقارنة ب( )16عام 1436/35هـ بنسبة ( )%89من املستهدف( .مرفق تقرير مفصل)
 تنفيذ عدد من الربامج التدريبية باملناطق الصحية غري مجدولة وفقــا الحتياجات املناطق بالقريات ،الجوف ،الحدودالشمالية ،تبوك ،حائل ،املنطقة الرشقية.
 اعتماد  22برنامج تدريبي من املناطق العتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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 تم توعية العاملني بخطر مرض الكرونا من خالل ( )8دورات. تم تنفيذ خطة التدريب ملوسم حج 1436هـ بنسبة ( )%100من املستهدف.تنفيذ برامج تدريبية برعاية بعض الرشكات:
 يوم تدريبي برعاية رشكة  3Mبعنوان  Vascular access seminar :وذلك بمبنى وزارة الصحة بتاريخ  19ربيع الثاني 1436هـ املوافق من  8فرباير  2015م وبرامج تدريبية برعاية رشكة  BDبعنوان .BD safety fusion summit :
 تنظيم يوم عن التقنيات الحديثة لتطهري األيدي برعاية رشكة  Bebomedوذلك بمدينة الرياض بتاريخ  4من جماديالثاني  1436هـ املوافق من  24مارس  2015م.
 تنفيذ برنامج تدريبي للتدريب عىل ترصد عدوى املنشآت الصحية باستخدام برنامج .INICC املشاركة يف التنسيق واالعداد للمشــاركة يف املعرض الصحي السعودي وذلك خالل الفرتة من  20 -18مايو  2015موالتواصل مع الرشكات لتقديم الدعم املايل لطباعة املواد العلمية والنرشات وإنتاج الوســائل التفاعلية والهدايا لتكريم
فرق االستجابة الرسيعة.
جدول ()36البرامج المعتمدة من إدارة التدريب واالبتعاث في مجال مكافحة العدوي:
مسمى النشاط

تاريخ النشاط

المنطقة

9 - 7ربيع الثاني 1436هـ

املدينة املنورة
الرياض

1

ممارسات نظافة األيدي للعامليني الصحيني باملنشآت الصحية

2

برنامج صحة العاملني يف املنشآت الصحية

 15 -14ربيع الثاني 1436هـ

3

االحتياطات القياسية ملمارسات العاملني الصحيني يف مكافحة
العدوى

 20 -19ربيع الثاني 1436هـ

مكة املكرمة

4

معايري مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي

 23 -22ربيع الثاني 1436هـ

الرياض

5

مبادئ الصحة املهنية والتسجيل االلكرتوني إلصابات العمل

 28 – 27ربيع الثاني 1436هـ

مكة املكرمة

6

آليات الحد من عدوى متالزمة الرشق األوسط التنفسية وغريها من
عدوى املنشآت الصحية

 5-3جمادى األوىل 1436هـ

جدة

7

تطبيق معايري مكافحة العدوى داخل وحدات املناظري

 7 – 6جمادى األوىل 1436هـ

الرياض

8

برنامج التسجيل االلكرتوني للوخز باإلبر

 11 -10جمادى األوىل 1436هـ

الطائف

9

نظافة البيئة يف املنشآت الصحية

 14 -13جمادى األوىل 1436هـ

الرياض

طرق انتقال العدوى داخل املنشآت الصحية ووسائل رصدها
10
ومكافحتها

 20 - 19جمادى األوىل 1436هـ املدينة املنورة

 11معايري مكافحة العدوى داخل مراكز األسنان

 28 - 26جمادى األوىل 1436هـ

الرياض

 12مستلزمات نظافة وتطهري البيئة باملنشئات الصحية

 13 – 12جمادي االخر 1436هـ

القصيم

 13ضمان الجودة بأقسام التعقيم املركزي

 20 -19جمادي االخر 1436هـ

الرياض

 14التوعية بوسائل الحماية التنفسية

 27 - 26جمادي االخر 1436هـ

جدة

 تم تجديد اعتماد برنامج دبلوم مكافحة العدوى -الدفعة الثالثة للعام 2016م . تم التســجيل اإللكرتوني عىل موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمسجلني لهذه الربامج خالل موسم الحجوتم االنتهاء من حواىل  % 85من األسماء وفق آلية املوافقة عىل اعتماد الربامج التدريبية وتعميمها للمناطق واملحافظات.
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جدول ( )37يوضح ملخص االنشطة التدريبية ونسبة االنجاز في مجال مكافحة العدوي:

ملخص األنشطة

نسبة
االنجاز

تنظيم برامج تدريبية برعاية بعض الرشكات

% 100

التنسيق للمحارضات العلمية الدورية لإلدارة

%100

تنسيق واعتماد برامج تعقيم مركزي بالتنسيق مع بعض املناطق

%100

التنسيق لتنفيذ برنامج تدريبي مكثف بمحافظة القريات

%60

التنسيق واالعداد ملشاركة اإلدارة يف املعرض الصحي السعودي

%100

تنفيذ عدد  13برنامج من الربامج املعتمدة من إدارة التدريب واالبتعاث
من عدد  20برنامج

%65

تجديد اعتماد برنامج دبلوم مكافحة العــدوى -الدفعة الثالثة للعام
 2016م

%100

مراجعة الربامج االلكرتونية ملكافحة العدوى للعام  1435هـ

%100

التسجيل اإللكرتوني عىل موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
للمسجلني لهذه الربامج خالل موسم الحج

%90

اعداد برنامج تدريبي موحد يف مجال مكافحة العدوى للعاملني الجدد
قبل استالم العمل وأخر لتأهيل منسقي مكافحة العدوى ملدة  3أشهر

جارى
املراجعة

تم مراجعة واملوافقة عىل اعتماد عدد  22برنامج تدريبي تم تسجيلها
عىل موقع اإلدارة العتمادها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

%100

تم تحديث آلية املوافقة عىل اعتماد الربامج التدريبية وتعميمها للمناطق
واملحافظات.

%100

مالحظات

تم االنتهاء من املرحلــة األويل والبدء يف
املرحلة الثانية وجارى االنتهاء من تنفيذ
الخطة بعد شهر رمضان إن شاء الله.
تم إلغاء  7من الربامج مــن قبل إدارة
التدريب واالبتعاث لعدم توفر دعم مادي.

تم إدخال  %90من األســماء قبل إغالق
الرابط الخــاص بالهيئة الســعودية
للتخصصات الصحية ،وتم إرسال خطابني
لتجديد االعتماد ولم يجدد حتى االن.

مكافحة العدوي/شعبة االستقصاء :
 اجراء دراسة يف عدد  24من املستشفيات للتعرف ما اذا كانت جاهزة للتطبيق برنامج التقص االليكرتوني االينك. مشاركة اعضاء وحدة االستقصاء يف بناء برنامج االستقساء الوبائي لعدوى املستشفيات بنظام حصن. إعداد الكتيب الخاص بمكافحة العدوى والذي تم توزيعه يف املعرض الصحي السعودي.مكافحة العدوي /شعبة التفيش الوبائي :
 تشكيل فريق من االدارة العامة ملكافحة عدوى املنشآت الصحية بالوزارة ملتابعة املتفشيات الوبائية داخل املستشفياتوتقديم الدعم الفني من قبل االدارة للمستشفيات التي تم االبالغ عن وجود حاالت تفىش وبائي بها عن طريق التدريب
والتوعية وتوفري املستلزمات الخاصة ملكافحة العدوى وتوفري االدوية الناقصة واالستعانة ببعض االستشاريني يف االمراض
املعدية.
 تطبيق برامج الرتصد الوبائي وبرنامج  Antibiogramللتشخيص املعميل املبكر إلصابات املتفشيات الخاصة بامليكروباتاملقاومة للمضادات الحيوية باملستشفيات.
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73

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مكافحة العدوي  /برنامج امليكروبات املقاومة للمضادات الحيوية :
 تم تشكيل لجنة خاصة ملتابعة وترصد امليكروبات املضادة للمضادات الحيوية مكونة من استشاريني من كل من وزارةالصحة وجامعة امللك عبد العزيز بجدة بنسبة ( )%100من املستهدف.
 إنشاء قســم خاص بامليكروبات املقاومة للمضادات الحيوية باإلدارة العامة ملكافحة باملستشفيات بنسبة  %70مناملستهدف العام 1437/36هـ.
 تقديم الدعم الفني من قبل االدارة للمستشفيات التي تقوم بتقديم التقارير الربع سنوية بخصوص . Antibiogram تحديث دليل استخدام املضادات الحيوية للمستشفيات. املشاركة يف عمل االبحاث الخاصة بامليكروبات املقاومة للمضادات الحيوية وتم نرش احدى االبحاث يف املجالت العاملية.مكافحة العدوي /شعبة األسنان:
إجراء دراسة ميدانية ألقسام التعقيم يف مراكز األســنان التخصصية يف (الدمام ،القريات ،تبوك ،الجوف ،عرعر ،املدينة
املنورة ،أبها نجران) بنسبة  %100من املستهدف.
 عقد ( )3دورات يف مجال مكافحة العدوى ملماريس طب األسنان بنسبة  %75من املستهدف. مشــاركة أعضاء وحدة األســنان يف لجنة الحج يف منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة والقيام بجوالت ميدانية عىلاملستشفيات للتأكد من تطبيق معايري مكافحة العدوى ولتنفيذ التدريب عىل رأس العمل.
مكافحة العدوي /قسم املنتجات وصحة البيئة:
 انشاء ( )113غرفة عزل من املستهدف ( )150غرفة بنسبة (.%)75 توفري عدد  5اجهزة تطهري للغرف بمطهر مركبات االمونيوم الرباعية ملستشفى امللك عبد العزيز بمكة املكرمة. تمت تشكيل لجان علمية تختص بوضع االدلة العلمية للمياه والتهوية باملنشآت الصحية. توفري  500جهاز هيبا فلرت عايل الكفاءة لالستخدام باملنشآت الصحية باململكة. املشاركة ضمن اللجنة املختصة بوضع التصميمات الهندسية ملستشفيات سعة  500/ 300رسير. اجريت دراسة وتقييم ( )65منتج وجهاز جديد واعتماد  15منها.مكافحة العدوي /قسم صحة العاملني:
 عمل دراسة مقارنة لتقرير حاالت الوخز باإلبر. املشاركة يف التحضري وتنفيذ املعرض الصحي السعودي لعام  2015م.مكافحة العدوي /قسم الجودة واالعتماد:
 تحديد مؤرشات لقياس أداء الوحدات يف اإلدارة. القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات املدرجة لالعتماد الدويل. -تم إعداد دراسة تحليلية لنتائج استبيان رضا املوظفني يف اإلدارة.

برنامج مكافحة التدخين:
يعترب الربنامج نافذة وزارة الصحة يف مكافحة التدخني بكافة أنواعه ووسائله حيث يقدم الربنامج خدماته بكل ما يتعلق
بالتدخني وأرضاره وطرق مكافحته ويرشف الربنامج عىل سلسلة من العيادات املنترشة بعدد من محافظات ومدن اململكة
حيث يقوم بتقديم الخدمات العالجية والتوعوية والعلمية واالستشارية بكل ما يتعلق بمكافحة التدخني.

74

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ :

 تم تنفيذ عدد ( )10عيادات متنقلة بنسبة بلغت( )%100من املستهدف تم تزويد عدد ( )40عيادة بأجهزة ومستلزمات طبية جديدة للمساعدة عىل االقالع عن التدخني. تم تنفيذ عدد ( )6دراسات وابحاث. تم النرش بأخطار التدخني يف ( )50موقع إليكرتوني بنســبة ( )%100من املستهدف أما يف مجال تفعيل خط االتصالباملراجعني للمساعدة يف اإلقالع عن التدخني تم االتصال ب( )8,500مراجع من املستهدف ( )10,000بنسبة ()%85
من املستهدف.
 تم تفعيل خط االتصال باملراجعني للمساعدة يف االقالع عن التدخني حيث بلغوا  8,500مراجع وبنسبة بلغت  %85مناملستهدف.
التدريب:
 عقد ( )25دورة تدريبية تم خاللها تدريب ( )700بنسبة ( )%83.5من املستهدف. عقد ( )50ندوة بنسبة ( )%100من املستهدف علما بانه يف العام 1436/35هـ تم عقد ( )28ندوة بنسبة (.)%78 تنفيذ عدد ( )10دورات تدريبية يف طرق االقالع عن التدخني حرضها عدد ( )300طبيب وممرض.الزيارات الحقلية:
 تم تنفيذ ( )23زيارة بنسبة ( )%76.5من املستهدف.املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية:
 تمت املشاركة يف اللجان الخارجية (الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء الصحة االجتماع رقم ( )81بنسبة %100 تمت املشاركة يف اللجنة الخليجية ملكافحة التبغ -االجتماع رقم ( )34يف البحرين املنامة. تمت املشاركة يف اللجان الداخلية بنسبة (.)%100كاللجنة الوطنية ملكافحة التبغ حيث تم عقد االجتماع الخامس للجنةالوطنية ملكافحة التبغ يف الرياض كما تم عقد االجتماع للجنة التنفيذية ملكافحة التبغ واالجتماع رقم ( )12للجنة التنفيذية
بنسبة (.)%67
التقارير الدورية واإلصدارات:
 تم اصدار (تقريرين دوريني) بنسبة (.)% 100 تم اصدار ( 200رسالة توعوية بتصاميم انفوجرافيك يومية عىل مدار العام) بنسبة (( )% 50جاري العمل عىل البقيةبنهاية عام 1437هـ).
 -تم تنفيذ عدد ( 750نشاط) حمالت توعية يف مختلف مناطق اململكة واملطارات واالسواق واملشاغل النسائية والصيدليات.
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شكل ()15جانب من احصائيات عيادات المساعدة على االقالع عن التدخين بكافة المناطق حتى  18ابريل
:2015

المركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها:
قامت الوزارة بإنشــاء املركز الوطني للوقاية من األمــراض ومكافحتها بقرار مجلس الــوزراء رقم ( )200وتاريخ
1434/6/19هـ حيث يعنى املركز بالجانب الوقائي لألمراض املعدية وغري املعدية ومكافحتها باإلضافة إىل تعزيز الصحة
ويرتبط مبارشة بوزير الصحة حيث يهدف ايل اإلســهام يف الحد من األمراض املعدية وغري املعدية والعمل عىل رصدها
ومتابعتها ودرء انتشارها وكذلك تعزيز الصحة عن طريق إجراء البحوث والدراسات يف مجال الوقاية من األمراض املعدية
وغري املعدية ومكافحتها.
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ :

 تم تكليف املدير العام للمركز. تم تكوين لجنة علمية للمركز من ( )13عضوا ً من القطاعــات الحكومية والقطاع الخاص .وتم بالقرار الوزاري رقم 97427وتاريخ 1435/3/14هـ تسمية األعضاء وتم عقد جلستني للجنة خالل عام 2015-2014م.
 تم استقطاب مستشار للمركز وتعيني العديد من املوظفني يف املجال اإلداري والفني.في مجال المشاركات :

 قامت الوزارة ممثلة باملركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها باملشاركة بالعديد من اللجان كما شاركت باجتماعاتواعمال أجندة األمن الصحي العاملي بنسبة بلغت ( )%100من املستهدف.
برنامج المراقبة الوبائية لألمراض المنقولة بالغذاء:
الهدف العام للربنامج:
تعزيز نظم وإجراءات الرتصد الوبائي لألمراض املعدية املنقولة بالغذاء
االهداف املحددة للربنامج:
Οمتابعة املستجدات يف املراقبة الوبائية لألمراض املعدية املنقولة بالغذاء محليا ً وإقليميا ً وعاملياً.
Οالتحديث املستمر ألنظمة وأدوات الرتصد الوبائي.
Οاعداد وتحديث أدلة املراقبة الوبائية لألمراض املعدية.
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Οتدريب العاملني الصحيني عىل أسس وكيفية التبليغ عن األمراض املعدية املنقولة بالغذاء.
Οتمكني العاملني الصحيني عىل اكتساب مهارات االكتشاف املبكر ألوبئة األمراض املنقولة بالغذاء والتعامل معها.
جداول ( :)38برامج مكافحة األمراض الطفيلية والمعدية :

البيان

 متابعة املســتجدات يفاملراقبة الوبائية لألمراض
ما تم إنجازه من
املعديــة املنقولة بالغذاء
األهداف املحددة
محليا ً وإقليميا ً وعامليا ً
خالل العام
 لتحديث املستمر ألنظمة1437/ 1436هـ
وأدوات الرتصد الوبائي
لألمراض املنقولة بالغذاء

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق
ا لمتحقق خالل
الى
العام
المستهدف
1437/1436هـ
1437/1436هـ

 املتابعة املستمرةللمستجدات
الوبائية
 نشاط مستمرلألمراض املعدية
طول العام
املنقولة بالغذاء
ً  -تم تحديث نماذج
محليا واقليميا
التبليــغ ونظم
وعاملياً.
الرتصد الوبائي
 تحديث النماذجونظام الرتصد
الوبائي

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام1435
1436/

%100
%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437 / 1436هـ :

 -1التدريب:
(دورات داخلية،
دورات خارجية،
عدد الدورات ،عدد
املتدربني والفئات)

 عقد دورات تدريبية عناملراقبة الوبائية لألمراض
املعديــة املنقولة بالغذاء  2دورات لعدد 20
لألطباء الوقائيني ومنسقي طبيب لكل دورة
املراقبة الوبائية لألمراض
املعدية املنقولة بالغذاء يف
املناطق واملحافظات.
 عقد دورات عن االكتشافاملبكر لفاشــيات وأوبئة  2دورات لعدد 20
األمراض املنقولة بالغذاء طبيب لكل دورة
وكيفيــة التعامــل مع
فاشيات األمراض املنقولة
بالغذاء

 -2زيارات حقلية
(عدد الزيارات
الحقلية)

 متابعة ســر الربنامج يفامليدان من خالل الزيارات
اإلرشاقية

 4زيارات

 2دورات

%100

%100

 2دورات

%100

%100

 4زيارات

%100

%100

 -3مشاركة اإلدارة
يف اللجان الداخلية
والخارجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

77

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

 تحديث وطباعــة دليل تحديث وطباعةاألمراض املنقولة بالغذاء
الدليل االرشادي
ضمن األدلة االرشــادية
للمراقبــة الوبائيــة
 -4إصدارات
الوقائيــة
واالجــراءات
(تقارير
اإلدارة
 اصدار تقاريراملعدية.
لألمراض
اصدارات
دورية،
ربع سنوية ()4
ومنشورات توعوية - ،تقارير ربع سنوية ضمن
تقارير األمراض املعدية
أخرى).......
 اصدار التقريرالســنوي
التقرير
اصدار
السنوي
لألمراض املنقولة بالغذاء
لعام 2015

نسبة
المتحقق
ا لمتحقق خالل
الى
العام
المستهدف
1437/1436هـ
1437/1436هـ

جاري طباعة
الدليل
تم االصدار
تم االصدار

جاري
%100

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام1435
1436/

%100
%100

%100

البرنامج الوطني لمكافحة االيدز :
الهدف العام :
الحد من انتشار عدوى االيدز و توفري الرعاية الطبية و االجتماعية و النفسية للمصابني وارسهم.
الهدف الخاص:
بناء الكفاءات و توفري الخدمات الوقائية و العالجية وتوفري البيئة املناسبة لربامج املكافحة.
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ما تم إنجازه من
األهداف المحددة
خالل العام
1437/ 1436هـ

البيان

المستهدف

التدريب

المتحقق

نسبة التحقق
للعام
1436هـ-
1437هـ

نسبة المتحقق
العام
1435هـ1436 -هـ

برامج تدريبية لألطباء
وكــوادر التمريــض
باملستشفيات ومراكز
الرعايــة الصحيــة
وبرامج تدريب ملنسوبي
القطاعات غري الصحية
بكافــة مناطق اململكة
بعضها تــم تنفيذه ال
مركزيا من قبل املناطق

220

220

%100

%100

الزيارات االرشافية

زيــارات ملتابعة عمل
االيدز باملناطق

20

16

%80

%50

الربامج التوعوية

عدد ()1مؤتمر
عدد ()1مؤتمر
يوم االيدز العاملي
مواد توعوية
مختلفة
مواد توعوية مختلفة
انتاج ومواد توعوية
عدد ( )1موقع
عدد ( )1موقع
انشاء برامج تواصل من
تواصل
تواصل
خالل امليديا الحديثة -

%100

%100

%95
%90

%90
%80

الباب الثالث:

الخدمات الصحية
ما تم إنجازه من
األهداف المحددة
خالل العام
1437/ 1436هـ

البيان

المستهدف

الدراسات والبحوث

المتحقق

نسبة التحقق
للعام
1436هـ-
1437هـ

نسبة المتحقق
العام
1435هـ1436 -هـ

تنفيذ دراسات سلوكية
ومرضيــة لتحديــد
مســتوي االصابــة
ومســتوي املعرفــة
والســلوك والوصمة
والتقييم واملتابعة

4

4

%100

%100

التقارير

تقارير ربع ســنوية
ملنظمة الصحة العاملية
وتقرير سنوي

5

5

%100

%100

الوصول للفئات
االكثر عرضة

برامج مشورة متنقلة
مــن خالل ســيارات
خاصة مجهزة للمشورة
والفحــص للوصول
للفئات االكثر عرضة يف
مجتمعاتها من خالل
سيارات

عمل مسوحات للفئات
االكثر عرضة والفئات
انشاء مراكز املراقبة
االل عرضــة بمراكز
الوبائية
ومستشــفيات محددة
لتتبع سري الوباء

 6000شخص
انشاء  4مراكز
جديدة

4

 4500شخص
 4مراكز جديدة

4

%60

%80

%100

%100

%100

%100

ادارة البلهارسيا :
الهدف العام لإلدارة:
مكافحة مرض البلهارسيا بمناطق التوطن حتى يتم القضاء عليه
األهداف املحددة لإلدارة:
أن يتم وقف نقل العدوى بمرض البلهارسيا مع اختفاء الحاالت املحلية تماما واختفاء أطوار املرض داخل العائل الوسيط.

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/1436هـ

معدل االنتشار

المستهدف للعام
1437/1436هـ

المتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

خفض معدل اإلصابة
بالبلهارسيا إىل أقل
من ( )1حالة لكل
مائة ألف نسمة من
سكان اململكة وإىل
أقل من ( )9حاالت
لكل مائة ألف نسمة
يف املناطق عالية
التوطن و أيضا
الحفاظ عىل نظافة
املناطق الخالية من
العدوى.

( )0.5حالة لكل
مائة ألف نسمة
من سكان اململكة
و( )2.4حالة
لكل مائة ألف
نسمة من سكان
املناطق عالية
التوطن

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

أكثر من %100

نسبة
المتحقق إلى
المستهدف
للعام
1436/1435هـ

أكثر من %100

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

المتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق إلى
المستهدف
للعام
1436/1435هـ

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ

دورات تدريبية
داخلية( 25متدرب لكل
التدريب( :دورات
دورة):
داخلية ،دورات
الفئات :أطباء ،فنيون
خارجية ،عدد
مخترب ،مراقبون
الدورات ،عدد
وبائيون من العاملني
املتدربني والفئات)
بإدارات نواقل املرض
باملناطق
زيارات حقلية (عدد
زيارات حقلية
الزيارات الحقلية)

 5دورات

( )2دورة

%40

%100

 6زيارات

2

%33.33

%33.3

تقارير شهرية
وتقرير نصف
سنوي وتقرير
إصدارات اإلدارة
تقارير شهرية
تقارير :تقارير شهرية
سنوي
(تقارير دورية،
ونصف سنوي وسنوي وتقرير نصف سنوي
تم الحصول عىل
إصدارات
وتقرير سنوي
اختبارات مناعية
 500اختبار
ومنشورات توعوية،
 500اختبار
للبلهارسيا
مناعي للبلهارسيا
أخرى)......
وتم توزيعها عىل
مناطق التوطن
تنفيذ دراسة بحثية
يف منطقة عسري حيث
تم االنتهاء من العمل
امليداني
أنشطة أخرى:
تنفيذ حمالت لفحص
طالب املدارس
محارضات يف برنامج
الوبائيات الحقيل

%100

%100

%100

%100

برنامج التغطية بالتحصينات
الهدف العام للربنامج:
خفض معدالت اإلصابة والوفاة بسبب أمراض الطفولة املعدية املستهدفة بالتحصني وذلك عن طريق توفري التطعيمات
ضد هذه االمراض.
األهداف املحددة للربنامج :
 االستمرار يف املحافظة عىل نســبة تغطـية األطفال بالتحصني ضد األمــراض املعدية إىل ما ال يقل عن ( )%95لكلاللقاحات وذلك عىل كل املستويات (الوزارة ،املناطق،املراكز الصحية) خفض معدالت االصابة لألمراض املستهدفة بالتحصني
 املراقبة الوبائية لألمراض املستهدفة بالتحصني -إدخال اللقاحات الجديدة عيل ضوء نتائج الدراسات الوبائية متى ما ثبتت كفاءة وأمانة اللقاح يف احتواء املرض.
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الباب الثالث:

الخدمات الصحية

المستهدف لعام
1437/1436هـ()2015

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/1436هـ
(2015م)

معدل التغطية
بالتحصينات

معدالت االصابة

نسبة
نسبة
المتحقق
المتحقق
المتحقق خالل
إلى
إلى
العام ()2015
المستهدف المستهدف
()2014
()2015

االستمرار يف املحافظة عىل نسبة
تغطية األطفال بالتحصني ضد
األمراض املعدية اىل ما ال يقل عن تم تحقيق نسبة
( )%97بنهاية خطة التنمية التاسعة تغطية لجميع
التطعيمات
لكل من الدفترييا ،السعال الديكي،
الكزاز الوليدي ،املستدمية النزلية ،بنسب تجاوزت
%97
شلل األطفال ،الحصبة ،الحصبة
األملانية ،النكاف ،الدرن ،االلتهاب
الكبدي (ب) ،الجديري املائي
مائة
خفض معدالت االصابة لكل
الدفترييا
للدفترييا،
ألف نسمة اىل ()0.005
()0.013
()0.001
خفض معدالت االصابة لكل
مائة السعال الديكي
للسعال
ألف نسمة اىل ()0.005
()0.035
الديكي).0( ،
الكزاز الوليدي
املحافظة عىل خلو اململكة من
الكزاز الوليدي(أقل من حالة لكل (/)0.002لكل
1000مولود
1000طفل حي)
حي

%100

%100

%100

%100

%80

%80

%100

%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ

التدريب( :دورات
داخلية ،دورات
عدد الدورات:
خارجية ،عدد
التدريبية الداخلية
الدورات ،عدد
املتدربني والفئات)
زيارات حقلية (عدد زيارات للمناطق
واملحافظات
الزيارات الحقلية)
املشاركة يف
مشاركة اإلدارة يف
اجتماعات
اللجان الداخلية
اللجنة الوطنية
والخارجية
للتحصينات
إصدارات اإلدارة
التقارير :تقرير
(تقارير دورية،
ربع سنوي ،نصف
إصدارات
سنوي.
ومنشورات توعوية،
أخرى)......

 5دورات تدريبية

5

%100

%100

5

5

%100

%100

 6اجتماعات

5

%83

%83

منشورات توعوية عن االمراض
املستهدفة بالتحصني واسبوع
التحصني العاملي

تم

%100

انجازات برنامج إزالة الحصبة ،الحصبة اإللمانية والنكاف
الهدف العام :
إزالة الحصبة ،الحصبة االملانية والنكاف لبلوغ الهدف العاملي بحلول عام 2020م
االهداف املحددة للربنامج:
 -1متابعة الوضع الوبائي للحصبة ،الحصبة االملانية والنكاف يف املناطق واملحافظات بصورة مستمرة وتزويد املناطق
واملحافظات باي مستجدات من خالل مراجعة الحاالت
-2تحديث بروتكول التبليغ عن الحاالت املشتبهة وبرتوكول االجراءات الوقائية.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/ 1436هـ

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

تم تحقيق
تحقيق االهداف الخاصة
االهداف الخاصة
بالربنامج
بالربنامج

ا لمتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
نسبة المتحقق
الى المستهدف
الى المستهدف
للعام
للعام١٤٣٦/1435هـ
1437/1436هـ

%100

%100

%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ :

 -1التدريب:
(دورات داخلية،
دورات خارجية،
عدد الدورات ،عدد
املتدربني والفئات)
 -2زيارات حقلية
(عدد الزيارات
الحقلية)

عقــد دورات تدريبية عن
مرض الحصبة ،الحصبة
االملانية والنكاف للعاملني
يف الحقل الصحي بمنطقة
جدة الطائف عسري
متابعة ســر الربنامج يف
امليدان من خالل الزيارات
اإلرشاقية

 6دورات

 4دورات

%66

%66

 4زيارات
إرشاقية

 2زيارات
إرشافيه

%50

%100

 -3مشاركة اإلدارة التنسيق مع الجهات ذات
يف اللجان الداخلية الصلة من خــال الجنة عقد  2اجتماع
الوطنية لألمراض املشرتكة
والخارجية

تم عقد اجتماع
واحد

%50

%100

متابعة الوضــع الوبائي
الحصبة ،الحصبة االملانية
-4إصدارات
اإلدارة (تقارير والنــكاف يف املناطــق
دورية ،اصدارات واملحافظــات بصــورة
ومنشورات توعوية ،مستمرة وتزويد املناطق
واملحافظــات من خالل
أخرى).......
مراجعة التقارير الدورية

تم اصدار
تقرير شهري
()12

 -5أنشطة أخرى

اصدار تقرير
شهري ()12

تحديث بروتكول
 تحديث بروتكول رصد برنامج إزالةالحصبة،
املرض بواســطة الرتصد
الفعال سنويا ً
الحصبة االملانية
والنكاف

تم

%100

%100

%100

إعــداد أنشــطة التأهب إعداد خطط
للفاشــيات والحفاظ عىل التأهب والخطط
االحتوائية
هذه األنشطة،

تم

%100

%100

االســتجابة الرسيعــة
للفاشيات

تم

%100

%100

انجازات برنامج الحمى المخية الشوكية
الهدف العام للربنامج:
خفض معدالت االصابة الناتجة من مرض الحمى املخية الشوكية.
االهداف املحددة للربنامج:
 -1مراقبة الحمى املخية الشوكية (مننجوكوكاي) ملعرفة معدالت املراضة والوفيات وعبء املرض.
 -2تقوية املراقبة الوبائية بإدخال فحص جديد للحمى الشوكية.
 -3تقوية املختربات لفحص انماط البكترييا املختلفة .
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%100

الباب الثالث:

الخدمات الصحية
المستهدف
للعام
1437/1436هـ

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة خالل
العام
1437/ 1436هـ

نسبة
نسبة المتحقق
ا لمتحقق خالل
المتحقق الى
الى المستهدف
العام
المستهدف
للعام١٤٣٦/1435هـ
1437/1436هـ
1437/1436هـ

االبالغ الفوري عن
اي حالة تظهر
خالل  24ساعة

مراقبة حاالت الحمى
املخية الشوكية

%100

تم ذلك

%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ :

 -1التدريب( :دورات عقد دورات تدريبية عن
مرض املراقبة الوبائية
داخلية ،دورات
خارجية ،عدد الدورات ،يف الرياض ،الدمام،
املدينة املنورة
عدد املتدربني والفئات)
 -2زيارات حقلية (عدد
الزيارات الحقلية)

 -5أنشطة أخرى

متابعة سري الربنامج
يف امليدان من خالل
الزيارات اإلرشافية

 3دورات

 3دورات

%100

%100

 3زيارة إرشافيه

 3زيارة إرشافيه

%100

%100

تم مراقبة
جميع املخالطني
اكتشاف كل
ادراج املراقبة الوبائية
للحاالت
للحمى الشوكية ضمن الحاالت الناتجة
االيجابية
عن املرض ملنع
التقارير الشهرية
وتطعيمهم
والربع سنوية والسنوية املتفشيات الوبائية
واعطاء العالج
الوقائي لهم

%100

%100

برنامج مكافحة حمى الضنك:
الهدف العام للربنامج:
خفض معدل اإلصابة بحمى الضنك إىل أقل املعدالت كما قبــل 2006م ومنع ظهور إصابات جديدة يف املناطق التي لم
يسجل بها املرض.
االهداف املحددة للربنامج:
 رفع درجة الوعي لدى عموم أفراد املجتمع عن املرض وطرق العدوى واألعراض وطرق الوقاية واملكافحة. -تغيري السلوكيات السلبية لألفراد والتي تساعد عىل تكاثر وانتشار البعوض الناقل للمرض.

ما تم إنجازه
من األهداف
املحددة خالل
العام 1436
1437/هــ

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

 رفع كفاءة العاملنيالصحيني يف مجاالت
تشخيص املرض وعالجه
واالبــاغ واالستقصاء
الوبائي واالستكشاف
الحرشي وبرامج التوعية
الصحية

 %90من
العاملني
الصحيني يف
هذه املناطق

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

%70

نسبة المتحقق
نسبة المتحقق
الى المستهدف
الى المستهدف
للعام
للعام 1436/1435هـ
1437/1436هـ

%65

%60

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ :
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ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

 -1التدريب:
(دورات داخلية،
دورات خارجية،
عدد الدورات،
عدد املتدربني
والفئات)

تم تنفيذ ورشة عمل
ودورات تدريبية داخلية
( 25متدرب لكل دورة)
الفئات :األطباء ومنسقي
املـــرض واملثقفني
واملراقبني الصحيني
واملرشفني املشاركني
يف تنفيذ حملة مكافحة
حمى الضنك
ولقاءات مع املرشفني
الرتبويني باملدارس وأئمة
املساجد والدعاة

 تنفيذ 5دورات تدريبية
لــأطــبــاء
واملــراقــبــن
الصحيني مع
اإلدارة العامة
لــلــتــدريــب
واالبــتــعــاث
باملناطق

%100

 -2زيارات
حقلية (عدد
الزيارات
الحقلية)

 5زيــارات للمناطق
زيارة املناطق
املسجل بها املرض
التي يسجل بها
(مكة – جدة  -املدينة
املرض ()5
– الطائف  -جازان)

%100

 -3مشاركة
اإلدارة يف
اللجان الداخلية
والخارجية

 االجتماع معاللجنة املشرتكة
اللجان املشرتكة مع
مــع وزارة
الــــوزارات املعنية
الشؤون البلدية
باملكافحة
والــقــرويــة
ووزارة الزراعة

%100

-4إصدارات
اإلدارة (تقارير
دورية ،اصدارات
ومنشورات
توعوية،
أخرى).......

 أسبوعي،شهري ،ربع
سنوي ،سنوي
 إعــــدادوطــبــاعــة
دليل التبليغ
واملــراقــبــة
أسبوعي  -شهري – الوبائية لحمى
ربع سنوي – سنوي – الضنك
تحديث
كتيبات – نماذج إبالغ -
وإعادة طباعة
وتقيص وبائي
دلــيــل ابــاغ
عن األمراض
املعدية
 مطوياتوبــو ســرات
توعوية عن
حمى الضنك

%100

 -5أنشطة أخرى

تنفيذ حملة وطنية
توعوية من خالل:
إعــانــات بالقنوات
التلفزيونية واإلذاعات
والجرائد
املحلية
واملجالت

تنفيذ حملة
توعية وطنية
عـــن مــرض
حمى الضنك

%100

نسبة المتحقق
نسبة المتحقق
الى المستهدف
الى المستهدف
للعام
للعام 1436/1435هـ
1437/1436هـ

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%95

%100

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

برنامج المراقبة الوبائية لفيروس الكورونا:
الهدف العام للربنامج:
التقليل من معدالت املراضة والوفيات ملتالزمة الرشق االوسط التنفسية
االهداف املحددة للربنامج:
 -1متابعة الوضع الوبائي ملتالزمة الرشق االوســط التنفسية جميع مناطق اململكة وحافظاتها بصورة مستمرة وتزويد
املناطق واملحافظات باي مستجدات من خالل مراجعة التقارير الدورية .
 -2متابعة التقيص الوبائي للحاالت خصوصا االولية منها.
 -3اجراء الدراسات العلمية عن متالزمة الرشق االوسط التنفسية.

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة خالل
العام 1437/ 1436هـ

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق
الى
المستهدف
للعام
1437/1436هـ

تحقيق االهداف
الخاصة بالربنامج

تخفيض حاالت
الكورونا

انخفضت حاالت
الكورونا يف 2015
اىل  458حيث كانت
 661يف العام 2014

انخفاض
بمعدل %31

نسبة
المتحقق
الى
المستهدف
للعام
1436/1435

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437 / 1436هـ :

عقد دورات
تدريبية عن
 -1التدريب( :دورات
متالزمة الرشق
داخلية ،دورات خارجية،
االوسط التنفسية
عدد الدورات ،عدد
يف املدينة املنورة،
املتدربني والفئات)
الطائف ،الرياض،
نجران

 4دورات

4

 -2زيارات حقلية (عدد
الزيارات الحقلية)

متابعة سري
الربنامج يف امليدان
من خالل الزيارات
اإلرشاقية

 5زيارات
إرشافيه

 5زيارات إرشافيه

%100

 -3مشاركة اإلدارة
يف اللجان الداخلية
والخارجية

تحديث بروتكول
الكوررونا يف يونيو
2015

تحديث
الربوتوكول

تم تحديث
الربوتوكول

%100

%100

%100

%100
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-4إصدارات اإلدارة
(تقارير دورية،
اصدارات ومنشورات
توعوية ،أخرى).......
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البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق
الى
المستهدف
للعام
1437/1436هـ

تحديث املادة
العلمية يف كتاب
االدلة االرشادية.

تحديث املادة
العلمية

تم تحديث املادة
العلمية

%100

املشاركة يف
عدة بحوث عن
الكورونا وعن
أنماطها واكتشاف
زراري جديدة

املشاركة يف
عدة بحوث
عن الكورونا
وعن أنماطها
واكتشاف زراري
جديدة

جاري

 اصدار التقريراليومي

اصدار التقرير
اليومي

تم

 اصدار التقاريراالسبوعية  :للمقام
السامي وملعايل
الوزير

 اصدارالتقارير
االسبوعية:
للمقام السامي
وملعايل الوزير

تم

%100

 -التقرير الشهري

 التقريرالشهري

تم

%100

التقرير الربع
سنوي /السنوي

التقرير الربع
سنوي /السنوي

تم

%100

جاري

%100

نسبة
المتحقق
الى
المستهدف
للعام
1436/1435

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

انجازات برنامج المراقبة الوبائية لإلنفلونزا الموسمية:
الهدف العام للربنامج:
املراقبة الوبائية لإلنفلونزا املوسمية
االهداف املحددة للربنامج:
 -1مراقبة االنفلونزا املوسمية ملعرفة معدالت املراضة والوفيات وعبء املرض.
 -2معرفة موسمية املرض للمساعدة عىل االستعداد املبكر للموسم بتحضري اللقاحات املناسبة.
 -2عمل بروتكول االنفلونزا.

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/ 1436هـ

تحقيق االهداف الخاصة
بالربنامج

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

تقوم املراقبة
الوبائية عىل
عمل نمط واحد
لإلنفلونزا ونعمل
االن عىل ادخال
االنماط االخرى
ضمن املراقبة
الوبائية

جاري

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام 1436/1435

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437 / 1436هـ :

 -1التدريب:
عقد دورات تدريبية عن
(دورات داخلية،
مرض املراقبة الوبائية
دورات خارجية،
لإلنفلونزا يف املدينة املنورة
عدد الدورات ،عدد
والطائف والرياض ونجران
املتدربني والفئات)
 -2زيارات حقلية
(عدد الزيارات
الحقلية)

 -5أنشطة أخرى

 4دورات

 4دورات

متابعة سري الربنامج يف
امليدان من خالل الزيارات  3زيارة إرشافيه  3زيارة إرشافيه
اإلرشافية
نظرا للمستجدات العاملية
سوف يتم تغيري الربنامج
اىل مراقبة مخفريه

%100

%100

%100

%100

نظرا
نظرا
للمستجدات نظرا للمستجدات نظرا للمستجدات
للمستجدات
العاملية سوف العاملية سوف العاملية سوف يتم العاملية سوف يتم
تغيري الربنامج اىل تغيري الربنامج اىل
يتم تغيري
يتم تغيري
مراقبة مخفريه
مراقبة مخفريه
الربنامج اىل
الربنامج اىل
مراقبة مخفريه مراقبة مخفريه
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برنامج مكافحة الليشمانيا:
الهدف العام للربنامج:
مكافحة أمراض الليشمانيا يف مناطق ظهورها لتصل إىل نسبة مراضه ال تعترب مشكلة صحية يف املجتمع
األهداف املحددة للربنامج (الليشمانيا):
 عالج ومتابعة الحاالت مكافحة متكاملة للناقل يف أماكن ظهور الحاالت. مكافحة متكاملة للخازن يف أماكن ظهور الحاالت. التدريب والتدريب املستمر للعاملني يف الربنامج. -التوعية الصحية ألفراد املجتمع.

البيان

اللشمانيا
الجلدية
ما تم إنجازه من
األهداف املحددة خالل
العام
1437/1436هـ
(2015م)

اللشمانيا
الحشوية

المستهدف للعام
1437/1436هـ ()2015

 خفض معدل اإلصابةالليشمانيا
بمرض
الجلدية إىل  7.5حالة
لكل مائة ألف نسمة من
سكان اململكة.

نسبة
المتحقق إلى
المتحقق خالل
المستهدف
العام 1437/1436هـ
للعام
()2015
1437/1436هـ
()2015

نسبة المتحقق إلى
المستهدف
للعام 1436/1435هـ
()2014

الليشمانيا الجلدية املستهدف
للعام 1436/35هـــــ
كان  100.000/8.3من
 الليشمانيا الجلديةالسكان املتحقق 7.1حالة
 4.7حالة لكل مائة
 الليشمانيا  100.000/من السكانألف نسمة من سكان
الجلدية  %137بنسبة  %131من املستهدف.
اململكة للعام 2015م

 خفض معدل اإلصابة الليشمانيا الحشوية :الليشمانيا
بمرض
 0.013حالة لكل مائة
الحشوية وصــوال ً إىل
ألف نسمة من سكان
 0.04لكل مائة ألف
اململكة للعام 2015م
نسمة من سكان اململكة.

الليشمانيا الحشوية املستهدف
للعام 1436/35هـــ كان
 100.000/0.05من
 الليشمانيا السكان بينما املتحقق بلغالحشوية  100.000/0.036 %167من
السكان بنسبة  %126من
املستهدف.

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ

 .1التدريب( :دورات
عدد الدورات 4 :عدد املتدربني20 :
داخلية ،دورات
خارجية ،عدد الدورات ،دورات داخلية متدرب لكل دورة
عدد املتدربني والفئات)

 .2زيارات حقلية (عدد
الزيارات الحقلية)
 .3مشاركة اإلدارة
يف اللجان الداخلية
والخارجية
 .4إصدارات اإلدارة
التقارير :تقرير منشورات توعوية عن
(تقارير دورية،
مرض الليشمانيا ،طرق
ربع سنوي،
إصدارات ومنشورات
نصف سنوي .انتقالها.طرق الوقاية
توعوية ،أخرى)......
( )4زيارات
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4

الفئات املستهدفة:
أطباء ،فنيني مخترب،
مراقبني وبائيات،
أخصائيني صحة
عامة من العاملني يف
برامج مكافحة نواقل
املرض يف املناطق
4

%100

%100

تم االجراء

%100

%100

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

انجازات برنامج مكافحة الحمى المالطية:
الهدف العام للربنامج:
السيطرة عىل مرض الحمى املالطية ومنع انتشاره يف اململكة.
األهداف املحددة للربنامج:
 -1متابعة الوضع الوبائي ملرض الحمى املالطية يف املناطق واملحافظات بصورة مستمرة وتزويد املناطق واملحافظات باي
مستجدات من خالل مراجعة التقارير الدورية .
 -2تحديث بروتكول الحمى املالطية.
 -3عقد دورات تدريبية عن مرض الحمى املالطية للعاملني يف الحقل الصحي بمنطقة مكة املكرمة ومحافظة حفر الباطن
 -4متابعة سري الربنامج يف امليدان من خالل الزيارات اإلرشافية.
ما تم إنجازه من
األهداف المحددة خالل
العام
1437/ 1436هـ:

 -1التدريب( :دورات داخلية،
دورات خارجيــة ،عدد
الدورات ،عدد املتدربني
والفئات)
 -2زيــارات حقلية (عدد
الزيارات الحقلية)
 -3مشاركة اإلدارة يف اللجان
الداخلية والخارجية

-4إصــدارات اإلدارة
(تقاريردورية ،اصدارات
ومنشــورات توعويــة،
أخرى).......
 -5أنشطة أخرى

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

عقد دورات تدريبية عن
مرض الحمــى املالطية
 2دورات
للعاملني يف الحقل الصحي
بمنطقة مكــة املكرمة
ومحافظة حفر الباطن.
متابعة سري الربنامج يف
 2زيارات
امليدان من خالل الزيارات
إرشافيه
اإلرشافية
التنســيق مع الوزارات
ذات الصلــة من خالل
عقد  2اجتماع
الجنة الوطنية لألمراض
املشرتكة
متابعة الوضع الوبائي
ملرض الحمــى املالطية
اصدار
يف املناطق واملحافظات -
بصورة مستمرة وتزويد تقرير شهري
()12
املناطق واملحافظات من
خالل مراجعة التقارير
الدورية
 تحديث تحديــث بروتكــولبروتكول برنامج
برنامج الحمى املالطية
الحمى املالطية

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق
الى
المستهدف
للعام
1436/1435

 2دورات

%100

%100

 2زيارات
إرشافيه

%100

%100

تم عقد اجتماع
واحد

%50

%100

تم اصدار تقرير
شهري ()12
تم تحديث
بروتكول برنامج
الحمى املالطية

 التنســيق مع تم التنسيق معاالدارة العامــة
 -6التنســيق مــع االدارة
االدارة العامــة
 التنســيق مع االدارةللمختربات بشان
العامة للمختربات لتوفري
للمختربات بشان
العامة للمختربات بشان
فحوصات الحمى
فحوصات مرض الحمى
فحوصات الحمى
فحوصات الحمى املالطية
املالطية
املالطية
املالطية

%100

%100

%100

%100

%100

%100
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برنامج المراقبة الوبائية لألمراض المعدية:
الهدف العام للربنامج:
تعزيز نظم وإجراءات الرتصد الوبائي لألمراض املعدية.
االهداف املحددة للربنامج:
 -1متابعة املستجدات يف املراقبة الوبائية لألمراض املعدية محليا ً وإقليميا ً وعاملياً.
 -2التحديث املستمر ألنظمة وأدوات الرتصد الوبائي.
 -3اعداد وتحديث أدلة املراقبة الوبائية لألمراض املعدية.
 -4تدريب العاملني الصحيني عىل أسس وكيفية التبليغ عن األمراض املعدية.

البيان

-1متابعة املستجدات
ما تــم إنجــازه من يف املراقبــة الوبائية
األهداف املحددة خالل لألمــراض املعدية
محليا ً وإقليميا ً وعامليا ً
العام
 -2التحديث املستمر
1437/ 1436هـ
ألنظمــة وأدوات
الرتصد الوبائي.

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
1437/1436هـ

 املتابعة املستمرةنشاط مستمر طول
للمستجدات الوبائية
العام
لألمــراض املعدية
محليــا واقليميــا ً
وعاملياً.
تم تحديث نماذج
 تحديث النماذجالتبليغ ونظم الرتصد
ونظــام الرتصــد
الوبائي
الوبائي

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
١٤٣٦/1435هـ

%100

%100

%100

%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437 / 1436هـ :

 -1التدريب( :دورات
داخليــة ،دورات
خارجية ،عدد الدورات،
عدد املتدربني والفئات)
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 عقد دورات تدريبيةعن املراقبة الوبائية
لألمراض املعدية
لألطباء الوقائيني
ومنسقي املراقبة
الوبائية يف املناطق
واملحافظات.
 عقــد دوراتعن االســتعداد
املبكــر لألوبئة
والتصــدي لها
لألطباء الوقائيني
ومنسقي املراقبة
الوبائية يف املناطق
واملحافظات.
 عقد دورات تدريبيةعــن األمــراض
املستجدة واملنبعثة
لألطباء الوقائيني
ومنسقي املراقبة
الوبائية يف املناطق
واملحافظات.

 2دورات لعدد 20
طبيب لكل دورة

 2دورات

 2دورات لعدد 20
طبيب لكل دورة

 2دورات

 2دورات لعدد 20
طبيب لكل دورة

 2دورات

%100

%67

%100

%67

%100

%67

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق خالل
العام
1437/1436هـ

متابعة سري الربنامج
 -2زيارات حقلية (عدد يف امليدان من خالل
 4زيارات
الزيارات اإلرشافية
الزيارات الحقلية)

-4إصــدارات اإلدارة
( تقا ر يرد و ر يــة ،
اصدارات ومنشورات
توعوية ،أخرى).......

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
1437/1436هـ

 4زيارات

 تحديث طباعة دليلتم طباعة الدليل
التبليغ عن األمراض
 طباعة دليل التبليغ وتوزيعه عيل املناطقاملعدية
واملحافظات
 تحديــث وطباعة طباعــة الدليلاألدلــة االرشــادية
جاري طباعة الدليل
االرشادي
للمراقبــة الوبائية
واالجراءات الوقائية
 اصــدار تقاريرلألمراض املعدية.
تمت
اسبوعية
 تقارير أسبوعية اصدار تقارير ربع تقارير ربع سنويةتمت
سنوية ()4
 اصــدار التقرير اصــدار التقريراصدار التقدير
السنوي
الســنوي لألمراض
السنوي
املعدية لعام 2015

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
١٤٣٦/1435هـ

%100

%100

%100
جاري
%100

%100

%100

%100

جاري

برنامج المالريا :
الهدف العام للربنامج :
استئصال مرض املالريا من كل مناطق اململكة بحلول العام 2020م
األهداف املحددة للربنامج :
 -1االستمرار يف خفض معدل اإلصابة ال قل من  0.5أصابه لكل  100.000نسمة يف مناطق التوطن.
 -2منع أنتشار مرض املالريا املحلية يف املناطق الخالية من املالريا

البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

المتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

نســــــــــــــــــــــبة
المتحقق إلى
ا لمستهد ف
للعــــــــــــــــــــــام
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

نســــــــــــــــــــــبة
المتحقق إلى
المستهدف
للعــــــــــــــــــــــام
١٤٣٦/١٤٣٥هـ

 /1خفض معدل
اإلصابة بمرض املالريا
اقل من  0.5أصابه لكل  -نسبة اإلصابة
 /1معدل اإلصابة  100.000نسمة من  0.48أصابة لكل
ما تم إنجازه من األهداف
100.000من
سكان اململكة والحفاظ
باملالريا
املحددة خالل العام
السكان
عىل الوضع الوبائي
1437/1436هـ
الجيد باملناطق الخالية
من العدوى.

%100

%100

 معدل الوفياتصفر

%100

%100

 /2معدل الوفيات  /2معدل الوفيات صفر
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البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

المتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

نســــــــــــــــــــــبة
المتحقق إلى
ا لمستهد ف
للعــــــــــــــــــــــام
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

نســــــــــــــــــــــبة
المتحقق إلى
المستهدف
للعــــــــــــــــــــــام
١٤٣٦/١٤٣٥هـ

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ

الفئات املســتهدفة
عدد الدورات8 :
 :فنيــن مختــر،
عدد الدورات  8 :دورات
 .1التدريــب( :دورات
دورات داخلية
مراقبــن وبائيات،
داخلية عدد املتدربني:
داخلية ،دورات خارجية،
عدد املتدربني20 :
أخصائيــن صحة
 20متدرب لكل دورة
عدد الــدورات ،عدد
متدرب لكل دورة
عامة من العاملني يف
( 200متدرب)
املتدربني والفئات)
( 160متدرب)
برامج مكافحة نواقل
املرض يف املناطق
 15زيارة إرشافيه
 .2زيارات حقلية (عدد ( )20زيــارات
 20زيارة إرشافيه حقلية
حقلية
إرشافيه حقلية
الزيارات الحقلية)
 .3مشــاركة اإلدارة يف
اللجان الداخلية والخارجية

10

10

تحديث السياســة
 .4إصــدارات اإلدارة العالجية للمالريا
(تقارير دورية ،إصدارات التقاريــر :تقارير تحديث السياسة العالجية تم تحديث السياسة
العالجية للمالريا
ومنشــورات توعويــة ،اســبوعية وتقرير للمالريا
ربع سنوي ،نصف
أخرى)......
سنوي.
 .5أنشطة أخرى:
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اجتماعات املناطق
واالدارة

2

2

% 100

%100

%75

%75

%100

%100

%100

0

%100

%100

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

إدارة مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ وبرنامج فحص الوافدين للعمل:
الهدف العام:
منع وفادة االمراض املعدية واالمراض التي تخضع لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بني املواطنني واملقيمني باململكة.
االهداف املحددة:
 اســتقدام عمالة الئقة صحيًّا لألعمال املناطة بها وفحصها ببالدها قبل قدومها واعادة فحصها قبل استخراج االقامةالنظامية.
 اســتهداف تطبيق اللوائح الصحية الدولية يف منافذ الدخول املختلفة باململكة بمــا يكفل منع وفادة االمراض املعديةونواقلها وخوازنها.
 -منع انتشار األمراض املعدية بني القادمني للحج والعمرة من خالل تطبيق االشرتاطات الصحية الخاصة بذلك.

البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

ا لمتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

تحديث إجــراءات /1تحديث االجراءات  /1تم
/2لــم يتــم
الفحــص الطبــي بالخارج
للوافديــن للعمل يف /2الربط االلكرتوني التفعيل من قبل
السفارات
مراكز الفحص الطبي بالربنامج
بالدول املصدرة

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/ 1436هـ

اعداد دليل االجراءات
الفحــص الطبــي
للوافديــن للعمل يف
مراكز الفحص الطبي
باململكة.

/1تحديــث الدليل /1جاري
/2تم
السابق
/2عقد ورشة عمل  /3تدريــب
مــع املنســقني عن كــوادر مراكز
الفحص الطبي
االجراءات
()105
/3اصدار الدليل

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

%100
تم الربط ولم يتم
التفعيل%50

جاري

اعداد االشــراطات
الصحيــة للحــج
والعمرة والتي تحدث
حسب الوضع الوبائي
العاملــي وحســب
املستجدات الصحية.

اصدار االشرتاطات

1

اعداد مقرتح لتطوير
قسم اللوائح الصحية
الدولية باإلدارة

كتابة املقرتح
واجازته

1

%70

تفعيل عمل منسقي
اللوائــح الصحيــة
الدولية

 28منسق

28

%50

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
1436/1435هـ

-

-

%100

%100

-

-
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 -1التدريب:
(دورات داخلية،
دورات خارجية،
عدد الدورات ،عدد
املتدربني والفئات)

94

البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

-1تهيئــة وتطوير
برنامــج املراقبــة
الصحيــة باملنافــذ
االلكرتونــي لإلبالغ
عن اعــداد القادمني
للحج عــر مختلف
املنافــذ واالجراءات
الوقائيــة املتخذة يف
دولهم وباملنافذ طبقا ً
لالشرتاطات الصحية
املطلوبة.

تهيئة الربنامج
تدريب العاملني

تنفيذ دورات تدريبية
لرفع كفاءة الكوادر
الفنية بمراكز املراقبة
الصحية

10

االســتمرار يف تنفيذ
خطة تطوير القدرات
االساســية الالزمة
للمطــارات واملوانئ
واملعابــر الربيــة
املعنية بتنفيذ اللوائح
الصحية الدولية

-1تدريب  180كادر
 -2اتاحة اعداد كافية
من كتيــب اللوائح
الصحيــة الدوليــة
باملنافذ.
 -3تزويــد منافــذ
الدخــول بنمــاذج
وثائق السفر الدولية
وفقا للوائح وإحاطة
املختصني بمحتواها
ومدلوالتها.

دورات داخلية:
العاملــن بمراكز
املراقبة الصحية
العاملــن بمراكز
الفحــص الطبي
للوافدين للعمل
منســقي برنامج
الوافديــن للعمل
باملناطق
منســقي املنافــذ
باملناطق
منســقي اللوائح
الصحية الدولية.
العاملني بالجهات
ذات العالقة بمراكز
فحــص الوافدين
للعمــل بالــوزارة
واملناطق (مختربات،
القطــاع الخاص،
املستشفيات)

10

ا لمتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

1
 1017مكلف

6

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

%100
%100

%60

تم تدريب 90
كادر
 -2تم التوفري
 -3تم

6

%50
%100
%100

%60

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
1436/1435هـ

%100

%80

%70
%100
%100

%85

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

البيان

المستهدف للعام
1437/1436هـ

ر فــع
·
وتنشــيط قدرات
الكــوادر الفنيــة
العاملــة باملنافــذ
للرتصد واالستجابة
لألوبئــة واملخاطر
الصحيــة وبصفة
خاصة تلــك التي
تمثل طارئة صحية
 -2زيارات حقلية) تثري قلقا ً دولياً.

 5زيارات

ا لمتحقق
خالل العام
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

 5زيارات

%100

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام
1436/1435هـ

%100

تقييم وتقويم مراكز
الفحــص الطبي
للوافدين للعمل من
خالل االرشاف الفني
الداعم

 5زيارات

 5زيارات

%100

%100

متابعــة تطبيــق
اإلجراءات الوقائية
يف املنافذ

12زيارة

 10زيارات

%83

%75

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ :

لجنة الطب الوقائي
 -3مشاركة اإلدارة بالحج
يف اللجان الداخلية املكتــب التنفيذي
ملجلس وزراء الصحة
والخارجية
لدول مجلس التعاون

 -4إصــدارات
اإلدارة (تقاريــر
دورية ،اصدارات
ومنشورات توعوية،
أخرى ).......

االشرتاطات الصحية
للقادمــن للحــج
والعمرة
االجراءات الوقائية
التي تتخذ باملنافذ
للقادمــن للحــج
والعمرة
تكثيف اجــراءات
املراقبــة الوبائية
باملنافذ خالل موسم
الحج والعمرة.

اعدد الهياكل
تدريب الكوادر 7
دورات
اعداد التقارير ()1
املشاركة يف الجوالت 6

1

1
 7دورات
1
6

1

%100
%100
%100
%100

%100

%100
%100
%100
%100

%100
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برنامج مكافحة الكبد الفيروسية
الهدف العام:
خفض معدالت االصابة باملرض ألمراض الكبد الفريوسية.
االهداف املحددة الربنامج:
 -1خفض معدالت االصابة باملرض .%3-2
 -2رفع نسبة التغطية بالتحصني ألعىل من .%97

البيان

المستهدف
للعام
 1437-1436هـ

 -1خفض معــدالت االصابة  -خفض كبدي (أ)
اللتهابات الكبد الفريوسية بمعدل  -خفض كبدي (ب)
 خفض كبدي (ج).%3-2
-2رفع نسبة التغطية بالتحصني
ألعىل من  %97لاللتهاب الكبدي
(ب)

أعىل من %97

ما تــم إنجــازه من
األهداف املحددة خالل  -3إعطاء جرعة الزيرو لتطعيم
االلتهاب الكبدي (ب) ل%100
العام
 1437 – 1436هـ للمواليد ألمهات إيجابية االصابة
بمؤرش (.)HBsAg

%100

 -4رصف عالج االلتهاب الكبدي
الفريويس (ج) لكل الحاالت التي
تتوافق مع معايري الرصف.

%100

- 5تطوير أعمال املراقبة الوبائية تم تحسني وتطوير
(تحسني وتطوير نماذج التبليغ) نماذج التبليغ
 -6تحديث األدلة االرشــادية تم تحديث األدلة
االرشادية
الخاصة باملرض.

ا لمتحقق
خالل
العام
-1436
1437هـ

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام -1436
 1437هـ

نسبة المتحقق
الى المستهدف
للعام -1435
 1436هـ

0.40
11.06
4.21

%100
%100
%100

%100
%100
%100

%99

%100

%100

%100

%100

%99

%100

%100

%99

%100

%100

%80

%100

%100

%100

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ :

 -1التدريب( :دورات
داخليــة ،دورات
خارجية ،عدد الدورات،
عدد املتدربني والفئات)
 -2زيارات حقلية (عدد
الزيارات الحقلية)
 -3مشــاركة اإلدارة
يف اللجــان الداخلية
والخارجية
-4إصــدارات اإلدارة
(تقاريــر دوريــة،
اصدارات ومنشورات
توعوية ،أخرى)...
 -5أنشطة أخرى
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تنفيذ  5دورات لعدد 150
متدرب

5

5

100%

%100

تنفيذ  8زيارات

8

8

%100

%100

1

1

%100

%100

تقارير دوريه

5

5

%100

%100

اليوم العاملي ألمراض الكبد يف
 28يوليو

1

1

%100

%100

الباب الثالث:

الخدمات الصحية

برنامج مكافحة الدرن:
الهدف العام:
تقليل معدل املراضه والوفاة بسبب مرض الدرن بحيث ال يشــكل هذا املرض مشكلة صحية باململكة من خالل تقديم
الخدمات الصحية املتفقة مع املقاييس واملعايري العاملية لهؤالء املرىض من املواطنني واملقيمني باملجان.
األهداف املحددة:
 االكتشاف املبكر للحاالت  . تحقيق معدل شفاء أكثر من  %85من حاالت الدرن الرئوي إيجابيي القشع. اكتشاف أكثر من  %90من العدد املقدر من حاالت الدرن. كرس سلسلة انتقال عدوى الدرن بني افراد املجتمع. دعم شبكة املختربات القادرة عىل اكتشاف عصيات الدرن واجراء التحسس والزراعة عىل مستوى املناطق واملحافظات.باملستشفيات ومراكز الرعاية األولية.

البيان

ما تم إنجازه من
األهداف املحددة
خالل العام
1437/36هـ

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

المتحقق
خالل العام
1437/36هـ

ـ اكتشــاف أكثر
من  %90من العدد
املقدر من حاالت
الدرن.

3346

نسبة
نسبة
المتحقق
المتحقق الى
الى
المستهدف
المستهدف
للعام
للعام
1437/36هـ
1436/35هـ

% 88

% 74

% 57.5

% 58.9
% 71.6

%53.1

ـ تحقيــق معدل
شفاء اكثر من%85

1068

ـ تحقيــق معدل
نجاح معالجة
أكثر من %90

تم معالجة 731
حالة

%68.5

فحــص مرىض
تم فحص 1695
الــدرن لعدوى
حالة
نقص املناعة

%50.3

اكتشــاف حاالت
درن بني املشتبهني
(املقدر 3ـ % 5من
الحاالت)

املكتشف
( %)6.6من
الحاالت

أكثر من 100%

أكثر من
100%

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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البيان

المستهدف
للعام
1437/1436هـ

التدريب

 عمــل دورات تدريبــةألطباء الصدر باملستشفيات
الحكومية
 عمل دورات ألطباء الرعايةالصحية األولية
 دورات ملنســقي الدرنباملناطق

 تنفيذ دورتنيألطباء الصدر
باملستشفيات
الحكومية
(20طبيب) كل
دورة
 دورتان ألطباءالرعاية الصحية
األولية(20طبيب)
كل دورة
 دورتان ملنسقيالدرن باملناطق
(20طبيب) كل
دورة

اصدارات اإلدارة

طباعة سجالت ونماذج
الربنامج الوطني ملكافحة
الدرن املستخدمة للتسجيل
والتبليغ
التقارير :شهرية ،ربع
سنوية ،سنوية

أنشطة أخرى

البدء ىف تنفيذ منافسة
(مرشوع تحسني وتطوير
الربنامج الوطني ملكافحة
الدرن باململكة)

 طباعة سجالتونماذج التسجيل
والتبليغ
 اعداد التقاريرالشهرية وربع
الشهرية ونصف
سنوية
 اعداد التقريرالسنوي
تنفيذ منافسة
(مرشوع تحسني
وتطوير الربنامج
الوطني ملكافحة
الدرن باململكة)

المتحقق
خالل العام
1437/36هـ

نسبة
نسبة
المتحقق
المتحقق الى
الى
المستهدف
المستهدف
للعام
للعام
1437/36هـ
1436/35هـ

2

%100

%80

2

%100

%80

2

%100

%80

طباعة سجالت
ونماذج التسجيل
والتبليغ
تمت
تم اعداد التقرير

%100

%100

%100

%100

%100
%100

جاري

برنامج استئصال شلل االطفال:
الهدف العام للربنامج:
املحافظة عىل خلو اململكة من شلل األطفال ومنع وفادة املرض من الدول املوبؤة باملرض.
األهداف املحددة للربنامج :
 تحديث وتطوير نظام االستقصاء الوبائي ملرض شلل األطفال و رفع قدراته لالستكشاف املبكر للمرض واإلبالغ عنهومتابعة الحاالت املشتبهة.
 تحقيق نسبة تغطية عالية بلقاح شلل االطفال الفموي تتجاوز  %98من مستوى التغطية بسبعة جرعات عىل مستوىالتطعيمات االساسية والحمالت املحدودة يف مناطق الحج والعمرة واملناطق الحدودية الجنوبية.
 املتابعة اللصيقة وتحديث االشرتاطات الصحية الواجب توفرها يف الوافدين للعمل أو للحج و العمرة من الدول املوبوءةبشلل األطفـال أو الدول التي عادت إليها رساية فريوس شلل األطفال بعد أن كانت خالية من املرض.
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الخدمات الصحية

البيان

 معدل اكتشــافحاالت الشلل الرخو
الحاد ومعــدل اخذ
ما تم إنجازه من األهداف العينات
املحددة خالل العام
1437/1436هـ
(2015م)
 معدالت االصابة نســبة التغطيــةللتطعيمات الروتينية
والحمالت املحدودة

المستهدف للعام
1437/1436هـ
()2015

االستمرار يف املحافظة
عىل املســتهدف من
الحــاالت املبلغــة
واملشــتبهة لحاالت
الشــلل الرخو الحاد
من كل منطقة وذلك
بواقــع (حالتني لكل
 100000من السكان
للفئة العمرية أقل من
 15عــام) علما ً بان
العدد املستهدف 194
للعام 2015م حيث تم
التبليغ عن  250حالة
لنفــس العام وكانت
كلها ســلبية لفحص
فريوس شلل االطفال
الربي.
 املحافظة عىل معدلاالصابة ()0.00
 املحافظة عىل نسبةتغطية عالية تجاوزت
 %97لــكل املناطق
واملحافظات

المتحقق
خالل العام
1437/1436هـ
()2015

تــم تحقيــق
املستهدف لجميع
املناطق واملحافظات
بمعــدل (حالتني
لــكل 100000
من السكان للفئة
العمريــة أقل من
 15عام)

تــم املحافظة عىل
معــدل االصابــة
()0.00

نسبة
نسبة
المتحقق إلى المتحقق إلى
المستهدف
المستهدف
للعام
للعام
1437/1436هـ 1436/1435هـ
()2014
()2015

%100

%100

%100

%100

%100

%100

تم تحقيق نســبة
تغطيــة تجاوزت
% 97

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ

 .5حمالت شلل االطفال
املحدودة يف مناطق الحج
والعمرة واملناطق الحدودية
الجنوبية
 .6التدريــب( :دورات
داخلية ،دورات خارجية،
عــدد الــدورات ،عدد
املتدربني والفئات)
 .7زيارات إرشافيه (عدد
الزيارات االرشافية)
 .8تم عقد اجتماع لجنة
االشــهاد ولجنة مراجعة
الحاالت
 .9إصــدارات اإلدارة
(تقارير دورية ،إصدارات
ومنشــورات توعويــة،
أخرى)......
.10أنشطة أخرى:

 تم اعطاء جرعتنيبلقاح شــلل االطفال
الفموي خالل الحمالت
 عــدد الــدورات:التدريبية الداخلية

 املحافظة عىل نسبة تم تحقيق نسبةتغطية تجاوزت  .%97تغطية تجاوزت
% 97
تنفيــذ  5دورات5
تدريبية.

%100

%100

%100

%100

زيارات إرشافيه

5

5

%100

%100

مراجعــة التقريــر
السنوي والحاالت

2

2

%100

%100

التقارير :تقرير لجنة
االشهاد ولجنة مراجعة
الحاالت و تقرير ربع
سنوي ،نصف سنوي.

4

4

عمل مسح مخربي عىل
املسح املخربي لالحتواء
مستوى اململكة لالحتواء تم وشمل جميع
املخربي لفريوس شلل
املخربي لفريوس شلل املختربات يف اململكة
االطفال
األطفال

%100

%100

%100

%100

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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برنامج مكافحة مرض السعار:
الهدف العام :
ازالة مرض السعار من اململكة
األهداف املحددة :
 .1تقوية برنامج املراقبة الوبائية ومتابعة الوضع الوبائي ملرض السعار شامال عضات الحيوان يف املناطق واملحافظات.
 .2تحديث برتوكوالت التشخيص و العالج.
 .3بناء قدرات املمارسني الصحيني والتدريب.
 .4متابعة سري الربنامج يف امليدان من خالل الزيارات اإلرشافية.

ما تم انجازه من
األهداف املحددة خالل
العام 1437-1336هـ

البيان

المستهدف للعام

المتحقق خالل
العام
1437-1436هـ

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام -1436
1437هـ

نسبة
المتحقق الى
المستهدف
للعام -1435
1436هـ

االهداف الخاصة
بالربنامج

تحقيق االهداف
الخاصة بالربنامج

تم تحقيق
االهداف الخاصة
بالربنامج

%100

%100

ما تم انجازه من األنشطة خالل العام 1437-1436هـ

بناء قدرات
التدريب (دورات
داخلية دورات خارجية املمارسني الصحيني
التدريب
عدد الدورات والفئات)

 4دورات تدريبية

متابعة سري الربنامج
الزيارات الحقلية (عدد
يف امليدان من خالل
الزيارات الحقلية)
الزيارات اإلرشافية.

 4زيارات ارشافية

مشاركة االدارة يف
اللجان الداخلية
والخارجية
اصدارات اإلدارة
(تقارير دورية،
اصدارات ،ومنشورات
توعوية ،اخرى)........

أنشطة أخرى

100

 2دورات تدريبية

%50

%100

 4زيارات ارشافية

%100

%100

 2اجتماع للجنة
التنسيق وبناء
 2اجتماع للجنة الفنية
الفنية لألمراض
الرشاكات مع
لألمراض املشرتكة
املشرتكة
الجهات ذات الصلة

%100

%67.7

تم تحديث ادلة
تحديث ادلة العمل و
تحديث ادلة
العمل وموجهات
العمل وموجهات موجهات التشخيص
التشخيص
و العالج
التشخيص و العالج
والعالج

%100

اصدار التقارير
الشهرية والربع
سنوية و السنوية

اصدار التقارير
الشهرية و الربع
سنوية و السنوية

تم اعداد التقارير
الشهرية و الربع
سنوية و السنوية

%100

عمل الدراسات
الكافية للتقييم و
التدخل

اعداد وإجراء عدد 2
بحث

تم اعداد عدد 2
بحث

%100

اإلرشاف عىل توفري
األمصال و اللقاحات
الخاصة بمرض
السعار ومنحها
للمرىض حسب
بروتوكوالت العالج

توفري األمصال
ومنحها حسيب
الربوتوكول

تم توفري األمصال
ومنحها حسيب
الربوتوكول

%90

%50

%100

%50

%95
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األمراض غير المعدية (المزمنة):
قامت الوزارة بتفعيل عدة برامج صحية بهدف رصد واقع األمراض غري املعدية وعوامل الخطر املسببة لها باململكة ووضع
سياسات واسرتاتيجيات يتم تنفيذها بالتعاون والتنســيق مع الجهات الصحية األخرى بهدف تحسني الوضع الصحي
للسكان ورفع متوسط العمر املأمول عند الوالدة.
األهداف المحددة:
 /1خفض معدل اإلصابة باألمراض غري املعدية بنسبة ( )%5عن الوضع الحايل خالل  10سنوات.
 /2خفض معدالت الوفيات املبكرة من األمراض غري املعدية بني البالغني (العمر  70 – 30سنة) بنسبة (.)%25
أهم االنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
/1برنامج الوقاية من السكري:
يهدف هذا الربنامج الوقاية من داء السكري يف مستوياتها الثالثة عن طريق مكافحة داء السكري والكشف املبكر له ولعوامل
الخطورة املؤدية له واملرتبطة بنمط املعيشــة والقابلة للتغيري حيث أصبحت هذه األمراض من بني أهم العوامل املسببة
للعاهات والوفيات يف العالم حيث توضح بعض التقارير الطبية العاملية أن ( )%40من وفيات الدول النامية و( )%33من
وفيات الدول املتقدمة تكون بسبب أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ،كما تساهم هذه األمراض يف ارتفاع تكلفة الرعاية
الصحية ملا لها من تكاليف عالية تتعلق بالتحاليل املستمرة والعالج وقد بلغت نسبة اإلصابة باألمراض املزمنة يف اململكة
حوايل ( )%13.4لداء السكري وحوايل ( )%15.1ملرض ارتفاع ضغط الدم وحوايل ( )%25 - 15ملرض الربو وقد تم وضع
مؤرشات لقياس ومتابعة األداء واستمرارية العمل بصورة فعالة حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية العلمية ملبادرة العيادات
املصغرة ،هذا ويتم اآلن توفري جميع التجهيزات الطبية وغري الطبية الخاصة بمرض السكري يف املرافق الصحية وجارى
االتفاق مع مستشفى امللك خالد للعيون عىل تدريب أخصائيو البرصيات يف برنامج الفحص املبكر ملضاعفات الشبكية.
كذلك تم وضع دليل وطني للربنامج يشمل املعايري واإلجراءات ومؤرشات قياس الجودة يف جميع مراكز السكري.
التدريب:

دورات يف مجال مرض السكري:
 تم عقد ( )50دورة بنسبة ( )%94من املستهدف مقارنة بما نسبة ( )%73ما تم العام 1436/35هـ.الزيارات الحقلية:
 عمل زيارات حقلية لعدد ( )18مركز رعاية صحية بنســبة ( )%90مقارنة بما نسبة ( )%10من املستهدف ما تم العام1436/35هـ.
املشاركات:
املشاركة يف العديد من اللجان مثل:
	•اللجنة الوطنية ملكافحة السكري.
	•لجنة فريق عمل السكري.
االصدارات:
 إصدار ( )6أدلة عمل من املستهدف ( )10أدلة بنسبة ( )%60من املستهدف. -كما تم إعداد وطباعة وتوزيع التقرير السنوي للربنامج.
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/2برنامج الزواج الصحي:
 يهدف هذا الربنامج إىل خفض نسبة انتشار األمراض الوراثية واملزمنة املستهدفة بالربنامج. تمت زيادة يف االستجابة للمشورة بنسبة (.)%5 -تم استهداف طلبة الجامعات واملعاهد باملحارضات التوعوية حول الزواج الصحي.

التدريب:

 -عقد دورات تدريبية للعاملني يف الربنامج بنسبة (.)%100

الزيارات الحقلية:

 -القيام بزيارات إرشافية ملراكز الزواج يف املناطق ذات االنتشار املرتفع لألمراض املستهدفة بنسبة  %70من املستهدف.

المشاركات:

 املشاركة يف اليوم العاملي لألنيميا املنجلية والتالسيميا.اإلصدارات:

 اعداد دليل املشورة الطبية ،بوسرت مؤرشات الربنامج و 3افالم بنسبة  %100من املستهدف. إصدار دليل عمل برنامج الزواج الصحي. /3برنامج الوقاية من السرطان :
يهدف هذا الربنامج عىل عمل املداخالت الالزمة لحماية املجتمع السعودي من مرض الرسطان حيث تم القيام باالتي:
 تشكيل اللجنة العلمية لربنامج الكشف املبكر عن رسطان القولون. املشاركة يف اجتماع اللجنة العلمية لرسطان الثدي. عمل عدد ( )2بحوث بنسبة ( )%40من املستهدف وتتعلق برسطان الثدي ورسطان القولون وبحث اخر يتعلق بأطباءالرعاية األولية ورسطان الثدي.

التدريب:

 القيام ب ( )56ورش عمل ودورات تدريبية يف العام 1437/36هـ بنسبة ( )%35.6من املستهدف مقارنة مع ما نسبته( )% 91العام 1436/35هـ.
المشاركات واالصدارات:

 تم عمل اصدارات توعوية بأنواع الرسطان وعوامل الخطورة بنسبة  %70من املستهدف. تم تصميم واصدار بوسرتات بالتوعية بأنواع الرسطان وعوامل الخطورة بنسبة  %50من املستهدف./4برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي:
الهدف العام :

 خفض الوفيات الناجمة عن رسطان الثدي بمعدل  %30خالل السنوات العرش القادمة.أهم اإلنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
 تم رفع نسبة التغطية بخدمة الكشف املبكر عن رسطان الثدي باملاموغرام للسيدات بعمر  69-40سنة والتي تقدم حاليا ًمن خالل  5عيادات ( 2ثابتة و  3متنقلة) يف مدينة الرياض اىل ( )%12بنسبة بلغت ( )%80من املستهدف.
 تم افتتاح عيادتني ثابتتني للكشف املبكر عن صحة املرأة تقدم خدمة الكشف املبكر عن عدة أمراض أولها رسطان الثديبنسبة بلغت ( )%100من املستهدف.
 تم الكشف عيل ( )%55من املستهدف ( )%60من حاالت رسطان الثدي بمرحلة مبكرة (صفر .)1- تم االنتهاء من إعداد خطة توسع الربنامج الوطني ملناطق اململكة والتي سوف تكون عىل مراحل ( :املرحلة األوىل ستضم 10مناطق خالل الفرتة 2016-2015م ،املرحلة الثانية باقي مناطق اململكة وخالل عامي 2018-2016م بنســبة
بلغت (.)%100
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 تم االنتهاء بنسبة ( )%100من تفعيل الربط الفضائي عن طريق القمر الصناعي حيث جهزت كل عيادة بصحن فضائيذو شبكة الكرتونية متصلة بالقمر الصناعي.
التدريب:

 القيام ب( )25ورشة عمل حول الوقاية وطرق الكشف املبكر عن رسطان الثدي للعاملني الصحيني يف مناطق مختلفةمن اململكة بنسبة  %100من املستهدف مقارنة مع ( )%50ما تم العام 1436/35هـ.
 القيام بندوات علمية ملقدمي الرعاية الصحية ( )60ندوة بنسبة بلغت  %100من املستهدف مقارنة مع ما نسبته %75ما تم للعام 1436/35هـ.
الزيارات الحقلية:

 تم القيام بعدد 20زيارات إرشافيه ملناطق اململكة من اجل التعرف عىل فعاليات الكشــف املبكر املتوفرة لديهم بنسبة %100من املستهدف.
االصدارات:

 تم إعداد  3أفالم توعوية متنوعة للمجتمع والعاملني الصحيني عن رسطان الثدي بنسبة %100من املستهدف. /5برنامج الفحص المبكر لألطفال حديثي الوالدة:
الهدف العام :

خفض معدالت املراضه واإلعاقة والوفيات الناتجة عن األمراض الوراثية (امراض التمثيل الغذائي وامراض الغدد الصماء)
املشمولة بالربنامج.
أهم االنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
 فحص ( )202,501حديث والدة من املستهدف ( )270,000حديث والدة يف العام 1437/٣٦هـ بنسبة بلغت ()%75من املستهدف مقارنة مع ما نسبته ( )% 71العام 1436/35هـ.
التدريب:

 تدريب ( )285متدربا من خالل ( )10دورات بنسبة ( )%100من املستهدف مقارنة مع ( )% 70من املستهدف العام1436/35هـ.

الزيارات الحقلية:

 -تم القيام بعدد  15زيارة إرشافيه بنسبة  %75من املستهدف مقارنة مع  %15ما تم العام 1436/35هـ.

االصدارات والمنشورات التوعوية:

 تم اصدار (كتيب تعريفي) عن الفحص املبكر لحديثي الوالدة للحد من اإلعاقة بنسبة .%100 تم اصدار كتيب تعريفي موجه لألمهات لتثقيف األم عن األمراض االستقالبية بنسبة .%100 تم اصدار فيلم تثقيفي عن الربنامج يعرض يف العيادات الخارجية بنسبة .%100 تم القيام بحمالت توعوية عن أهمية الربنامج بنسبة  %60من املستهدف./6برنامج الغذاء والنشاط البدني :
الهدف العام :

دعم و حماية صحة املواطنني يف اململكة عن طريق تفعيل االسرتاتيجية الوطنية الخاصة بالغذاء والنشاط البدني للوقاية
من األمراض الناتجة عن عدم التوازن الغذائي وقلة النشاط البدني.

التدريب:

 -تم عمل  22ورشة عمل عن أحدث التوصيات يف مجال الغذاء والنشاط البدني بنسبة  %100من املستهدف.

الزيارات االشرافية:

 القيام ب  13زيارة إرشافيه ملواقع الكشف املبكر بنسبة  %100من املستهدف.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

االصدارات والمنشورات التوعوية:

 اعداد مجسم للطبق الغذائي بنسبة  %100من املستهدف.عمل ثالث ومضات علمية قصرية بنسبة  %100من املستهدف/7برنامج الوقاية من أمراض القلب واألوعية :
الهدف العام :

 الوقاية من والتحكم يف األمراض القلبية والوعائية من خالل االكتشاف املبكر ومعالجة عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغطالدم وارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم.
 اعداد تقرير عن املسح لألمراض القلبية من اصل تقريرين بنسبة ( )%50من املستهدف.التدريب:

 عمل ( )18ورشة علمية يف املناطق املســتهدفة بالربنامج بنسبة ( )%90من املستهدف مقارنة مع ( )%40ما تم العام1436/35هـ.
الزيارات االشرافية:

 زيارات إرشافيه عدد  16وبنسبة  %80من املستهدف ملراجعة تطبيق دليل الوقاية من األمراض القلبية./8برنامج هشاشة العظام.
الهدف العام:

حماية املجتمع السعودي من هشاشة العظام كمسئولية مشرتكة بني جميع فئات املجتمع.

أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ

 إنجاز دراسة املسح الوطني للمعلومات الصحية عن األمراض غري السارية وتم تضمني املسح الفحص عن فيتامني (د)حيث كانت نسبة النقص يف فيتامني (د) (.)%29,7

التدريب:

 القيام بعدد  15ورشــة عمل حول الجديد يف مرض هشاشة العظام وإعراضه وطرق الوقاية والعالج لألطباء وبنسبة %100من املستهدف مقارنة مع  %41يف العام 1436/35هـ.
 تم القيام بعدد  10ورش العمل حول الجديد يف مرض هشاشة العظام وإعراضه وطرق الوقاية والعالج للفنيني الصحينيبنسبة  %67من املستهدف.
الزيارات االشرافية:

 تم القيام بعدد  15زيارة إرشافيه للمناطق من املستهدف  20بنسبة  %75من املستهدف مقارنة مع  %38ما تم للعام1436/35هـ.
يف مجال املشاركات يف اللجان الداخلية والخارجية:
 تمت املشاركة يف اللجنة الوطنية لهشاشة العظام. مشاركة الربنامج يف ندوة النشاط البدني مع االتحاد السعودي للرتبية البدنية والرياضية.فى مجال االصدارات والمنشورات التوعوية:

 اصدار عدد  5مطويات بنسبة  %100من املستهدف. -اصدار عدد  5افالم توعوية بنسبة  %100من املستهدف.

انجازات اخري:

 تفعيل اليوم العاملي للحليب املوافق  2015/6/1م. املشاركة يف فعاليات اليوم العاملي للتدخني. املشاركة يف فعاليات ماراثون (امليش والجري).104
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/9مشروع الرعاية الشاملة لعوامل الخطورة (مشروع تاج الصحة الوقائي):
الهدف العام:

-يهدف لخفض نسبة انتشار عوامل الخطورة املؤدية لإلصابة باألمراض غري السارية.

أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ

 الفحص املبكر ل ( )1722حالة من املستهدف عدد ( )9584بنسبة ( )%18من املستهدف مقارنة مع ( )1682حالةللعام 1436/35هـ بنسبة بلغت ( )%17,6من املستهدف.
 -التوسع بعيادات تعزيز الصحة باملنطقة بعدد  5عيادات بنسبة  %100من املستهدف.

التدريب:

عمل  11دورة تدريبية للكوادر الطبية العاملة بالعيادات عىل الربنامج بنسبة بلغت  %55من املستهدف./10برنامج مكافحة السمنة:
الهدف العام:

منع زيادة نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة الحالية خالل  10سنوات
اهم االنجازات:

 انشاء  40موقع للكشف املبكر عن السمنة يف العديد من املناطق يف اململكة وبنسبة  %100من املستهدف. عمل  48موقع كشف مبكر يف جميع مناطق اململكة ( 20منطقة) بلغ املستفيدين منها ( )10161ما بني رجال ونساءوأطفال من الجنسني.

التدريب:

 عمل  60محارضة تعريفية ملكافحة السمنة يف  20منطقة حيث بلغ عدد املستفيدين( )1011من املمارسني الصحينييف مراكز الرعاية االولية من اطباء وفنيني بنسبة  %100من املستهدف.
 عمل  40ورشة عمل علمية لربنامج مكافحة السمنة بنسبة  %100من املستهدف. عمل( )60ندوة علمية للعاملني بالرعاية الصحية األولية يف مجال الوقاية والعالج من داء الســمنة بنسبة  %100مناملستهدف.

الزيارات الحقلية:

 -القيام بعدد ( )20زيارة إرشافيه بنسبة  %100من املستهدف.

اإلصدارات والمنشورات التوعوية:

 عمل أفالم توعوية ملكافحة السمنة عدد ( )4بنسبة .%100 وسائل توعوية وتوزيعها عىل جميع املناطق ( 150,000بر وشور – 130رول أب) بنسبة .%100 /11برنامج مكافحة الربو:
الهدف العام:

تحسني الوقاية من مرض الربو ،والتح ُّكم به ،وتخفيف العبء الناجم عنه.

أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ
التدريب:

 عقد  40ورشة عمل باملناطق عىل الدليل الوطني للربو لألطباء بنسبة  % 100من املستهدف. -عقد  40ورشة عمل باملناطق عىل دليل مرىض الربو وعائالتهم بنسبة  % 100من املستهدف.

المشاركة في اللجان الداخلية والخارجية :

 املشاركة يف اللجنة الوطنية للربو.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

االصدارات والمنشورات التوعوية:
 اصدار دليل األطباء ملكافحة الربو بنسبة  %100من املستهدف. اصدار دليل مرىض الربو وعائالتهم بنسبة  %100من املستهدف. -جاري إعداد وإنتاج  4أفالم تعليمية قصرية عن الربو.

الخدمات الطبية العالجية:
تقوم وزارة الصحة بتغطية نحو ( )%60من احتياجات الخدمات الصحية باململكة يف حني تســاهم الجهات الحكومية
األخرى والقطاع الخاص بتغطية حوايل (.)% 40
ولقد توسعت الخدمات العالجية خالل الســنوات املاضية وأصبحت تغطي كافة أرجاء اململكة تقريبا ً األمر الذي أدى إىل
حدوث نقلة يف الخدمات املقدمة عن طريق املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية ،وتعمل وزارة الصحة يف هذا الشأن
عىل ثالثة محاور هي:
 زيادة التغطية بالخدمات العالجية لتشمل املواقع النائية والبعيدة نسبيا ً عن املدن. تحسني وتطوير املرافق الصحية وذلك ضمن برنامج إحالل املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية بمباني جديدةوإعادة تجهيزها وتأثيثها.
 إعادة هيكلة املستشفيات بما يتوافق مع املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة.وفيما ييل موجز ألهم اإلنجازات املتحققة خالل عام  1437 /1436هـ يف قطاع الخدمات الطبية العالجية :

أوالً :الرعاية الصحية األولية:
تستمر الوزارة يف توفري وتطوير ومتابعة وتقويم خدمات رعاية صحية أولية وقائية وتعزيزية وعالجية وتأهيلية شاملة
ومتكاملة ورفع كفاءتها وتيسري الحصول عليها من خالل إنشاء وافتتاح املراكز الصحية وتحسني وتطوير ما يقدم من
خدمات يف املراكز القائمة للمواطنني.
جدول ( )39تطور مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق
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يوضح الجدول ( )39اعاله مقارنة الزيادة يف أعداد مراكز الرعاية الصحية االولية منذ العام ١٤٣١هـ وحتي العام 1436هـ
وتتلخص أهم إنجازات الرعاية الصحية األولية خالل العام 1437/36هـ فيما يلي :

 تم وضع وتحديث قوائم بالتجهيزات األساسية للمراكز الصحية شاملة التجهيزات الطبية وغري الطبية واألثاث. توفري لوازم التشخيص والعالج لألمراض الشائعة وتدريب القوى العاملة عىل مهارات التشخيص كما تم دعم املراكزالصحية النائية والتي تتم فيها والدات طبيعية باالحتياجات الرضورية من قوى عاملة مدربة وتجهيزات ونقل إسعايف
لنقل الحاالت للمستشفيات عند الرضورة.
 إعداد دليل إرشادي موحد للجيب لتعميمها عىل أطباء املراكز الصحية. إصدار وطباعة و توزيع دليل الجودة والسياسات واإلجراءات عىل جميع املناطق. إجراء تقييم تجريبي لعدد ( )30مركز صحي بمختلف املناطق من قبل املركز الســعودي العتماد املنشــآت الصحية(سباهي) بنسبة بلغت  %33من املستهدف حسب خطة العمل املعتمدة.
 توفري مالكات وظيفية لعدد ( )150مركز صحي بواقع ( )21وظيفة لكل مركز صحي كانت بدون مالكات. تم تحديد معدل القوى العاملة املطلوبة للمركز الصحي الواحد ( )39وظيفة مقارنة مع ( )33وظيفة للعام 36/35هـويتم التنسيق مع وزارة املالية لتحقيق هذا املعدل.
 االنتهاء من إعداد وتطبيق الجواز الصحي لألم والطفل الذى يعمل عىل تســجيل كافة اإلجراءات املتخذة لألم والطفلومتابعة الحالة الصحية لهم حيث تم توزيع ( )87,500نسخة عىل املراكز الصحية واملستشفيات.
جدول ( )40تطور أعداد المراكز الصحية وأعداد المراجعين حتى العام ( 1437/36هـ)

العام

عدد المراكز الصحية

عدد زيارات المراجعين بالمليون

 1427 / 1426هـ

1905

53.5

 1428/1427هـ

1925

50.7

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

العام

عدد المراكز الصحية

عدد زيارات المراجعين بالمليون

 1429/1428هـ

1986

47.5

 1431/1430هـ

2037

53.6

 1432/1431هـ

2094

54,6

 1433/1432هـ

2109

55.0

 1434/1433هـ

2259

54.5

 1435/1434هـ

2259

56.3

1436/1435هـ

2281

53.2

1437/1436هـ

2282

تحت اإلجراء

مشروع إحالل المراكز الصحية:
جا ٍر إحالل ( )1649مركزا ً صحيا ً من املراكز املستأجرة بأخرى حكومية من خالل مرشوع إحالل املراكز الصحية حيث
كان عدد املباني املستأجرة ( )1175مركزا ً صحيا ً قبل مراحل اإلحالل واالستحداث التي تمت خالل األعوام املاضية (وتمثل
اكثر من  % 50من مجمل املراكز الصحية) وسوف يتم تغطية ( )% 100من املباني املستأجرة من خالل مراحل اإلحالل
وهي :املرحلة األوىل ( )150والثانية ( )420والثالثة ( )440كما سيتم بمشــيئة الله استكمال إحالل املباني املستأجرة
لتصل النسبة إىل ( )%84وذلك باستكمال املرحلة الرابعة ( )382والتي تحت الطرح والرتسية يف معظم املناطق واملرحلة
الخامسة ( )257التي يتم اإلعداد لطرحها قريبا.
 جارى التنسيق مع املناطق الستبدال املباني السيئة من خالل استئجار مقار بديلة أن توفرت لحني االنتهاء من مراحلاإلحالل املختلفة املذكورة آنفا ً وقد تم اســتبدال ما يقارب ( )109مركزا ً صحيا ً بإيجاد البديل املناسب لها مقارنة مع
( )15مركزا ما تم يف العام املايل 1436/35هـ.
هذا وقد تم التخطيط لعملية اإلحالل ليتم عىل املراحل التالية:

-

الوفاء ( 22 :)STCمركزا ً صحيا ً (تم استالمها وتشغيلها).
املرحلة األوىل 150 :مركزا ً صحيا ً (تم استالمها وتشغيلها).
املرحلة الثانية 420 :مركزا ً صحيا ً (جارى تنفيذها).
املرحلة الثالثة 440 :مركزا ً صحيا ً (جاري تنفيذها).
املرحلة الرابعة 382 :مركزا ً صحيا ً (تحت الطرح والرتسية).
املرحلة الخامسة 257 :مركزا ً صحيا ً (جارى اإلعداد للطرح).

استحداث المراكز الصحية:
 تم استحداث ( )150مركزا ً صحيا ً عىل مستوى اململكة ضمن ميزانية العام املايل  1437/1436هـ وجارى التنسيقلتوفري املتطلبات املالية لتأمني أجور الدور والتجهيزات والصيانة والنظافة وغريها.
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برامج الرعاية الصحية األولية:
 /1برنامج رعاية األمومة والطفولة والصحة اإلنجابية:
يمثل نشاط رعاية األمومة والطفولة املرتكز األسايس للرعاية الصحية األولية ويتضمن العناية بصحة األم خالل فرتات ما
قبل ،وأثناء الحمل ،وبعد الوالدة ،والرعاية الصحية لألطفال ووقايتهم من األمراض ،وبرنامج متابعة الحوامل وبرنامج
الطفل السليم ومتابعة التطور والنمو لألطفال حتى سن ( )5سنوات.
أهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:

 تشكيل فريق عمل للصحة اإلنجابية وجارى مراجعة األدلة الخاصية برعاية الحمل والتشخيص باستعمال املوجات فوقالصوتية وكذلك دليل عن تخطيط الحمل.
 بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضد الكزاز ( )%98يف هذا العام وهي تعادل نسبة العام السابق وانخفضت معدالت وفياتاألمومة إىل ( )12وفاة لكل مائة ألف مولود حي ،مقارنة مع ( )14لكل مائة الف مولود حي العام 1436/35هـ ،مما
يعني أن اململكة حققت الهدف اإلنمائي الخامس والذي يهدف إىل تحقيق معدل وفيات األمهات عند الوالدة إىل ()12
وفاة لكل مائة ألف مولود حي علما ً بأن خطة التنمية العارشة استهدفت رفع نسبة التطعيم إىل ( )%97وخفض وفيات
األمهات إىل ( )12وفاة لكل مائة ألف مولود حي من املواليد بنهاية خطة التنمية التاسعة
 ارتفعت نسبة الوالدات التي تمت تحت إرشاف مهنيني صحيني إىل (.)%98 ارتفعت نســبة األمهات الالتي يحصلن عىل خدمات الرعاية الصحية األولية خالل الحمل من زيارة واحدة ايل اربعةزيارات لتصل اىل (. )%98
التدريب:

 تنفيذ ( )40ورشة عمل عن صحة األم. عقد عدد ( )40ورش عمل مركزية لصحة الطفل. -عقد ( )40ورشة عمل لتدريب األطباء والتمريض عىل الصحة اإلنجابية.

اإلصدارات:

 تم إصدار دليل لصحة الطفل ودليل لصحة ورعاية الحوامل./2برنامج الجواز الصحي-:
أهم االنجازات خالل العام 1437/1436هـ
 تم التدريب املركزي ملنسقي برامج األمومة والطفولة باملناطق الصحية واملحليات ،حيث تم تدريب عدد( )120متدرب يف ( )3دورات تدريبية خالل عام 1436هـ مقارنة مع ( )100متدرب خالل العام 1435هـ.
 /3برنامج صحة الطفل:
يعترب هذا الربنامج من الربامج الداعمة لصحة الطفل ويهدف إىل اتخاذ أفضل األســاليب لتدبري ومعالجة األمراض التي
تصيب األطفال تحت سن الخامسة.
وتتمثل أهم اإلنجازات يف التايل:
 تشكيل اللجنة العليا للربنامج واللجان الفرعية (لجنة اإلعداد الرسيري ،لجنة املقوم واإلطار املجتمعي ،لجنة التطبيق). االنتهاء من إعداد مسودة الدليل وتمت مراجعتها من قبل منظمة الصحة العاملية تمهيدا لطباعته وتوزيعه.التدريب:
تدريب عدد ( )1600متدربا من العاملني باملراكز الصحية من أطباء وتمريــض مقارنة مع ( )34تم تدريبهم العام1436/35هـ.
 تدريب االطباء والتمريض بكل املراكز الصحية من خالل ( )42ورشة عمل تم توزيعها عيل كل املناطق.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

/4برنامج رعاية الصحة النفسية األولية:
يهدف هذا الربنامج لالكتشاف املبكر باألمراض النفسية وضمان توفري كافة اإلجراءات الكفيلة بالتغلب عليها بما يستلزمه
من نظلم اإلحالة والتنسيق بني الجهات املختلفة.
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ:
 تشكيل لجنة علمية للربنامج بدال عن السابقة بهدف دراسة وبائيات األمراض النفسية وتوحيد طرق التشخيص والعالج. إعداد مسودة الحقيبة التدريبية لكل الفئات املشمولة بالربنامج. تحديث دليل الربنامج وجاري اإلعداد لطباعته. /5برنامج األدلة اإلرشادية:
 يهدف الربنامج إىل توحيد أساليب تدبري الحاالت وفق الطب املبني عىل الرباهني يف مراكز الرعاية الصحية. تم إعداد دليل إرشادي موحد للجيب وسوف يتم طباعته وتوزيعه عىل املناطق واملحافظات لتعميمها عىل أطباء املراكزالصحية.
 /6برنامج رعاية المسنين:
يهدف اىل املحافظة عىل صحة املسنني وتحســن نوعية حياتهم عن طريق تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وذات
جودة عالية.
اهم اإلنجازات:
 بلغ عدد املراكز املطبقة لربنامج رعاية املسنني ( )1006مركزا مقارنة ب ( )595مركزا العام 1436/35هـ.جدول ( )41يوضح عدد مراكز الرعاية الصحية األولية المطبقة لبرنامج رعاية المسنين في الفترة -1433
1436هـ:

السنة

عدد المراكز المطبقة للبرنامج

 1433هـ

176

1434هـ

226

1435هـ

193

1436هـ

411

المجموع

1006

حيث يالحظ من الجدول( )41الزيادة املطردة يف عدد مراكز الرعاية الصحية االولية املطبقة لربنامج رعاية املسنني من
( )176مركزا يف العام (1433هـ) ايل ( )193مركزا يف العام 1435هـ ثم اىل ( )411يف العام 1436هـ.
 تم إعداد االسرتاتيجية الخاصة برعاية املسنني وتم اعتمادها. وضع الدليل االسرتشادي ملقدمي الرعاية الصحية األولية للمسنني ،وتم إعداد السجالت وامللفات وبطاقات املتابعة لهم. تأهيل مراكز الرعاية الصحية األولية وبناء قدرات العاملني الصحيني (أطبــاء وتمريض) وتوفري أدلة العمل لتطبيقالربنامج طبقا للخطة التنفيذية.
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التدريب:

 تدريب ( )1427من أطباء وممرضني يف الرعاية الصحية األولية باملناطق واملحافظات مقارنة بتدريب ( )2828العام1436/35هـ.
 عقد عدد ( )60ورشة عمل تدريبية حيث تم تدريب ( )754طبيب و( )673ممرضا ً مقارنة مع العام 1436/35هـحيث تم القيام ب( )114ورشة عمل تدريبية تدرب خاللها ( )1247طبيب و( )1581ممرضاً.
الجدول ( )42يوضح المقارنة لعدد الكادر الصحي المدرب لبرنامج رعاية المسنين خالل العامين 1435هـ
والعام 1436هـ:

العام

أطباء

تمريض

المجموع

1435هـ

1247

1581

2,828

1436هـ

754

673

1427

المجموع

4105

4522

8,627

حيث يوضح الجدول أعاله املقارنة يف اعداد الكوادر التي نالت التدريب لربنامج رعاية املسنني خالل العامني 1435هـ
و1436هـ حيث بلغ مجموع العدد ( )8,627متدرب.
 تم عمل فحص شامل للمسنني املراجعني باملراكز الصحية املطبقة للربنامج وذلك منذ رجب ()1433هـ وبلغ عدد املسننياملدرجني بالربنامج منذ (1433هـ) وحتى نهاية عام 1435هـ ( )37,211مسن وجاري العمل لجمع بيانات املسنني
املدرجني بالربنامج خالل العام 1436هـ.
اإلشراف:

 تم االرشاف عيل املراكز الصحية املطبقة للربنامج باملناطق واملحافظات الصحية حيث يبلغ عدد املراكز املطبقة للربنامج( )1093مركز بجميع أنحاء اململكة.
 تم االحتفال باليوم العاملي للمسنني./7برنامج صحة اليافعين والشباب:
الهدف العام من الربنامج هو تعزيز صحة اليافعني والشــباب من خالل تقديم خدمات صحية شاملة متكاملة وبرامج
خاصة باليافعني والشباب وقائية وعالجية وتعزيزية يف جميع املراكز الصحية وتسهيل الوصول إليها.
 جاري العمل يف اعداد ادلة العمل واعداد الحقيبة التدريبية لهذا الربنامج. /8برنامج األدوية األساسية:
الهدف هو توفري األدوية ملن يحتاجها مع تأمني النوعية الجيدة من األدوية حيث تم توفري أدوية األمراض املزمنة بأنواعها
لجميع املناطق واملحافظات.
/9برنامج الرعاية الصحية المتنقلة:
يهدف الربنامج اىل الوصول للخدمات الصحية األساسية لجميع التجمعات السكانية البعيدة والنائية يف مختلف مناطق
اململكة من خالل جوالت طبية مستمرة ومتواصلة.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

أهم اإلنجازات :

 اعداد كافة متطلبات الربنامج ومعايري تقديم الخدمة والخطة التنفيذية له بعد أن تم مراجعة التجارب والخربات السابقةللدول.
 تكوين قاعدة بيانات شاملة وتحديد األولويات للتطبيق عىل مراحل. اعداد كافة املواصفات الفنية للعربات املتنقلة والتجهيزات الطبية الالزمة. /10برنامج طب األسرة والمجتمع:
األرسة وفقا ً لدراســات املتخصصني ومعايري منظمة الصحة العاملية وتعمل الوزارة عىل
تم اعتماد تطبيق برامج طب
ّ
األرسة دعما َ
األرسة من خالل تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية بواسطة طبيب
ترسيخ مفاهيم وأسلوب وثقافة طب
ّ
ّ
للرعاية الصحية األولية.
/11برنامج االعتماد لمراكز الرعاية الصحية األولية :
تم اعداد معايري االعتماد الوطني.
 تم إجراء تقييم تجريبي لعدد ( )30مركز صحي بمختلف املناطق من قبل املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية(سباهي) بنسبة بلغت  %33من املستهدف حسب خطة العمل املعتمدة من قبل (سباهي).
 جاري التقييم النهائي لنفس املجموعة ( )30مركز صحي. /12برنامج مكافحة اإلعاقات السمعية والبصرية:
يهدف إىل تعزيز الوقاية وتحسني االكتشاف املبكر لإلعاقات بأنواعها (الذهنية ،الحركية والجسدية ،الحسية ،النفسية)
وتسهيل الوصول للخدمات الشاملة لذوي االحتياجات الخاصة يف الرعاية الصحية األولية.
اهم االنجازات:

 عقد عدد ( )4ورش عمل مع فريق اللجنة املركزية واملنسقني يف املناطق ملتابعة ومراجعة انشطة الربنامج املختلفة ومناقشة دليل العاملني لإلمراض الشائعة املسببة لإلعاقات السمعية والبرصية.
 طباعة دليل العمل يف الربنامج لإلعاقة السمعية والبرصية./13برنامج اإلشراف الداعم:
يستمر هذا الربنامج يف تطبيق معايري الجودة عىل أنشطة الرعاية الصحية األولية وتدريب العاملني عىل تطبيق مؤرشات
القياس والتقويم الذاتي.
اهم اإلنجازات:
اإلرشاف:

 تنفيذ عدد  40زيارة إرشافيه للمراكز الصحية تم من خاللها الوقوف عيل اداء هذه املراكز./14مشروع المسح الصحي السكاني في المملكة :
اهم اإلنجازات:

 االنتهاء من املسح التجريبي املوسع يف كل اململكة. االنتهاء بنجاح من املسح التجريبي املحدود يف مدينة الرياض. تدريب كل الفرق العاملة يف املسح الصحي السكاني وعددها ( )3070فريق بها ( )9210باحث ميداني.112
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 /15الفحص الصحي الدوري الشامل:
هو مجموعة من املهام التي تعمل عىل تحديد عوامل الخطورة ملرض معني ومحاولة التعرف عىل األمراض مبكرا ويتضمن
تقييم التطعيمات املطلوبة لجميع الفئات العمرية واملشورة ملحاولة منع األمراض واملحافظة عىل الصحة ويستهدف هذا
الربنامج جميع الفئات العمرية.
اهم اإلنجازات:

 وضع الهيكل التنظيمي للمرشوع و تشكيل أعضاء فريق العمل املركزي. -االنتهاء من النسخة النهائية من الدليل الوطني للفحص الصحي الدوري شهر مارس 2015م.

التدريب:

 تدريب القوى العاملة بمراكز االعتماد (املراكز املعنية بتطبيق برنامج الفحص الصحي الدوري)يف املناطق واملحافظاتبعدد  89مركز صحي.

ثانيا :الرعاية الصحية الثانوية (المستشفيات):
تشتمل شبكة مستشفيات وزارة الصحة عىل مستشفيات عامة توفر خدمات تشخيصية وعالجية ثانوية من خالل خدمات
الطوارئ والعيادات الداخلية والخارجية وتشتمل أيضا ً مستشــفيات تخصصية ومدن طبية تؤمن للمواطنني الخدمات
التشــخيصية املتقدمة (أي الثالثية والرباعية) وتهدف الوزارة ايل تطوير املستشفيات باململكة لتواكب كل ما يستجد يف
املجال الطبي ،وذلك بالتأكد من دعمها بالكــوادر املؤهلة واألجهزة واملعدات الحديثة التي تيرس لها أداء مهامها املطلوبة
عىل الوجه األكمل.
إنجازات الوزارة في مجال المستشفيات خالل العام المالي1437/1436هـ

ال  :أعداد المستشفيات واألسرة :
أو ً
بلغت مستشفيات وزارة الصحة حتي العام 1437/1436هـ ( )274مستشفى ،بلغ اجمايل عدد األرسة بها ()41,297
رسير علما ً بان عدد املستشفيات يف العام 1436/35هـ بلغ ( )271مستشفى وبلغ إجمايل ارستها ( )40,502رسير.
جدول ( )43مقارنة أعداد المستشفيات واألسرة للعامين 1436/35هـ1437/36 /هـ:
البيان

1436/1435هـ

1437/1436هـ

عدد املستشفيات

271

274

عدد األرسة

40,502

41,297

* هذا العدد من املستشفيات يشمل مستشفيات املدن الطبية واملستشفيات التخصصية.
يالحظ الزيادة بعدد أربعة مستشفيات يف العام املايل 1437/36هـ مقارنة مع العام املايل 1436/35هـ ،كذلك زاد عدد
االرسة خالل العام 1437/36هـ بمقدار ( )795رسير بنسبة زيادة بلغت حوايل .%2

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول (: )44مستشفيات وزارة الصحة العاملة (شاملة أسرة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية)
م

السعة السريرية

عدد المستشفيات

السعة السريرية

1

الرياض

42

6469

2

مكة املكرمة

9

2164

3

جدة

14

3203

4

القنفذة

4

350

5

الطائف

13

2240

6

الرشقية

17

2626

7

االحساء

10

1905

8

حفر الباطن

7

1000

9

املدينة املنورة

20

2818

10

القصيم

18

2809

11

تبوك

11

1220

12

حائل

12

1175

13

الحدود الشمالية

9

1310

14

الجوف

8

1280

15

القريات

4

490

16

عسري

20

2280

17

بيشة

7

770

18

الباحة

10

1165

19

جازان

21

2225

20

نجران

11

1200

االجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

267

38699

أسرة مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

7

2598

اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

274

41297

جدول ( :)45الزيادة في عدد أسرة المستشفيات في عام 1437/1436هـ مقارنة بعام 1436/1435هـ
مستوى المناطق الصحية بالمملكة :

114

إجمالي األسرة
1437/1436هـ

1436/1435هـ

الزيادة في عدد
األسرة

6469

0000
0000

م

المنطقة

1

الرياض

6469

2

مكة املكرمة

2164

2164

3

جدة

3203

2903

300

4

الطائف

2240

2240

0000
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إجمالي األسرة
1437/1436هـ

1436/1435هـ

الزيادة في عدد
األسرة

350

0000
0000

م

المنطقة

5

القنفذة

350

6

املدينة املنورة

2818

2818

7

القصيم

2809

2809

0000

8

الرشقية

2626

2626

0000

9

اإلحساء

1905

1905

0000

10

حفر الباطن

1000

1000

0000

11

عسري

2280

2280

0000

12

بيشة

770

770

0000

13

تبوك

1220

1200

20

14

حائل

1175

1175

0000

15

الحدود الشمالية

1310

1010

300

16

جازان

2225

2100

125

17

نجران

1200

1150

50

18

الباحة

1165

1165

0000

19

الجوف

1280

1280

0000

20

القريات

490

490

0000

إجمالي عدد أسرة المستشفيات

38699

37904

795

إجمالي أسرة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

2598

2598

٠٠٠٠

إجمالي أسرة المستشفيات والمدن الطبية والتخصصية

41297

40502

795

ثاني ًا  :في مجال تطوير القوى العاملة والتدريب بالمستشفيات تم ما يلي:
 تحديث معايري القوى العاملة يف املستشفيات واألقسام الطبية املختلفة ملواكبة املستجدات الحديثة حسب السعة الرسيريةونطاق الخدمة.
تحديد االحتياج من القوى العاملة للمستشــفيات واألقسام الطبية بنا ًء عىل املعايري الحديثة والتنسيق مع الجهات ذاتالعالقة الستحداث الوظائف املطلوبة.
 تخصيص الوظائف املستحدثة حسب املعايري وابداء الرأي الفني يف اعادة تخصيص وتحوير الوظائف الحالية املرفوعةمن املناطق.
 -القيام بعدد  17دورة وورشة عمل مقارنة مع  12دورة تم القيام بها يف العام ١٤36/35هـ.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول( )46بيان بالدورات وورش العمل التي تم تنفيذها لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات:

م

اسم الدورة

الفئة المستهدفة

عدد
المتدربين

عدد مرات التنفيذ

1

االتجاهات الحديثة يف إدارة املستشفيات

مدراء املستشفيات

25

1

2

وظائف العملية اإلدارية

مدراء املستشفيات

25

1

3

الجديد يف إدارة املستشفيات

مدراء املستشفيات

25

1

4

معوقات اإلدارة يف املستشفيات

املدراء الطبيني

25

1

5

الدورة املتقدمة ملثقفي ومثقفات السكر

مثقفي السكر

50

2

6

برنامج العاملني يف القدم السكري

العاملني بالقدم السكري

25

1

7

ورشة عمل هرمون النمو

استشاري الغدد الصم والسكر

25

1

8

امللتقى الرابع للعاملني بمراكز ووحدات السكر

العاملني بمراكز السكر

250

1

9

دورة التعريف بأسباب وفيات األمهات

رؤساء أقسام النساء والوالدة

150

10

املهارات اإلرشافية ملرشف أقسام الطوارئ

مرشف أقسام الطوارئ

75

6
3

11

التوثيق الطبي والنماذج الطبية الجديدة

12

تدريب فنيي العمليات والتعقيم يف مناطق
مختلفة

االطباء والتمريض والفنيني
باملستشفيات

100

4

فني العمليات والتعقيم

200

10

13

تقنيات تثبيت الكسور ومبادئ شفاء الجروح
ألطباء وفنيي جراحة العظام

اطباء و وفنيي جراحة العظام

150

2

14

قسطرة املثانة العصبية أطباء وفنيي جراحة
املسالك البولية

أطباء وفنيي جراحة املسالك
البولية

150

1

15

جراحة العظام

أطباء جراحة العظام

90

2

16

تقنيات جراحة الكسور

أطباء جراحة العظام

18

1

 6مستشفيات مركزية

20

1

زيارة تدريبية لكل من :الرياض  -الدمام  -جدة
17
 -املدينة  -عسري -االحساء

في مجال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز التخصصية:

 إبداء الرأي الفني حيال متطلبات املناطق من استحداث املستشفيات وزيادة عدد األرسة واألجهزة الطبية وذلك بالتنسيقمع اإلدارات ذات العالقة.
 جاري التحديث الدوري للمعلومات األساسية الخاصة بمستشفيات الوزارة.تطوير العناية المركزة والحرجة والطوارئ:

أ /املكرمة امللكية:
صدر األمر امللكي رقم (أ )66/وتاريخ 1432/4/13هـ القايض بتنفيذ وتوســعة عدد من املدن الطبية وانشاء مراكز
للعناية املركزة يف املدن الطبية واملستشفيات التخصصية واملرجعية يف عدد من مدن اململكة ،ويف اطار تفعيل املكرمة امللكية
فيما يخص موضوعات العناية املركزة فقد تم االتفاق عىل تنفيذ مرشوعات يف املناطق التالية:
منطقة الرياض:

 جاري تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمدينة امللك سعود الطبية:116
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حيث يقع املرشوع يف الربج الجديد بمدينة امللك سعود الطبية ويتسع لعدد ( )72رسيرا ً للمستوى الثالث من العناية املركزة
لحديثي الوالدة.
 جاري دراسة تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة مستشفى اليمامة بسعة  67رسيراً.منطقة عسري:

 جاري تطوير العناية املركزة بمستشفى عسري املركزي ( )30رسير. تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال الجديد يف ابها بسعة ( )52رسيرا ً ( :جاري االعدادالستالم املرشوع).
املنطقة الرشقية:

 جاري دراسة تطوير العناية املركزة يف مجمع الدمام الطبي يف الربج الطبي الجديد. جاري تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة يف مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام بسعة ( )104رسيراً.منطقة املدينة املنورة:

 جاري تطوير العناية املركزة يف مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة بسعة ( )67رسيرا. -محافظة اإلحساء:

 جاري تطوير العناية املركزة يف مستشفى امللك فهد بالهفوف بسعة ( )54رسيرا. جاري دراسة تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال يف االحساء.محافظة جدة:

 تطوير العناية املركزة يف مستشفى امللك فهد بجدة بســعة ( )80رسير( :جاري التنفيذ يف املرحلة األوىل بسعة ()40رسيراً).
 جاري دراسة تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى العزيزية للوالدة واألطفال بسعة ( )50-40رسير.ب /مرشوع تطوير العناية املركزة والحرجة من امليزانية السنوية:
تضمنت مشاريع الباب الرابع بميزانية وزارة الصحة املشاريع التالية:

 تطوير العناية املركزة بمستشفى امللك خالد بنجران ( )34رسيرا ً ( :تم االنتهاء من املرشوع واستالمه). تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال يف نجران ( )42رسيرا ً ( :تم استالم املرشوع وتشغيله). اعادة تأهيل العناية املركزة لحديثي الوالدة يف مستشــفى الوالدة واألطفال الجديد يف عرعر ( )42رسير( :تم استالماملرشوع وتشغيله).
 برج الطوارئ يف مستشفى امللك ســلمان بن عبد العزيز بالرياض :تشمل العناية املركزة ( )81رسيرا ً موزعة كما ييل:( )44رسيرا ً للبالغني ( )25رسيرا ً لحديثي الوالدة ( )12رسيرا ً لألطفال.
 برج الطوارئ يف مستشفى اإليمان العام بالرياض :تشــمل العناية املركزة ( )61رسيرا ً موزعة كما ييل )48( :رسيرا ًللبالغني ( )4رسيرا ً لحديثي الوالدة ( )9رسيرا ً لألطفال.
 تطوير العناية املركزة بمستشفى امللك فهد املركزي بجازان ( )38رسيرا ً ( :تم التعميد ولم يبدأ العمل بعد). اعادة تأهيل وتوسعة العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى امللك فهد املركزي بجازان ( )50رسيرا ً ( :تم حجز املبلغويف انتظار التعميد).
 تطوير العناية املركزة بمستشفى امللك فهد التخصيص بربيدة ( )34رسيراً( :جاري التنفيذ). اعادة تأهيل العناية املركزة لحديثي الوالدة يف مستشفى الوالدة واألطفال يف بريدة ( )82رسيرا ً ( :جاري التنفيذ). تطوير العناية املركزة لألطفال بمستشفى الوالدة واألطفال بنجران ( 25رسير)( :جاري التنفيذ). إعادة تأهيل العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى القريات العام ( 30رسير)( :تم االنتهاء من التحليل الفني والبتوالرتسية وجاري حجز املبلغ).
 إعادة تأهيل العناية املركزة بمستشفى القريات العام ( 20رسير)( :يف مرحلة التحليل الفني).التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 إعادة تأهيل وتوسعة العناية املركزة بمستشفى حفر الباطن املركزي( :تم االنتهاء من التحليل الفني ويف انتظار حجزاملبلغ).
 تأهيل العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشــفى الوالدة واالطفال بحفر الباطن بسعة ( )32رسيرا ً ( :تم االنتهاء مناعداد مستندات الطرح).
 إعادة تأهيل وتوسعة العناية املركزة بمستشفى امللك فهد بالباحة( :تم اعداد مستندات الطرح). إعادة تأهيل وتوسعة العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى امللك فهد بالباحة( :جاري دراسة املخططات). إعادة تأهيل العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال الجديد يف بيشة بسعة ( )34رسيرا ً ( :تم حجزاملبلغ).
 إعادة تأهيل وتوسعة العناية املركزة بمستشفى امللك عبد الله يف بيشة( :جاري اعداد مستندات الطرح). توسعة العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى النساء والوالدة يف حائل بسعة ( )63مستوى ثاني( :جاري التنفيذ). توسعة العناية املركزة بمستشفى امللك خالد يف حائل( :تم حجز املبلغ وتعميد الرشكة املنفذة). تطوير العناية املركزة بمستشفى عرعر املركزي( :جاري التنفيذ). تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشــفى الوالدة واألطفال بالجوف بسعة ( )33رسير( :تم حجز املبلغ ويفانتظار التعميد).
 تطوير العناية املركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال بمكة املكرمة املرحلة الثانية بسعة ( )60رسير( :تماعتمادها من لجنة اجازة املشاريع بالوزارة).
تطوير اقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة:

 قامت الوزارة بوضع اسرتاتيجية لتطوير اقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة. تم اعداد وطباعة وتوزيع دليل سياسات واجراءات العمل يف اقسام الطوارئ ويضم ايضا دليالً ارشاديا اكلينيكياً.مرشوع طب االصابات:
 تم تكوين لجنة اإلصابات من أطباء استشاريني متخصصني بطب اإلصابات والجراحة العامة واالنتهاء من وضع القواعدواللوائح التي تحكم سري العمل.
 تم عقد ورشــتني عمل خالل عام 1436هـ ألعضاء اللجنة والتي اوصت باختيار معايري جمعية الجراحني االمريكيةكمعيار يتم تطبيقه يف مستشفيات وزارة الصحة كما تم تشكيل فرق عمل لزيارة مستشفيات الوزارة لتقييم الوضع
الحايل عند التعامل مع حاالت اإلصابات املختلفة.
مرشوع طب السموم:
 تم البدء يف خدمة االستشارات الهاتفية لحاالت التسمم داخل مدينة الرياض وعيل مدي  24ساعة يوميا وجاري العملعيل تعميم املرشوع خارج منطقة الرياض.
 االنتهاء من تقييم خمسة مستشفيات داخل مدينة الرياض بخصوص التعامل مع حاالت السموم املختلفة وذلك بهدفرفع مستوي الخدمة املقدمة للمريض.
في مجال خدمات حديثي الوالدة:

 تم استحداث إدارة لخدمات حديثي الوالدة ضمن اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للمستشفيات. تم تشكيل لجنة استشارية لحديثي الوالدة و تشكيل لجان خمس محلية لتغطية القطاعات الوسطى والرشقية والغربيةوالجنوبية لإلرشاف عىل خدمات حديثي الوالدة فيها.
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أدلة العمل:
 تم االنتهاء من اعداد وطباعة وتوزيع دليل العناية بحديثي الوالدة. اعتماد دليل أدوية خاص بحديثي الوالدة قام بإعداده لجنة مختصة ويتم حاليا اإلعداد لطباعته تمهيدا لتعميمه. وضع دليل مخترص ملستهلكات حديثي الوالدة. توفري االستشارات الطبية عرب الهاتف والزيارات القصرية من قبل املتخصصني لتغطية النقص الحاد يف التمريض واألطباء(لم يكتمل ولكن تم توفري استشاري مناوب عرب الهاتف).
تحديث التجهيزات الطبية بوحدات حديثي الوالدة:
 تم تحديث األجهزة وتطويرها يف جميع الوحدات التحويلية بمبلغ تجاوز ثالث وثمانون مليون ريال كمرحلة أوىل ويجريحاليا توريد األجهزة والتدريب عليها.
 اعداد متطلبات املرحلة الثانية من تطوير تجهيزات الوحدات التحويلية لحديثي الوالدة وجاري التنســيق لطرحها يفمنافسة عامة.
التدريب:
 اعتماد دورة اليوم الواحد إلنعاش حديثي الوالدة دورة إجبارية للممارسني الصحيني يف مستشفيات الوزارة. اعداد برنامج لتدريب ممرضات حديثي الوالدة عىل املهارات األساسية الالزمة للعمل يف وحدات حديثي الوالدة.برامج الفحص املبكر والتحصينات وتحسني الصحة:
 اعتماد البدء بربنامج فحص السمع الشامل لجميع املواليد بمستشفيات الوزارة وانطلق التدريب والتطبيق يف املرحلةاألوىل يف املستشفيات التحويلية.
 اعتماد البدء بربنامج فحص شامل لتشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع املواليد بمستشفيات الوزارة. اعتماد تحصني األطفال عاليي الخطورة ضد الفريوس الخلوي حسب السياسات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتحصينات.اإلرشاف الفني عىل املستشفيات:
 تم القيام بزيارات ميدانية للمناطق واملستشــفيات والعمل عيل تذليل معوقات العمل ،كذلك تمت زيارة  9مستشفياتالتي تجرى فيها عمليات البدانة وتم اعتماد  6منها (مدينة امللك سعود الطبية -مستشفى بريدة املركزي -م امللك خالد
بنجران -م امللك خالد بحائل  -م امللك خالد بحفر الباطن  -م عسري املركزي).
يف مجال الجراحة والعمليات :
تم تجهيز املستشفيات فيما يخص الجراحة والعمليات.
 املشاركة يف اللجان املتخصصة لزيارة أقسام العمليات يف املستشفيات. متابعة تطبيق الضوابط واملعايري لغرف العمليات ومن ضمنها العمليات الرقمية يف املستشفيات بحسب فئاتها الرسيرية. وضع الضوابط واملعايري الخاصة بعمليات الروبوت يف املستشفيات املرجعية واملدن الطبية. تشكيل لجنة فنية لجراحة العظام للنظر يف ما يتعلق بمجال جراحة العظام من أمور تطويرية و تدريبية. وضع دليل متكامل لوحدات ومراكز الحروق يف مستشفيات الوزارة واقرتاح أماكن لهذه الوحدات.برنامج تطوير مستشفيات وأقسام النساء والوالدة :
 تم القيام بزيارات إرشافية ل()50مستشفى و أقسام النساء و الوالدة بمستشفيات الوزارة. جوالت ميدانية تقييمية ل ( )50مستشفى للتأكد من تطبيق ضوابط منع رسقة املواليد.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 االنتهاء من تحديث مواصفات بعض األجهزة الخاصة بأقسام النساء والوالدة بالتعاون مع اإلدارة العامة للتجهيزاتوتم إدراجها عىل موقع الوزارة.
 املشاركة يف اللجنة الفنية وفحص العروض ملنافسة تأمني أجهزة املوجات فوق الصوتية ألقسام النساء والوالدة بمستشفياتوزارة الصحة رقم ()15/NPT0012
 املشاركة يف لجان تابعة لهيئة الخرباء. تنفيذ برنامج الدورات التدريبية الطويلة ( 6-3أشهر) ألطباء النساء والوالدة.أهلية العالج:

 تمت دراسة طلبات العالج للمرىض غري الســعوديني واملحالة من الديوان امللكي أو ديوان سمو ويل العهد أو الواردةللوزارة من جهات أخرى أو من املرىض وذويهم واتخاذ االجراءات الالزمة حيالها حسب األوامر واألنظمة والتعليمات.
استئجار الخدمة لمرضى اإلقامة الطويلة بالمستشفيات:

 دراسة موضوع استئجار الخدمة للحاالت املزمنة (ذات اإلقامة الطويلة) بأقسام التنويم العامة والعنايات املركزة وقدتم تنفيذ الربنامج يف مدينة الرياض وجاري االنتهاء من إجراءات ترسية العقد الجديد بزيادة عدد األرسة من ()100
رسير إىل ( )200رسير.
 حجز املبالغ الخاصة بمنافسة اإلقامة الطويلة بمنطقة عسري. جاري حاليا انهاء اإلجراءات النظامية الستئجار الخدمة باملنطقة الرشقية.برنامج تأهيل فشل األمعاء والتغذية الوريدية لألطفال :

 استحداث برنامج تأهيل فشل األمعاء والتغذية الوريدية لألطفال بالتعاون مع مدينة امللك فهد الطبية والذي يهدف ايلاالكتشاف املبكر لهذه الحاالت للحد من معدل اإلصابة بسوء التغذية والوفاة لدى األطفال.
 البدء يف ( )8مستشفيات بمختلف مناطق اململكة تتلقى املشورة من مدينة امللك فهد الطبية (م .امللك خالد بالخرج  -م.وادي الدوارس  -م .السليل العام  -م .الجبيل العام  -م .النعريية العام  -م .الوالدة واألطفال بربيدة  -م .القنفذة العام
 م .عرعر املركزي). إنشاء مركزين يف كل من (م .الوالدة واألطفال باملدينة املنورة والوالدة واألطفال بأبها) للتعامل مع حاالت فشل األمعاءوتحضري التغذية الوريدية للمرىض بحيث تصبح هذه املراكز مرجعا للمنطقة.
 تقديم الخدمة الطبية لعدد ( )20مريض من مختلــف أنحاء اململكة يف أماكن إقامتهم بدال من االنتقال اىل مدينة امللكفهد الطبية بالرياض.
ادارة مراكز ووحدات السكر:
تقوم الوزارة باإلرشاف عىل عمل مراكز ووحدات السكر باملستشــفيات ووضع املعايري وتحديد االحتياجات من القوى
العاملة ملراكز السكر وتحديثها بصفة دورية ووضع األنظمة واللوائح التي تكفل حسن األداء يف مجال الخدمات الصحية
التي تقدم بمراكز السكر.
بلغ إجمايل عدد مراكز السكر باملستشفيات ( )22مركزا ً مقارنة مع ( )21مركزا العام املايل  1436/35هـ كما موضح
بالجدول (:)47
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جدول ( )47يوضح اجمالي عدد مراكز السكر بالمستشفيات:

1

مستشفى امللك سلمان بن عبد العزيز بالرياض

2

مستشفى النور التخصيص يف مكة املكرمة

3

مستشفى حراء بمكة ا ملكرمة

4

مركز السكري يف جدة

5

مستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

6

مستشفى القنفذة العام

7

مستشفى امللك خالد يف حفر الباطن

8

مستشفى امللك عبد الله يف بيشة

9

مستشفى امللك فهد املركزي يف جازان

10

مستشفى جازان العام

11

مجمع الدمام الطبي

12

مستشفى امللك فهد بالهفوف

13

مستشفى امللك فهد التخصيص يف بريدة

14

مستشفى امللك سعود يف عنيزة

15

مستشفى عسري املركزي

16

مستشفى امللك فهد يف الباحة

17

مستشفى األمري عبد العزيز بن مساعد يف عرعر

18

مستشفى رفحاء العام

19

مستشفى امللك خالد يف نجران

20

مستشفى القريات العام

21

مستشفى األمري متعب بن عبد العزيز بسكاكا

22

مستشفى امللك فيصل بالطائف.

جدول ( )48يوضح مراكز السكر تحت االنشاء:

1

مستشفى امللك سلمان بن عبد العزيز بالرياض

2

مستشفى النور التخصيص يف مكة املكرمة

3

مستشفى حراء بمكة ا ملكرمة

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

وحدات الغدد والسكر لألطفال :
قامت الوزارة بدعم وحدات الغدد والســكر لألطفال لتؤدي الرعاية عىل مستوياتها الثالثة وتمتاز هذه الوحدات بوجود
استشاريني يف مجال الغدد الصم والسكر لألطفال.
جدول( :)49وحدات الغدد والصم وسكر األطفال بالمناطق والمحافظات:
م

1
2

المنطقة  /المحافظة

الرياض

وحدات الغدد الصم وسكر األطفال

وحدة األطفال  -مدينة امللك سعود الطبية
وحدة األطفال بمستشفى اليمامة

3

القصيم

وحدة األطفال  -مستشفى الوالدة واألطفال  -بريدة

4

مكة املكرمة

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال

5

الطائف

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال

6

املنطقة الرشقية

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واالطفال بالدمام

7

املدينة املنورة

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال

8

األحساء

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال

9
10

جدة

وحدة األطفال بمستشفى العزيزية
وحدة األطفال بمستشفى املسا عدية

برنامج مضخة األنسولني :
 وضع خطة لتنظيم عالج مرىض السكر وخصوصا من النوع األول باستخدام تقنية « مضخة األنسولني « وقد تم تدريبعدد ( )30فريق متخصص للعالج بهذه التقنية.
 اكتمال تسجيل الدفعة االوىل من املرحلة الثانية لربنامج مضخة األنسولني للمرىض من النوع االول من السكر واملحتاجنيللعالج بهذه التقنية من األطفال والبالغني حيث بلغ عدد املرىض املسجلني يف النظام حوايل ( )211مريض وتم اعتماد
( )181مريض يف مراكز ووحدات الغدد الصماء والسكر والتي لديها فرق طبية معتمدة للعالج بهذه التقنية يف مختلف
مناطق اململكة.
 االنتهاء من الربنامج اإللكرتوني الخاص بمضخات األنسولني لتسجيل ومتابعة املرىض.املشاركة املجتمعية :
توقيع اتفاقية مع صيدليات النهدي:
 إقامة ركن التثقيف والتوعية عن مرض السكري يف صيدليات النهدي تحت إرشاف وزارة الصحة. االنتهاء من املرحلة األوىل من الربنامج والتي تم تنفيذها يف ست صيدليات يف املناطق التالية( :الرياض  -جدة -الدمام الهفوف باألحساء  -تبوك  -عسري) بمعدل صيدلية لكل منطقة. تم تقديم نتائج املرحلة األوىل يف مؤتمر اتحادية السكر العاملية والذي عقد يف فانكوفر بكندا.توقيع اتفاقية مع جمعية السكري السعودية الخريية :
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجمعية فيما يخدم مرىض السكر يف اململكة يف النواحي التثقيفية والوقائية والعالجية والبحث
العلمي والندوات واملؤتمرات العلمية وفق أنظمة وتعليمات وأهداف الوزارة.
 تنفيذ املؤتمر األول للسكر بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكري.122
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 نرش وتنفيذ عيادات متنقلة ملرض السكر للمدن والقرى والهجر.االطباء الزائرين:
تقوم الوزارة بتقديم الخدمة التخصصية للمريض يف مكان إقامته ،لتحقيق رؤية الوزارة لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة
األداء من خالل :
 -1إيصال الخدمة الطبية املتخصصة للمريض يف مكان إقامته وبجودة عالية.
 -2استقطاب استشاريني متميزين يف كافة التخصصات من كافة أنحاء العالم لدعم مناطق اململكة املختلفة.
اهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:

استقطاب ( )1585استشاريني من التخصصات النادرة وذلك حســب بيانات املناطق من املستهدف  2000استشاري
بنسبة ( )%79,25مقارنة مع ( )%80ما تم العام1436/35هـ.
الزيارات االرشافية
 زيارة كافة املناطق بنسبة  %100من املستهدف.املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية
تمت املشاركات يف اللجان األتية:
 لجنة التعاون مع الجامعات واملراكز الطبية العاملية  /املجلس الصحي السعودي. لجنة املراكز الصحية الوطنية  /املجلس الصحي السعودي. لجنة القوى العاملة الزائرة للحج. -املشاركة يف اللجان الدولية املشرتكة  /إيطاليا – الربتغال – جنوب إفريقيا .

الصحة النفسية واالجتماعية:
أولت الوزارة اهتمامها برضورة التطوير املستمر آلليات العمل يف مجال الخدمات النفسية وعالج اإلدمان وتحديث الربامج
الخاصة بها لتنســجم مع التطور املتالحق يف املجال الصحي ،ورغبة منها يف تطوير العمل واملمارسات املهنية وتوضيح
أهدافها للعاملني يف الخدمات النفســية وعالج اإلدمان والقطاعات الصحية وتوفري املستلزمات واإلمكانيات التي تمكنهم
من أداء املهام املناط بها ،ويتم تقديم هذه الخدمات بواسطة ( )21مستشفى للصحة النفسية بسعة ( )3,328رسيرا من
ضمنها ثالثة مراكز لعالج االدمان و( )99عيادة نفسية ملحقة باملستشفيات العامة يف مختلف املناطق ومحافظات امللكة،
ودار للنقاهة وثالثة مراكز لتأهيل مريض االدمان ويتم تقديم هذه الخدمة عن طريق القوى العاملة كما ييل:
( )754طبيب نفيس و( )409أخصائي نفيس و()3415ممرض و( )862أخصائي اجتماعي.
وفيما ييل ملخص ألهم اإلنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
انشاء مستشفى الصحة النفسية بجازان بسعة ( )200رسير.
 اعتماد انشاء مستشفى للصحة النفسية بمحافظة الدوادمي بسعة ( )100رسير. اعتماد انشاء مستشفى للصحة النفسية بمحافظة حفر الباطن بسعة ( )200رسير. اعتماد انشاء مستشفى للصحة النفسية بمحافظة ينبع بسعة ( )300رسير. استالم االرض املخصصة إلنشاء مجمع لألمل والصحة النفسية بالرياض بسعة ( )500رسير. االستالم االبتدائي واكتمال تجهيز مستشفى االمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج بسعة ( )200رسير وسيتم تشغيلهقريبا.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 استالم االرض املخصصة إلنشاء مجمع لألمل والصحة النفسية بمحافظة جدة بسعة ( )500رسير. تمت مراجعة وتطوير الدليل املوحد الخاص بسياسات وإجراءات العمل بخدمات الصحة النفسية حيث تم تطوير عددمن السياسات واإلجراءات الخاصة بالصحة النفسية واالجتماعية وعالج اإلدمان.
 توفري التجهيزات والخدمات الالزمة لتشخيص وعالج اضطرابات النمو والسلوك بعدد من العيادات النفسية لألطفالواملراهقني.
التدريب:
 القيام ب ( )6دورات تدريبية من املستهدف ( )21بنسبة ( )%28,5من املستهدف.التوعية يف مجال الصحة النفسية واالجتماعية:
 تقوم وزارة الصحة باملشاركة يف املناسبات واأليام العاملية بمختلف املناطق واملحافظات وذلك بالتفاعل مع اليوم العامليللصحة النفسية لعام  2015م والذي كان تحت شعار «الكرامة يف الصحة النفسية».
 اقامة العديد من الربامج التوعوية والتثقيفية آلرس ذوي االضطرابات النمو والسلوك.االرشاف:
 تم القيام بـ  13جولة ميدانية عيل مختلف املناطق واملحافظات.املشاركات:
 تمت املشاركات بعدد  3لجان خارج اململكة و 34لجنة داخل اململكة.االصدارات:
 -اصدار ( )5كتيبات توعوية وتثقيفية.

التأهيل الطبي:

تهدف الوزارة ايل تقديم الخدمات التأهيلية املتكاملة واملتخصصة يف جميع املستويات الصحية ً
وفقا ألعىل املعايري العاملية
للتأهيل الطبي بهدف تحسني أو تعديل الحالة الجسدية أو العقلية لذوي االحتياجات الخاصة بشكل يمكنهم من استعادة
قدرتهم عىل العمل والقيام بما يلزمه من نشاطات الرعاية الذاتية يف الحياة.
ملخص ألهم إنجازات الوزارة يف مجال التأهيل الطبي خالل العام  1437/36هـ:
متواصل العمل للمريض يف مجال التأهيل الطبي من خالل مستشفيني تأهيليني يف وزارة الصحة و هما:
	•مستشفى التأهيل الطبي بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض.
	•مستشفى التأهيل الطبي باملدينة املنورة.
 وأربعة عرش مركزا ً للتأهيل الطبي ( -تقدم خدمات العالج الطبيعي -العالج الوظيفي  -األطراف االصطناعية واألجهزةالتعويضية  -علل النطق والتخاطب) وهي موضحة يف الجدول أدناه:
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جدول ( )50يوضح مراكز التأهيل الطبي بالمملكة:
مراكز التأهيل الطبي

1

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك عبد العزيز بجدة

2

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك سعود بعنيزة.

3

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك عبدالله ببيشة.

4

مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور التخصيص بمكة املكرمة

5

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك خالد بحائل.

6

مركز التأهيل الطبي بمستشفى الوالدة واألطفال بعسري.

7

مركز التأهيل الطبي بمجمع الدمام الطبي.

8

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك فهد بجازان.

9

مركز التأهيل الطبي بمستشفى نجران العام.

10

مركز التأهيل الطبي بمستشفى األمري متعب بن عبد العزيز بالجوف.

11

مركز التأهيل الطبي بمستشفى النقاهة والتأهيل الطبي بالحدود الشمالية.

12

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك فهد بالهفوف.

13

مركز التأهيل الطبي بمدينة امللك سعود الطبية بالرياض.

14

مركز التأهيل الطبي بمستشفى عسري املركزي.

 اربعة مراكز تأهيل ال تتوفر فيها خدمات التأهيل الطبي والمتوفر فيها خدمات عالج طبيعي فقط وهىموضحة في الجدول ( )51أدناه-:
مراكز تأهيل طبي متوفر فيها خدمات عالج طبيعي فقط :

1

مركز التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة العام.

2

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك فيصل بالطائف

3

مركز التأهيل الطبي بمستشفى القريات العام.

4

مركز التأهيل الطبي بمستشفى امللك خالد العام بمحافظة حفر الباطن.

 تقدم الوزارة خدمات التأهيل الطبي من خالل( )279قسم ًا بالمقارنة مع ( )281قسما العام الماضيوهي موضحة في الجدول رقم ( )52كاآلتي :
اقسام التأهيل الطبي

العام 1436/35هـ

العام 1437/36هـ

أقسام العالج الطبيعي
أقسام العالج الوظيفي
أقسام علل النطق والتخاطب
أقسام األطراف االصطناعية

( )216قسما ً
( )35قسما ً

( )216قسما ً
( )33قسما ً

( )9أقسام
( )21قسما ً

( )9أقسام
( )21قسما ً

المجموع

()281

()279

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

ملخص ألهم إنجازات الوزارة يف مجال التأهيل الطبي خالل عام  1436هـ:

التدريب:
 تدريب( )240من األخصائيني والفنيني بواقع( )149ساعة تعليم مستمر يف( )8دورات مقارنة ب ( )704ساعة تعليممستمر للعام 1436/35هـ.
 املبتعثني حتى تاريخه : بلغ عدد املبتعثني ( )113ملختلف تخصصات التأهيل الطبي لدرجة الدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس.املشاركات:
 املشاركة يف األيام العاملية (اليوم العاملي للعالج الطبيعي ،اليوم العاملي للسكر ،اليوم العاملي لإلعاقة) يف بعض املناطقواملحافظات الصحية.
 -املشاركة يف املعرض الدويل الثاني ملستلزمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

طب األسنان:
تعمل الوزارة عيل خفض معدالت اإلصابة بتسوس األسنان وأمراض اللثة ورفع مستوى الوعي لكافة افراد املجتمع فيما
يخص صحة الفم واألسنان وتوفري خدمات طب األسنان األولية والتخصصية.
التوسع يف خدمات طب األسنان :
شهد العام املايل (1437/36هـ) توسعا ً يف خدمات طب األسنان املقدمة العامة والتخصصية وتطويرها من حيث الكم
والكيف لتواكب النمو السكاني وذلك بزيادة أعداد عيادات طب األسنان يف املستشفيات واملراكز الصحية و املراكز التخصصية
لطب األسنان والتي تقدم الخدمات العالجية والوقائية يف مجال طب وجراحة الفم واألسنان حيث ارتفع العدد من ()2,771
عيادة يف عام  1436 /35هـ ليصبــح ( )2,878يف العام 1437/36هـ بزيادة ( )107مركزا ،باإلضافة إىل عدد ()13
عيادة متنقلة و ( )75عيادة محمولة.
جدول رقم ( )53توزيع عيادات طب األسنان في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز طب األسنان
التخصصية

العام
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المراكز الصحية
ومجمعات األسنان

المستشفيات

مراكز طب األسنان
التخصصية

المجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

 1427/1426هـ

1083

57.6

450

23.8

346

18.5

1879

100

1428/1427هـ

1117

56.6

465

23.6

388

19.7

1970

100

 1429/1428هـ

1137

56.2

490

24.2

395

19.5

2022

100

 1431/1430هـ

1166

55.9

502

24.3

413

19.8

2083

100

 1432/1431هـ

1259

56.5

471

21.1

496

22.2

2226

100

 1433/1432هـ

1451

57.9

469

18.7

586

23.4

2506

100

 1434/1433هـ

1504

58.1

480

18.6

604

23.3

2588

100
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العام

المراكز الصحية
ومجمعات األسنان

المستشفيات

مراكز طب األسنان
التخصصية

المجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

 1435/1434هـ

1518

57.6

480

18.2

635

24.1

2633

100

1436/1435هـ

1604

57.0

492

17.7

675

24.3

2771

100

1437/1436هـ

1685

484

16.8

709

24.6

2878

100

58.5

يالحظ من الجدول رقم ( )53اعاله ارتفاع أعداد عيادات طب األسنان يف املستشفيات واملراكز الصحية واملراكز التخصصية
لطب األسنان والتي تقدم الخدمات العالجية والوقائية يف مجال طب وجراحة الفم من ( )2771عيادة يف العام /1435
 1436هـ ليصبح ( )2878يف العام 1437/1436هـ بزيادة قدرها  107مركزا.
أهم إنجازات طب األسنان :

الخطة االسرتاتيجية لخدمات طب األسنان:
وضعت وزارة الصحة اسرتاتيجية لخدمات طب األسنان عىل مدى عرش سنوات بدأت منذ ثالثة سنوات وذلك للتوسع يف
خدمات طب األسنان األساسية من خالل عيادات طب األسنان بمراكز الرعاية الصحية األولية وكذلك التوسع يف الخدمات
التخصصية وإنشاء أقسام ومراكز طب أسنان تخصصية يف مختلف املناطق الصحية تشمل مختلف املدن واملحافظات
وباكتمال الخطة فانه من املأمول أن يصل العــدد إىل أكثر من ( )6400عيادة لتغطية االحتياج وليتواكب ذلك مع النمو
السكاني.
مكافحة العدوى بعيادات األسنان:
نظرا ً ملا توليه وزارة الصحة من االهتمام بمجــاالت وطرق مكافحة العدوى يف جميع مرافقها الصحية والقطاع الخاص
تم االتي :
 إعداد آليه ومعايري مكافحة العدوى يف عيادات طب األسنان وتوزيعها عىل جميع املناطق ويف موقع الوزارة اإلليكرتوني. وضع خطة من عدة محاور لتطوير تجهيزات ومجاالت وطرق مكافحة العدوى وتدريب أطباء وفنيني األسنان بكافةاملناطق الصحية.
خدمات طب األسنان العالجية:
تم التوسع يف تقديم خدمات طب االسنان التخصصية باملدن الرئيسية واملحافظات بمختلف املناطق الصحية حيث يوجد
حاليا ( )35مركز طب أسنان تخصيص مقسمة إىل مراكز طب أسنان وعددها ( )24مركز ومراكز أسنان صغرية ومحدودة
األقسام وعددها ( )11مركز باإلضافة إىل مشاريع طب األسنان الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا ً ومشاريع املراكز تحت
اإلنشاء واملشاريع املعتمدة وجاري العمل عىل طرحها لإلنشاء (مرفق قائمة بمراكز طب األسنان باملناطق).

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

قائمة بمراكز طب األسنان للعام المالي 1437/1436هـ:

أ /مراكز طب أسنان تخصصية رئيسية باملناطق:
جدول ( )54مراكز طب أسنان تخصصية رئيسية بالمناطق:

مراكز طب االسنان التخصصية الرئيسية بالمملكة
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1

مركز طب األسنان التخصيص بمدينة امللك سعود الطبية

2

مركز طب األسنان التخصيص برشق الرياض

3

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى اليمامة بالرياض

4

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى امللك فهد بجدة.

5

مركز طب األسنان التخصيص بشمال جدة.

6

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى النور التخصيص بمكة املكرمة.

7

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى امللك عبد العزيز (الزاهر) بمكة املكرمة

8

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى امللك فهد باملدينة املنورة.

9

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى أحد باملدينة املنورة.

10

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى امللك فهد التخصيص بالقصيم.

11

مركز طب األسنان التخصيص بالدمام

12

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة حفر الباطن.

13

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة اإلحساء.

14

مركز طب األسنان التخصيص بحائل

15

مركز طب األسنان التخصيص بجازان

16

مركز طب األسنان التخصيص بالجوف (سكاكا).

17

مركز طب األسنان التخصيص بالباحة.

18

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى عسري املركزي.

19

مركز طب األسنان التخصيص بمنطقة نجران

20

مركز طب األسنان التخصيص بعرعر.

21

مركز طب األسنان التخصيص بالقريات

22

مركز طب األسنان التخصيص بمنطقة تبوك.

23

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة الطائف.

24

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة بيشة
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ب /جدول ( )55يبين مراكز طب أسنان صغيرة (ال يتعدى عدد العيادات بها ( )10عيادات ومحدودة األقسام:

مراكز األسنان الصغيرة ومحدودة األقسام:

1

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة القنفذة

2

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة النماص.

3

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة رشورة

4

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة رفحاء

5

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة طريف.

6

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة املخواة

7

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة ينبع.

8

مركز طب األسنان التخصيص بمحافظة دومة الجندل

9

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى بريدة املركزي.

10

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى الثغر بمحافظة جدة.

11

مركز طب األسنان التخصيص بمستشفى القطيف املركزي.

د /مشاريع مراكز األسنان تحت اإلنشاء:
تابع جدول ( )55مشاريع مراكز األسنان تحت اإلنشاء:
مراكز طب االسنان تحت االنشاء

1

مركز طب األسنان التخصيص بتبوك

2

مركز طب األسنان التخصيص بالقصيم.

3

مركز طب األسنان التخصيص بالقطيف.

4

مركز طب األسنان التخصيص بالباحة.

5

مركز طب األسنان التخصيص بحائل.

6

مركز طب األسنان التخصيص بحفر الباطن

هـ /املشاريع املعتمدة وجاري العمل عىل طرحها لإلنشاء:
 مركز طب األسنان التخصيص بمدينة امللك سعود الطبية بالرياض. مركز طب األسنان التخصيص برشق الرياض. مركز طب األسنان التخصيص بجنوب جدة مركز طب األسنان التخصيص بجازان. مركز طب األسنان التخصيص ببيشة. مركز طب األسنان التخصيص بالدمام. مركز طب األسنان التخصيص بالعاصمة املقدسة. مركز طب األسنان التخصيص بالطائف.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 مركز طب األسنان التخصيص باألحساء. مركز طب األسنان التخصيص بالخرج. مركز طب األسنان التخصيص بصامطة. مركز طب األسنان التخصيص بالدوادمي. مركز طب األسنان التخصيص بعنيزة. مركز طب األسنان التخصيص برفحاء. مركز طب األسنان التخصيص بالليث.خدمات طب األسنان الوقائية :

تهدف الوزارة عيل تعزيز صحة الفم واألسنان لدي املواطنني خاصة أطفال املدارس االبتدائية واملراحل العمرية املبكرة
حيث تم عمل اآلتي:
 حمـالت تـوعية لجميـع فئـات الـمجتمـع فـي صحـة الـفم واألسنـان بمراكـز التـرفيه والـتسـوق وذلـك مـنخـالل األيـام الـصـحية واألسـبوع الخليجـي الـمـوحـــد لتعزيز صحة الفم واألسنان واملهرجان الوطني للرتاث
والثقافة (الجنادرية).
جدول رقم ( )56إجمالي مراجعي عيادات طب األسنان ونسبة المستفيدين من البرامج الوقائية:

إجمالي عدد المستفيدين من البرامج الوقائية
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العام

عدد المراجعين
العدد

%

 1427/1426هـ

3.869.779

1.458.162

37.7

 1428/1427هـ

4.156.054

1.642.564

39.5

 1429/1428هـ

4.197.533

1.631.188

32.7

 1431/1430هـ

3.819.33

1.731.191

45.3

 1432/1431هـ

4.460.887

1.860.359

41.7

 1433/1432هـ

4.323.623

1.898.775

43.9

 1434/1433هـ

4.159.539

2.014.751

48.4

 1435/1434هـ

3.997.380

1.828.209

45.7

 1436/1435هـ

3.841.737

2.152.821

%56.03

1437/1436هـ

3.944.497

2.049.426

%52

الباب الثالث:

الخدمات الصحية 131

الجدول ( )56اعاله يوضح االنخفاض يف عدد املستفيدين من الربامج الوقائية مراجعي طب االسنان يف العام 1437/36هـ
مقارنة مع العام 1436/35هـ.
التدريب واالبتعاث والتعليم الطبي المستمر في مجال طب األسنان -:

 االستمرار يف إيفاد اطباء االسنان لربامج االختصاص السعودي. االستمرار يف ابتعاث فنيي واطباء االسنان خارجيا ً إىل الجامعات املتميزة بعدة دول. تدريب األطباء وأخصائي وفنيي األسنان ما نسبته ( )%66من املستهدف.الزيارات االرشافيه:
 -القيام بعدد  12زيارة إرشافيه لعدة مناطق باململكة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التنقية الدموية وزراعة األعضاء :

مركز الملك سلمان ألمراض الكلى:
يعترب مركز امللك سلمان ألمراض الكىل أحد أكرب مراكز التنقية الكلوية بنوعيها (الدموية و الربوتونية) يف الرشق األوسط،
ويُعد من أبرز املراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لتخصصه يف خدمة ورعاية مرىض الفشل الكلوي الذين يعتمدون عىل
التنقية الدموية والربيتونية.
تبلغ ميزانية املركز السنوية ( ،)42.700.000بلغت نســبة الرصف حوايل ( )%91.57مما يدل عىل االستغالل األمثل
للميزانية يف تقديم أفضل الخدمات املتميزة ملرىض املركز.
ويضم املركز ( )9وحدات متخصصة يف غسيل الكىل تحتوي عىل ( )125جهاز لعمليات التنقية الدموية ،وبطاقة استيعابية
تصل إىل ( )600مريضا ً يف حال تشغيل الفرتات الثالث ،ويضم ( )317من القوى العاملة الطبية واإلدارية ،ولم يصل املركز
إىل مكانته الحالية إال بتوفيق و فضل من الله ثم بفضل متابعة امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود «حفظه الله» للمركز
الذي عزز دعائم املركز وغرس البذرة األوىل لكيان املركز ،إضافة إىل املتابعة الحثيثة من قبل معايل وزير الصحة ورئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة باملركز فخرج بالعديد من األفكار وترجمها عىل أرض الواقع لتكمل مسرية الصحة يف اململكة.
ويتضح ذلك من خالل استبانة قام بها املركز لقياس مستوى الرضا العام عن الخدمات املقدمة للمرىض يف املركز وتبني أن
نسبة الرضا عن جميع خدمات املرىض املقدمة ( )%93رغم صعوبة الوصول إىل هذه النسبة لدى املصابني باألمراض املزمنة.
تطورت خدمات املركز عاما ً بعد عام حتى وصل إىل ذروة نجاحه ،و تشمل خدمات املركز ما ييل:

• إجراء عملية التنقية الدموية والربيتونية بواسطة أجهزة متخصصة حديثة.
• إجراء فحوصات مخربيه وأشعة دورية دقيقة للمرىض قبل وبعد إجراء عمليات التنقية الدموية.
• تقديم جميع االستشارات الطبية واالجتماعية والنفسية و التوعوية التي يحتاجها مريض الكىل.
• تقديم أحدث األدوية التي يحتاجها مرىض الكىل ،إضافــة إىل تقديم وجبات غذائية أثناء عملية التنقية الدموية تمثل
نموذج صحي للطعام الخاص ملرىض الكىل.
• تحويل املرىض إىل مستشفيات تخصصية يف حالة احتياجهم إىل استشارات تخص أمراض أخرى ومتابعة حاالتهم بعد
التحويل.
• تنظيم الحمالت الطبية التوعوية املوجهة إىل أفراد املجتمع لزيادة الوعي بأمراض الكىل وسبل الوقاية منها.
املشاركة يف رفع املستوى العلمي لدى الكوادر الطبية واملســاعدة عن طريق إقامة األنشطة العلمية والتدريبات العملية
واألبحاث الهادفة.
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ميزانية المركز :

تم االستغالل األمثل مليزانية املركز بما يحقق مستوى متميز يف خدمة املرىض حيث بلغت نسبة الرصف حوايل ()%91.57
مضحة يف الجدول رقم جدول ( )57ادناه :
الميزانية المعتمدة

42.700.000.00

إجمالي المنصرف

39.101.592.33

نسبة المصروفات

%91.57

أهم االنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:

أ -مريض التنقية الدموية:
بلغ عدد مجموع وحدات التنقية الدموية  190مركزا ً بنهاية عام 2015م ،مجهزة بما مجموعه ( )5,800جهازا ً للغسيل
الكلوي (حيث أن  %66من هذه األجهزة تتبع ملقام وزارة الصحة ،و %21تتبع للمستشفيات الحكومية األخرى و %13تتبع
للقطاع الخاص) ،كما بلغ مجموع مآخذ الغسيل الكلوي  4,428مأخذا ً وعائياً.
ً
 بلغ إجمايل عدد املرىض الذين أجريت لهم عمليات التنقية الدموية خالل عام 1436هـ ( )398مريضا ًومريضة ما بني
مرىض مؤقتني ومرىض دائمني.
ب .مرىض التنقية الربيتونية:
وقد أشارت بيانات الوزارة يف مجال زراعة األعضاء بنهاية العام 2015م بوجود  36مركزا ً للغسيل الربيتوني يف اململكة
منها  20مركزا ً تتبع ملستشفيات وزارة الصحة ،وعدد  16مركزا ً تتبع ملستشفيات حكومية أخرى غري تابعة لوزارة الصحة،
ويعالج بهذه املراكز عدد ( )1,515مريضا ً ( %10أطفال و %90بالغني) ،نسبة  %70من هؤالء املرىض عىل التنقية الربيتونية
ﻓﻌﻔﻊ
املستمرة ( )CCAP/APDونسبة  %27عىل التنقية الربيتونية املستمرة الجوالة ( ،)CAPDبينما نسبة  %3فقط
الدورية
ﺷﻜﻞ -15ب ﺻﻔﺤﺔ 133
منهم يعالجون بالتنقية املتقطعة (.)IPD
وقد بلغ عدد مرىض التنقية الربيتونية الجدد لهذا العام 2015م عدد ( )398مريضاً ،كما هو مبني يف الشكل أدناه.

1436

 تم توفري جميع األدوية للمرىض بشكل ٍكاف وضمان عدم انقطاعها فنتج عن ذلك انخفاض الوصفات الطبية املسرتجعة.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 تم تحديث دليل األدوية الخاصة باملركز وذلك بإضافة أدوية جديدة. تم توفري جميع أدوية الطوارئ لجميع الوحدات وسيارتي اإلسعاف. تم التعاون املشرتك بني املركز واملستشفيات والسماح بتبادل بعض األدوية لخدمة املرىض. تمت املشاركة يف لجان مناقصة الخليج. تم تطبيق فن العالج النفيس الجماعي وذلك من خالل جلسات عالجية تقام أثناء فرتة الغسيل تهدف إىل إقناع مرىضالفشل الكلوي للعودة إىل حياتهم العملية والعلمية ،ونجح التطبيق يف إعادة عدد من املرىض إىل مقاعد الدراسة.
التدريب:

 تم إقامة عدد ( )131نشاط تدريبي خالل عام 1436هـ. تم ترشيح عدد ( )123موظف وموظفة يف مختلف التخصصات خارجيا ً وتدريب بقية الطاقم داخلياً. تم تقديم دورات داخلية خدمة للموظفني اإلداريني لرفع من الكفاءة العلمية واملهنية. تم استقبال عدد ( )104من املتدربني واملتدربات أكاديميني يف العام 1436هـ ،وعدد( )11متطوعني واإلرشاف عليهموإنهاء تدريبهم.
 تم استقبال زوار املركز من طالب مدارس وجامعات ومنســوبي املراكز الصحية األخرى وإقامة محارضات تعريفيةعلمية خاصة بهم.
التوعية الصحية:

ً
إضافة إىل مواد توعوية وتحميل البحوث الطبية
 تم تطوير املوقع اإللكرتوني الجديد للمركز ونرش األنشطة االجتماعيةالتي قام بها املركز ونرشت يف املجالت العلمية العاملية.
 تم إضافة حساب خاص باملركز عىل موقع التواصل االجتماعي -تويرت. تم إطالق الحملة التوعوية ألمراض الكىل املتزامنة مع فعاليات اليوم العاملي للكىل 2015م بالتعاون مع جمعية األمريفهد بن سلمان الخريية لرعاية مرىض الفشل الكلوي.
 تم تفعيل أيام الصحة العاملية واملشاركة يف بعضها مثل (يوم الكىل العاملي2015م ،يوم االيدز العاملي ،فعاليات رسطانالثدي).
 تم طباعة عدد كبري من املطويات التوعوية للتعريف بأمراض الكىل وسبل الوقاية منها. تم إقامة برامج وأنشطة مشرتكة (زيارة مدارس) و(استقبال طالب داخل املركز) إللقاء محارضات توعوية عن أمراضالكىل وكيفية الوقاية منها.
 تم زيادة عدد الطاقم الطبي بحيث تم التعاقد مع ( )46طبيبا ً وممرضة وفنيا ً ليصل أجمايل الطاقم الطبي يف املركز إىل( )232من القوى العاملة الطبية.
إنجازات اخرى:

• استمرار برنامج املريض الزائر بنجاح للعام الثامن عىل التوايل.
• تم التعامل مع مرض (كورونا) وفق املعايري الدولية.
• استحداث إدارات جديدة لضمان جودة العمل من النواحي الطبية واإلدارية،
االصدارات:

• االستمرار يف صدور مجلة رعاية الكىل بصفة فصلية بعدد ( )7000نسخة.
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المركز السعودي لزراعة االعضاء:
الوضع الحالي لبرنامج التبرع باألعضاء وزراعتها:

بينت إحصائيات السجل الدويل للتربع باألعضاء وزراعتها والصادر يف شهر مايو 2013م والتابع ملنظمة الصحة
العاملية ،أن اململكة تأتي يف املرتبة الخامسة عامليا ً من حيث عدد املتربعني األحياء لكل مليون نسمة ( )22,1متربع لكل
ً
متفوقة عىل كثري من الدول املتقدمة يف مجال زراعة األعضاء مثل الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا واململكة
مليون نسمة
املتحدة ،كما تأتي اململكة يف املرتبة السابعة والثالثني عامليا ً من حيث عدد املتربعني بعد الوفاة الدماغية لكل مليون نسمة
( )3.07متربع لكل مليون نسمة مرفق شكل رقم (.)16

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

حيث يبني الشكل ( )16اعاله ترتيب اململكة عامليا وهى املرتبة الخامسة عامليا ً من حيث عدد عمليات زراعة ُ
الكىل التي تمت
من متربعني أحياء لكل مليون نسمة ( )19متربع لكل مليون نسمة ،وتأتي يف املرتبة السابعة والثالثني عامليا ً من حيث عدد
عمليات زراعة ُ
الكىل التي تمت من متربعني متوفني دماغيا ً لكل مليون نسمة ( )4.4متربع لكل مليون نسمة.

شكل ( :)17ترتيب المملكة من حيث عدد عمليات زراعة الكبد:

كما يبني الشكل ( )17أعاله ترتيب اململكة من حيث عدد عمليات زراعة الكبد حيث تأتي اململكة يف املرتبة السادسة عامليا ً

من حيث عدد عمليات زراعة الكبد التي تمت من متربعني أحياء لكل مليون نسمة ( )3.2متربع لكل مليون نسمة ،وتأتي
يف املرتبة الرابعة والثالثني عامليا ً من حيث عدد عمليات زراعة الكبد التي تمت من متربعني متوفني دماغيا ً لكل مليون نسمة
( )1.7متربع لكل مليون نسمة.
أهم إنجازات الوزارة في مجال زراعة األعضاء:

زراعــة األعضـــاء يف العام 2015م:
زراعة الكىل خالل العام :2015

بلغ عدد حاالت زراعة الكىل من املتربعني األحياء داخل اململكة منذ بداية الربنامج وحتى نهاية عام 2015م ( )6,836حالة
بينما بلغ عدد حاالت الزراعة من املتوفني دماغيا ً ( )2,942حالة.
تم يف العام 2015م زراعة ما مجموعه ( )650كلية ،منها عدد ( )520من األحياء و ( )130من متوفني دماغياُ )25( ،من
هذه ُ
الكىل كانت قد زرعت ألطفال يعانون من الفشل الكلوي بينما زرعت (ُ )10كىل أخرى ملرىض موضوعني عىل الالئحة
العاجلة لالنتظار.
زراعة الكبد خالل العام :2015

 تم زراعة ( )1.739كبدا ً منها ( )906كبدا ً زرعت من متربعني أحياء وقد بلغ مجموع عمليات األكباد املزروعة بالتربعبعد الوفاة ( )860عملية زراعة ،تم فيها زراعة ( )70كبدا ً من املتوفني دماغيا ً يف عام 2015م.

زراعة القلب خالل العام :2015

خالل الفرتة من 2015- 1986م ،تــم زراعة ( )310قلب كامل باإلضافة إىل ( )619قلبا ً أخرى اســتخدمت كمصدر
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للصمامات البرشية.
 يف هذا العام كان عدد القلوب التي زرعت كقلب كامل ( )30قلبا ً مقارنة مع ( )31العام 1436/35هـ بينما كان عددتلك التي استخدمت كمصدر للصمامات البرشية ( )19قلباً.
زراعة البنكرياس:

 بلغت عدد عمليات زراعة البنكرياس داخل اململكة منذ بداية الربنامج يف العام 1990م وحتى نهاية عام 2015م ()35عملية.
زراعة الرئة:

 بلغت عدد عمليات زراعة الرئة ( )175رئة تم زراعتها منذ العام 1990م زرعت لـ ( )115متلقي.زراعة العظام خالل العام : 2015

أما زراعة العظام والتي بدأت يف عام 2009م ،ففي عام 2015م تم اســتئصال عدد ( )126عظما ً من املتوفني دماغيا ً

وعدد ( )58من األنسجة.

تبادل االعضاء:
أما يف إطار برنامج تبادل األعضاء بني اململكة العربية السعودية وكل من إســبانيا ،دولة الكويت ،ودولة قطر ومملكة
البحرين ،فقد تم يف عام 2015م اآلتي:
تم تبادل األعضاء واالستفادة من ( )27عضوا ً كانت عىل النحو التايل:
 عدد ( )15كبداً. عدد ( )3قلوب. عدد ( )4رئات. عدد ( )5قلوب كمصدر للصمامات البرشية.وقد كانت معظمها من دولة الكويت الشقيقة ومن دولة قطر الشقيقة ومن مملكة البحرين الشقيقة.
التدريب:
 تم تنظيم حلقة عمل تدريبية يف مجال التربع باألعضاء من املتوفني عىل مدى يومني خالل شهر ديسمرب املايض.املشاركات:
 تم تنظيم ندوة وورشــة العمل بالتعاون مع الجمعية العاملية للتربع باألعضاء  ISODPيف الرياض  -اململكة العربيةالسعودية من  29-26يناير 2015م.
 تنظيم ورشة عمل حول التربع باألعضاء وعالقته باملكاتب اإلقليمية يف جدة  -اململكة العربية السعودية يف  24فرباير2015م.
 تنظيم ورشة عمل التربع باألعضاء بالتعاون مع املركز األردني للتربع باألعضاء يف عمان  -اململكة األردنية الهاشمية يف 23فرباير 2015م.
 املشاركة يف املؤتمر العاملي ألمراض ال ُكىل املنعقد بجوهانسربج -جنوب أفريقيا يف  16مارس 2015م. املشاركة بمحارضة بمؤتمر الفشل الكلوي عند األطفال املنعقد ببريوت -لبنان يف  25أبريل 2015م. تنظيم الورشة الثانية للتربع باألعضاء يف جدة  -اململكة العربية السعودية يف  10مايو 2015م. املشاركة يف اليوم الوطني للتربع باألعضاء ببريوت -لبنان يف  16-14مايو 2015م. تنظيم الندوة العاملية األوىل للمعوقات التربع باألعضاء يف الرياض  -اململكة العربية السعودية يف يومي  14-13ديسمرب2015م.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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اإلصدارات :
 تم اصدار املجلة السعودية ألمراض وزرع الكىل يف الوطن العربي. إصدار عدد ( )8إصدارات حول دليل اإلجراءات الخاصة برعاية مرىض التنقية الدموية ،وعالج فقر الدم ،وعالج االضطراباتاالستقالبية والداء العظمي عند مرىض القصور الكلوي املزمن.
 اصدار دليل إجراءات خاص بالتنقية الربيتونية ،ودليل إجراءات حول زراعة ال ُكىل.نشاطات اخري:
 حملة «ومن أعضائي حياة» حيث انطلقت حملة هذا العام بتاريخ 1435/1/20-18هـ بمسرية عىل كورنيش مدينةجدة ومن ثم إقامة معرض طبي توعوي.
 حملة عىل مستوى اململكة والخليج العربي لتوعية وتثقيف املجتمع بأهمية التربع باألعضاء ،تحت شعار (خلونا نحييها).برنامج التوعية بالوفاة الدماغية والتربع باألعضاء يف املدارس:
 إستمر نشــاط برنامج التوعية بالوفاة الدماغية والتربع باألعضاء يف املدارس هذا العام وخصوصا ً باملرحلة املتوسطةوقد كان لهذا الربنامج دور كبري ومميز هذا العام حيث بلغ مجموع املستفيدات من هذا الربنامج  13.674مستفيدة
( 1.464موظفة و  12.210طالبة).
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الرعاية الصيدالنية:
تســتمر الوزارة يف تقديم أفضل رعاية صيدالنية وإكلينيكية ذات جودة عالية ،وبتقنية حديثة ،وبأفضل تكلفة لجميع
مريض مرافق وزارة الصحة كما تعمل عيل االرتقاء بكفاءة الكوادر الصيدالنية ،ورفع مستوى وجودة الخدمات العالجية
املقدمة للمرىض.
فيما ييل ملخص ألهم إنجازات الوزارة يف مجال الرعاية الصيدلية للعام 1437/36هــ :

 /1برنامج المضادات الحيوية:
يعنى هذا الربامج يف تقليل االســتخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باملنشآت الصحية وتدريب املمارسني الصحيني عىل
الطرق الصحيحة للتعامل معها.
أهم اإلنجازات للعام املايل 1437/36هـ:

 التوسع يف تطبيق برنامج املضادات الحيوية من  6مناطق إىل  18منطقة صحية بنسبة بلغت .%33 إقامة عدد  5من الدورات التوعوية لربنامج املضادات الحيوية عىل مستوى مناطق الصحية. االنتهاء من الدليل اإلرشادات لالستخدام املضادات الحيوية بنسبة  %100وتم رفعه عىل بوابة الوزارة. /2برنامج عالج األلم:
يعنى هذا الربنامج يف تطبيق معايري الجودة املحلية والعاملية لعالج األلم الحاد واملزمن للمرىض يف املستشفيات واملراكز
الصحية وأهم ما تم إنجازه:
 تكوين ( )10لجان لعالج االلم باملستشفيات بنسبة  %100من املستهدف. القيام بعدد ( )3دورات تدريبية يف برنامج عالج االلم بنسبة  %100من املستهدف. إقامة العديد من الدورات التوعوية لربنامج عالج األلم يف جميع مناطق الصحية بنسبة  %100من املستهدف. اصدار مرشد عالج االلم بنسبة .%100 التوسع يف تطبيق برنامج عالج األلم من  6مناطق إىل  10منطقة صحية. /3برنامج عالج التجلطات:
يعنى هذا الربنامج يف رفع مستوى الخدمات الصيدالنية يف عالج التجلطات ومنع األخطار الناتجة من االستخدام الخاطئ
ألدوية عالج التجلطات وأهم ما تم إنجازه:
 التوسع يف تطبيق برنامج عالج التجلطات من  3مناطق إىل  8منطقة صحية بنسبة بلغت  %37من املستهدف. تفعيل لجان التجلطات ىف املستشفيات والبدء يف تطبيق سياسات الوقاية من التجلطات بنسبة بلغت .%33 اقامة دورات تدريبية للصيادلة لتغطى جميع جوانب عالج التجلط والوقاية منه بنسبة %66من املستهدف. القيام بزيارة للمناطق للوقوف عىل تطبيق برامج وسياسات التجلط بنسبة  %100من املستهدف. إقامة العديد من الدورات التوعوية لربنامج عالج التجلطات يف جميع مناطق الصحية بنسبة بلغت  %50من املستهدف. اصدار منشور توعوي للمرىض الذين يستخدمون مسيالت الدم مع جدول متابعة بنسبة  %50من املستهدف. تم وضع مؤرشات لقياس جودة برنامج عالج التجلطات. /4برنامج المحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام:
يعنى هذا الربنامج يف كيفية التعامل مع املحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام للمريض من ناحية ســامة
التحضريات وسالمة وجودة طريقة اإلعطاء للمريض وتقليل نسبة األخطاء الدوائية وأهم ما تم إنجازه:
 التوسع يف تطبيق برنامج املحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام من  6مناطق إىل  18منطقة صحية بزيادةقدرها (.)%33
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 االنتهاء من تنفيذ عدد  5أقسام للمحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام عىل مستوى املناطق الصحية. إقامة العديد من الدورات التوعوية لربنامج املحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام القصرية يف جميع املناطقالصحية بنسبة  %100من املستهدف.
 إقامة دورات تدريبة طويلة لربنامج املحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام بنسبة  %100من املستهدف. االنتهاء من الدليل اإلرشادات للمحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام للكبار والكبار بنسبة .%100 /5برنامج الرعاية الصيدلية المنزلية :
يهدف هذا الربنامج إىل منع األخطاء الدوائية وتثقيف املرىض وأرسهم للحصول عىل النتائج العالجية جيدة ووضع الخطة
العالجية للمريض ومتابعتها مع فريق الطب املنزيل.
أهم االنجازات خالل العام املايل ١٤٣٧/٣٦هـ:
 القيام بدورة تدريبية قصرية يف مجال الرعاية الصيدلية املنزلية (دورة واحدة) بنسبة  %100من املستهدف. القيام بالعديد من الندوات وورش العمل يف مجال الرعاية الصيدالنية. تشكيل لجنة الرعاية الصيدلية باملناطق الصحية بنسبة  %100من املستهدف. تشكيل لجنة مركزية للرعاية الصيدلية املنزلية لتطبيق الربنامج يف بعض مستشفيات الوزارة حيث تم دمج الصيادلةبفرق الطب املنزيل.
 وضع االســراتيجيات العامة ملهام الصيديل والصيديل اإلكلينيكي وفني الصيديل بفريق الطب املنزيل ودليل استخداماألدوية الوريدية وأدوية األورام.
 أعداد تقارير عن تطبيق برنامج الرعاية الصيدلية املنزلية بشكل دوري. إقامة العديد من الدورات التوعوية لربنامج الرعاية الصيدلية املنزلية يف جميع مناطق الصحية. تم وضع مؤرشات لقياس جودة برنامج الرعاية الصيدلية املنزلية. /6برنامج السالمة الدوائية:
يعنى هذا الربنامج يف تقليل حدوث األخطاء الدوائية باملنشــأة الصحية وتدريب املمارسني الصحيني الطرق الصحيحة
للتعامل مع األدوية:
أهم االنجازات خالل العام ١٤٣٧/٣٦هـ:
تعزيز ممارسات السالمة الدوائية من خالل إنشاء األنظمة الصحيحة للتبليغ عن األخطاء الدوائية والتفاعالت العكسيةللدواء.
 القيام بعدد ( )4دورات تدريبية قصرية يف مجال برنامج السالمة الدوائية بنسبة  %100من املستهدف. اقامة برنامج تدريبي إلزامي لألطباء و الصيادلة والتمريض يف السالمة الدوائية بمعدل  3ساعات تعلمية بنسبة %100من املستهدف.
 إقامة ورش عمل عن السالمة الدوائية يف جميع إدارات الرعاية الصيدلية باملديريات العامة للشئون الصحية واملستشفياتبمناطق اململكة.
عقد اتفاق مشاركة وتعاون مع املنظمة األمريكية  ISMPممثل بالتقييم الذاتي ملستشفيات اململكة.اإلرشاف:
 القيام بزيارات تفقدية للمستشفيات ملتابعة تطبيق الربنامج وأعداد تقارير بنسبة  %100من املستهدف. املشاركة يف لجنة السالمة الدوائية (عدد  4اجتماعات) بنسبة  %100من املستهدف. اصدار الدليل االسرتشادي للسالمة الدوائية بنسبة بلغت  %100من املستهدف. اصدار عدد  2كتيب عن السياسات واإلجراءات للسالمة الدوائية بنسبة  %100من املستهدف.140
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 تبني األهداف العاملية لسالمة املرىض بالسالمة الدوائية ،وتطوير االسرتاتيجيات عمل تقييم ذاتي لعدد مختار لثالثون مستشفى باململكة باالتفاق مع املنظمة ISMPاألمريكية وبنسبة  %100من املستهدف أعداد نسخة جديدة ومحدثة من سياسات وإجراءات العمل بالصيدلية والسالمة الدوائية بنسبة  %100من املستهدف. إصدار نسخة جديدة ومحدثة من سياسات وإجراءات السالمة الدوائية للحشود أثناء موسم الحج لعام 1436هـ نرش املقاالت العلمية والصيدالنية باملجالت العلمية العاملية الصيدالنية. إصدار عدد من النرشات التثقيفية عن السالمة الدوائية للعاملني واملرىض وعائالتهم. اعتماد وتطبيق مؤرشات األداء للسالمة الدوائية. تحديث الوصف الوظيفي ملسؤول السالمة الدوائية. توحيد نموذج الوصفة الطبية لألدوية العادية الغري خاضعة للرقابة. اعتماد وتجهيز عدد من املستشفيات بالرياض وجدة واملدينة والدمام بالتقنية املتطورة الحديثة اإللكرتونية والتشغيلاأليل لدعم السالمة الدوائية.
 /7المركز الوطني لمعلومات األدوية:
تم أنشاء مركز وطني ملعلومات األدوية لإلجابة عىل أسئلة املواطنني واستفساراتهم عن األدوية وكيفية استخدامها وتعريفهم
باآلثار الجانبية وكيفية تجنب األخطاء الدوائية عىل مدار الساعة واألسبوع
وأهم ما تم إنجازه:

 بلغ عدد املراكز  47مركزا بنسبة ( )%94من املستهدف مقارنة مع نسبة ( )%22العام 1436/35هـ. إقامة العديد من الدورات القصرية والطويلة بنسبة  %100من املستهدف. إقامة العديد من الدورات التوعوية ملركز املعلومات األدوية يف جميع مناطق الصحية /8المعارض التثقيفية الدوائية :
يهدف إىل زيادة وعي املجتمع بأهمية دور الصيديل بالخدمات العالجية والتثقيف الدوائي وما له من دور إيجابي يف منع
حدوث األخطاء الدوائية:
أهم االنجازات خالل العام ١٤٣٧/٣٦هـ:
 القيام بعدد من الدورات التدريبية القصرية بنسبة  %100من املستهدف مقارنة مع  %50تم تحقيقه العام1436/35هـ. املشاركة يف األيام العاملية منها يوم الربو ويوم الصيديل ويوم السكر ويوم النفسية بإعداد املطبوعات التثقيفية وتوزيعهاعىل املستشفيات واملراكز الصحية واملعارض التثقيفية.
 تم وضع مؤرشات لقياس جودة برنامج التثقيف الدوائي. /9رضا المريض عن الخدمات الصيدالنية:
يهدف إىل تحسني وتطوير الخدمات الصيدالنية املقدمة للمرىض بناء عىل معايري الجودة الشاملة.
أهم االنجازات خالل العام ١٤٣٧/٣٦هـ:
 البدء يف تطبيق تعليم االستشارة الدوائية لألمراض املزمنة. وضع مؤرشات لقياس جودة رضا املريض عن الخدمات الصيدالنية. /10برنامج الرعاية الصيدلية ومكافحة العدوى :
يعني الربنامج بمكافحة العدوي لدي الصيادلة والفنيني وأقســام الرعاية الصيدلية املختلفة حيث تم االنتهاء من الدليل
اإلرشادات برنامج الصيدلة ومكافحة العدوى بنسبة .%100
 تم وضع مؤرشات لقياس جودة برنامج الصيدلة ومكافحة العدوى.التقرير السنوي لوزارة الصحة
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 /11برنامج الرعاية الصيدلية ألمراض الكلى :
يهدف الربنامج لتوحيد السياسات واإلجراءات العالجية للمرىض الكىل وتطبيق معايري الجودة املحلية مراكز غسيل الكيل.
أهم االنجازات خالل العام ١٤٣٧/٣٦هـ:
 تشكيل لجنة الرعاية الصيدلية ألمراض الكىل بالوزارة. تأسيس لجنة الرعاية الصيدلية ملراكز الكىل و التنسيق مع املناطق لرتشيح أعضاء للجنة للبدء يف أعمالها ىف  11منطقةمن اصل  15منطقة بنسبة  % 73من املستهدف.
 زيارة الرشكات املشغلة ملراكز الكىل لالطالع عىل الخدمات الصيدلية املقدمة للمرىض وتقيدها بتطبيق أنظمة الوزارة يفرصف األدوية.
 /12الخط الساخن :937
يقوم به عدد من الصيادلة اإلكلينيكيني عىل مدار 24الساعة طيلة األسبوع بالرد عىل استفسار املجتمع أو الفريق الصحي
فيما يتعلق باألدوية وأهم ما تم انجازه خالل العام ١٤٣٧/٣٦ه.
 تم الرد عىل عدد  1400استفسار دوائي منها %60للمرىض و  %40للفريق الصحي. تم وضع مؤرشات لقياس جودة الخط الساخن .937/13برنامج الرعاية الصيدلية للحشود:
تهيئة الصيادلة العاملني يف موسمي رمضان والحج باملشاعر املقدمة لتقديم الرعاية الصيدلية املتميزة للمعتمرين والحجيج
وأهم ما تم إنجازه:
 القيام بعدد  2دورة تدريبيه بنسبة  %100من املستهدف. االنتهاء من الدليل اإلرشادات برنامج الرعاية الصيدلية للحشود. تم وضع مؤرشات لقياس جودة الرعاية الصيدلية للحشود. توزيع املطبوعات التوعوية الدوائية لحجاج بيت الله الحرام بعدد  6لغات منها العربية واإلنجليزية والفرنسية وغريهامن خالل حملة التثقيف الدوائي بموسم الحج 1436هـ.
 /14مشروع صرف األدوية للمرضى من الصيدليات الخاصة:
يهدف تقليل أوقات االنتظار للمرىض يف املستشفيات واملراكز واملشــاركة الفاعلية مع القطاع الخاص لتحسني الرعاية
الصيدلية املقدمة للمرىض من خالل الصيدليات الخاصة طبقا للمعايري الجودة العاملية.
أهم االنجازات خالل العام ١٤٣٧/٣٦هـ:
 عقد اجتماع مع الجمعية األمريكية للرصف األدوية من الصيدليات الخاصة ومناقشــتهم يف املرشوع بعد االطالع عىلالتنظيمات والترشيعات املنظمة بالواليات املتحدة األمريكية.
 مستمرة الدراسة لتنفيذ املرشوع كمرحلة أوليه يف الصيدليات الخاصة املقرتح ملعرفة كيفية العمل بها بناء عىل معايريالرعاية الصيدلية باإلضافة اىل رضا املريض عن الخدمات الصيدالنية.
 /15برنامج تدريب الصيادلة الجدد:
تهدف الوزارة اىل تدريب الصيادلة حديثي التوظيف يف املستشــفيات واملراكز الصحية لرفع مستوى الكفاءات بناء عىل
معايري الجودة والسالمة الدوائية لتقليل من حدوث األخطاء الدوائية واهم ما تم إنجازه:
 تكوين لجنة تدريب الكوادر الصيدلية يف جميع مديريات الشؤون الصحية باملناطق. أعداد برنامج تدريبي للصيادلة الجدد ملدة سنة كامله.142
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 القيام بدورة تدريبية قصرية للصيادلة. االنتهاء من الكتيب التدريبي للربنامج. تم وضع مؤرشات لقياس جودة الربنامج. /16البرامج التطويرية للرعاية الصيدلية:
تقوم الوزارة بتوطني التقنية بمختلف مرافقها ومؤسساتها وجارى بدء تنفيذ الخطة الخاصة بالرعاية الصيدلية من خالل
الربامج التطويرية التالية:
 انشاء وتجهيز صيدليات خارجية مثالية بالرصف االلكرتوني يف املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية االولية. تجهيز اقسام املستشفيات واملراكز الصحية بربنامج حاسب آيل للوصفة االلكرتونية. -انشاء الصيدلية املدارية بجميع اقسام املستشفيات واملراكز الصحية.

الطوارئ الصحية:
تهدف الوزارة لضمان تقديم الخدمات الصحية الطارئة يف حاالت الكوارث الصحية بكفاءة ورسعة بما يكفل التقليل من
األخطار والحد من آثارها.
تتلخص أهم إنجازات الوزارة يف مجال الطوارئ للعام املايل 1436هـ 1437 -هـ فيما ييل:

المشاركة في أعمال اإلغاثة والتعاون الدولي -:
إشارة إىل األمر السامي الكريم رقم  18956وتاريخ 1436/5/5هـ القايض باملوافقة الكريمة عىل عالج وإخالء عدد من
املسؤولني الصوماليني املصابني جراء التفجري االنتحاري يف الصومال بتاريخ 1436/5/1هـ يف مستشفيات اململكة فقد
تم إخالء عدد ( )18مصاب يرافقهم عدد ( )3مرافقني تم عالجهم يف مستشفيات اململكة.
أعمال لجنة الطوارئ والطب الميداني في موسم الحج:
أرشفت الوزارة عىل أعمال الطوارئ خالل موسم الحج وشاركت مع اإلدارة العامة للدفاع املدني وجمعية الهالل األحمر
السعودي يف تطبيق الخطة العامة للطوارئ يف الحج وأعمال األخالء الطبي واإلغاثة من خالل فرق الطوارئ امليدانية التابعة
لها بمنطقة املسجد الحرام وجرس الجمرات ولجنة اإلســعاف الطبي امليداني من خالل ( )182سيارة إسعاف مجهزة
كوحدات عالجية متنقلة تعمل يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة.
 تشغيل النقاط الطبية بمحطات قطار املشاعر (الخط الجنوبي) وعددها ( )18نقطة طبية. تشغيل فرق الطوارئ الطبية باملنطقة املركزية (الحرم الرشيف) وعددها ( )8فرق تعمل عىل مدار الساعة.مشاركة الوزارة في المؤتمرات العلمية المتعلقة بالطوارئ:
 تنظيم «ورشة العمل الوطنية لألمن والسالمة البيولوجية» يف االسبوع األول من شهر مارس 2015م وملدة يومني ،للتعريفبإجراءات السالمة البيولوجية يف املختربات التابعة للوزارة والتي بها وحدات احتواء من املستويات الثاني والثالث والرابع
( )BL2، BL3، BL3وتتعامل مع املواد البيولوجية والتو كسينية.
 قامت الــوزارة بإعداد وتنظيم الخطة الصحية ملؤتمر حوار التعاون اآلســيوي بمدينة الرياض يوم الخميس املوافق1436/7/4هـ.
 املشاركة يف «مؤتمر االسرتاتيجيات املعارصة لتطوير القطاع الصحي الخاص والخدمات الصحية» الذي عقد يف اسطنبول/تركيا خالل الفرتة من 2014/11/20-16م والذي تم من خالله عقد ورشتي العمل الخاصة بإدارة التامني الصحي
واقتصاديات الصحة ،وإدارة نظم ضمان الجودة والرعاية الصحية.
 املشاركة يف ورشة العمل التي عقدت يف مسقط بسلطنة عمان خالل الفرتة من  6-2جمادي الثاني 1436هـ بعنوانالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

(استجابة نظام إدارة األزمات الصحية والطبية يف دول مجلس التعاون للطوارئ الصحية).
 شاركت الوزارة يف ورشة العمل ملرشوع تقييم املخاطر باململكة بالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة. املشاركة يف ورشة عمل «تطوير خطط العمل الوطنية الخاصة باإلعداد للطوارئ الصحية واالستجابة لها يف إطار اللوائحالصحية» يف مملكة البحرين خالل الفرتة من 1436/2/19/16هـ.
التدريب :
 تنفيذ عدد ()25دورة تدريبية لألطباء واملمرضني العاملني يف أقســام الطوارئ يف املستشفيات يف كافة املناطق ضمنالخطة التدريبية للوزارة.
 تنفيذ ( )25دورة تدريبية للفرق الطبية للعاملني بأقسام الطوارئ مقارنة مع ( )30دورة تمت العام 1436/35هـ. تنفيذ األنشطة التدريبية للكوادر الطبية يف موسم حج عام 1436هـ املشاركة يف (لجنة الطوارئ والطب امليداني) بمجمعاملعيصم بمكة املكرمة وعددها ( )22نشاط تدريبي بنسبة  %100من املستهدف.
جدول ( )58الدورات التي تم تنفيذها في مجال الطوارئ الصحية في عام 1436هـ:
م

مسمى النشاط

تاريخ التنفيذ

المكان

1

Patient Assessment in EMS
Basic and Advance Disaster
Life Support
Advance Prehospital
Medical Care

1436/3/27هـ

الرياض

1436/4/1هـ

الرياض

1436/4/5هـ

الرياض

4
5

Airway Intervention & Management in Emergency

1436/4/12هـ

الرياض

Ambulance Safety Inspection

1436/4/13هـ

الرياض

6

ECG Interpretation

1436/4/13هـ

الرياض

7
8
9

Emergency Vehicle Operation Course
Medical Terminology
International Trauma Life Support

1436/4/19هـ
1436/4/19هـ
1436/4/26هـ

الرياض
الرياض
الرياض

10

Performance Improvement in Emergency Department

1436/4/26هـ

الرياض

11
12
13
14
15

Airway Intervention & Management in Emergency
Advance Prehospital Medical Care
ECG Interpretation
Management of Acute Myocardial Infarction
EMS Pharmacology
Basic and Advance Disaster
Life Support
Oxygen Administration
Patient Assessment in EMS
Ambulance Safety Inspection
EMS Pharmacology
International Trauma Life Support
Pre-hospital Stroke Management
Review of Emergency & Critical Cases
Basic and Advance Disaster
Life Support
Management of Acute Myocardial Infarction

1436/4/28هـ
1436/5/3هـ
1436/5/3هـ
1436/5/10هـ
1436/5/12هـ

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

1436/5/13هـ

الرياض

1436/5/17هـ
1436/5/19هـ
1436/5/24هـ
1436/5/24هـ
1436/5/26هـ
1436/6/2هـ
1436/6/4هـ

الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض

1436/6/9هـ

الرياض

1436/6/9هـ

الرياض

2
3

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
144
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جدول ( )59األنشطة التدريبية التي تم تنفيذها في حج عام 1436هـ في مجال الطوارئ الصحية (لجنة
الطوارئ والطب الميداني) بمجمع المعيصم بمكة المكرمة:

م

مسمى النشاط التدريبي

تاريخ التنفيذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Common Medical and Surgical Emergencies During Hajj
Prehospital Medical Care
Prehospital Medical Care
Prehospital Medical Care
Ambulance Inspection
Ambulance Inspection
Ambulance Inspection
Airway Management in EMS
Airway Management in EMS
Airway Management in EMS
ECG Refreshing Course of
ECG Refreshing Course of
ECG Refreshing Course of
Practical and Training of Medical Equipment
Practical and Training of Medical Equipment
EMS Pharmacology
EMS Pharmacology
EMS Pharmacology
Disaster Life Support
Disaster Life Support
Disaster Life Support
Managing Warfare of Medical Disaster

1436/11/ 24-22هـ
1436/11/23هـ
1436/11/25هـ
1436/11/28هـ
1436/11/26هـ
1436/11/28هـ
1436/12/1هـ
1436/11/25هـ
1436/11/26هـ
1436/11/28هـ
1436/11/28هـ
1436/12/1هـ
1436/12/2هـ
1436/12/1هـ
1436/12/2هـ
1436/12/1هـ
1436/12/2هـ
1436/12/3هـ
1436/12/3هـ
1436/12/4هـ
1436/12/6هـ
1436/12/6هـ

مشاركة الوزارة يف أعمال اللجان الوطنية املعنية بالطوارئ والكوارث ووضع األنظمة الخاصة بها :
شاركت الوزارة يف اللجان األتية:

	•اللجنة الوطنية للسالمة املروري
	•اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث البحرية.
	•اللجنة التحضريية للجنة الوزارية للتنظيم اإلداري لدراسة إنشاء هيئة عليا للكوارث.
	•اللجنة الوطنية ملجابهة حاالت الكوارث والطوارئ بمجلس الخدمات الصحية.
	•اللجنة الخليجية للطوارئ بمجلس التعاون.
	•اللجنة العربية للطوارئ بجامعة الدول العربية.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة االتفاقية املعدلة للتعاون العربي يف مجال اإلغاثة.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة طرق تاليف أخطار األمطار والسيول يف مناطق اململكة.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة اسرتاتيجية هيئة الهالل األحمر السعودي.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة اقرتاح آليات فعالة لتقديم املساعدات للدول املنكوبة.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة كيفية نقل جثث املوتى عىل الطرق الرسيعة خارج املدن.
	•اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة اسرتاتيجية الحد من الكوارث.
	•اللجنة املشكلة بوزارة الخارجية لدراسة موضوع إجالء الرعايا السعوديني يف الخارج يف حاالت الطوارئ واقرتاح آلية
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

محددة للتعامل مع ذلك وتحديد الجهات املعنية به وأسلوب الرصف عىل ذلك.
	•لجنة الطوارئ بالوزارة برئاسة معايل واملشكلة لدعم املناطق الحدودية الثالث لرفع قدرتها عىل مواجهة ما قد يحدث
من تداعيات ورفع درجة االستعداد والتهيؤ واتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات الوقائية الالزمة لحماية املواطنني
واملقيمني.
تطوير وتشغيل مركز خدمة (:)937
يقوم املركز باستقبال اتصاالت املواطنني واستفساراتهم واستقبال الشكاوى واملالحظات يف املجال الصحي عىل مدار الساعة
حيث قام املركز بتقديم خدمة هاتفية مميزة لضيوف الرحمن خالل موسم الحج بخمسة لغات اجنبية كما تم تخصيص
رقم دويل لالستفسارات من خارج اململكة.
برنامج التشغيل الذاتي للنقل اإلسعافي:
 تفعيل برنامج التشغيل الذاتي للنقل اإلسعايف يف جميع املناطق الصحية وتزويد كافة املناطق بالقوى العاملة من فنينياإلسعاف والطوارئ.
 تخريج الدفعة الثالثة من فنيني اإلســعاف والطوارئ بعد خضوعهم لدورتني تأهيليتني يف اللغة اإلنجليزية .واملهاراتالفنية ،وعددهم ( )131فني تم توزيعهم عىل املستشفيات بجميع مناطق اململكة.
المشاركة في تنفيذ االتفاقات الدولية:
املشاركة يف أعمال الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر األســلحة البيولوجية واملشاركة يف اجتماعات الخرباء الحكوميني
للدول األطراف ملعاهدة حظر وتطوير األســلحة البيولوجية الذي يعقد دوريا بمدينة جنيف ،والتي عقدت يف الفرتة من
 14 -10أغسطس 2015م املوافق 1436/10/29-25هـ ،والفرتة من  14إىل  18ديسمرب 2015م املوافق  7-3ربيع
األول 1437هـ بمدينة جنيف.
الزيارات الميدانية:
 القيام بعدد  20زيارة للمناطق ملتابعة التجارب الفرضية.اإلصدارات:
 -اصدار كتاب الساعة الذهبية يف حياة املصاب.

األشعة والخدمات التطبيقية:
عملت الوزارة عيل توفري الخدمة اإلشعاعية بمواصفات عالية ،وسعت جادة منذ إنشائها عام  1426كشعبة لتطوير األداء
لتقديم خدمة إشعاعية آمنة وعالية الجودة.
أهم إنجازات الوزارة يف مجال لألشعة والخدمات التطبيقية خالل العام املايل ١٤٣٧/٣٦ه:

 إعداد الخطة االسرتاتيجية لإلدارة العامة لألشعة والخدمات التطبيقية (1440-1436هـ). تحديث معايري القوى العاملة بأقسام األشعة. إعداد قائمة مؤرشات األداء األساسية ألقسام األشعة. تحديث الدليل التنظيمي لإلدارة العامة لألشعة والخدمات التطبيقية. تحديث الدليل اإلرشادي لسياسات وإجراءات العمل بأقسام األشعة. تحديث دليل املستلزمات الطبية يف أقسام األشعة.146
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 إقامة عدد ( )4مؤتمرات مصاحبة ملعرض الصحة السعودي بالرياض. دعم مؤتمرات األشعة التي عقدت باملناطق(ملؤتمر الدويل للطب اإلشعاعي بالرياض  -اليوم العاملي لألشعة بجازان). دراسة االحتياج وتعميد عدد ( )158جهاز أشعة.عدد تجهيزات األشعة التي تم تأمينها موزعة حسب نوع التجهيز( -العام 1436/35هـ والعام 1437/36هـ)-
جدول رقم (:)60

نوع التجهيز

العدد في العام
1436/35هـ

العدد في العام
1437/36هـ

التصوير املقطعي للفوتون األحادي

20

-

معمل حار للطب النووي

18

-

جهاز أشعة لتصوير الثدي

4

-

جهاز تنظري إشعاعي

12

-

جهاز تصوير األوعية الدموية

1

-

جهاز معالجة أفالم رقمي

12

-

جهاز تحميض أفالم جاف

12

-

كامريا ليزر

2

-

طابعة أفالم

34

-

جهاز موجات فوق صوتية

31

57

جهاز أشعة سينية (متنقل)

34

47

جهاز أشعة سينية (ثابت)

30

9

جهاز األشعة املقطعية

8

4

جهاز الرنني املغناطييس

16

4

جهاز أشعة سينية بانوراما لألسنان

1

4

جهاز أشعة سينية للعمليات

19

27

قارئ إلكرتوني ملستقبالت الصور

1

3

محقن إلكرتوني لفحوص الرنني املغناطييس

-

3

إجمالي

255
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التدريب:
 عقد ( )36دورة تدريبية عن طريق اإلدارة العامة لألشعة والخدمات التطبيقية بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بالوزارة. -عقد عدد ( )6ورش عمل التالية يف مجال االشعة والخدمات التطبيقية.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

الدورات التدريبية في مجال األشعة والخدمات التطبيقية موزعة حسب نوع الدورة والفئات المستهدفة
وعدد المتدربين خالل العام المالي 1437/36هـ  -جدول رقم (:)61

الفئات

نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المتدربين

أوالً :الدورات الداخلية:

دورات تنشيطية للمدربني بأقسام األشعة

مسئويل التدريب

4

120

دورات نرش ثقافة الجودة

املوظفني بأقسام األشعة

6

180

دورات تطبيق ادوات تحسني الجودة

مسئويل الجودة بأقسام األشعة

4

120

دورة األرشفة اإللكرتونية لصور األشعة

مسئويل الباكس

1

30

دورة وضع املعايري واملواصفات ألجهزة األشعة

مسئويل الصيانة بإدارات األشعة

1

30

دورة تنمية املهارات الفنية

مدراء إدارات األشعة

1

30

دورة تنمية املهارات الفنية

رؤساء التقنيني بأقسام األشعة

3

90

دورات تخصصية يف األشعة العامة

التقنيني بأقسام األشعة

5

150

دورات تخصصية يف األشعة املقطعية

التقنيني بأقسام األشعة

5

150

دورة تخصصية يف الرنني املغناطييس

أطباء وتقنيي األشعة

1

30

دورة تخصصية يف تصوير هشاشة العظام

أطباء وتقنيي األشعة

1

30

دورة تخصصية يف تصوير القلب

أطباء وتقنيي األشعة

1

30

ثانياً :الدورات الخارجية

دورات تصوير القلب باألشعة املقطعية

أطباء وتقنيي األشعة

إجمالي

3

38

36

858

الزيارات اإلرشافيه:
 القيام بعدد( )6زيارات للمناطق (املدينة ،الرشقية ،جدة ،عسري ،جازان ،بيشة).عضوية اللجان التالية:
 داخلية :لجنة األرشفة اإللكرتونية لصور األشعة ،ولجنة الطب النووي واللجنة املركزية لتطوير أقسام األشعة. خارجية  :اللجنة املنظمة ملؤتمر الصحة الســعودي ،اللجنة املركزية للمجلس العلمي بالهيئة السعودية ،للتخصصاتالصحية ،املجلس االستشاري لقسم العلوم اإلشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية (جامعة امللك سعود ،وجامعة املجمعة).
أنشطة أخرى:
 -املشاركة يف مراجعة مقرتح الهيئة السعودية للغذاء والدواء لتنظيم عمل األجهزة الباعثة لإلشعاعات (املؤينة والغري مؤينة).
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الخدمات الطبية المرجعية:
صدر قرار مجلس الوزراء املوقر رقم  100وتاريخ  1434/4/8هـ القايض بإنشاء مجلس إدارة املدن الطبية واملستشفيات
التخصصية التابعة لوزارة الصحة حيث يُعد املجلس هو الســلطة املهيمنة عىل جميع شؤون املدن الطبية واملستشفيات
التخصصية ،وترصيف أمورها واتخاذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها ،وذلك يف إطار السعي الجاد للوزارة لتوحيد
الجهود واألنظمة واإلجراءات ووضع رؤية مشــركة وواضحة للتنسيق والتعاون بني املدن واملستشفيات التخصصية يف
مختلف املجاالت وصوال ً إىل تحقيق األهداف املرجوة من هذه املنشآت الصحية الكربى وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ملبدأ
العدالة والتوازن يف توزيع الخدمات ومشاريع املرافق الصحية بني مناطق اململكة وحافظاتها املختلفة ،وتلبية احتياجات
املواطنني الصحية.
وتشهد وزارة الصحة تنفيذ الكثري من املشاريع باإلضافة للمشاريع الجاري طرحها ،ومنها مشاريع املدن الطبية:
 مرشوع مدينة امللك فيصل الطبية لخدمة مناطق اململكة الجنوبية سعة ( )1350رسير. مرشوع مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق اململكة الشمالية سعة ( )1000رسير. مرشوع مدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة سعة ( )1500رسير. مرشوع مدينة امللك خالد الطبية باملنطقة الرشقية سعة ( )1500رسير.والتي شملها األمر السامي الكريم رقم (أ )66/بتاريخ 1432/04/13هـ والقايض بإنشاء وتوسعة مشاريع املدن الطبية
واملستشفيات التخصصية واملرجعية ومراكز طبية لتوفري الرعايا الصحية املتكاملة والشاملة لكي تع ّم الخدمة كافة أرجاء
البالد.
جدول رقم ( )62تقسيم مشاريع األمر السامي الكريم إلى بندين رئيسيين:

م

مشاريع األمر السامي الكريم

الميزانية المخصصة
(مليار ريال)

1

انشاء وتجهيز أربعة مشاريع مدن طبية

14.515

2

مشاريع توسعة (مدينة امللك فهد الطبية ،مراكز العناية املركزة ،مستشفى للعيون)

1.485

إجمالي الميزانية المخصصة

16

جدول رقم ( )63ميزانية ومواقع مشاريع المدن الطبية

م

اسم المشروع

السعة
السريرية

المنطقة

المدينة

الميزانية المخصصة
(مليار ريال)

1

مدينة امللك فيصل الطبية

1350

الجنوبية

أبها

4.315

2

مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية

1000

الشمالية

سكاكا

2.200

3

مدينة امللك عبدالله الطبية

1500

الغربية

مكة املكرمة

3.435

4

مدينة امللك خالد الطبية

1500

الرشقية

الدمام

4.565

إجمايل امليزانية املخصصة للمشاريع األربعة

14.515

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

شكل رقم ( :)18خريطة المملكة توضح مواقع مشاريع المدن الطبية

النطاق الجغرافي للمدن الطبية:
إدراكا ً من الوزارة ألهمية التخطيط السليم يف نجاح أي عمل أعدت الوزارة اسرتاتيجيتها الرئيسية التي تعترب برنامج عملها
يف سبيل تحقيق النجاح املأمول والوصول لألهداف املرسومة ،ومن وسائل تحقيق هذه األهداف دعم وتطوير وزيادة املدن
الطبية واملستشفيات التخصصية مع توزيعها توزيعا ً عادال ً يتيح للمرىض الوصول إليها دون عناء ،ويخفف عنهم وعن
ذويهم مشقة االنتقال ،كما يخفف عن املدن واملستشفيات القائمة حاليا ً كثافة املراجعني وأعدادهم املتزايدة ،وبالتايل تجنب
ما يصاحب ذلك من تأثري سلبي عىل مستوى الخدمات والرعاية الصحية املقدمة لهم.
جدول رقم ( )64توزيع المدن الطبية

150

النطاق

المنطقة

المدينة الطبية

النطاق األوسط

الرياض و القصيم

مدينة امللك فهد الطبية

النطاق الغربي

مكة املكرمة -املدينة املنورة

مدينة امللك عبد الله الطبية

النطاق الرشقي

املنطقة الرشقية

مدينة امللك خالد الطبية

النطاق الجنوبي

عسري -جازان  -نجران  -الباحة

مدينة امللك فيصل الطبية

النطاق الشمايل

الحدود الشمالية  -بوك -حائل -الجوف

مدينة األمري محمد بن عبد العزيز الطبية
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أوالً :مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية سعة ( )1350سرير

شكل رقم ( :)19مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

يخدم مرشوع مدينة امللك فيصل الطبية مناطق اململكة الجنوبية وبسعة ( )1350رسير ،يقع املرشوع بمدينة أبها بمنطقة
عسري ،وبالتحديد عىل طريق امللك عبدالله رشق مدينة أبها ،تبلغ اجمايل املساحة املبنية باملبنى الرئييس ( )388ألف مرت
مربع تقريباً ،بينما تبلغ مساحة أرض املرشوع  840ألف مرت مربع.

شكل رقم ( :)20موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

• الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع

 التاريخ املتوقع الستكمال املبنى الرئييس وجزء من السكن :عامني من تاريخ بدء مقاول املرحلة الثانية. التاريخ املتوقع الستكمال باقي مكونات املدينة الطبية :أربعة أعوام تاريخ بدء مقاول املرحلة الثانية.• نسبة اإلنجاز
 -نسبة اإلنجاز الفعلية للربج األوسط (األعمال اإلنشائية)%85.6 :

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

ثانياً :مشــروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشــمالية
سعة ( )1000سرير

شكل رقم ( :)21مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

يخدم مرشوع مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية مناطق اململكة الشــمالية وبسعة ( )1000رسير ،يقع املرشوع
بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ،تبلغ اجمايل املساحة املبنية باملبنى الرئييس ( )388ألف مرت مربع تقريباً ،بينما تبلغ مساحة
أرض املرشوع  1.7مليون مرت مربع تقريباً.

شكل رقم ( :)22موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

• الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع

 التاريخ املتوقع الستكمال املبنى الرئييس وجزء من السكن :عامني من تاريخ بدء مقاول املرحلة الثانية. التاريخ املتوقع الستكمال باقي مكونات املدينة الطبية :أربعة أعوام تاريخ بدء مقاول املرحلة الثانية.• نسبة اإلنجاز

 نسبة اإلنجاز الفعلية للربج األوسط (األعمال اإلنشائية)%92.03 :152
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ثالثاً :مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة سعة ( )1500سرير

شكل رقم ( :)23مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

يخدم مرشوع مدينة امللك عبدالله الطبية مناطق اململكة الغربية ويحتوي عىل مستشــفى تخصيص سعة ( )500رسير
باإلضافة إىل ( )1000رسير موزعة عىل عدة مراكز طبية ،يقع املرشوع بالعاصمة املقدسة خارج الحرم املكي ،وبالتحديد
يقع بمنطقة الشــمييس عىل طريق جدة مكة ،تبلغ اجمايل املساحة املبنية باملبنى الرئييس ( )481ألف مرت مربع تقريباً،
بينما تبلغ مساحة أرض املرشوع  3.5مليون مرت مربع تقريباً.

شكل رقم ( :)24موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

• الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع

 -التاريخ املتوقع النتهاء املرشوع :أربعة أعوام تاريخ بدء املقاول.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

رابعاً :مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية سعة ( )1500سرير

شكل رقم ( :)25مشروع مدينة الملك خالد الطبية

يخدم مرشوع مدينة امللك خالد الطبية مناطق اململكة الرشقية وبسعة ( )1500رسير ،يقع املرشوع بالدمام عىل طريق
مجلس التعاون الخليجي ،تبلغ اجمايل املساحة املبنية باملبنى الرئييس ( )383ألف مرت مربع تقريباً ،بينما تبلغ مساحة
أرض املرشوع  700ألف مرت مربع تقريباً.

شكل رقم ( :)26موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك خالد الطبية

• الجدول الزمني لتنفيذ املرشوع

 -التاريخ املتوقع النتهاء املرشوع :أربعة أعوام تاريخ بدء املقاول.
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التكاليف اإلضافية لمشاريع المدن الطبية
بناءًا عىل األمر السامي الكريم والقايض بتنفيذ مشــاريع املدن الطبية ،تم تصميم املشاريع عىل أحدث املعايري العاملية،
وكذلك يتم التنفيذ عىل أحدث املعايري والتقنيات الحديثة ،وعليه ســتحتاج مشاريع املدن الطبية إىل دعم التكاليف بقيمة
( )16.956مليار ريال:
التكاليف اإلضافية لمشاريع المدن الطبية -جدول رقم (: )65

م

اسم المشروع

الميزانية المخصصة
(مليار ريال)

اجمالي تكلفة اإلنشاء
والتجهيز والخدمات
االستشارية (مليار ريال)

العجز
(مليار ريال)

1

مدينة امللك فيصل الطبية

4.315

7.255

2.940

2

مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية

2.200

6.101

3.901

3

مدينة امللك عبدالله الطبية

3.435

7.227

3.792

4

مدينة امللك خالد الطبية

4.565

10.888

6.323

14.515

31.471

16.956

اإلجمالي

تم عقد عدة اجتماعات بحضور معايل وزير الصحــة ونائبيه وممثل اإلدارة املعنية يف وزارة الصحة وممثل وزارة املالية
وكان آخرها اجتماع مجلس املدن الطبية يوم 1436/01/25هـ ،وتمت التوصية بإرســال خطابني ملعايل وزير املالية؛
األول الحاقي لخطاب سابق بشأن دعم وزارة املالية لتوصيل الكهرباء ملشاريع املدن الطبية ،والثاني لدعم مشاريع املدن
الطبية  16.956مليار ريال ،وبالفعل تم ارسال الخطابني.
تعزيز تكاليف إنشاء مشاريع المدن الطبية:

بعد فتح مظاريف منافسة إنشاء مرشوع مدينة امللك عبدالله الطبية ومرشوع مدينة امللك خالد الطبية واملرحلة الثانية من
مرشوع مدينة امللك فيصل الطبية ومرشوع مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية كانت أقل األسعار بكل منافسة أكرب
من امليزانية املعتمدة لكل مرشوع ،وعليه تم ارسال خطابني من معايل وزير الصحة إىل معايل وزير املالية رقم ()291211
وتاريخ 1436/02/02هـ ورقم ( )1108885وتاريخ 1436/05/18هـ لتعزيز التكاليف اإلضافية املطلوبة.
وبناءًا عىل قرار مجلس إدارة املدن الطبية واملستشفيات التخصصية رقم /59ق م 1436/19/وتاريخ 1436/11/15هـ
املتضمن تشكيل لجنة لوضع الحلول والبدائل العملية لتنفيذ وتجهيز مشاريع املدن الطبية الجديدة يف مختلف مناطق اململكة،
تضم يف عضويتها ممثل عن وزارة املالية وممثل من إدارة مشاريع املدن الطبية وممثلني عن املدن الطبية واملستشفيات
التخصصية التابعة لوزارة الصحة والرفع بذلك ملجلس اإلدارة ،تم تشــكيل اللجنة بمشاركة ممثيل وزارة املالية وعقدت
اجتماعها بتاريخ 1437/1/3هـ والذي تم فيه مناقشــة آخر املستجدات الســتكمال مشاريع املدن الطبية والتكاليف
املخصصة لها بعد أن تم طرح منافسات تلك املشاريع ،وبنا ًء عىل ما تم مناقشته أوىص املجتمعون حسب محرض االجتماع
عىل تعزيز تكاليف مشاريع املدن الطبية بمبلغ إجمايل وقدره ( )7.336.000.000ريال وفقا ً للجدول رقم ( )66التايل:

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

تكاليف مشاريع المدن الطبية جدول رقم ()66

م

اسم المشروع

السعة
السريرية المنطقة

الميزانية
المعتمدة

التكاليف بعد
التخفيض

إجمالي عجز
الميزانية بعد
التخفيض

1

مدينة األمري محمد بن
عبدالعزيز الطبية

1000

الجوف

2.675.000.000 4.229.000.000 2.220.000.000

2

مدينة امللك فيصل الطبية

1350

عسري

771.000.000 4.310.000.000 4,315.000.000

3

مدينة امللك عبد الله الطبية

1500

مكة املكرمة 1.718.000.000 4.937.000.000 3,435.000.000

4

مدينة امللك خالد الطبية

1500

2.202.000.000 6.767.000.000 4,565.000.000

الرشقية

اإلجمالي

7.336.000.000

14.535.000.000

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
الميزانية التشغيلية:

بلغت امليزانية التشغيلية السنوية للمستشفى ( )430,200,000ريال للعام املايل .2015
القوى البشرية:
جدول ( :)67إجمالي الوظائف 2015م بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

التصنيف
الوظيفي

إجمالي الوظائف
المعتمدة في العام
2015

إجمالي الوظائف المشغولة حالي ًا
سعودي

غير سعودي

الوظائف الشاغرة في
نهاية العام 2015

ذكور

إناث

ذكور

إناث

أطباء

111

58

17

25

10

1

تمريض

340

14

13

27

282

4

فنيون

203

75

80

16

27

5

صيدلة

52

16

16

4

13

3

إداريون

517

317

104

* 46

33

17

اإلجمالي

1.223

480

230

118

365

30

* اإلداريون الغري سعوديني يعملون يف قسم النظافة ،نقل املرىض ،املجمع السكني ،السكرتارية الطبية ،املغسلة ،والحضانة.
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إحصائيات السعودة 2015م بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون  -جدول(:)68

التصنيف
الوظيفي

المجموع في نهاية السنة
المالية السابقة 2014
غ.
سعودي
سعودي

س%

المجموع في نهاية السنة
المالية الحالية 2015
غ.
سعودي
سعودي

س%

التغير المتحقق في نسبة
السعودة خالل السنة
غ.
سعودي
سعودي

س%

أطباء

43

21

%67.19

75

35

%68.18

32

14

%0,99

تمريض
فنيون
صيدلة

22
168
34

319
65
20

%6.45
%72.10
%62.96

27
155
32

309
43
17

%8.04
%78.28
%65.31

5
132-

10223-

%1.58
%6.18
%2.34

إداريون

422

76

%84.74

421

79

%84.20

1-

3

%0.54-

اإلجمالي

689

501

%57.90

710

483

%59.51

21

18-

%1.61

أهم االنجازات :
العيادات الخارجية:

Οافتتاح مركز الشيخ صالح الراجحي لالعتالل السكري بالعني يف ديسمرب 2015م.
Οتهيئة الطاقم املؤهل والالزم لتشغيل مركز اعتالل السكري يف العني.
Οاستالم جميع األجهزة الطبية الرضورية لتشغيل مركز اعتالل السكري يف العني.
Οتقليص قوائم االنتظار ملواعيد العيادات الخارجية واالنتهاء من جميع طلبات املواعيد املتعلقة لعامي  2013و  2014م.
Οتقليص قوائم انتظار العمليات بنسبة  %70مقارنة بعام  2014م.
Οاالنتهاء من  %98من حاالت املاء االبيض التي عىل قائمة االنتظار.
Οتدريب أخصائي البرصيات؛ ومساعدين اطباء العيون املعتمدين وفنيني طب العيون املعتمدين يف مجال الخدمات الفنية.
Οاضافة غرفة تقنية يف منطقة االجراءات الفنية لتلبية الطلب املتزايد عىل االختبارات الطبوغرافية الرضورية.
Οافتتاح غرفة عمليات صغرى جديدة بعيادة الجراحات التقويمية.
Οتدريب ( )10موظفني يف منطقة االجراءات الفنية.
Οتدريب ( )3موظفني يف عيادة املجال البرصي كفنيني احتياطيني.
Οمواصلة تطبيق اإلدخال الجديد لتحويل املواعيد يف العيادات.
Οتحديث تراخيص ( )image netيف عيادة الليزر إلمكانية الدخول بشكل أرسع وأفضل.
Οتجهيز جميع العيادات بجميع االجهزة والتي تشمل حواسب آلية وطابعات وطاوالت حواسيب.
Οإضافة غرفة يف عيادة الليزر لفحص وتقييم املرىض.
Οمواصلة التدريب الشامل للتمريض املختص بغرفة االجراءات البسيطة ليتمكن من مساعدة األطباء بشكل أفضل خالل
االجراءات الجراحية.
Οالتدريب املتعدد التخصصات للتمريض يف التخدير وغرفة االجراءات البسيطة والليزر وغريها من العيادات الخارجية
لضمان تغطية العمل يف العيادات بشكل أفضل.
Οتدريب وحضور التمريض لربنامج طب العيون االكلينيكي والذي يساعد عىل أداء العديد من املهامات يف القسم.
Οدمج موظفي املواعيد وخدمات املرىض لتقديم خدمة افضل للمرىض.
Οتفعيل استقبال الطلبات االلكرتونية من املرىض ()My Chartبما يخص الغاء/تعديل أو طلب جديد للمواعيد او طلب
فتح ملف بالعيادات االولية أو طلب اعادة رصف دواء .وأيضا ً باستطاعة املريض االطالع عىل ملفه الطبي الخاص به.
Οاألجهزة التي تم اقتناؤها:
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

Οتجهيز  16غرفة فحص بمركز الشيخ صالح الراجحي لالعتالل الســكري بالعني بكرايس الفحص وأجهزة املصباح
الشقي ( )Slit Lampواجهزة فحص الشبكية ( )Indirect Scopeوأجهزة قياس ضغط العني باإلضافة اىل العدسات
وأجهزة الكمبيوتر.
الطوارئ:

 تم استكمال تجهيز مناطق فحص إضافية تســمح بفحص  13مريضا ً يف وقت واحد وهذا يجعل قسم الطوارئ أكربأقسام الطوارئ املتخصصة يف طب العيون يف الرشق األوسط
 تقليص وقت انتظار املريض املحال إىل قسم االختصاص لـ  30دقيقة خالل ساعات العمل وهذا يحسن من خدمة قسمالطوارئ ويقلل من وقت انتظار املرىض.
 أصبح اآلن برنامج إحالتي يشمل مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون إلحالة الحاالت الطارئة واملهددة للحياة لكلمن املرىض واملوظفني.
 حاالت العيوب الظهارية للقرنية تم تقليصها يف هذا املستشفى التخصيص اســتنادا ً إىل معايري مستشفى امللك خالدالتخصيص للعيون.
 تم توظيف الســعوديني وتعيينهم يف تلك الوظائف متى ما أمكن ،وستكون نسبة السعودة  %30يف قسم الطوارئ ممايعزز من تجربة املريض املتعلقة باللغة والعادات والتقاليد.
 ازدياد عدد الحارضين للدورات التدريبية والتعليمية داخل املستشفى وغريه من املستشفيات التي توفر ذلك. تم توفري منطقة عزل إلجراء الفحص والتوعية بفريوس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية.التصوير التشخيصي:

 تم عقد دورات تدريبية ملوظفي مستشفى امللك خالد التخصيص للعيون يف مجال التطوير التشخييص. االنتهاء و بنجاح من الندوة الثالثة للتصوير التشخييص يف طب العيون و قد شارك فيها متحدثني دوليني. استكمال أنظمة التصوير اإلشعاعي و العيني من خالل نظامي أجفا و أكسيس اللذان يمكن استخدامها يف جميع أنحاءاملستشفى.
التمريض:

اإلحصائيات:
جدول ( )69إحصائيات التمريض للعام 2015-2014م بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
2014م

الصنف

2015م

وحدة تطوير طاقم خدمات التمريض:
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مجموع عدد ورش العمل

10

7

عدد ساعات التعليم الطبي املستمر املمنوحة لورش العمل

54

38

عدد ساعات التعليم الطبي املستمر املمنوحة لندوات التمريض

13

11

مجموع عدد االتصاالت الخاصة بتدريب التمريض

4.075

2.331

تخدير املرىض يف وحدة تنويم األطفال (الطابق الثاني)

300

233

العالج التنفيس

12.568

10.696
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المراكز المتخصصة واالطباء الزائرين:
تقوم الوزارة بتقديم الخدمة التخصصية للمريض يف مكان إقامته ،لتحقيق رؤية الوزارة لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة
األداء من خالل:
 -1إيصال الخدمة الطبية املتخصصة للمريض يف مكان إقامته وبجودة عالية.
 -2استقطاب استشاريني متميزين يف كافة التخصصات من كافة أنحاء العالم لدعم مناطق اململكة املختلفة.
أهم االنجازات خالل العام املايل 1437/36هـ:
 تم استقطاب ( )1585استشاريني من التخصصات النادرة من العدد املستهدف  2000استشاري بنسبة بلغت %79.25مقارنة مع ما نسبته  %80ما تم العام 1436/35هـ.
الزيارات االرشافيه:
 تمت زيارة كافة املناطق بنسبة  %100من املستهدف مقارنة مع ما نسبته  %70ما تم العام 1436/35هـ.املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية تم االتي:
 لجنة التعاون مع الجامعات واملراكز الطبية العاملية  /املجلس الصحي السعودي. لجنة املراكز الصحية الوطنية  /املجلس الصحي السعودي. لجنة القوى العاملة الزائرة للحج. املشاركة يف اللجان الدولية املشرتكة  /إيطاليا – الربتغال – جنوب إفريقيا.جدول ( )70ملخص خطة إنشاء مراكز معالجة وجراحة القلب -المراكز التي تم تشغيلها والجاري تشغيلها :

م

المنطقة

المستشفى المتوفر فيه الخدمة

1

الرياض

مدينة امللك فهد الطبية

2

مكة املكرمة

مدينة امللك عبدالله الطبية

3

املدينة املنورة

مركز القلب بمستشفى امللك فهد باملدينة املنورة

4

الرشقية

مركز سعود البابطني للقلب بمجمع الدمام الطبي

5
6

اإلحساء
عسري

مركز األمري سلطان للقلب بالهفوف.
يوجد قسم للقسطرة القلبية بمستشفى عسري املركزي

7
8
9

جدة
القصيم
الحدود الشمالية

10

الباحة

11

نجران

مستشفى امللك فهد بجدة
مركز األمري سلطان للقلب بالقصيم
مركز األمري عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد للقلب بعرعر
مركز القلب بالربج الطبي بمستشفى امللك فهد بالباحة جاري العمل لتشغيله يف غضون العام
القادم.
مركز القلب بمستشفى امللك خالد بنجران

12

حائل

مركز القلب بمستشفى امللك خالد بحائل (بدأ العمل به بتاريخ 1433/8/1هـ)

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

األماكن المقترحة مستقب ً
ال إلنشاء مراكز القلب
المنطقة  /المحافظة

نوع الخدمة

الطائف

تشخييص

تبوك

تشخييص وعالجي

حفر الباطن

تشخييص

جازان

تشخييص وعالجي

بيشة

تشخييص

القنفذة

تشخييص

القريات

تشخييص

يقدم المركز التشخيصي ( 30سرير ًا) الخدمات التالية:

• خدمات طوارئ القلب.
• العيادات الخارجية.
• العناية املركزة القلبية.
• خدمات التنويم.
• تخطيط القلب باملجهود.
• تسجيل نظم القلب ملدة ( )24ساعة (هولرت).
• فحص وتصوير القلب بصدى الصوت.
يقدم المركز التشخيصي والعالجي ( 70-50سرير ًا) الخدمات التالية:

• خدمات طوارئ القلب.
• العيادات الخارجية.
• العناية املركزة القلبية.
• خدمات التنويم.
• خدمات قلب األطفال.
• جراحة قلب األطفال (يف حال الكوادر الفنية املدربة).
• تخطيط القلب باملجهود.
• تسجيل نظم القلب ملدة ( )24ساعة (هولرت).
• فحص وتصوير القلب بصدى الصوت.
• خدمات القسطرة القلبية التشخيصية والتداخلية.
• زراعة منظمات القلب الدائمة ( )pacemakersباإلضافة اىل العمليات الجراحية القلبية.
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جدول ( )71ملخص خطة مراكز األورام

أوالً  :مراكز األورام املوجودة التي تم تشغيلها باململكة
م

المنطقة

المركز

1

الرياض

مركز األمري سلطان للدم واألورام بمدينة امللك فهد الطبية

2

القصيم

مركز األمري فيصل بن بندر لألورام

3

مكة املكرمة

مركز األورام بمدينة امللك عبدالله الطبية

4

جدة

مركز األورام بمستشفى امللك عبدالعزيز (تم ضمها ملدينة امللك عبدالله الطبية)

5

الرشقية

مركز األورام بمستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام

ثانياً :اسرتاتيجية تصنيف الخدمات جدول ()72

الفئة

طب السرطان كبار
Medical Oncology

طب السرطان أطفال
Pediatric Oncology

العالج التلطيفي
Palliative care

جراحة السرطان
Oncology Surgical

العالج اإلشعاعي
Radiation Oncology

سرطان الدم
Hematology

برامج زراعة النخاع
BMT

مركز مرجعي

أ















مركز

ب













قسم

ج









وحدة

د









برنامج

هـ









العالج اإلشعاعي المتخصص
Highly Specialized Radiotherapy

الوصف





التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول ( )73ملخص خطة إنشاء مراكز األورام مستقبالً
المنطقة  /المحافظة

الفئة

املدن الطبية

مركز أروام
فئة (أ)

مراكز أروام
فئة (ب)
قسم أورام

 -1مدينة امللك فهد الطبية بالرياض
 -2مدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة
 -3مدينة امللك فيصل الطبية لخدمة املناطق الجنوبية (لم يتم إنشاءها بعد)
 -4مدينة امللك خالد الطبية لخدمة املنطقة الرشقية (لم يتم إنشاءها بعد ،ويوجد حاليا ً مركز لألورام بمستشفى
امللك فهد التخصيص بالدمام)
 -5مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة املناطق الشمالية (لم يتم إنشاءها بعد)
(املدينة املنورة ،القصيم ،جازان ،الطائف ،تبوك ،اإلحساء ،حائل)
(مدينة امللك سعود الطبية بالرياض ،نجران ،الباحة ،الحدود الشمالية ،حفر الباطن ،بيشة ،القطيف،
القنفذة)

وحدة أورام

القريات

برنامج الطب المنزلي:
تقدم الوزارة خدمات صحية متكاملة وشاملة للمرىض يف منازلهم يقوم بها فريق طبي مؤهل وفق معايري محددة وسياسات
وإجراءات معتمدة بما يحقق رىض املرىض وذويهم من خالل:
 توفري رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرىض الذين ال يستطيعون الوصول للمنشآت الصحية يف أماكن إقامتهممن خالل فريق صحي مدرب وبتنسيق مستمر مع الطبيب املعالج.
أهم مؤشرات األداء:

 /1عدد املرىض املستفيدين من الخدمة خالل العام.
 /2عدد املستشفيات املطبقة للربنامج خالل العام.
 /3عدد الزيارات املنفذة خالل العام.
 /4عدد األجهزة التي تم توفريها للمرىض خالل العام.
 /5عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل العام.
 /6عدد املوظفني الذين تم استقطابهم خالل العام
أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1437/36هـ:

 بلغ عدد املستشفيات املطبقة للربنامج ( )210مستشفى بزيادة  18مستشفى عن العام 1436/35هـ بنسبة ()%90من املستهدف.
 تامني مستلزمات واجهزة طبية للمناطق من البند املخصص يف برنامج التشغيل الذاتي بقيمة ( )4,425,805ريال. وصل العدد اإلجمايل الرتاكمي للمستفيدين من خدمات الربنامج منذ تأسيسه يف شهر ربيع الثاني 1430هـ حتى نهايةعام 1436هـ ( )60,731مريضاً.
 بلغ عدد الفرق الطبية املنطلقة من املستشفيات اىل منازل املرىض اكثر من ( )345فرقة طبية ،بزيادة ( )22فريق عنالعام 1436/35هـ.
 بلغ العدد االجمايل الرتاكمي للزيارات املنفذة حتى نهاية عام 1436هـ ( )1,016,117زيارة بزيادة ( )177.573زيارة162
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عن العام املايض وبنسبة ( )%200من املستهدف.
 تأمني الدفعة الثالثة من السيارات املخصصة للطب املنزيل وعددها ( )115سيارة لتنفيذ الزيارات املنزلية بواسطة الفرقالطبية انطالقا من املستشفيات وتم توزيعها عىل املناطق واملحافظات الصحية وفق معايري توزيع بنود امليزانية املعمول
بها ليصبح العدد اإلجمايل للسيارات املؤمنة ( )374سيارة.
التدريب:

 تنفيذ ( )18دورة بنسبة ( )%43من املستهدف.الزيارات االشرافية:

 عمل ( )42زيارة نفذت جميعها بنسبة ( )%100من املستهدف.المشاركات:

 املشاركة يف العديد من اللجان (اللجنة الوطنية للطب املنزيل التابعة للمجلس الصحي السعودي ،اللجنة التحضريية إلعدادمنهج دبلوم الطب املنزيل).
اإلصدارات:

 -إصدار العديد من اإلصدارات مثل (دليل معايري الطب املنزيل ،دليل معايري السالمة يف خدمات الطب املنزيل).

برنامج احالتي:
تويل وزارة الصحة أهمية قصوى لتطوير الخدمات الطبية من خالل تطوير برنامج اإلحالة بني املرافق الصحية املكون الثالث
ملرشوع الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة املعتمد يف الخطة االسرتاتيجية لوزارة الصحة (1440-1431هـ) والذي تقوم
فكرته أساسا ً عىل التحول من النظام الصحي الحايل املبني عىل تركز الخدمات الصحية باملستشفيات إىل نظام يقوم عىل
االحتياجات الصحية والذي يتيح ملتلقي الخدمة الحصول عىل سلسلة مرتابطة من الخدمات الصحية الوقائية والتعزيزية
والتشخيصية والعالجية وذلك بهدف:
 توحيد إجراءات إحالة املرىض بني املنشآت الصحية املختلفة عىل كافة املستويات يف أنحاء اململكة. توفري خدمة طبية متكاملة رسيعة وصحية للمريض. الحصول عىل الخدمة املطلوبة من املنشأة التي يوجد بها التخصص املطلوب يف وقت قيايس. نقل املريض عند الحاجة لإلحالة بطريقة عملية ورسيعة وآمنة. رفع كفاءة الخدمات الطبية املقدمة للمرىض. تحقيق التكامل بني املنشآت الصحية املختلفة طبقا ً الحتياجات املرىض.أهم انجازات الوزارة في مجال االحالة خالل العام المالي 1437/36هـ:

 تمت إحالة ( )220,757مريضا ً عرب برنامج إحالتي اإللكرتوني خالل العام 1436هـ مقارنة مع ( )186,476مريضتمت احالتهم العام 1436/35هـ وهي كاالتي:
  5379حالة إنقاذ حياة «.»%2.44  51493حالة طارئة « . » %23.33  53156حالة منومة « .»%24.08  110729عيادة خارجية « . » %50.16 وقد بلغت نسبة القبول لإلحاالت املحولة عرب النظام .%87.97التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 نسبة اإلحاالت التي تحت التصعيد .%1.29 نسبة اإلحاالت التي ال تحتاج لنقل .%10.39 ونسبة اإلحاالت املقبولة عىل قائمة االنتظار .%0.36وقد كانت أسباب التحويل بربنامج إحالتي اإللكرتوني كالتايل:

 عدم توفر الخدمة املطلوبة . %63.75 عدم توفر الطبيب املختص . %26.76 عدم وجود رسير . %5.90 وأسباب أخرى .3.59 تمت االستفادة من ميزانية الربنامج بالطريقة املثىل. استمرار العمل بمركز التنسيق الطبي واملتابعة بديوان الوزارة عىل مدار الــ  24ساعة للمتابعة واإلرشاف عىل املناطقواملحافظات وتفعيل  20مركز للتنسيق الطبي بمديريات الشئون الصحية باملناطق واملحافظات وتم دعمها بالكوادر
الطبية والفنية بنسبة  %100من املستهدف مقارنة مع  %75ما تم للعام 1436/35هـ.
 جار العمل والتنسيق مع تقنية املعلومات بالوزارة لتحديث النظام. استمرار ربط منطقة حائل بمنطقة الرياض كداعمة ومساندة لها لحني تطوير البنية التحتية وإنهاء املشاريع بمنطقةحائل.
 تمت املتابعة والتنسيق مع مديريات الشئون الصحية باملناطق واملحافظات لتفعيل وتطبيق التعاميم الصادرة من ديوانالوزارة حيال خدمة املرىض ومتابعة تنفيذها من خالل النظام.
 تمت املتابعة واستمرار التنسيق مع املديريات الصحية الستكمال ربط القطاعات الصحية الحكومية األخرى والقطاعالخاص بغرض تكامل األدوار لتقديم خدمة طبية مميزة يف مجال إحالة املرىض.
 االستعانة برأي اللجنة الطبية االستشــارية املختصة يف أخذ رأي طبي آخر وإغالق الحاالت العالقة يف النظام وحسبالحالة الصحية للمريض ،حيث تم التعامل مع  4783حالة طبية خالل عام 1436هـ.
 يتم التعامل مع الحاالت يف خدمة صوت املريض  937عرب مركز التنسيق الطبي واملتابعة بديوان الوزارة وتتم اإلفادةبنتائج املتابعة لهذه الحاالت بشكل فوري وعاجل ،حيث تم التعامل مع عدد  194حالة خالل عام 1436هـ.
 من إجمايل عدد حاالت اإلخالء الجوي الخارجي املستلمة ( 127مريض) ،تم نقل عدد ( 92مريض) بنسبة (،)%72.4فيما بلغ عدد املرىض املتوفيني ( 32مريض) بنســبة ( )%25.2وعدد املرىض الذين تم تمديد العالج لهم ( 3مرىض)
بنسبة (.)%2.4
 من إجمايل عدد  1466معاملة ديوان ملكي واردة ملركز التنسيق الطبي واملتابعة بديوان الوزارة تم بفضل الله تعاىلإيجاد قبول ونقل لعدد  401مريض بنسبة ( )%27.4خالل الربع الرابع من عام 1436هـ ،فيما بلغ إجمايل عدد املرىض
الذين خرجوا بتحسن ( 117مريض) بنسبة ( ،)%7.9وعدد الذين يمكن عالجه بنفس املستشفى ( 794مريض) بنسبة
( ،)%54.2فيما بلغ عدد املرىض املتوفيني ( 154مريض) بنسبة (.)%10.5
 استمرار مراجعة وتحديث اللوائح واألنظمة والربتوكوالت الخاصة بالعمل يف الربنامج. استمرار تحديث قاعدة بيانات الخدمات الطبية املتوفرة بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة  %85مقارنة مع  %75ماتم للعام 1436/35هـ.
 تم دعم برنامج إحالتي بسيارات سلمت إىل إدارات التنسيق الطبي باملناطق واملحافظات الصحية لتسهيل عملية املتابعةواألرشاف عىل أقسام التنسيق الطبي يف املستشــفيات باملناطق واملحافظات كما تم تأمني االتصاالت (جواالت) سلمت
إلدارات التنسيق الطبي باملناطق واملحافظات الصحية ومركز التنسيق الطبي واملتابعة بديوان الوزارة لتسهيل عملية
التنسيق إلحالة ونقل املرىض بني املنشآت الصحية املختلفة.
 تم تهيئة وتجهيز مقر إلدارة برنامج إحالتي يف ديوان الوزارة ولله الحمد.164
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مجال التدريب:

 تم تنفيذ عدد ( )3دورات تدريبية يف عام 1436هـ ملوظفي التنسيق الطبي وأهلية العالج بمديريات الشئون الصحية يفاملناطق واملحافظات وموظفي التنسيق الطبي باملدن الطبية واملستشفيات التخصصية حيث أستفاد منها عدد ( )90متدرباً.
إحصائيات البرنامج:

حركة اإلحاالت داخل اململكة:
تمت إحالة  220757مريضا ً عرب برنامج إحالتي اإللكرتوني خالل العام 1436هـ وكان موقف اإلحاالت عىل النحو التايل:
 194192 .1حالة تم قبولها بنسبة  %87.97من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 2846 .2حالة تحت التصعيد بنسبة  %1.29من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 22927 .3حالة ال تحتاج لنقل بنسبة  %10.39من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 792 .4حالة عىل قائمة االنتظار بنسبة  %0.36من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
شكل ( )27حركة االحاالت داخل المملكة:

حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة:
كانت أسباب التحويل يف الربنامج اإللكرتوني كالتايل:

.1
.2
.3
.4

عدم توفر الخدمة املطلوبة بنسبة  %63.75من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
عدم توفر الطبيب املختص بنسبة  %26.76من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
عدم وجود رسير بنسبة  %5.90من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
أسباب أخرى بنسبة  %3.59من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

شكل ( )28حركة االحالة حسب سبب االحالة:

حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة:

.1
.2
.3
.4

 5379حالة إنقاذ حياة بنسبة  %2.44من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 51493حالة طارئة بنسبة  %23.33من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 53156حالة منومة بنسبة  %24.08من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.
 110729عيادة خارجية بنسبة  %50.16من إجمايل الحاالت املحولة بالنظام.

شكل ( )29يبين حركة اإلحالة حسب نوع االحالة:

166
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مقارنة بين إحصائيات العام 1435هـ والعام 1436هـ :

حركة اإلحاالت داخل اململكة:
جدول( )74مقارنة حركة اإلحاالت في البرنامج اإللكتروني بين العام 1435هـ والعام 1436هـ :

1436هـ

1435هـ
حركة اإلحاالت
العدد

النسبة

العدد

النسبة

قبلت

158515

% 85.0

194192

% 87.97

تحت التصعيد

5469

% 2.9

2846

% 1.29

ال تحتاج نقل

21167

% 11.4

22927

% 10.39

قائمة انتظار

1325

% 0.7

792

% 0.36

اإلجمالي

186.476

% 100

220.757

% 100

شكل ( )30مقارنة حركة اإلحاالت في البرنامج اإللكتروني بين العام 1435هـ والعام 1436هـ:

حيث يالحظ من الجدول رقم ( )٧٤والشكل رقم ( )30الزيادة يف عدد االحاالت خالل العام 1436هـ مقارنة مع العام
1435هـ حيث بلغت الزيادة وعدد االحاالت ( )٣٫٤٢٨١حالة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

الخدمات الطبية المساندة
المختبر الصحي الوطني:
تهدف الوزارة من خالل املخترب الصحي الوطني اىل تقديم الدعم التشــخييص لألمراض املعدية والغري معدية املتعلقة
بالصحة العامة والعمل كمركز مرجعي للفحوصات املخربيــة االكلينيكية املتقدمة واجراء االبحاث الطبية والعلمية ذات
الصلة بالصحة العامة.
االهداف املحددة:
 تقديم الدعم لتشخيص االمراض املعدية وغري املعدية املتعلقة بالصحة العامة العمل كمخترب مرجعي متخصص للفحوصات املخربية املتقدمة اجراء البحوث الطبية والعلمية املتعلقة بالصحة العامة.أهم االنجازات:
املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية:

 تم االنضمام كجهة مشاركة ضمن لجان الخليج يف الرشاء املوحد ملنافسات لوازم املختربات وخدمات نقل الدم. تمت املشاركة يف الدراسات البحثية الحقلية بالتعاون مع املركز العاملي لطب الحشود خالل موسم 1436هـ -تمت املشاركة يف لجان الحج ملوسم 1436هـ.

المختبرات وبنوك الدم:
أولت وزارة الصحة اهتمامًا كبريًا باملختربات الطبية وبنوك الدم ،حيث قامت بتجهيز كافة املرافق املخربية وبنوك الدم
بأحدث األجهزة املخربية الدقيقة مع توفري القوى العاملة الالزمة للتشغيل وذلك لتحقيق رضا املريض من خالل تقديم
خدمات مخربية متميزة بأعىل مستوى من الجودة والسالمة.
إنجازات الوزارة يف مجال املختربات الطبية خالل العام املايل 1437/36هـ:
 تدعيم املختربات الطبية وبنوك الدم بجميع املناطق واملحافظات الصحية بأحدث االجهزة املخربية والتي تم توفريها مجانا ًبالتفاوض مع الرشكات دون إضافة أية أعباء مالية عىل الوزارة والتي قد تصل تكلفتها اىل حوايل ( )50مليون ريال.
 تجهيز وتدعيم مختربات املناطق الرئيســية وذلك بتقنية فحص سلسلة تفاعالت البلمرة ( )PCRيف مختربات املناطقالرئيسية (الرياض ،جدة ،مكة املكرمة ،الدمام ،املدينة املنورة ،جازان -وحاليا ً يتم العمل عىل تجهيز مناطق أخرى منها
حائل ،تبوك ،عسري).
 استكمال دراسة تطبيق نظام الرشاء باملحاسبة بضمان السعر للنتيجة املحققة ( )GPPRRبمختربات الوزارة تحديث ومراجعة دليل لوازم املختربات الطبية وخدمات نقل الدم وذلك من خالل لجان االعداد وتحديث الدليل باملكتبالتنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس الخليج والذي يحتوي عىل أكثر من ( )5000بند.
 االســتمرار يف مراجعــة وتحديــث التجهيزات القياســية ملختــرات املستشــفيات النموذجية باململكة بســعة( 500/300/200/150/100/50رسير عام 300/رسير نساء ووالدة) بالتنسيق مع اإلدارة العامّ ة للتجهيزات.
 االســتمرار يف مراجعة وتحديث النماذج القياســية األوليــة ملختربات املستشــفيات النموذجية باململكة بســعة( 500/400/300/200/100رسير عام 300/رسير نساء ووالدة) بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمستشفيات واإلدارة
العامّ ة للمشاريع والشئون الهندسية.
 مستمر وضع تجهيزات ومواصفات أجهزة مختربات مراكز الرعاية الصحية األولية ومراجعتها واختيار األجهزة املناسبة منها. مستمر التوسع يف تدعيم املناطق واملحافظات الصحية باألجهزة الخاصة بعمل فحوصات الدرن.168
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الجودة والسالمة يف مجال املختربات :
 حصول مخترب مستشــفى امللك عبد العزيز التخصيص بالطائف عىل برنامج االعتمــاد من قبل الكلية األمريكية لعلماألمراض .CAP
 مستمر ادراج برنامج ( )Unity Programالذي يهتم بتحسن جودة االداء عىل الكنرتوالت الداخلية اليومية ومراقبتهاومقارنتها مع بقية املختربات املشاركة يف الربنامج عىل مستوى العالم:
خدمات نقل الدم:
أهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ :

 جاري تنفيذ مشاريع بنوك الدم املركزية والذي تم اعتماد تكلفة انشاء وتجهيز مرشوع بنوك الدم املركزية ضمن ميزانيةالوزارة للعام املايل 1432هــ يف عدد من املناطق الصحية (الطائف ،جده ،االحساء ،حفر الباطن)
 وصل عدد الحاصلني عىل ميدالية االســتحقاق من الدرجة الثالثة حوايل ( )1,080متربع من السعوديني باملقارنة مع( )1,140العام السابق وحوايل ( )55متربع من املقيمني باملقارنة مع ( )72العام السابق.
 بلغ عدد الحاصلني عىل ميدالية االستحقاق من الدرجة الثانية حوايل ( )31متربع بالدم من السعوديني واملقيمني ليصبحإجمايل املتربعني الحاصلني عىل ميدالية االستحقاق من الدرجة الثالثة حوايل( )1,135وإجمايل الحاصلني عىل ميدالية
االستحقاق من الدرجة الثانية ( )31حتى تاريخه.
 مستمر تدعيم بنوك الدم بأحدث األجهزة يف مجال فصل الدم اآليل حيث تم توفري عدد ( )24جهاز يف بنوك الدم بمناطقومحافظات اململكة.
 االستمرار بنجاح يف تطبيق برنامج فحص املتربعني بالدم باستخدام تقنية فحص الحمض النووي يف عدد( )24بنك دم مركزي لخدمة عدد ( )171بنك دم تابع لوزارة الصحة وعدد من بنوك الدم بالقطاع الخاص باملقارنة مع
( )153بنك دم العام السابق.
 االســتمرار بدراســة احتياجات بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة باململكة من القوى العاملة والتجهيزات والكواشفواملحاليل واملخططات العمرانية وأهمها:
أ  -توفري عدد ( )48من األجهزة الخاصة بفحص عينات دم املتربعني بالدم يف جميع بنوك الدم املركزية وعددها ()24
بنك دم تعمل بتقنية الوميض املناعي الضوئي(.)CHEMO-LUMINESCENCE
ب -توفري الكواشــف واملســتلزمات الخاصة ببنوك الدم من خالل منافســة املختربات وبنوك الدم رقم ( )15لعام
1435هـ1436/هـ.
ج -توفري عدد ( )4سيارة بنوك دم متنقلة لجمع الدم من املتربعني بالدم يف حمالت التربع بالدم الخارجية كما أنه تم
طرح منافسة لتوفري ( )20سيارة أخرى كمرحلة ثانية ليتم توزيعها عيل باقي املناطق واملحافظات.
د -دراسة املخططات الهندسية والتجهيزات الخاصة بقسم بنك الدم لعدد ( )8مختربات وبنوك دم إقليمية وتم تنفيذ
بعض هذه املشاريع بالفعل مثل بنك الدم املركزي بالعاصمة املقدسة.
ه -إدخال عدد ( )5جهاز(أوتو فيو) إضافة لعدد ( )45جهاز ( )TANGOاملوجودين حاليا كما تم التوسع يف أجهزة
( )GEL ID- Cardبعدد ( )42جهاز ،كأجهزة آلية لفحوصات فصائل الدم واألجسام املضادة والتوافق يف بنوك
الدم املختلفة.
 مستمر تطبيق نظام الجودة النوعية الخارجية ( )CAPالختبارات فحص الحمض النووي واألجهزة اآللية لفحوصاتفصائل الدم ( )TANGOوبرنامج من رشكة ( )BIORADعيل أعمال بنوك الدم يف عدد ( )24بنك دم مركزي يف جميع
مناطق ومحافظات اململكة.
 اإلعداد والتنفيذ بنجاح لخطة خدمات نقل الدم خالل موســم الحج لعام  1436هـ بمكة املكرمة واملشاعر املقدسةبمشاركة بنوك الدم املركزية والرئيسية من وزارة الصحة والهيئات الصحية األخرى.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 وضع خطة ملركزة خدمات نقل الدم باململكة لالستفادة القصوى من القوي العاملة واألجهزة املتاحة حاليا يف بنوك الدموتطبيق إجراءات الجودة النوعية وإدارة الجودة املستدامة.
 مستمر إعداد بنوك الدم لالشــراك يف برامج االعتماد الخارجي يف مجال بنوك الدم وخاصة برامج الجمعية األمريكيةلبنوك الدم ( )AABBوذلك بالتعاون مع رشكة ()GENERAL ELECTRIC
 مستمر الســعي للحصول عىل االعرتاف لبنوك الدم املركزية من قبل الجمعية األمريكية لبنوك الدم ( )AABBعىل أنيكون ذلك عىل مراحل يف ( )4بنوك دم يف كل من الرياض وجدة والدمام ومكة كمرحلة أويل.
تطوير خدمات نقل الدم باملختربات وبنوك الدم :
تم تبني خطة وطنية لتحفيز املتربعني بالدم وتنفيذ برامج التربع الطوعي للدم يف جميع مناطق ومحافظات اململكة لزيادة
رصيد الدم ومكوناته بصورة آمنه.
 دعم القوى العاملة املتخصصة يف بنوك الدم من خالل زيادة فرص االبتعاث للكوادر السعودية ،وجذب الكوادر يف بنوكالدم وإيجاد برامج خاصة بعلوم طب نقل الدم بالجامعات والكليات الصحية باململكة كتخصص نادر.
 أنشاء بنوك دم مركزية عىل أحدث املواصفات والقياسات العاملية لتكون مراكز للتدريب واملرجعية العلمية والعملية يفطب نقل الدم.
جدول ( )75عدد بنوك الدم وتصنيفها في جميع القطاعات الصحية بالمملكة العام المالي 1437/36هـ:
بنك دم مركزي

بنك دم فرعي

مركز نقل دم

المجموع

وزارة الصحة

24

104

67

195

الهيئات الحكومية األخرى

10

12

18

40

القطاع الخاص

0

23

44

67

المجــــموع

34

١٣٩

١٢٩

٣٠٢

جدول ( )76عدد المتبرعين بالدم خالل العام 1437/36هـ:
النسبة

التبرع التعويضي

النسبة

العدد الكلى للمتبرعين التبرع الطوعي

وزارة الصحة

)%61( 274,408

93,753

%34

180,655

%66

النسبة املئوية %

)%31(140,000

68,320

%49

71,680

%51

القطاع الخاص

)%8(35,000

13,615

%39

21,385

%61

المجموع

449,408

175,688

%39

273,720

%61

التدريب:
 تنفيذ عدد ( )10دورة تدريبية وورش عمل للعام 1436هـ للعاملني باملختربات وبنوك الدم وكان عدد املســتفيدين( )50متدربا لكل دورة.
 القيام دورة لتأهيل الفنيني ملدة ثالثة اشهر وعدد املستهدفني ( )22متدرب من جميع مناطق اململكة. تنفيذ عدد ( )4دورات تدريبية للمكلفني بالعمل خالل فرتة الحج يف العاصمة املقدسة ،وعدد املستهدفني ( )432متدرب.170
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 تنفيذ دورتني تدريبية للمكلفني بالعمل خالل فرتة الحج باملدينة املنورة ،وعدد املستهدفني (.)214 عمل ( )3دورات تدريبية تطبيقية للعمل عىل برنامج اليقظة واالحصاء اليومي ملراقبة مخزون الدم. مستمر استقطاب والتعاقد مع املختصني من الخارج يف مجال طب نقل الدم من أطباء وأخصائيني للعمل يف بنوك الدمبوزارة الصحة وتدريب العاملني املوجودين عىل رأس العمل بها.
اإليفاد الداخيل واالبتعاث الخارجي :
 تجسري ما يقارب من ( )125فني مخترب من حملة الدبلومات الصحية للحصول عىل البكالوريوس يف الجامعات السعودية. ابتعاث ( )33من العاملني باملختربات وبنوك الدم للخارج للحصول عىل درجة املاجستري خالل املرحلة االوىل من العام1437/1436هـ و( )49من العاملني باملختربات ملرحلة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه خالل املرحلة الثانية.
 التدريب عىل الربامج التطويرية لالعتماد والتي منها سياسات وطرق العمل. تأهيل وتدريب مرشيف الجودة باملختربات وبنوك الدم عىل برامج التقييم حســب املعايري واملتطلبات لربنامج االعتماد(.)CAP CHECKLISTS
 تدريب جميع العاملني يف املختربات عىل عملية االرشاف التي تقوم بها الجمعية األمريكية لعلوم األمراض وذلك من خاللاجراء زيارات ارشافيه اولية تحاكي ما تقوم به الجمعية.
االرشاف:
 تنفيذ ( )%70من الربنامج املجدول لخطة زيارات بنوك الدم باململكة للوقوف عيل مستوى األداء ورفع تقارير عن خدماتبنوك الدم بها لتطوير مقارنة ب ( )%55العام 1436/35هـ.
 اإلرشاف الفني عىل املختربات وبنوك الدم بمنطقة مكة املك ّرمة واملشاعر املقدسة وكذلك بمحافظة جدة واالطالع عىل سريالعمل وتقييم مستوى األداء خالل فرتة حج كل عام.
 استمرار الزيارات والتواصل املستمر مع اإلدارات باملناطق لالطالع عن كثب عن حقيقة األوضاع باملناطق.اإلصدارات:
 االشرتاك يف املجالت والدوريات العلمية املتخصصة يف مجال طب نقل الدم. إنشاء البوابة الوطنية للمتربعني بالدم لتسهيل عملية التربع وزيادة عدد املتربعني املتطوعني بالدم.املشاركات:
 عقد امللتقى السنوي لربامج الجودة الخارجية باملختربات بمدينة الرياض بتاريخ  23-22رجب  1436هـ. االشرتاك يف برامج الجودة النوعية الخارجية يف مجال بنوك الدم وخاصة برامج الجمعية األمريكية لبنوك الدم ()AABBوالكلية األمريكية ألطباء علم األمراض (.)CAP
 تنظيم فعاليات للمشاركة يف االحتفال باليوم العاملي للتربع بالدم املوافق  2015/6/14م يف جميع املناطق الصحيةباململكة.
اإلصدارات:
 -إصدار النسخة األوىل من دليل إجراءات العمل لربامج الجودة الخارجية باملختربات وبنوك الدم.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية:
تعترب مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الرشعية التابعة لوزارة الصحة من املراكز التخصصية الرائدة عىل مستوى
اململكة وتتميز بأهميتها يف تقديم الخدمات العالجية والوقائية الخاصة بحاالت التسمم بكافة أنواعه وتعمل لإلسهام يف
الحد من انتشار السموم واملخدرات والتقليل من أثارها السلبية عىل صحة اإلنسان.
كل من (الرياض -مكة املكرمة -املدينة املنورة – الدمام – جدة – القصيم – عســر –
 (يوجد حاليا ً عدد  )9مراكز يف ٍتبوك – جازان ).
ملخص بأهم انجازات الوزارة يف هذا املجال خالل العام 1437/36هـ:

 تشغيل كامل أقسام مراكز الطب الرشعي بمنطقة وتم تأمني األجهزة للمراكز (الرياض وجازان -الضافة مناطق اخرىان وجدت) للقيام بالعمل عىل مدار ( )24ساعة.
 االنتهاء من املرحلة األوىل يف تطبيق برامج الجودة النوعية وذلك من أجل الحصول عىل اإلعتماد من الجمعية األمريكيةلعلم األمراض ( )CAPيف مراكز مراقبة السموم.
 تفعيل خدمة الرد اآليل ( )RVIوتخصيص رقم مجاني ( )8004428800خاص بمراكز مراقبة السموم لتلقي االتصاالتواالستفسارات عن حاالت التسمم وربطه بمركز الطوارئ (.)937
 تدشني حساب خاص ملراكز مراقبة السموم عىل موقعي ( )Face bookو(.)Twitterالتدريب:

 عقد ( )8دورات داخلية استهدفت ( )240متدربا ً من األطباء والصيادلة واملختربات بنسبة  %100من املستهدف.يف مجال الدورات الخارجية :

-عقد ( )3مؤتمرات شارك فيها ( )70متدربا ً من فئات األطباء،الصيادلة واملختربات.

الزيارات الحقلية :

 عمل العديد من الزيارات الحقلية شملت مراكز مراقبة السموم يف جدة ،تبوك ،مكة املكرمة ،الرياض وذلك للوقوف عىلسري العمل بنسبة  %100من املستهدف.
 اإلرشاف عىل مرشوع نظام الربط اإللكرتوني(اوتارا) بني مراكز السموم والجهات املستفيدة من خدماتها.يف مجال املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية :

 املشاركة يف لجنة البت والرتسية يف املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون. املشاركة يف لجنة مرشوع الكشف املبكر عىل املعلمني وطالب املرحلة الثانوية .كما تمت املشاركة يف لجنة الصحة والسلوكالريايض بالرئاسة العامة لرعاية للشباب.
 تشكيل لجنة علمية استشارية من الكفاءات تسند إليها دراسة األمور الفنية والعلمية واالستشارات الفنية بمراكز السموموالوحدات التابعة لها.
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جدول ( )77إحصائية مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية لعام 1436هـ:
مجموع عدد القضايا والعينات واالختبارات :
مركز مراقبة السموم

عدد القضايا

عدد العينات

عدد االختبارات

1

مكة املكرمة

46210

64459

464104

2

املدينة املنورة

18002

30098

208688

3

الرياض

15692

78460

536020

4

جدة

16852

21527

171451

5

الدمام

24343

21527

171451

6

القصيم

15939

22059

66182

7

تبوك

7620

14008

46988

8

عسري

30077

39365

146732

9

جازان

12454

16677

52647

187189

343381

1861236

المجموع

مراكز الطب الشرعي:
وضعت وزارة الصحة خطة اسرتاتيجية يف مجال الطب الرشعي محورها وأهدافها ومشاريعها هي توفري منظومة متكاملة
متطورة لخدمة الطب الرشعي للنهوض بمستواه باململكة لتحقيق معايري عالية محليًّا ودوليًّا وذلك من خالل:
 االرتقاء بنوعية خدمات الطب الرشعي. تطوير القوى العاملة يف الطب الرشعي. توفري منظومة معلومات شاملة وحديثة ذات جودة عالية يف الطب الرشعي.أهم إنجازات الوزارة يف مجال الطب الرشعي يف العام املايل 1437/1436هـ

 االنتهاء بنسبة ( )%100من تصميم مركز طب رشعي مرجعي لخدمة الطب الرشعي بمدينة ومنطقة الرياض.كل من منطقة الباحة ومنطقة جازان ومنطقة نجران بهدف ترسيع البت
 تشكيل ثالث هيئات صحية رشعية جديدة يف ٍيف قضايا األخطاء الطبية.
 تعيني كفاءات سعودية شابة وتفعيل دور املوظفات اإلداريات. تم االنتهاء من إصدار الوصف الوظيفي وأسس إجراءات العمل بنسبة (.)%50 اصدار دليل التحقق واالعتماد املتعلق بتطبيق وتأصيل جودة ونوعية العمل الطبي الرشعي بنسبة (.)%100 وضع آلية إليكرتونية لعمل الطب الرشعي وتحويل جميع أعمال الطب الرشعي إىل برامج إليكرتونية باإلضافة إىل العمليف مرشوع الربط اإلليكرتوني وقد تم االنتهاء من مرشوع الربط بنسبة (.)%30
 إنشاء قاعدة بيانات يف الحاسوب للتقارير الطبية الرشعية الصادرة عن مراكز الطب الرشعي باململكة لعام 1436هـللسنة الحادية عرشة عىل التوايل.
التدريب:

 قامت الوزارة بوضع خطة الربامج التدريبية يف مجال الطب الرشعي داخليا وخارجيا لعام 1436هـ كما هو موضح يفالجداول ( )77( -)76ادناه:
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول رقم ( )78الدورات التدريبية الداخلية في مجال الطب الشرعي:

م

اسم الدورة التدريبية

مكان التنفيذ

تاريخ التنفيذ

1

دورة طب األطفال الرشعي
دورة تطبيق وممارسة الجودة الشاملة يف الطب
الرشعي
ندوة شؤون الهيئات الطبية الرشعية

الرياض

1436/3/27هـ

جدة

1436/5/19هـ

الرياض

1436/7/23هـ

4

ندوة تقييم واقعي ألداء خدمة الطب الرشعي يف
حادثتي الرافعة والتدافع بمني ملوسم حج 1436هـ

جدة

سيتم عقدها يف تبوك ما بني  11 9ربيع
اآلخر عام 1437هـ

5

دورة برامج تطبيقية عىل التعامل مع الكوارث
والتفجريات ،العنف األرسي

مركز الطب
الرشعي بالرياض

4و 5صفر 1437هـ

2
3

جدول رقم ( )79الدورات التدريبية الخارجية في مجال الطب الشرعي:
م

اسم الدورة التدريبية

مكان التنفيذ

تاريخ التنفيذ

1

امللتقى الدويل للعلوم الجنائية

سيول كوريا الجنوبية

مايو 2015م

2

احتفالية كوريا الجنوبية العاملية للعلوم الجنائية

كوريا الجنوبية

اكتوبر 2015م

الزيارات االشرافيه:

 زيارات إرشافيه للمناطق(الطائف ،جدة ،املدينة املنورة والقصيم ،الدمام وجازان).اإلصدارات:

-

174

دليل التحقق واالعتماد ملراكز الطب الرشعي بنسبة .%100
دليل إلجراء التعامل مع الكوارث وقد انتهى الدليل بنسبة .%100
الكتاب اإلحصائي السنوي ألعمال مراكز الطب الرشعي باململكة بنسبة .%100
تقرير الكشف الطب الرشعي (فحص وفيات).
تقرير الكشف الطبي الرشعي (فحص أحياء).
إصدار إحصائية خاصة بالتقارير الصادرة لحاالت الطب الرشعي بنسبة ( )%100من املستهدف.
تم العمل عىل إصدار دليل مهام مراكز الطب الرشعي .بنسبة ( )%70من املستهدف.
عمل لجنة توحيد دليل نسب العجز يف اململكة بنسبة ( )%80من املستهدف.
العمل عىل إصدار دليل تقديم الشكاوى بالهيئات الصحية الرشعية بنسبة  %80من املستهدف.
وضع دليل سياسات وإجراءات عمل الهيئات الصحية الرشعية وأماناتها بنسبة ( )%100من املستهدف.
االنتهاء من وضع وصف وظيفي للعاملني بأمانات الهيئات الصحية الرشعية بنسبة ( )%100من املستهدف.
مــا زال العمل جاريا ً يف وضع هيكلة للهيئات الصحية الرشعية من الناحية الوظيفية والتنظيمية حيث تم إنجاز %30
من املرشوع.

الباب الثالث:
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التغذية:
تقوم وزارة الصحة يف إطار مهامها ومســئولياتها باملتابعة وتكثيف الرقابة بهدف االلتزام بتطبيق التغذية يف املنشآت
الصحية وفق معايري وجودة عالية ووضع الدالئل اإلرشادية للتغذية الصحية للمجتمع لتعديل نمط السلوك الغذائي والحد من
أمراض سوء التغذية بهدف تحقيق رعاية شاملة ومتكاملة للتغذية تسهم يف حماية وتعزيز الصحة بمهنية عالية ومتميزة.

جدول( :)80أهم مؤشرات األداء لإلدارة العامة للتغذية :
أهم مؤشرات األداء لإلدارة العامة للتغذية :

• نســبة الرضا للوجبــات املقدمة للمرىض ومســتفيدي • نسبة افتتاح عيادات التغذية باملستشفيات التي تساعد يف العالج
والحد من مضاعفات األمراض ذات العالقة بالتغذية.
الخدمة(التمريض/املناوبني).
• نسبة حداثة مواقع إعداد الوجبات الغذائية للمستشفيات • نسبة املستشــفيات الصحية التي نالت لقب صديقة الطفل
وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
ومدى مالئمتها لنظام الحاسب (.)HACCP
• نسبة افتتاح عيادات التغذية بمراكز الرعاية الصحية األولية • نسبة تعديل السلوك الغذائي واملمارسات الغذائية الخاطئة....
املرجعية التي تساعد يف العالج والحد من مضاعفات األمراض أ .نسبة الرضاعة الطبيعية.
ذات العالقة بالتغذية.
ب .انخفاض نسبة التقزم والهزال واالنخفاض يف أمراض سوء
• نسبة مراكز الرعاية الصحية األولية التي نالت لقب صديقة
التغذية
الطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
ج .مؤرشات الوزن عند الوالدة.
• نسبة التدريب والتأهيل للقوى العاملة (دورات/ابتعاث  /د .نسبة البدانة
إيفاد).
هـ .نسبة توفري املســتحرضات واملدعمات الغذائية للمرىض
• نسبة أقسام التغذية التي حازت عىل معايري الجودة سباهي
املستفيدين منها.
أو .JCI
و .نسبة توفري املنتجات الغذائية للحاالت املرضية الخاصة.
• نسبة الرد عىل االستفسارات الدولية.

أبرز إنجازات الوزارة يف مجال التغذية للعام  1437/ 36هـ:
 انشاء وتفعيل عيادات التغذية العالجية بمستشفيات وزارة الصحة – عدد ( )20عيادة بنسبة ( )%71من املستهدفمقارنة مع ( )% 53ما تم العام 1436/35هـ.
 بلغ مدى رضـا مستحقي الوجبات الغذائية املقدمة بمستشفيات وزارة الصحة (مرىض/ممرضات/مناوبني /مرافقني) ( )%85مقارنة مع ( )% 82ما تم يف العام 1436/35هـ.تعديل السلوك الغذائي واملمارسات الغذائية الخاطئة:
 بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية لألمراض املتعلقة بالتغذية  120.000وبما نسبته  %52من املستهدف مقارنة ب %41ما تم العام 1436/35هـ.
 بلغ نسبة الرضاعة الطبيعية وسط املواليد  %35للستــة أشهــر األوىل. بلغ نسبة انخفاض التقزم والهزال الغذائي  %3.5والتقزم .%5.8 بلغ نسبة انخفاض اضطرابات عوز اليود .%4.2 -بلغ نسبة انخفاض فيتامني د .%29.7

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول ( :)81ما تم إنجــازه من االهداف والمؤشرات في مجال التغذية خالل العام 1437/1436هـ:

المستهدف
للعام المالي
1437/1436هـ

المتحقق خالل
العام المالي
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

ما تم إنجازه من
األهداف واملؤرشات
خالل العام املايل
1437/1436هـ

 )1فتح وتفعيــل عيادات التغذية
العالجية بمستشــفيات وزارة  28مستشفى  20مستشفى
الصحة.

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1436/1435هـ

البيـــــــــــان

%71

%53

 )2فتح وتفعيــل عيادات التغذية
العالجية بمراكز الرعاية الصحية
األولية.

0

0

0

0

 )3املستشفيات الصحية صديقة
الطفــل لتشــجيع الرضاعة
الطبيعية.

3

0

0

0

املراكز الصحية صديقة
)4
الطفــل لتشــجيع الرضاعة
الطبيعية.

6

0

0

0

 21مليون
 21مليون
كاملة
 )5مدى رضـا مستحقي الوجبات وجبــة
وجبــة كاملة
الغذائية املقدمة بمستشــفيات
(إفطار/
(إفطار/
وزارة الصحــة (مــرىض/
غداء/عشاء) غداء/عشاء)
ممرضات/مناوبني /مرافقني)

%85

%82

 )6تعديــل الســلوك الغذائــي
واملمارسات الغذائية الخاطئة.
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مراجعي
العيادات
الخارجية
لألمراض
املتعلقة
بالتغذية

أ

عدد مراجعي عيادات التغذية
باملستشفيات.

ب

نسبة الرضاعة الطبيعية
وسط املواليد

 %35.1لستــة أشهــر األوىل

ج

نسبة انخفاض التقزم
والهزال الغذائي

 %3.5تقزم  %5.8 /هزال

د

نسبة انخفاض اضطرابات
عوز اليود

120.000

سكان اململكة غالبية السكان

%52

%41

%4.2

00000

هـ

نسبة انخفاض فقر الدم
الغذائي

سكان اململكة

.....

.............

%15.7

و

نسبة انخفاض فيتامني د

سكان اململكة

........

%29.7

%30

ز

نسبة انخفاض فيتامني أ

سكان اململكة سكان اململكة

%0.1

%0.3

ح

مؤرش الوزن عند املواليد

متوسط الوزن عند الوالدة عام 1435هـ 2777جم وكان
حاالت نقص الوزن عند الوالدة أقل من 2500جم هي %8.4

الباب الثالث:
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المستهدف
للعام المالي
1437/1436هـ

المتحقق خالل
العام المالي
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1437/1436هـ

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للعام
1436/1435هـ

البيـــــــــــان

فئة األطفال
فئة املراهقني
فئة الكبار

%0.1
%13.6
%35.5

%0.1
0000
%28.7

%100

%90

%0

%0

%83.3
%71
%66

%55
%28.75
%100

%100

%100

فئة األطفال
نسبة البدانة للفئات العمرية
املراهقني
ط
املختلفة
الكبار
املرىض
 )7نسبة توفري املستحرضات الغذائية
املنومني
جميعهم
الطبية للمرىض باملستشفى والطب
ومرىض الطب
املنزيل:
املنزيل
 )8نســبة توفري املنتجات الغذائية
لم يتحقق
الخاصة للحاالت املرضية الخاصة املرىض غري
للمرىض غري
مثل (مرىض السلياك...الخ) غري املنومني
املنومني
املنومني:
 )9نســبة التدريب والتأهيل للقوى
العاملة
25
30
أ -ابتعاث خارجي:
57
80
ب -إيفاد داخيل (تجسري):
330
500
ج -دورات داخلية:
 28قسم
 -10نسبة أقسام التغذية التي طبقت  28قسم
تغذية
تغذية
نظام الحاسب:
 -11نســبة الرد عىل االستفسارات
واالستشارات الفنية ذات العالقة
بالتغذيــة للــوزارة والهيئــات
واملنظمات الدولية:

جميع
املعامالت
الواردة

جميع
املعامالت
الواردة

%100

%100

ما تم إنجــازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ:

التدريب:
 تنفيذ عدد ( )11دورة تخصصية يف التغذية العالجية وبرامج الرضاعة الطبيعية والتوعية والتثقيف التغذوي بواقع 30متدرب لكل دورة بنسبة  %66من املستهدف.
 االنتهاء من إجراءات عدد ( )25مبتعثا ً خارجيا ً لنيل درجة املاجســتري والدكتوراه يف التغذية العالجية وسالمة األغذيةوتغذية إنسان بنسبه  %83,3من املستهدف مقارنة ب  %55للعام 1436/35هـ.
 االنتهاء من إجراءات عدد ( )57إيفاد داخليا ً لنظام تجسري من فني التغذية إىل أخصائي تغذية عالجية لاللتحاق بجامعتيحائل والقصيم بنسبه  %71من املستهدف مقارنة مع  %28,7تم العام 1436/35هـ.
 عقد ورش عمل لتخفيف امللح والدهون املشبعة مع عدد من الوزارات واإلدارات ذات العالقة.الزيارات الحقلية :
 زيارة عدد ( )86مستشفى بعده مناطق باململكة.املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية:
 املشاركة وحضور ورشة العمل للوقاية ومحاربة السمنة عند األطفال (القاهرة). املشاركة والحضور لورشة العمل املنعقدة بتونس لتخفيف امللح والدهون.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 املشاركة والحضور للمؤتمر الدويل الثاني املعني بالتغذية واملنعقد يف روما (إيطاليا) والخروج بتوصيات للتصدي للوضعالراهن لبعض األمراض املتعلقة بالتغذية.
 املشاركة والحضور يف االجتماع املنعقد يف جنيف ملناقشة العوائق الفنية أمام منظمة التجارة العاملية (مرشوبات الطاقة). املشاركة والحضور يف االجتماع اإلقليمي حول سالمة األغذية املنعقد يف األردن. املشاركة والحضور يف االجتماع اإلقليمي للدول العربية املنعقد يف األردن ملناقشة سوء التغذية لدى األطفال. املشاركة والحضور الجتماع مدراء التغذية لوزارة الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. عقد ورشة عمل ملناقشة تحديث الالئحة التنفيذية لبدائل حليب األم. املشاركة يف املؤتمر السعودي السادس للغذاء والتغذيةاإلصدارات ووسائل التوعية والحمالت واألنشطة التثقيفية:
 تنفيذ عدد ( )11إصدار مطوية توعوية تهدف لتعديل سلوك املجتمع وتصحيح املفاهيم الخاطئة حسب األمراض الشائعةمثل (فقر الدم الغذائي /التغذية والفشل الكلوي املزمن /التغذية السليمة للحامل /الرعاية الغذائية ملرىض السلياك...الخ).
 إعداد وتنفيذ نسبة  %95من دليل املرشد الغذائي السعودي. االنتهاء من الدراسة الوطنية عن مدى انتشار اضطرابات عوز اليود. إصدار دليل مرجعي إلجراءات وسياسات العمل يف املؤسسات الصحية للتغذية العالجية.الوسائل اإللكرتونية:
 عمل تطبيق للهواتف الذكية بمسمى «دليلك لتغذية الرضع» يهدف إىل التثقيف لتغذية الرضع والرضاعة الطبيعية عرببرامج التحميل املجانية.
الوسائل املرئية والنصية واملسموعة:
 عمل (ومضة إعالمية تثقيفية) عن أهمية اإلفطار الصباحي خمسون ثانية. تم عمل «ومضة إعالمية تثقيفية» عن أهمية الرضاعة الطبيعية يف الساعة األوىل خمسون ثانية. بث عدد ( )50,000خمسون ألف رسالة توعوية تغذوية (نصائح وإرشادات). إلقاء عدد ( )86محارضة توعوية تغذوية للمدارس واملراكز الصحية.الحمالت واألنشطة التثقيفية:
 تفعيل األسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية. تفعيل أيام الصحة العاملية (اليوم العاملي للسكر /اليوم العاملي لسالمة الغذاء). -املشاركة مع وزارة الثقافة واإلعالم لتفعيل (مهرجان الطفل العاملي).

ضمان الجودة وسالمة المرضى:
تعمل الوزارة عيل ضمان الجودة النوعية بما يف ذلك وضع املعايــر واملؤرشات الالزمة لتطبيق الجودة النوعية للوصول
باملنشآت الصحية التابعة للوزارة بتحقيق أعىل مستويات الرعاية الصحية لتلبية االحتياجات وتطلعات املستفيدين من
الخدمة ومن اهم برا مج الجودة وسالمة املرىض:
برنامج األحداث الجسيمة -برنامج ادارة املخاطر االكلينيكية  -برامج االعتماد الوطني (( -CBAHIبرنامج االعتماد الدويل
(.)JCI
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الباب الثالث:
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أهم انجازات الوزارة يف مجال الجودة وسالمة املرىض للعام املايل (1436هـ):

اعتماد املستشفيات:
 تجهيز  10مستشفيات ال عادة اعتمادها باالعتماد الدويل (.)JCI العمل عىل إعداد  10مستشفيات للحصول عىل االعتماد الدويل (.)JCI عقد  10ورش عمل لتحضري املستشفيات املستهدفة باالعتماد الدويل (.)JCI العمل لوجود لجنة االعتماد يف كل مستشفى مستهدف باالعتماد الوطني والدويل وعددها  90مستشفى.متابعة برامج الجودة وسالمة املرىض بالوزارة واملديريات وتشمل التاىل:
 تكوين لجان االعتماد يف كل مستشفى مستهدف باالعتماد الوطنني والدويل وعددها  90مستشفى. تدريب للمتدربني يف كل الربامج وعددها ( )14باملستشفيات املستهدفة باالعتماد الوطني والدويل. املراجعة النهائية لعدد ( )100من السياسات واإلجراءات اإلدارية ملستشفيات الوزارة(.)APPsمرشوع الوظائف املطلوبة لضمان الجودة:
 الحصول عيل  10وظائف صحية بنسبة  %27من املستهدف. التعاقد مع  10اطباء استشاري/نائب جودة للمناطق واملستشفيات املختلفة.التدريب يف مجال الجودة:
 عقد عدد ( )18دورة تدريبية عىل برامج الجودة وسالمة املرىض بحضور ( )680مشارك. تدريب الكوادر يف كل الربامج باملستشفيات املستهدفة باالعتماد الوطني والدويل ( )14مستشفى. مراجعة عدد ( )96برنامج دورات تدريبية يف مجال الجودة وسالمة املرىض العتمادها كساعات تعليم طبى مستمر.الزيارات امليدانية:
 القيام بزيارتني ميدانتني للمستشفيات املستهدفة باالعتماد الدويل. ( )10زيارات لإلرشاف عىل الربامج التدريبية للجودة وسالمة املرىض.املشاركات:
تمت املشاركات يف اللجان االتية:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة (لجنة جائزة امللك عبدالعزيز للجودة).
املجلس االستشاري للهيئة االمريكية لالعتماد.
املجلس االستشاري السعودي العتماد املنشآت الصحية.
اللجنة الخليجية للجودة بمجلس وزارة الصحة ملجلس التعاون الخليجي.
لجنة تقييم الجمعيات الطبية السعودية بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
اللجنة العربية للجودة بجامعة الدول العربية.
اللجنة الخليجية لسالمة املرىض.
الحدث التشاوري اإلقليمي بدبي.
لجنة االسرتاتيجية الوطنية للجودة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلصدارات  -تقارير دورية:
· اصدار تقارير الزيارات امليدانية عن جاهزية املستشفيات لالعتماد الدويل.
· اصدار التقارير الفنية عن الزيارات االرشافية ملتابعة االنشطة التدريبية.
· دليل برنامج املراضة والوفيات.
· دليل برنامج املخاطر االكلينيكية.
انشطة اخري:
· تنفيذ فعاليات يوم الجودة خالل االسبوع االول من نوفمرب 2015م.

التمريض:
أهم انجازات الوزارة يف مجال التمريض خالل العام 1437/36هـ:

تطوير نظام التمريض:
 تم حرص القوى العاملة التمريضية بمختلف مسمياتها املكلفني بالعمل خارج مجال التمريض لجميع مناطق ومحافظاتاململكة حيث بلغ اإلجمايل حوايل ( )3731من كوادر املريض.
 املشاركة يف وضع و مراجعة املهام ملختلف املستويات بالهيكل التنظيمي الجديد املقرتح. تحديث بيانات حملة املؤهالت العليا يف مجال التمريض حيث بلغ إجمايل حملة الدكتوراه ( )9و إجمايل حملة املاجستري(.)110
 املشاركة يف وضع معايري توزيع وتحديد االحتياج من الكادر الوطني لفنيات و اخصائيات القبالة بمناطق ومحافظاتاململكة و حرص خريجات برنامج دبلوم القبالة الالتي لم يتم تعيينهن لعدم توفر وظائف بمسمى فني قبالة حيث بلغ
العدد االجمايل الذي تم الرفع به (.)216
 وضع املعايري للتعاقد الخارجي (معايري التعاقد من األردن /السودان /مرص). ايفاد ( 2لجنة) اىل دولة الهند ( 2لجنة) اىل دولة الفلبني حيث بلغ اجمايل الالتي تم التعاقد معهن ( 8,700ممرضة). دعم الحد الجنوبي بالقوة التمريضية الالزمة حسب االحتياج حيث: بلغ اجمايل الدعم اىل مناطق الحد الجنوبي منذ بداية االحداث الحالية  :نجران ( / )879جيزان ( / )710عسري (.)478 تمت مراجعة الــدليل اإلرشادي ملتابعة العمل التمرييض باملراكز الصحية عىل جميع املستويات القيادية التمريضية. تم وضع ضوابط و معايري نقل خدمات الكوادر التمريضية بالتبادل مع الجهات الحكومية األخرى واعتمادها.الدراسات:
 تمت دراسة للحد من الترسب التمرييض من املستشفيات إىل مراكز الرعاية الصحية األولية. تمت دراسة لتحديد احتياجات املناطق و املحافظات من حملة املاجستري و الدكتوراه يف مجال التمريض حسب التخصص. دراسة محتوى الربامج األكاديمية التي تمنح درجة املاجستري للتخصصات املختلفة يف مجال التمريض. عمل دراسة يف الحد من الترسب التمرييض من املستشــفيات إىل مراكز الرعاية الصحية األولية بالتنسيق مع املناطقواملحافظات.
 عمل دراسة عن نسبة السعودة يف التمريض باملناطق واملحافظات بالتنسيق مع املناطق واملحافظات. عمل دراسة عن معدل دوران التمريض بالتنسيق مع املناطق واملحافظات. مراجعة وتحديث برنامج قياس الكفاءة التمريضية بالرعاية الصحية االولية. مراجعة ودراسة مقرتح الدليل االسرتشــادي لربنامج تحقيق فئة التمريض الرشعي الرسيري باململكة لوضع أسسوإجراءات التشغيل والخطة التدريبية للتمريض امللتحق بالربنامج.
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التدريب يف مجال التمريض:
 قامت الوزارة بالعديد من االنشطة التدريبية وورش العمل بهدف تنمية املوارد البرشية يف مجال التمريض.جدول ( : )82الدورات التدريبية خالل العام المالي 1437/36هـ في مجال التمريض :

الدورات التدريبية خالل العام املايل 1437/36هـ
المنطقة

أسم النشاط

تاريخ التنفيذ ومدته

الفئة المستهدفة

العدد

الرياض

ورشة عمل حرص اآلرسة يف وحدات
العناية املركزة لحديثي الوالدة باملنطقة
الوسطى

14ربيع األول1436هـ
(يومني)

رؤساء تمريض وحدة
العناية املركزة لحديثي
الوالدة أو من ينوب عنهم

22

مكة املكرمة

Nursing care for patients on
mechanical ventilation

 20ربيع األول 1436هـ
(يومني)

التمريض العاملني بوحدات
العناية املركزة

44

الرياض

Nursing care of kidney Dialysis

 22ربيع األول 1436هـ
( 3أيام)

التمريض العاملني بوحدات
غسيل الكىل

35

الحدود
الشمالية

Nursing skills in gastrostomy
feeding

 23ربيع األول 1436هـ
( 3أيام)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

الرياض

Nursing care for geriatrics Agefriendly primary health care

 23ربيع األول 1436هـ
( 3أيام)

الطاقم التمرييض العاملني
يف مراكز الرعاية الصحية
األولية

35

جازان

Emergency Resuscitation
Principles

 27ربيع األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

نجران

Nursing skills in IV therapy

 27ربيع األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

تبوك

ورشة عمل حرص اآلرسة يف وحدات
العناية املركزة لحديثي الوالدة بالقطاع
الشمايل

 8ربيع الثاني1436هـ
(يومني)

رؤساء تمريض وحدة
العناية املركزة لحديثي
الوالدة أو من ينوب عنهم

19

الرشقية

Nursing role in medication
Administration and medication
error

 19ربيع الثاني 1436هـ
( 3أيام)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

بيشة

Patient mobilization and safe
transfer

 19ربيع الثاني 1436هـ
( 3أيام)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

القصيم

Pain Assessment and
Management

 22ربيع الثاني 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

الرشقية

ورشة عمل حرص اآلرسة يف وحدات
العناية املركزة لحديثي الوالدة بالقطاع
الرشقي

 28ربيع الثاني1436هـ
(يومني)

رؤساء تمريض وحدة
العناية املركزة لحديثي
الوالدة أو من ينوب عنهم

13

نجران

Patient and family Right and
Responsibilities

 29ربيع الثاني 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

المنطقة

أسم النشاط

تاريخ التنفيذ ومدته

الفئة المستهدفة

العدد

جدة

Foley catheter insertion

 3جمادى األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

الطائف

Basic and advanced airway
management oxygen therapy

 6جمادى األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

عسري

Nursing care in Immunization
and Vaccines: The best
protection

 1جمادى األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف مراكز الرعاية الصحية
األولية

35

الطائف

Nasogastric Tube Insertion for
nursing

 5جمادى األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

املدينة
املنورة

Role of nursing in Internal and
External Disaster

 13جمادى األول 143هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض

35

جازان

Tools for quality improvement
and patient safety

 25جمادى األول 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض-منسقي
الجودة التمريضية

35

 25جمادى األول 143هـ
Trauma management for nursing
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف أقسام الطوارئ

35

 27جمادى األول 143هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

حائل

Basic and advanced ECG for
nurses

 27جمادى األول1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى

35

الرياض

مهارات التمريض يف مقابلة املراجعني

 26جمادى
الثاني1436هـ
(يومني)

رؤساء التمريض يف
العيادات الخارجية
وتمريض الطؤارى

35

الجوف

Nursing care of burns

 30جمادى
الثاني1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى و أقسام
الحروق

35

أبها

Nursing care of wounds

 3رجب 1436هـ
(يومني)

الطاقم التمرييض العاملني
يف املستشفى و أقسام
الجراحة

35

القصيم

Women Health initiative
implications for PHC nurses

 7رجب 1436هـ
(يومني)

تمريض الرعاية الصحية
األولية

35

عسري -
نجران -
جازان

Trauma Management Courses for
Nurses in Southern Regions

 18دورة بتواريخ مختلفة

التمريض العاملني يف الحد
الجنوبي ضمن عملية
عاصفة الحزم

580

تبوك

حفر الباطن Physical assessment for patient

المجموع
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جدول ( )83برنامج تطبيق و قياس الكفاءة التمريضية وتدريب المتدربين بالتعاون مع شركة (أرامكو
السعودية) بالظهران

ورشة عمل برنامج تطبيق و قياس الكفاءة التمريضية وتدريب املتدربني بالتعاون مع رشكة
(أرامكو السعودية) بالظهران
تاريخ تنفيذها

المدة

المناطق المشاركة

العدد

1436/1/17هـ
2014/11/10م

 3أيام

حفر الباطن -مكة املكرمة-عسري-جدة -القريات -الطائف -القصيم

15

1436/2/17هـ
2014/12/9م

 3أيام

حفر الباطن -مكة املكرمة-عسري-جازان -اإلحساء -نجران -القصيم -الطائف

16

1436/2/29هـ
2015/12/21م

 3أيام

القصيم  -حائل – املدينة املنورة – بيشة – الجوف – الحدود الشمالية

14

1436/3/7هـ
2015/12/29م
1436/3/22هـ
2015/01/13م
1436/3/29هـ
2015/01/20م
1436/4/7هـ
2015/01/20م
1436/7/9هـ
2015/04/28م

 3أيام
 3أيام
 3أيام

الباحة – القريات – الجوف – حائل – الحدود الشمالية – القصيم – املدينة
املنورة – حفر الباطن
اإلحساء – الباحة – بيشة – نجران – املدينة املنورة – الطائف – الرياض –
القصيم
اإلحساء – املدينة املنورة  -الباحة – بيشة – حفر الباطن – الطائف – تبوك –
الرياض – جازان

17
18
18

 3أيام

القريات – تبوك – حائل – بيشة – القصيم – جازان – املدينة املنورة

15

 3أيام

حائل -مكة املكرمة -بيشة -جدة – نجران – الرياض – القنفذة – القريات –
تبوك -عسري – الباحة – القصيم -جازان -الحدود الشمالية -اإلحساء -حفر
الباطن –الطائف -الجوف

18
131
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جدول ( )84الدراسات في مجال التمريض:

برامج الدبلومات التخصصية
التخصص

مكان التنفيذ

العدد

دبلوم تقنية القلب و األوعية الدموية

مركز األمري سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم

3

دبلوم فني يف العالج التنفيس

مستشفى امللك فيصل التخصيص بجدة

1

دبلوم العناية بالحاالت الحرجة للكبار

مدينة امللك فهد الطبية بالرياض

2

دبلوم العناية املركزة

مدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة

3

دبلوم العناية القلبية

مدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة

2

دبلوم تمريض األورام

مدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة

2

المجموع

-

13

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإليفاد الداخيل
جدول (: )85عدد الملفات التي تم الموافقة عليه لإليفاد الداخلي وتم تحويلها لإلدارة العامة للتدريب
واالبتعاث :
الدرجة العلمية

العدد

بكالوريوس

809

ماجستري

30

دكتوراه

-

شكل( :)31إحصائية اإليفاد الداخلي للتمريض لعام 1436هـ

184
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شكل( :)32إحصائية طلبات اإلبتعاث الخارجي للتمريض للمرحلة الثانية

املشاركات :
 الرتشيح ملؤتمر اللجنة الفنية الخليجية للتمريض بالكويت تحت شعار التمريض رياده مجتمعية يف مواجهة األمراضالسارية.
 الدعم والتنسيق لالحتفاء بيوم التمريض الخليجي تحت شعار االستثمار يف مهنة التمريض قوة للتغيري. املشاركة يف التنسيق لالجتماع الثالثون للجنة الفنية الخليجية املنعقد يف مدينة جدة املشاركة يف لجنة تقييم الخدمات الصحية يف منطقة عسري ودراسة جميع جوانب الخلل يف املستشفيات . -التجهيز والتنسيق لإلعالن عن انعقاد املؤتمر الخليجي تحت شعار التمريض بني التقدم التقني والبعد اإلنساني.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

شكل( : )33أعداد التمريض الذي تم تدريبهم ونسب اإلنجاز حسب المناطق

الهيئات الطبية والملحقيات الصحية:
تقوم الوزارة بدور محوري يف االستفادة املثىل من املستشفيات التخصصية باململكة ،بما تشتمل عليه من إمكانات برشية
طبية وتقنية عالية املســتوى وتختص بإحالة املرىض بني املســتويات العالجية املختلفة داخل اململكة وخارجها وتقوم
بتسهيل عالج الحاالت التي يتطلب األمر إرسالها للعالج بالخارج من خالل مبدأ ادارة الجودة الشاملة للخدمات الصحية.
أوالً :العالج في الخارج:
جدول ( )86عدد المرضى الذين تم عالجهم في الخارج عام 2015م :

186

الدولة

عدد المرضى

أمريكا

3089

بريطانيا

399

أملانيا

2676

الصني

151

اجمالي

6,315

الباب الثالث:
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شكل( )34اجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب الدولة:

بلغ إجمايل عدد املرىض الذين تم عالجهم بالخارج عام 2015م ( )6,315مريض.
الواليات املتحدة األمريكية كانت األعىل نسبة لعدد املرىض الذين تم عالجهم عام 2015م تليها أملانيا وأوروبا تليها بريطانيا.
جدول ( )87يبين اجمالي عدد المرضى لكل دولة حسب السنة:
إجمالي عدد المرضى لكل دولة حسب السنة
2013

2014

2015

2008

2009

2010

2011

2012

2276

3089

أمريكا

524

560

483

682

1025

1330

399

بريطانيا

103

71

82

119

190

177

340

أملانيا

407

230

244

415

558

888

1701

2676

الصني

0

88

50

45

57

90

71

151

دول اخرى

4

14

11

25

3

4

14

0

إجمالي

1038

963

870

1286

1833

2489

4402

6315

الجدول ( )85أعاله يبني نسبة الزيادة يف اجمايل عدد املرىض الذين تم عالجهم بالخارج يف العام 2015م مقارنة مع العام
2014م حيث بلغت نسبة الزيادة .%30
جدول ( )88عدد المرضى حسب الفئة العمرية خالل العام 2015م:

الفئة العمرية

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اجمالي

من  19 - 1سنة

543

147

710

1400

من  49 - 20سنة

846

140

1221

2207

من  69 - 50سنة

1189

92

628

1909

من  70سنة فما فوق

511

20

117

648

اجمالي

3089

399

2676

6164
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

شكل ( :)35إجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب العمر ودولة العالج عام 2015م

جدول ( )89عدد المرضى حسب مدة المكوث في الخارج خالل العام 2015م:
مدة المكوث

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اجمالي

أقل من  3شهور

405

197

916

1518

أكثر من  3شهور

1101

115

940

2156

مازال تحت العالج

1583

87

820

2490

شكل ( )36عدد المرضى حسب مدة المكوث في الخارج

يالحظ من الجدول ( )86والشكل ( )36ان عدد من املرىض الذين كانت مدة مكوثهم للعالج أكثر من ثالثة شهور أكرب من
عددهم الذين مكثوا أقل من ثالثة شهور.
وان العدد االكرب من املرىض الذين كانت مدة مكوثهم للعالج أقل من ثالثة شهور توجد يف أملانيا.
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جدول()90عدد المرضى حسب التشخيص الطبي خالل العام 2015م :
أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

الصين

اجمالي

أمراض قلب
أمراض باطنية
غدد
أمراض دم
أورام
أعصاب  /تأهيل
أطفال
أمراض نفسية
أمراض جلدية
أنف وأذن
نساء وتوليد
أمراض العيون
جراحة عظام
جراحة عامة
جراحة أعصاب
جراحة تجميل
مسالك بولية
أوعية دموية
زراعة كىل
زراعة كبد
زراعة قلب/رئة
زراعة نخاع
زراعة أمعاء

136
682
21
64
1292
120
146
6
27
20
9
51
185
29
6
37
2
51
13
60
37
86
9

13
63
3
30
95
39
15
0
6
5
17
13
34
12
9
12
9
3
0
1
2
18
0

51
263
8
45
610
337
138
2
27
30
12
65
645
52
220
95
23
21
2
6
2
22
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
44
0
0
0

200
1008
32
139
1997
496
299
8
60
55
38
129
864
93
235
144
34
75
122
111
41
126
9

اجمالي

3089

399

2676

151

6315

شكل ( )37اجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم في الخارج حسب التشخيص عام :2015

يالحظ من الشكل ( )37أعاله أن العدد االكرب من املرىض الذين تم عالجهم يف الخارج عام 2015م كان يف تخصص األورام
يليه األمراض الباطنية يليه جراحة العظام.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

شكل ( )38إجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم في الواليات المتحدة األمريكية
حسب التشخيص عام 2015م

يالحظ من الشكل ( )38أعاله أن العدد األكرب من املرىض الذين تم عالجهم يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 2015م
كان يف تخصص األورام يليه األمراض الباطنية ثم جراحة العظام.
<

شكل ( :)39إجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم في بريطانيا حسب التشخيص لعام 2015م:
<›NLMQ<›^√÷<ìÈ~éj÷]<gäu<^Èﬁ^�ËÜe<ª<‹„q¯¬<#<‡ËÑ÷]<ÓïÜπ]<ÅÇ¬<Í÷^∂c<VDOUE<ÿ”ç
<
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻋﻼﺟﻬﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ
ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

<
<
<
<
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يالحظ من الشكل( )39أعاله أن العدد األكرب من املرىض الذين تم عالجهم يف بريطانيا عام  2015كان يف تخصص األورام
يليه األمراض الباطنية يليه األمراض العصبية والتأهيل.

الباب الثالث:

الخدمات الصحية 191
<

ألمانيا حسب التشخيص لعام 2015م:
<ª<‹„q¯¬<#<‡ËÑ÷]<ÓïÜπ]<ÅÇ¬<Í÷^∂c<VDتم عالجهم في
إجمالي عدد المرضى الذين
شكل (:)40
_<›NLMQ<›^√÷<ìÈ~éj÷]<gäu<^Èﬁ^π
PLE<ÿ”ç
<
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻋﻼﺟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ
ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ

700
600
500
400
300
200
100
0

<
<

يالحظ من الشكل ( )40أعاله أن العدد األكرب من املرىض الذين تم عالجهم يف أملانيا عام 2015م كان يف تخصص جراحة
العظام يليه األورام يليه األمراض العصبية والتأهيل.
جدول ( )91عدد المرضى حسب قرار العالج خالل العام 2015م :

<

قرار العالج

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اجمالي

أمر سامي

1752

129

1049

2930

قرار هـ ط ع

1337

270

1627

3234

شكل ( :)41عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب قرار العالج لعام 2015م
<›NLMQ<›^√÷<t¯√÷]<Ö]ÜŒ<gäu<tÖ^§^e<‹„q¯¬<#<‡ËÑ÷]<ÓïÜπ]<ÅÇ¬<VDPME<ÿ”ç

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻋﻼﺟﻬﻡ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺣﺳﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ

3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750

ﺃﻣﺭ ﺳﺎﻣﻲ
2930

ﻗﺭﺍﺭ ﻫـ ﻁ ﻉ
3234

ﺳﻠﺳﻠﺔ۱

يالحظ من الشكل( )41أعاله عدد املرىض الذين عولجوا يف الخارج يف العام 2015م بأمر سامي واملرىض الذين عولجوا
بقرار من الهيئة الطبية العليا.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

عدد الوفيات -جدول( )92خالل العام 2015م :
أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اجمالي

عدد

125

12

87

224

نسبة مئوية

%4,04

%3,1

%3,3

%3,6

بلغ مجموع عدد الوفيات ( )224متوىف بنسبة ( )%3,6من إجمايل عدد املرىض معظمهم كانوا يف الواليات املتحدة األمريكية
بنسبة ( )%4,04من مجموع املرىض الذين عولجوا بها.
( )8التكلفة اإلجمالية للعالج يف الخارج (الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا) عام 2015م (بالريال السعودي):
جدول( )93يوضح التكلفة اإلجمالية للعالج في الخارج (بالريال السعودي) خالل العام 2015م:

الدولة

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

إجمالي

التكلفة
(بالريال السعودي)

2,935,760,544

231,825,166

1,169,499,349

4,337,085,059

شكل ( :)42إجمالي تكلفة عالج المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب دولة العالج لعام 2015م :
<<›NLMQ<›^√÷<t¯√÷]<Ì÷ÊÅ<gäu<tÖ^§^e<‹„q¯¬<#<‡ËÑ÷]<ÓïÜπ]<t¯¬<ÌÀ◊”i<Í÷^∂c<VDPNE<ÿ”ç
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﻋﻼﺟﻬﻡ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺣﺳﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼(
3500

3000

2935

2500

2000

1500
1169
1000

500
231
0

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ

ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

<
<

يالحظ من الشكل( )42أعاله بأن التكلفة اإلجمالية للعالج يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وأملانيا عام 2015م
بلغت ( )4.337.085.059رياالً ،كانت أعىل تكلفة للمرىض الذين عولجوا يف الواليات املتحدة األمريكية تليها أملانيا.
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جدول ( )94متوســط التكلفة للمريض المعالــج في الخارج (الواليــات المتحدة األمريكيــة والمملكة المتحدة
وألمانيا) في العام 2015م (بالريال السعودي):

الدولة

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

متوسط التكلفة بالريال السعودي

874,115

581,015

437,033

<

<tÖ^§]<ª</^√π]<òËÜ€◊÷<ÌÀ◊”j÷]<ºâÁj⁄<DPOE<ÿ”ç

للمريض المعالج في الخارج:
شكل ( )43متوسط التكلفة
<
<
<
<
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻣﺭﻳﺽ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺣﺳﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ
1000
900

874.115

800
700
581.015

600
500

437.033

400
300
200
100
0

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ

ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ

<

يالحظ من الشكل( )43أعاله أن أعىل متوســط تكلفة للعالج يف الخارج عام 2015م كان يف الواليات املتحدة األمريكية
( )874ألف ريال للمريض الواحد ،يليه يف اململكة املتحدة ( )581ألف ريال للمريض الواحد ،بينما أقل متوسط تكلفة كان
يف أملانيا ( )437ألف ريال للمريض الواحد.
جدول( )95مقارنة التكلفة اإلجمالية للعالج في الخارج (في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة
المتحدة وألمانيا) لألعوام 2015 - 2008م (بالريال السعودي):

إجمالي تكلفة العالج في الخارج لكل دولة حسب السنة (بالريال السعودي)
2010

2011

2012

أمريكا

221.583.068

516.047.678

580.613.460

2013

2015

2014

2.700.143.140 2.055.114.680 977.852.336

بريطانيا

34.591.416

31.426.589

12.110.000

89.336.247

109.988.046

ألمانيا

28.391.087

78.556.010

211.104.090

285.133.306

1.169.499.349 811.538.494

إجمالي

284.565.571

626.030.277

4.101.467.655 2.976.641.220 1.352.351.889 803.827.550

231.825.166

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

<

شكل ( :)44مقارنة التكلفة اإلجمالية للعالج في الخارج(في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة
D^Èﬁ^π_Ê<ÏÇvjπ]<Ì”◊€π]Ê<ÌÈ”ËÜ⁄˘]<ÏÇvjπ]<l^Ë˜Á÷]<ªEtÖ^§]<ª<t¯√◊÷<ÌÈ÷^∂˝]<ÌÀ◊”j÷]<ÌﬁÖ^œ⁄
<VDPPE<ÿ”ç
لألعوام من 2015 - 2010م
وألمانيا)
÷˙¬<›NLMQ<I<NLML<‡⁄<›]Á
<
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ)ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ(

ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﻣﻥ ۲۰۱٥ - ۲۰۱۰ﻡ
)ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ(

4500
4101
4000
3500
2977

3000
2500
2000
1352

1500
1000
626
500

804

285

0

ﻋﺎﻡ ۲۰۱۰

ﻋﺎﻡ ۲۰۱۱

ﻋﺎﻡ ۲۰۱۲

ﻋﺎﻡ ۲۰۱۳

ﻋﺎﻡ ۲۰۱٤

ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥

<

بمقارنة التكلفة اإلجمالية للعالج يف الخارج (يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا) يف األعوام من (– 2010
2015م) تتبني الزيادة املضطردة يف تكلفة العالج ،حيث بلغت نسبة ( )1,124مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت %45,6
يف العام 2015م مقارنة مع العام 2014م.
شكل ( )45يبين تكلفة العالج بالخارج عام 2015م حسب التشخيص:

<

<ìÈ~éj÷]<gäu<›NLMQ<›^¬<tÖ^§^e<t¯√÷]<ÌÀ◊”i<∞fË<DPQE<ÿ”ç
<
<
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻋﺎﻡ ۲۰۱٥ﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ
)ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ(

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

<

يالحظ من الشــكل ( )45أعاله بأن أعىل تكلفة للعالج يف الخارج عام 2015م كانت لعالج مرىض األورام يليهم مرىض
األمراض الباطنية يليهم مرىض جراحة العظام.
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ثاني ًا  :األوامر السامية الكريمة
جدول ( )96عدد األوامر السامية الكريمة (الديوان الملكي) للعالج في الخارج عام 1436هـ
األوامر السامية الكريمة (الديوان الملكي)

عدد

عدد املنفذ

1826

غري منفذ

585

إجمالي

2411

جدول ( )97اسباب عدم تمكن اإلدارة من تنفيذ بعض األوامر السامية الكريمة :

لم تتوفر وسيلة اتصال ولم يراجع
تم االتصال ولم يرد ولم يراجع
تم االتصال وطلب املتطلبات املطلوب تقديمها من قبله ولم يتابع ولم يستكمل
راجع الحقا ً وقام بإحضار املتطلبات املطلوب تقديمها من قبله ولم يتابع ولم يستكمل
تم االتصال وأفاد بأنه تم عالجه باململكة
تم االتصال وتمت اإلفادة بأنه انتقل إىل رحمة الله

ثالث ًا  :الهيئة الطبية العليا
جدول( :)98عدد قرارات الهيئة الطبية العليا عام 1436هـ :

اجمايل عدد القرارات الصادرة

14259

عدد قرارات العالج بالخارج

7554

عدد قرارات العالج بالخارج أول مرة

3608

عدد قرارات العالج بالخارج تجديد

3946

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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1

الرياض
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4
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456 1507 534 298 287 149
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قلب

م اوعية اجمالي
تأهيل
ج
ج
باطنية
أ
أورام أورام
أنف نساء
ز كلى ز كبد ز نخاع ز قلب
ج أعصاب
عيون عظام نفسية
أ دم
بولية د
طبي
عامة تجميل
صلبة دم عصبية واطفال
وأذن وتوليد

عدد الحاالت المحولة من الهيئات الطبية للمستشفيات العامة والتخصصية داخل المملكة حسب التشخيص عام 1436هـ

جدول ( :)99عدد الحاالت المحولة من الهيئات الطبية للمستشفيات العامة والتخصصية داخل المملكة
حسب التشخيص عام 1436هـ
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جدول( :)100عدد الحاالت المحولة من الهيئات الطبية للعالج خارج المملكة حسب التشخيص عام 1436هـ
عدد الحاالت المحولة من الهيئات الطبية للعالج خارج المملكة حسب التشخيص عام
1436هـ

قلب

أنف وأذن

نساء وتوليد

أ دم
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التوعية الصحية وتعزيز الصحة:
تهدف الوزارة لتمكني املجتمع افراد و جماعات لتبني انماط حياة صحية والحد من السلوكيات املهددة للصحة من خالل
برامج لتعزيز الصحة تتسم بالتكامل مع جميع القطاعات ذات العالقة ،وتسعى إىل كسب تأييد املجتمع وصانعي القرار
لتساهم يف تطوير السياسات واإلجراءات الصحية املتبعة وذلك من خالل:
 توفري املوارد البرشية وبناء قدرات العاملني. تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بأعمال التوعية وتعزيز الصحة داخل الوزارة. تمكني وإرشاك املجتمع فيما يخص اتخاذ القرارات املتعلقة بالسلوكيات الصحية. الرشاكة وبناء الشبكات وتبادل الخربات مع الجهات ذات العالقة (حكومي – خاص – مؤسسات املجتمع املدني). حث الجهات ذات العالقة والتعاون معها يف إجراء الدراسات واألبحاث العلمية املتعلقة بالتوعية وتعزيز الصحة. تنفيذ برامج وانشطة التوعية وتعزيز الصحة ضمن أسس ومبادئ جودة العمل ىف املجال الصحي. متابعة كل جديد يف مجال التوعية وتعزيز الصحة واالستفادة منه من خالل عقد الندوات واملؤتمرات اإلقليمية والدوليةواملشاركة فيما هو موجود فعيل.
اهم انجازات الوزارة يف مجال التوعية الصحية وتعزيز الصحة خالل العام املايل  1437/36هـ

سلسلة تعزيز الصحة للبالغين:

تهدف الوزارة من خالل السلسلة إىل العمل عىل رفع مستوى املعرفة واالهتمام لدى البالغني يف املجتمع وخصوصا مراجعي
املراكز الصحية واملستشفيات بجوانب تعزيز الصحة يف هذا النشاط تم االتي:
 إعداد وطباعة وتوزيع عدد ( 12.000.000اثني عرش مليون) مطوية ،اشتملت عىل معلومات ونصائح توعوية تحت اثنيعرش عنوان هي( :غذاؤك – امللح – التسوق الصحي – النشاط البدني – الفم واألسنان – الحمية اإلعالمية – الكوليسرتول
– السكري – ارتفاع ضغط الدم – متالزمة األيض – هشاشة العظام – اإلنفلونزا املوسمية)
 إعداد وتوزيع وطباعة عدد ( )275.000بوسرتبرنامج التوعية الصحية بالحج لعام 1436هـ:

إعداد وإنتاج وتوزيع مواد تثقيفية كالتايل:
 ( 2مليون) مطوية.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

( )716رول آب. ( )767بنر. ( )5297بوسرت. ( )10لوحات طرق (يوني بول). ( )47800كمامة طبية. ( )70640معقم ايدي. ( )68960مظلة شمسية. توزيع ( )125شاشة الكرتونية ثابتة. توزيع ( )4لوحات متحركة « سيارات». توزيع ( )9770نسخة من كتيب صحتك يف الحج. إعداد وإرسال رسائل صحية نصية عىل جميع شبكات الجوال باملشاعر املقدسة.األسبوع الخليجي لتعزيز الصحة تحت عنوان « الوقاية من السمنة»:

اهتم االسبوع بخفض نسب اإلصابة بزيادة الوزن والسمنة ومن خالل األنشطة املختلفة لهذا الحدث وبالتعاون مع الجهات
ذات العالقة تم إعداد وإنتاج وتوزيع التايل:
 ( 170الف) بوسرت. ( )1.950.000مطوية. ( )900رول آب.( )1000كاب.( )1000تي رشت. ( )1000عداد خطوات. -إنشاء موقع إلكرتوني .

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي:
تم أنشأ املركز الوطني للطب البديل والتكمييل حسب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم ( )236بتاريخ  1429-8-10هـ يف
اطار اهتمام الوزارة بالطب البديل والتأهييل ،ليكون ضمن وزارة الصحة ويعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية يف كل ما
يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكمييل ،كما وأنه يرتبط بوزير الصحة مبارشة وتخصص ميزانية للمركز ضمن ميزانية
وزارة الصحة.
أهم إنجازات الوزارة في مجال الطب البديل للعام المالي 1437/36هـ:

 إعداد معايري ترخيص ممارسات الطب البديل والتكمييل. تسجيل وتصنيف أكثر من ( )30ممارس من مماريس الحجامة املدربني واملؤهلني. الرتخيص املبدئي لعدد من عيادات الحجامة (ما يقارب 20عيادة حجامة) يف كل من خميس مشيط ،جدة ،مكة املكرمة،حائل ،الرياض ،ينبع ،القصيم ،القريات.
 التعاون مع الجهات ذات العالقة مثل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني والرئاسة العامة لرعاية الشباب للح ّد مناملمارسات غري املرخصة للطب البديل والتكمييل التي تقدم يف املنشآت الخاضعة إلرشافهم مثل الفنادق واملنشآت الرياضية.
 التعاون مع وزارة الداخلية لضبط املمارسني غري املرخصني للطب البديل والتكمييل. اعتماد املركز الوطني للطب البديل والتكمييل كجهة مانحة لخطابات التأييد من وزارة العمل. البدء يف إعداد مقرتح مرشوع ضوابط تنظيم طب األعشاب.198
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البحوث والدراسات يف مجال الطب البديل:
 دراسة رسيرية ملقارنة الطريقة األسيوية والطريقة املحلية للحجامة. عمل بحث عن دور املريض يف اتخاذ القرار يف الطب التكمييل. عمل بحث خيارات املريض من منظور الطب التكمييل. عمل دراسة عن استخدام الحجامة يف عالج االم أسفل الظهر غري املحددة دراسة رسيرية.األوراق واملنشورات العلمية:
 عمل مراجعة منهجية الستخدامات الطب التكمييل يف األمراض النفسية. استخدام املراجع الرمادية (الغري منشــورة يف قواعد املعلومات الطبية) يف ايجاد الرباهني العلمية للطب التكمييل و تمتقديمها يف املؤتمر العاملي لبحوث الطب البديل والتكمييل ميامي -الواليات املتحدة األمريكية 2014م وت ّم نرشها يف مجل
الطب البديل والتكمييل.
 عمل مراجعة منهجية الستخدامات الحجامة يف عالج الصداع النصفي نرش يف مجلة (فاكت) لعالج الطب التكمييل 2015م. ورقة علمية قدمت يف مؤتمر بحوث الطــب التكمييل يف كوريا الجنوبية 2015م عن تقييم عيادات الحجامة املدمجة يفمستشفيات وزارة الصحة..
 تقرير فني 2015م عن دراسة االستثمار يف القطاع الخاص يف مجال الطب البديل والتكمييل :الواقع -التحديات -الرغبات.التدريب :
 تم إعداد دليل اعتماد األنشطة العلمية للطب البديل والتكمييل.واخصائي طب بديل
 تم تدريب اكثر من  120كادر يف مجال الحجامة يشمل( :أطباء واخصائي عالج طبيعي ،وتمريض،ّ
وفنيي عالج طبيعي ،وتمريض ،وفنيي طب بديل وتكمييل).
وتكمييل،
ّ
 تجهيز وإعداد قاعة تدريب للرجال وأخرى للنساء بأحدث األجهزة واملعدات الالزمة للتدريب.الزيارات امليدانية:
 زيارة كريس أبحاث الطب النبوي بجامعة امللك عبد العزيز بجدة. زيارة كريس االعجاز العلمي للطب النبوي بجامعة طيبة.ورش العمل واللقاءات العلمية:
 إقامة ورشة عمل خاصة بالعالج التجانيس باملركز الوطني للطب البديل والتكمييل. املشاركة يف النشاط الحقيل عن الطب البديل والتكمييل لطالب كلية الطب بجامعة الدمام.التوعية واإلعالم واإلصدار:
 إعداد وطباعة وتوزيع كتيب عن الكوليسرتول والطب البديل والتكمييل. إعداد وطباعة وتوزيع كتيب عن دمج الطب التكمييل والطب البديل بالطب الحديث – رؤية حضارية وإسالمية. إعداد وطباعة وتوزيع كتيب عن ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة لألفراد واملؤسسات. نرش العديد من األخبار التوعوية عرب الصحف الورقية واإللكرتونية حول ممارسات الطب البديل والتكمييل. اعداد املواد التوعوية (رسائل صحية ،كارتون ،أفالم توعوية) وإنشاء مواقع للتواصل االجتماعي النطالق الحملة الوطنيةالتوعوية األوىل للطب البديل والتكمييل.
 تزويد وتوســيع مكتبة للطب البديل والتكمييل باملقر الجديد للمركز وتحتوي عــى عدد من الكتب الطبية والعلميةاملتخصصة بالطب البديل والتكمييل باللغتني العربية واإلنجليزية.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

يف مجال التعليم الجامعي:
 تدريس منهج مقدمات يف الطب البديل والتكمييل لطالب كلية الطب باملجمعة للسنة الثالثة عىل التوايل. إقامة ورشة عمل عن إدخال مناهج /مسارات للطب البديل والتكمييل يف كليات الطب والعلوم الصحية وبرنامج االبتعاثالخارجي.
 إعداد مسودة مقرتح إلدخال الطب البديل والتكمييل ضمن مناهج كليات الطب والكليات الصحية األهلية باململكة.مجال نظم وقواعد املعلومات:
 االشرتاك بقواعد معلوماتية علمية عاملية خاصة بالطب البديل و التكمييل. اتاحة قاعدة املعلومات العلمية والبحثية يف املركز ألعضاء اللجنة الخليجية للطب التكمييل بدول مجلس التعاون.املشاركات:
 عقد( )3اجتماعات للجنة الوطنية للتنسيق يف مجال الطب البديل والتكمييل. عقد( )6اجتماعات للجنة االستشارية للطب البديل والتكمييل. -املشاركة يف وضع الخطة الخليجية االسرتاتيجية (املحدثة) للطب البديل والتكمييل (.)2020/2016

الخدمات الصحية بالحج:
تهدف الوزارة اىل تقديم افضل خدمات صحية وعالجية ووقائية متميزة ذات كفاءة عالية لكافة الحجاج واملعتمرين خالل
موسم الحج والعمرة وذلك من خالل:
 تهيئة وتجهيز جميع املرافق الصحية املشاركة خالل موسم الحج والعمرة سواء الدائمة منها أو املوسمية. استقطاب الفئات اإلدارية والفنية لتشغيل كافة املرافق الصحية املشاركة. مراقبة ومتابعة الوضع الوبائي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووضع االشرتاطات واإلرشادات الصحية ملنع دخولأو انتشار األمراض الوبائية واملعدية.
 استكمال كافة الخدمات املساندة للخدمة العالجية والوقائية متمثلة باملشاريع والتموين الطبي واملختربات والتجهيزاتوغريها من الجهات األخرى.
أهم مؤرشات األداء :

 خلو موسم الحج من األمراض الوبائية. نتائج االستبيانات من قبل متلقي الخدمة من الحجاج أو املعتمرين أو املشاركني. نتائج االجتماعات واللقاءات السنوية مع مسئويل وممثيل بعثات الحج.اهم االنجازات يف موسم الحج للعام 1436هـ :

أوالً :الخدمات الوقائية:

 تم النجاح يف توفري الوقاية واملكافحة لألمراض املعدية واألوبئة من خالل املراقبة الوبائية املستمرة لألمراض عىل جميعاألصعدة الدولية واإلقليمية واملحلية ومعرفة احتماالت األمراض التي يمكن أن تحدث منها األوبئة وبنا ًء عليه يتم تحديد
أي أمراض أخرى تستجد أهميتها.
 إعداد الدليل الوقائي ملوسم الحج. تم بنجاح املراقبة الوبائية لألمراض عىل جميع األصعدة الدولية واإلقليمية واملحلية. تم توفري التطعيمات واللقاحات الالزمة لتطعيم حجاج الداخل والعاملني بالجهات ذات العالقة بخدمة الحجاج خاللموسم الحج.
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 تم تحديث االشــراطات الصحية وموجهات العمل وتعميمها عىل جميع الجهات ذات العالقة والتي يجب توفرها قبلالحصول عىل تأشرية الدخول إلداء الحج والعمرة حيث تم تطبيق االشرتاطات الصحية عىل جميع الحجاج القادمني عرب
منافذ اململكة لتحقيق شعار (الوقاية خري من العالج) وهي:
الحمى الصفراء Yellow Fever:
 تطبيق االشرتاطات الصحية من القادمني للعمرة او الحج من الدول املعلنة موبوءة بالحمى الصفراء (املذكورة ادناه)تقديم شهادة تطعيم صالحة ضد هذا املرض طبقا للوائــــح الصحية الدولية تفيد بتطعيمهم ضد هذا املرض قبل
وصولهم للمملكة بمدة ال تقل عن ( )10أيام.
الدول املوبوءة بالحمى الصفراء هي:

أنجوال  -بنني  -السودان -جنوب السودان  -السنغال  -بوركينا فاسو  -جمهورية أفريقيا الوسطى  -الكامريون  -بورندي
 تشاد  -أوغندا  -الكنغو  -كوت ديفوار  -سرياليون  -إثيوبيا -الكنغو الديمقراطية  -الجابون  -جامبيا  -غانا  -غينيا -غينيا االستوائيـة  -غينيا بيساو  -توجو  -كينيا  -ليبرييا  -النيجر  -نيجرييا  -مايل  -موريتانيا  -رواندا  -اإلكوادور  -جيانا
الفرنسية  -الربازيل  -بوليفيا  -سورينام  -بريو  -بنما  -ترينداد وتوباجو  -فنزويال  -كولومبيا  -األرجنتني  -باراجواي.
الحمى املخية الشوكية: Meningococcal Meningitis
القادمون من كافة دول العالم:

تطبيق االشرتاطات الصحية من كل قادم للعمرة او الحج أو للعمل املوسمي بمناطق الحج من أي دولة تقديم شهـادة
تطعيم سارية املفعول ضد الحمى املخية الشوكية تثبت تطعيمه ضد هذا املرض (قبل قدومه للمملكة بمدة ال تقـل عن 10
أيام وال تزيد عن  3سنوات) كرشط للحصول عىل تأشرية الحج أو العمرة أو العمل املوسمي عىل أن تتوىل الجهة الصحية
يف البلد القادم منه التأكد من اتمام عملية التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (.)ACYW135
القادمون من دول الحزام األفريقي وهي:

باإلضافة إىل تطعيمهم يف بلدانهم يتم إعطائهم العالج الوقائي يف منافذ الدخول يف اململكة وهي :السودان -جنوب السودان
 مايل  -بوركينا فاسو  -غينيا  -غينيا بيساو  -نيجرييا  -أثيوبيا  -ساحل العاج  -النيجر  -بنني  -الكامريون  -تشاد -ارترييا  -جامبيا  -السنغال  -أفريقيا الوسطى.
شلل االطفال : Poliomyelitis
تطبيق االشــراطات الصحية من القادمني من الدول املذكورة أدناه تقديم شهادة بالتطعيم بلقاح شلل االطفال الفموي
( )Oral Polio Vaccineقبل قدومهم للمملكة بستة اســابيع وسوف يتم إعطائهم جرعة أخرى من لقاح شلل االطفال
الفموي عند وصولهم للمملكة بغض النظر عن أعمارهم ..ومن هذه الدول ما ييل:
(باكستان ،أفغانستان ،نيجرييا ،الكامريون ،النيجر ،تشاد ،أثيوبيا ،سوريا ،الصومال ،كينيا ،اليمن ،فلسطني  -قطاع غزة
والضفة الغربية وعرب  ،- 48غينيا ،العراق).
االنفلونزا املوسمية: Seasonal Influenza
 اوصت وزارة الصحة السعودية كل قادم للعمرة أو الحج بالتطعيم بلقاح االنفلونزا املوسمي خصوصا ً املصابني بأمراضمزمنة (أمراض القلب ،أمراض الكىل ،أمراض الجهاز التنفيس ،أمراض األعصاب ،مرض السكري) ،مرىض نقص املناعة
الخلقية واملكتسبة واألمراض االستقالبية ،الحوامل ،االطفال أقل من خمسة ( )5سنوات وذوي السمنة املفرطة.
التوعية الصحية بالحج:
 تم التأكيد عىل السلطات الصحية بالدول التي يقدم منها معتمرون بتوعية حجاجها ومعتمريها عن األمراض املعديةالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

(أنواعها ،أعراضها ،طرق انتقالها ،مضاعفاتها و سبل الوقاية منها).
 تم إعداد برامج التوعية الصحية التي تتضمن اإلرشادات واالشرتاطات الصحية بمختلف اللغات مع الرتكيز عىل األمراضالشائعة بالحج والتسمم الغذائي وطرق الوقاية منها
تم توزيع النرشات التثقيفية للحجاج خالل (شاشات عرض  -لوحات إعالنية متحركة يف مداخل املرافق الصحية -تليفزيونات
 أرشطة تسجيل بعدة لغات  -املطبوعات (النرشات ،امللصقات).يف مجال مكافحة العدوى تم االتي:
 حرصت الوزارة عىل اختيار العاملني من ذوي الخربة والكفاءة بالعمل وتدريبهم عىل كيفية الوقاية من العدوى واستخداماألجهزة الخاصة بذلك.
 تمت مراجعة وتقييم املعايري القياسية وأنظمة وأساليب العمل وسياسات التشغيل ذات العالقة بمكافحة العدوى باملرافقالصحية.
 تم توفري جميع االحتياجات والتجهيزات الالزمة لتطبيق برامج وسياسات مكافحة العدوى والتعقيم املركزي باملواصفاتاملعتمدة باملرافق الصحية.
 تم متابعة التوزيع املثايل للعاملني يف مجال مكافحة العدوى والعمل بالتنسيق مع اللجان األخرى عيل توفري املختصنييف مكافحة العدوى والتعقيم لجميع املرافق الصحية.
 تم اإلعداد املبكر للخطة الوقائية وتقييمها وإجازتها وانفاذها كالتايل:املرحلة االوىل:

 املراقبة الوبائية املستمرة للمستجدات الوبائية وتطبيق إجراءات مبكرة ويشمل ذلك: متابعة املوقف الوبائي العاملي والداخيل لألمراض املعدية رسيعة االنتشار واألمراض التي تخضع للوائح الصحية قبلوأثناء وبعد موسم الحج.
 االكتشاف املبكر واالستقصاء الوبائي للحاالت واتخاذ اإلجراءات الوقائية. إصدار وتعميم االشــراطات الصحية الواجب توفرها يف القادمني يف موسم الحج حسب املتغريات الوبائية العاملية عىلجميع الجهات ذات العالقة.
 حمالت التطعيم للمواطنني واملقيمني واملشاركني يف برنامج الحج من مختلف القطاعات. توزيع العالج الوقائي يف املنافذ للقادمني من الدول ذات الوبائية العالية لبعض األمراض وجميع حجاج الداخل واملشاركنييف برنامج الحج عند انتهاء املوسم قبل عودتهم لديارهم.
املرحلة الثانية:

املرحلة التنفيذية وتتضمن هذه املرحلة اآلتي:
 تم تنفيذ أعمال املراقبة يف املنافذ للتأكد من توفر االشــراطات الصحية يف القادمني إضافة إىل األعمال الوقائية الالزمة(تطعيم ورصف العالج الوقائي والتوعية الصحية).
 تمت مبارشة جميع الفرق الوقائية يف مواقع عملها والقيام باألنشطة الوقائية. تم رصد ومتابعة املوقف الوبائي لألمراض املعدية بني الحجاج ومعرفة أسباب أي متغريات تطرأ وإجراء التقويم الالزمللخطة الوقائية حسب املستجدات.
 تم التبليغ الفوري عند االشــتباه بأي من األمراض املعدية وإجراء االستقصاء الوبائي واإلجراءات الوقائية الالزمة ملنعانتشار العدوى حسب املستجدات.
 تم اإلبالغ الفوري عن حاالت التسمم الغذائي وإجراء التقيص للحاالت التي يتم اكتشافها وتنفيذ الله. تم التقييم املستمر للموقف الوبائي ورفع تقارير عن الوضع الوبائي بصفة دورية ومستمرة.202
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املرحلة الثالثة:

بعد انتهاء موسم الحج من ويتم خالل هذه املرحلة:
 تم تنفيذ برنامج املراقبة الصحية للحجاج أثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم عرب املنافذ املختلفة. استمرار متابعة املوقف الوبائي لألمراض املستهدفة بمناطق الحج ومتابعة اإلجراءات الوقائية املتخذة.ثاني ًا :الخدمات العالجية بالحج:

تم ما ييل:
 توفري االحتياجات والتجهيزات الالزمة للتعامل مع جميع الحاالت وكذلك تصاعد درجات الحرارة خالل موسم الحج لهذاالعام واملواسم القادمة عىل أن تكون بداية العمل فيها طبقا ً لخطة العمل املحددة ملناطق الحج.
 تعترب الفرتة ما قبل ( )12/7مرحلة تحضريية يف جميع املرافق املشــاركة يف خطة الوزارة إلعداد وتجهيز وتشــغيلتجريبي لجميع الخدمات املقدمة من خالل املرافق الصحية باملشاعر املقدسة والتأكد من استكمال جميع االحتياجات
طبقا ً للخطط والربامج املعمول بها من توفر جميع التجهيزات واألدوية واملستلزمات الطبية وتدريب العاملني عىل تشغيل
األجهزة الطبية باملرافق الصحية.
 تم تحديد بداية ونهاية عمل وتشغيل املرافق الصحية باملشاعر املقدسة عىل النحو التايل ما لم تحدث أي حاالت طارئة(ال سمح الله) يتم التعامل معها يف حينه طبقا لحاجة العمل:
 تم تدريب العاملني عىل كيفية التعامل مع النفايات الطبية. املرافق الصحية بمني (املستشفيات واملراكز الصحية) بداية يوم ( )12/8وحتى مساء يوم( )12/13ماعدا مستشفىالطوارئ بمني فيستمر العمل به لنهاية يوم (.)12/25
 املستشفيات بعرفات (جميع مستشفيات مشعر عرفات) من بداية يوم ( )12/8ويستمر العمل بها لنهاية يوم (.)12/15 املراكز الصحية بعرفات يبدأ العمل بها يف يوم ( )12/9من كل عام من الساعة الثامنة صباحا ً إىل الساعة الثامنة مساءً. تنسيق عمل جميع املرافق الصحية املؤقتة باملشاعر مع املرافق الصحية بالعاصمة املقدسة كوحدة واحدة خالل موسم الحج. توفري األعداد الكافية من الطاقة االستيعابية ألرسة املرىض بهذه املرافق لتقديم جميع الخدمات التشخيصية والعالجيةواإلسعافية الطارئة.
 تفويج الحجاج املنومني بمستشفيات منطقة املدينة املنورة يوم ( )12/7ومكة املكرمة يوم ( )12/9للوقوف بمنطقةعرفات لتمكينهم من أداء مناسك الحج.
 التعامل مع حاالت الوفاة التي تحدث داخل املرافق الصحية تمشيا ً مع التعليمات الخاصة بهذا الشأن. التنسيق بني املرافق الصحية باملشاعر املقدسة ومستشفيات العاصمة املقدسة لتحويل الحاالت املرضية والتي تتطلبخدمات إضافية قد ال تتوفر يف بعض املرافق الصحية باملشاعر املقدسة.
 وضع خطة عىل مراحل إلقفال مستشفيات املشاعر املقدسة واملرافق الصحية املوسمية بعد انتهاء موسم الحج. تم تحويل بعض املراكز الصحية التي تقع عىل الخطوط الرئيسية املحورية املؤدية ملكة املكرمة واملدينة املنورة إىل مراكزطوارئ (مركز صحي عسفان ومركز صحي األبيار) ودعمها بالتجهيزات واألدوية والقوى العاملة
 تم دعم املرافق الصحية باملشاعر املقدسة بجميع التجهيزات الطبية والقوى العاملة للتعامل مع معظم الحاالت املرضيةللحد من تحويل الحاالت التي تراجع لتلقي العالج إىل مستشفيات أخرى.
 تمت االستفادة من تشغيل مدينة امللك عبدالله الطبية كمستشفى مرجعي ودعم مركز القلب والقسطرة للحجاج خاللموسم الحج.
 تمت االستفادة من اإلمكانيات املتوفرة يف املستشفيات الحكومية (من أرسة وقوى عاملة) التي تقدم خدمات صحية خاللموسم الحج كخط مواجهة ثالث يف الكوارث (ال سمح الله).
 تمت االســتعانة باملستشــفيات الخاصة يف مناطق الحج كخط املواجهة الرابع يف حالة الكوارث وعدم توفر أرسة يفالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مستشفيات وزارة الصحة للحاالت الطارئة.
 وضع خطة لتشغيل املرافق الصحية بالعاصمة املقدسة واملدينة املنورة بشكل مستمر بحيث ال يتأثر العمل فيها حيثبلغ عدد أرسة التنويم بمستشفيات مناطق الحج حوايل ( )4200رسير إضافة إىل ( )500رسير عناية مركزة مقارنة
مع ( )550رسير طوارئ.
 تم إنشاء عدد من غرف الضغط السالب للتعامل مع األمراض املعدية يف أغلب مستشفيات املشاعر املقدسة.ثالثاً :الخدمات اإلسعافية والطارئة بالحج:

 تم استالم عدد  3مواقع لتجهيز مهابط طائرات يف مشعر منى وسوف يتم تجهيزها للعمل بها يف موسم حج  1437هـ.الطوارئ الخاصة باملرافق الصحية:
تقوم الوزارة بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة باملرافق الصحية بما يتماىش مع وضع كل مرفق صحي بالتنســيق مع
املسئولني باملوقع وقد تم االتي:
 تدريب العاملني عىل خطط الطوارئ داخل املرافق الصحية وخارجها. إجراء الفرضيات بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.توفري اشرتاطات األمن والسالمة باملرافق الصحية:
والتي تم فيها:
 تأمني مخارج الطوارئ بجميع املرافق الصحية. وضع اللوحات اإلرشادية للطوارئ يف مداخل املرافق الصحية. تأمني طفايات الحريق وتدريب العاملني عىل استخدامها. تدريب العاملني عىل خطط الطوارئ داخل املرافق الصحية وخارجها. تجهيز مهابط الطائرات العمودية باملرافق الصحية بالحجمجمع الطوارئ باملعيصم:
تعترب وزارة الصحة هي املرشف الرئييس عىل املجمع من جميع النواحي اإلدارية والفنية ويشــاركها العديد من الجهات
ذات العالقة للقيام باملهام الخاصة بكل جهة وتقوم الجهة املختصة بالوزارة املسئولة عن تشغيل املرفق باألعمال املناطة
بها عىل النحو التايل:
 تم إجراء الصيانة الوقائية والنظافة العامة للمجمع والثالجات عىل مدار العام وقبل بداية موسم الحج. تم توفري السكن لجميع الجهات الحكومية املشاركة يف تشغيل املجمع. تم توفري القوى العاملة لتشغيل املجمع خالل الفرتة من ( )11/20اىل (.)12/20 تم استقبال جميع حاالت الوفيات الناتجة عن حالة الكوارث تم استقبال ذوي املتوفني للتعرف عىل متوفيهم.رابعاً :القوى العاملة بالحج:

 تم ترشيح القوى العاملة من صحة العاصمة املقدســة باملرافق الصحية التي يعملون فيها طيلة العام كقوة أساسيةملعرفتهم ودرايتهم الكافية باملواقع وسري العمل باملرفق إضافة إىل بعض القوى العاملة من الشئون الصحية بكل من
محافظتي جده والطائف لخفض تكلفة برنامج القوى العاملة بالحج.
 تم استقطاب باقي أعداد القوى العاملة من املرافق الصحية التابعة للوزارة من جميع مناطـق اململكـة (عدا املناطقالتي تقدم خدمات مبارشة للحجيج مثل املدينة املنورة واملناطق الحدودية) بما ال يؤثر عىل مستوى الخدمات املقدمة
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من خالل املرافق الصحية باملناطق.
 تم تدعيم منطقة املدينة املنورة خالل الفرتة مــن ( )12/15إىل ( )12/7والفرتة من ( )12/13إىل ( )12/30بعدد( )770فردا ً من مختلف الفئات والتخصصــات الفنية كقوى عاملة إضافية من خارج املنطقة لتغطية العمل وانتداب
العاملني باملراكز الصحية عىل الطرق الرئيسة واملحورية وتغطية العجز يف القوى العاملة باملستشفيات واملراكز الصحية.
 وضع خطة لتوفري أعداد احتياطية من القوى العاملة بالشئون الصحية يف كل من (جده ،الطائف ،الباحة) تحت الطلبتحسبا ً ألي طارئ ال سمح الله يتم استدعائهم عند الرضورة.
 بلغ اجمايل املرشحني من القوى العاملة من الربنامج العام ملوسم حج 1436هـ ( )26,300مقارنة ب ( )23,760ىفموسم حج 1435هـ.
استقطاب بعض التخصصات من داخل اململكة:
 استعانت الوزارة ملوسم حج 1436هـ ببعض التخصصات الطبية النادرة من داخل اململكة لرفع مستوى األداء باملرافقالصحية باملشاعر املقدسة والعاصمة املقدسة واملدينة املنورة وتم االستعانة ببعض الفئات (األطباء ،التمريض ،الفنيني)
من خارج الوزارة يف تخصصات العناية املركزة والقلب واألمراض املعدية مــن التخصصات الطبية والفنية املختلفة
باالعتماد عىل برنامج القوى الزائرة من داخل اململكة طبقا ً للخطة التشغيلية التي تهدف لالستفادة القصوى من القوى
العاملة حيث بلغت ( )853مقارنة مع ( )784ملوسم الحج السابق يف األقسام الطبية التالية:
· القلب (أطباء القلب والقسطرة والتدخل الجراحي وفنني قسطرة وإيكو وتمريض).
· العناية املركزة (أطباء وتمريض وعالج تنفيس).
· الطوارئ (أطباء).
· الكىل (أطباء وفني غسيل كىل).
· املناظري (أطباء وفنني).
خامس ًا :اإلعالم الصحي بالحج:

تم االتي:
 تجهيز استديو متكامل بمشعر منى وإنشاء مركز إعالمي بمستشفى عرفات العام ومستشفى الطوارئ بمنى لتغطيةأنشطة وفعاليات الخدمات الصحية املقدمة يف موسم الحج.
 استخدام وســائل التواصل االجتماعي (توتري وفيس بوك ويوتيوب) و إطالق موقع الكرتوني بعنوان (صحة ضيوفالرحمن) وذلك عىل موقع الوزارة.
 التعاون مع اذاعة القران الكريم يف بث برنامج بك اصبحنا وعمل مسابقة الحج خالل ايام الحج.إعداد برنامج إعالمي عن مراحل خطة وزارة الصحة ملوسم حج 1436هـإعداد نرشات إعالمية عن الصحة والحج يشتمل عىل اإلنجازات واألعمال والتجهيزات التي تقدمها الوزارة وتسليط الضوءعىل الجديد يف الخدمات.
تجهيز وإعداد ما يزيد عىل ( )50حلقة باملقارنة مع ( )40حلقة من برامج الصحة يف الحج لإلذاعة السعودية تم بثهاخالل حج العام السابق و تجهيز وإعداد برنامج تلفزيوني يومي بعنوان (الخدمات الصحية بالحج) .
 إصدار األدلة التعريفية بأنشطة خدمات الحج الصحية بالعديد من اللغات وتوزيعها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. إجراء املقابالت مع املسؤولني بالوزارة إلبراز وايصال الخدمات الصحية التي يتم تقديمها واإلنجازات التي تم تنفيذها. تفعيل خدمــة (الو صحة ضيوف الرحمــن) عرب الهاتف املجاني ملركــز معلومات اإلعالم والتوعيــة الصحية رقم(.)8002494444
 التواصل مع كافة وسائل اإلعالم مع الرتكيز عىل الصحافة وامدادهم باملعلومات واألخبار الصحيحة. إعداد تقارير إعالمية ميدانية عن مرافق وزارة الصحة املشاركة يف الحج يف كالً من مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعرالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

املقدسة والتنسيق مع فريق اإلعالم االلكرتوني لبثها عىل املواقع االلكرتونية وبوابة الوزارة االلكرتونية خاصة اليوتيوب
والفيسبوك والتويرت.
 اعداد تقارير صحفية عن مرافق الوزارة يف منافذ الدخول الربية والبحرية والجوية والتنسيق لنرشها يف اإلعالم االلكرتوني. تغطية أخبار و أنشطة مركز معلومات اإلعالم والتوعية الصحية صحفياً. إعداد ونرش ندوات صحفية عن الخدمات التي تقدم يف الحج و أسلوب تقديمها مع ارشاك املتخصصني من الوزارة وخارجها. الرد العلمي املوثق عىل وسائل اإلعالم خاصة املواقع االلكرتونية والرد عىل الشائعات خاصة أثناء موسم الحج وفق املهنيةاالعالمية يف حينه.
 التغطية االعالمية الصحفية املتكاملة لوقائع تصعيد الحجاج املنومني الذين تسمح ظروفهم إىل مشعر عرفات عرب قافلةاملرىض املنومني من املدينة املنورة ومكة املكرمة ومشعر منى والتغطية أثناء عودتهم إىل مقر تنويمهم.
 التغطية االعالمية املبارشة ملراســم اعالن معايل وزير الصحة لخلو الحج من األمراض الوبائية بإذن الله وذلك يف تمامالساعة الثانية ظهر يوم  12/12والتنسيق والرتتيب ملشاركة وسائل اإلعالم املحلية والعاملية يف املؤتمر الصحفي السنوي.
 إعداد تقارير دورية إدارية بمنجزات الفريق االعالمي الصحفية واملقرتحات لتطوير أعمال الفريق واللجنة اإلعالمية يف الحج. التوثيق االعالمي الصحفي لجميع أنشطة الحج. إصدار التقرير النهائي ملوسم حج 1436هـ.سادس ًا :التدريب والتعليم المستمر في الحج:

تقوم الوزارة ممثلة يف اإلدارة العامة للخدمات الصحية للحــج والعمرة بإعداد برامج تدريبية لجميع العاملني املكلفني
للعمل باملشاعر املقدسة وذلك من خالل تنفيذ برامج تدريبية أو إقامة محارضات وندوات علمية وعملية من قبل أعضاء
اللجان أو االستشاريني املتخصصني بالوزارة.
أوالً :بمواقع عملهم األصلية:
وذلك بالنسبة للمرشحني من خارج منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة خالل العام.
ثانياً :بمنطقة مكة املكرمة:
خالل الفرتة من ( )11/15وحتى ( )11/20للعاملني من منطقة مكة املكرمة.
ويستهدف برنامج التدريب جميع العاملني من مختلف الفئات الطبية والفنية املساعدة واإلدارية العاملة باملرافق الصحية
باملشاعر املقدسة مع الرتكيز عىل كيفية التعامل مع بعض املواضيع ذات العالقة املبارشة بموسم الحج.
اإلضافة:
 الدورات التدريبية املعتادة لكافة العاملني بالحج. تم الرتكيز يف هذا العام للدورات الخاصة باإلجهاد الحراري ورضبات الشمس. باإلضافة إىل آلية نقل العينات لألمراض املعدية.سابع ًا :أدلة وإجراءات العمل في الحج:

قامت الوزارة بإصدار وتحديث العديد من أدلة إجراءات العمل فيما يتعلق بربنامج الحج والعاملني القائمني عىل الخدمات
الصحية باملرافق الصحية باملشاعر املقدسة وهي:
 األنظمة العامة واللوائح الصحية ودليل إجراءات ومهام العمل للجان الحج التحضريية. دليل أعمال الطوارئ بالحج. الدليل املوحد للتعامل مع األمراض الشائعة يف الحج. دليل إجراءات العمل بخطة الحج بوزارة الصحة.206
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 الدليل املوحد للمستشفيات باملشاعر املقدسة. دليل العمل باملراكز الصحية باملشاعر املقدسة. دليل الخدمات التمريضية باملراكز الصحية. دليل العمل اإلحصائي يف حالة الطوارئ بموسم الحج.ثامن ًا :تحديث التجهيزات بالمرافق الصحية:

تم االتي:
 حرص وتأمني األجهزة والتجهيزات الالزمة للمرافق الصحية باملشاعر والعاصمة املقدسة واملدينة املنورة لحج هذا العامطبقا ً للمبالغ املخصصة لذلك.
 اعتماد تجهيزات جديدة لكل من مركز (السالم ،امليقات) باملدينة املنورة. تطوير أقسام العناية املركزة باملرافق الصحية باملشاعر املقدسة والعاصمة املقدسة واملدينة املنورة ودعم أقسام العنايةاملركزة بجميع التجهيزات الحديثة وإحالل بعض التجهيزات.
 وضع خطط إلحالل التجهيزات الطبية والغري طبية القديمة بمنطقة املشاعر املقدسة واستبدالها بأجهزة جديدة ومتطورة. استالم عدد  15موقع بمشعر عرفات إلنشاء عدد  15مركز صحي وتجهيزها بكافة االحتياجات.تاسعاً :اإلحصاء والمعلومات في الحج:

تعترب تقنية املعلومات واالحصاء دورا ً اساسيا ً ومهما ً يف إنجاح موسم وقد تم االتي:
 االســتفادة من التقنية والتجهيزات الحديثة يف تحديث وتطوير نظام الحاسب اآليل وبرنامج األعمال الذكي يف جميعاملرافق الصحية بمناطق الحج
 تم تجهيز مركز القيادة بأجهزة ومعدات وانظمة حديثة مثل (الفاكس االلكرتوني ،القلم الرقمي ،اللوحة التفاعلية ،نظامادارة االصول .
 تم توفري شبكة اتصاالت السلكية واسعة النطاق وعالية الرسعة تمتلكها وزارة الصحة تساعد عىل توفري اتصال دائم بنياملرافق الصحية بمناطق الحج.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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الباب الرابع:
تقنية المعلومات واالتصاالت
تهدف الوزارة ايل االستفادة املثىل من التقنيات الحديثة يف مجاالت املعلومات واالتصاالت لتحقيق االستفادة املثىل من تقنيات
املعلومات واالتصاالت يف مجال الصحة اإللكرتونية لتقديم خدمات متميزة لدعم أنشطة الوزارة وتطويرها وذلك من خالل:
 إعداد الخطط والربامج االسرتاتيجية وامليزانية التقديرية يف مجال نشاط الحاسب اآليل وتقنية املعلومات واالتصاالت. تحديد احتياجات الوزارة من الحاسبات اآللية والربامج والنظم ومتابعة توفريها حسب التعليمات واإلجراءات واملعايرياملعتمدة.
 التنســيق مع الوحدات اإلدارية بالوزارة لتحديد املعلومات واإلحصاءات املطلوبة والربامج الالزمة إلدخالها عىل شبكةاملعلومات بالوزارة.
 اختيار أنظمة تشغيل الحاسبات اآللية وإدارة عمليات جمع وتخزين جميع البيانات الرقمية وحفظ املعلومات تطوير وتحسني وإدارة وصيانة أنظمة املعلومات وإدارة الشبكات لتقديم اتصاالت رسيعة وفاعلة بني جميع مصادراملعلومات.
 التنسيق مع إدارات وأقسام الوزارة واملناطق الصحية فيما يتعلق بتجميع املعلومات وبحث احتياجاتها يف مجال الحاسباتاآللية وإعداد اإلحصاءات املختلفة.
 العمل عىل تقييم االستخدامات والوسائل التقنية املستخدمة يف أنظمة املعلومات والتأكد من تحديثها املستمر. توفري الدعم الفني يف مجال الحاسب اآليل واالتصاالت للقطاعات والوحدات اإلدارية كافة بالوزارة وحل جميع املشاكلالتي تواجهها يف هذا املجال.
دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في بناء مجتمع المعلومات :

سياسات مجتمع املعلومات الوطنية واالسرتاتيجيات اإللكرتونية:
يكمن الغرض من خارطة الطريق االسرتاتيجية يف تزويد قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بوزارة الصحة باسرتاتيجية
وخارطة طريق للصحة اإللكرتونية يف اململكة العربية السعودية ،والتي ستدعم بدورها رؤية وزارة الصحة إزاء الرعاية
الصحية وتدعم كذلك اسرتاتيجية وخطة عمل وزارة الصحة ذات السنوات الخمس.
أهم انجازات الوزارة في مجال تقنية المعلومات:

 تم توفري بنيــة تحتية و خدمات معلوماتية تمكن من وجود معلومات صحية و مركزية متكاملة تســتخدم يف تكاملوتحسني الخدمات الصحية لوزارة الصحة.
 التوسع يف استخدام نظم املعلومات الصحية و تيسري استخدامها بما يكفل دعم برامج الرعاية الصحية بكفاءة و فعالية. تنفيذ العديد من مشاريع نظم املعلومات الصحية( )HISونظام األرشفة اإللكرتوني لصور األشعة ( )PACSيف ()35مستشفى يف مناطق اململكة كما أن هناك بعض املشاريع التي الزالت تحت التنفيذ يف بعض املستشفيات لكال النظامني.
 االنتهاء من مرشوع املعايري القياسية الصحية السعودية إلنشاء معايري الربط بني األنظمة الصحية التي تساعد عىل تبادلاملعلومات الصحية بني املستشفيات و من هذه األنظمة:
 نظام تبادل املعلومات الصحية (صحي) حيث ســيقوم املرشوع بتوفري بيئة مشرتكة لربط األنظمة الصحية و تبادلاملعلومات فيما بينها.
 نظام الطب االتصايل( .)Tele-Medicineيهدف هذا املرشوع إىل توفري الخدمات الصحية و االستشــارية عن بعد يفالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

األماكن النائية والتي ال تتوفر فيها جميع اإلمكانات و الخربات الطبية الالزمة.
 توفري قواعد املعلومات الالزمة للتخطيط الصحي و حساب التكاليف و الحسابات الوطنية. تنفيذ العديد من األنظمة املالية و اإلدارية مثل نظام شؤون املوظفني و النظام املايل إلدارة الرصف و نظام املشرتياتومن أهم املشاريع التي تم تنفيذها:
 مرشوع إنشاء و تدشني هوية الصحة اإللكرتونية. أرشفة األشعة اإلليكرتونية  32مستشفى. تطبيق نظام املعلومات الصحي األسايس  Basic HISيف  35مستشفى. نظام املعلومات الصحية بمستشفى االمري محمد بن عبدالعزيز مرشوع مراقبة السموم (أوتار). مرشوع إنشاء املعايري القياسية السعودية لألنظمة املعلوماتية الصحية املرحلة األوىل. ربط الوزارة مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية. نظام األحداث الطبية الجسيمة -املرحلة الثانية. النظام اآليل ملركز مراقبة السموم (أوتار) (املرحلة الثانية). مشاريع أمن املعلومات. نظام التوظيف اإللكرتوني -التشغيل الذاتي. املناقصات واملنافسات -املرحلة الثانية. مرشوع الربط مع وزارة الداخلية. مرشوع التوثق من البيانات مع رشكة العلم. تطوير البنية التحتية للشبكات واالتصاالت بمستشفى ومديرية الشؤون الصحية بالقنفذة. تطوير البينة التحتية للشبكات واالتصاالت والربامج بمستشفى النور. مشاريع تطوير البنية التحتية يف  82مستشفى ومرفق (مستشفيات املنطقة الرشقية والشمالية والوسطى والجنوبية) تطوير و تحسني البنية التحتية باملشاعر املقدسة للحج (تركيب شبكة الحج الالسلكية يف املشاعر املقدسة والعمل جاريعىل إنشاء الربج)
 النظام اإللكرتوني للعالج يف الخارج املرحلة األوىل. نظام املعلومات الصحية بمستشفى رشق جدة نظام املعلومات الصحية بمستشفى األمام عبدالرحمن الفيصل تنفيذ  250دائرة اتصال يف كالً من املنشئات الطبية و املديريات الصحية و مراكز الرعاية الصحية األولية.املشاريع و األعمال الجاري العمل بها:
 مرشوع الرتاخيص الطبية. تم تحقيق ( )%90لدعم اصدار الرتاخيص والتصاريح املختلفة لألفراد واملؤسســات والتغذية اآللية للبيانات التي تمجمعها ملهام التحليالت الصحية.
 نظام املعلومات الصحية بمستشفى الوالدة واألطفال بالدمام .%60 نظام املعلومات الصحية بمستشفى شمال جدة .%50 نظام املعلومات الصحية برج بريدة الطبي .%70 نظام الطبي املنزيل املرحلة الثانية .%50 ويجري حاليا العمل عىل تطوير نظام تخطيط موارد املنشأة ( )ERPليم تطبيقه يف جميع منشئات الوزارة واملديرياتالتابعة لها حيث يهدف إىل تطوير األنظمة املالية و اإلدارية بالوزارة حيث يقوم املرشوع بإعادة هندســة اإلجراءات
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وتحسينها وأتممتها ويساعد هذا املرشوع يف زيادة كفاءة ورسعة تنفيذ اإلجراءات اإلدارية واملالية واتخاذ القرار.
 الخدمات االستشارية ملرشوع (. %60 )ERP إنشاء و تشغيل مكتب إدارة االسرتاتيجية و التغيري بتقنية املعلومات .%60 نظام حماية حديثي الوالدة -املرحلة الثانية .%10 مرشوع ذكاء األعمال (. %40 )Business Intelligence مشاريع التحول ،ويشتمل عىل(نظام االسكان،مرشوع تطوير االتصاالت االدارية ،مرشوع توسيع معلومات الحج والعمرة،مرشوع النظم االدارية واملالية) %70
 مرشوع توثيق مركز معلومات الحج والعمرة .%60 مرشوع صيانة وتطوير نظام إدارة املستشفيات  HISلعدد  23مستشفى. مرشوع صيانة وتطوير نظام املعلومات الصحية (.)Oasis مرشوع تشغيل وصيانة الحاسب اآليل مدينة امللك سعود الطبية. مرشوع تشغيل وصيانة الحاسب اآليل لعدد  59مستشفى و  150مركز صحي. مرشوع تجديد رخص التطبيقات االلكرتونية وقواعد البيانات. إعداد املعايري والسياسات الداعم للتبادل املعلوماتي للصحة االلكرتونية الذي يتضمن املالئمة املستمرة ،التواصل واملحافظةعىل حقيبة مبادرات الصحة العاملية.
مشاريع يف مرحلة تحت الرتسية أو كتابة الكراسة:
 التدريب والتعليم اإللكرتوني (.)eLearning تطوير البنية التحتية ملدينة امللك سعود الطبية. نظام األرشفة اإللكرتونية للوثائق. إنشاء مركز البيانات الوطني بوزارة الصحة. مرشوع إنشاء األرشفة املركزية اإللكرتونية للصور الطبية (.)Tele Radiology مرشوع خدمات اإلمالء الطبي. مرشوع نظام بنوك الدم املركزي حيث يهدف إىل إنشاء نظام مركزي يرتبط ببنوك الدم املركزية والفرعية لتوفري جميعاملعلومات الخاصة باملتربعني وفصائل الدم املتوفرة.
 البوابة اإللكرتونية املوحدة للخدمات الصحية – املرحلة الثانية. نظام الطب االتصايل (.)Tele-Medicine مرشوع نظام املعلومات الصحية ( )HISملدينة امللك سعود الطبية. أرشفة األشعة اإلليكرتونية لعدد  24مستشفيات. أرشفة األشعة اإلليكرتونية للصور القلبية لعدد  5مراكز قلب. املرشوع الوطني لتبادل املعلومات الصحية(.)SeHe مرشوع إدارة خدمات تقنية املعلومات(.)ITSM تطوير البنية التحتية لعدد من مستشفيات املنطقة الوسطى. نظام مركز الخدمات اإلسعافية .937 تطوير مراكز االتصال املتعدد.- -تطوير البنية التحتية لعدد من مراكز الرعاية الصحية األولية.
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الباب الخامس:
(الحوكمة)
إن حجم الوزارة بمديرياتها العرشون وأعداد العاملني الذي تجاوز مائتي ألف موظف وأكثر من مائتني وسبعون مستشفى
وألفني ومائتني مركز صحي كل ذلك يجعل الوزارة يف أمس الحاجة إىل قوانني واضحة وإجراءات عمل ثابتة .ولذلك قامت
الوزارة بإدخال العديد من الربامج واإلجراءات والقوانني الجديدة .وتم تكوين لجان عديدة بغرض إرساء العمل املؤسيس
بالوزارة وتطوير العمل اإلداري وإجراء الدراسات التنظيمية إلعداد الهياكل واألدلة التنظيمية ليتناسب والخطط واألهداف
التي تضعها الوزارة بني حني وآخر وإعداد أدلة إجراءات العمل باملشــاركة مع اإلدارات املختلفة و تقديم االستشارات
التنظيمية لجميع الوحدات اإلدارية بالوزارة واملناطق الصحية.
أهم ما تم إنجازه في مجال التطوير اإلداري:

 اعداد الدليل التنظيمي (الخريطة التنظيمية) واملهام الرئيســية لإلدارات املكونة للهيكل بنسبة ( )%90من املستهدفمقارنة مع ( )%75ما تم تحقيقه للعام 1437/36هـ.
 االنتهاء من الهياكل التنظيمية ملديريات الشئون الصحية باملناطق واملستشفيات واملراكز الصحية بنسبة ( )% 90مقارنةمع ( )%75ما تم تحقيقه العام 1436/35هـ.
فيما يتعلق باألخذ بمنهج الالمركزية :

 يخصص للمناطق واملحافظات عىل جميع بنود الباب االول والثاني الواردة بامليزانية السنوية بمبالغ يتم تحديدها عيلأسس ومعايري معتمدة من معايل وزير الصحة مبنية عىل عدد السكان واملستشفيات واملراكز الصحية بكل منطقة أو
محافظة ،كما يتضمن الباب الثالث والرابع برامج ومشاريع مستقلة لكل منطقة ومحافظة وتتم متابعة االستفادة من
هذه املبالغ من قبل اإلدارات املختصة.
 تم تفعيل جزئي ملبدأ الالمركزية عىل املستويات اإلدارية العليا ،ولم يفعل التدرج عىل مستوي اإلدارات الفرعية أو داخلاملستشفيات واملراكز الصحية نسبة لقصور الرقابة الداخلية.
الهيكل التنظيمي المرحلي:

يرتكز البناء التنظيمي لوزارة الصحة عىل قمة الهرم معايل وزير الصحة يعاونه معايل نائب للوزير إضافة إىل ستة وكالء
(وكيل للموارد البرشية ،وكيل للتخطيط واقتصاديات الصحة ،وكيل لإلمداد والشؤون الهندسية ،وكيل للمختربات وبنوك
الدم ،وكيل للخدمات العالجية ،وكيل للصحة العامة -).شكل (:)46
واطلقت اململكة االسرتاتيجية االقتصادية الجديدة (التحول الوطني)2020-2016(-م) والتي جاءت يف إطار خطة تغيري
تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد اململكة ،ويف هذا اإلطار أصدرت الوزارة يف (1437/2/21هـ) ميثاق وزارة الصحة لتحقيق
التحول الوطني الذي تم تقديمة إيل مجلس الشؤن االقتصادية والتنمية ،ويشتمل هذا امليثاق عيل أهداف ومبادرات ستساهم
يف تحقيق وعود برنامج التحول الوطني جدول( -)100وجدول (.)101

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
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الوثيقة والمبادرات :

قامت الوزارة بإصدار ميثاق وزارة الصحة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني املقدم ملجلس الشــؤون االقتصادية
والتنمية بتاريخ 1437/2/21هـ ويشتمل هذا امليثاق عىل عرشة أهداف (جدول رقم : )101
األهداف

مؤشرات االداء

1

تمكني املواطنني من االشرتاك يف تأمني صحي مناسب يتيح لهم
الحصول عىل الخدمة يف القطاعني العام والخاص.

قياس نسبة الزيادة سنويا

2

تطبيق أفضل املمارسات العاملية يف تقنية املعلومات الصحية

املستفيدين من الخدمات

3

تمكني وصول املواطنني للخدمات الصحية األولية  /العاجلة
خالل أقل من ساعة وذلك يف كافة مناطق اململكة.

نسبة املواطنني الذين يصلون اىل للخدمات الصحية
األولية /العاجلة خالل اقل من ساعة

4

تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح اململكة من ضمن الدول
العرشين األكثر تقدما ً صحيا ً يف العالم.

الوصول اىل قائمة الدول العرشين االوىل يف مؤرشات
الصحة العامة

5

رفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات.

زيادة األرسة

التوسع يف الخدمة الصحية املنزلية والرعاية طويلة األمد.

املستفيدين من الخدمات

6

تحقيق أعىل مستويات الجودة وسالمة املرىض يف املنشآت
الصحية يف جميع مناطق اململكة.

نسبة األخطاء الطبية

7

رفع كفاءة اإلنفاق وانتاجية األداء يف كافة أنشطة الوزارة.

رفع إنتاجية األداء

8

مضاعفة مساهمة القطاع الخاص يف توفري الخدمات الصحية
ومستلزماتها

قياس نسبة الزيادة سنويا

9

تعظيم اإليرادات واالستثمار األمثل لها.

زيادة االيرادات السنوية للوزارة

10

توطني التخصصات واملهن الصحية بقدرات مؤهلة منافسة عىل
املستوى الدويل.

عدد املمارسني الصحيني السعوديني

كذلك اشتملت الوثيقة عىل ( )39مبادرة) جدول  )102-والتي ستساهم يف تمكني تحقيق وعود برنامج التحول.
المبادرات:
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

المبادرة

تأسيس مركز وطني للتأمني الصحي وصندوق مرتبط به يغطي كافة
املواطنني بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني.
تركيز وزارة الصحة عيل املهام التنظيمية واالرشافية وإنشاء مؤسسات لتقديم
الخدمات.
تصميم وتطبيق امللف االلكرتوني املوحد
سهولة حصول املواطنني عيل الخدمات الصحية الكرتونيا
تطبيق انظمة الطب االتصايل
تطبيق انظمة ارشفة الصور االلكرتونية الطبية
التوسع يف خدمات الرعاية الصحية االولية ضمن املعايري العاملية للخدمة
تطوير الخدمات الصحية العاجلة
تأسيس عيادات متنقلة مع طواقم صحية مؤهلة لخدمة املناطق الطرفية

الجهة المنفذة الرئيسية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة
الرعاية االولية
الرعاية االولية
الرعاية الصحية االولية
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م

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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المبادرة
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وزارة الصحة بمشاركة الهالل االحمر
االستفادة املثيل من املستشفيات سعة  50رسير
الرعاية الصحية االولية/الصحة
خفض معدالت السمنة ومكافحة التدخني بشكل عام ويف املدارس بشكل خاص
املدرسية/املوارد البرشية
الرعاية الصحية االولية/املوارد البرشية
رفع نسبة الكشف املبكر لألمراض
الصحة الوقائية
ازالة االمراض املعدية القابلة لإلزالة (املالريا ،الحصبة ،النكاف)
املركز الوطني للوقاية من االمراض
تفعيل املركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها
ومكافحتها/املوارد البرشية
الرعاية الصحية االولية/املوارد البرشية
تقديم الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعالجية
الرعاية الصحية االولية/املوارد البرشية
تطبيق معايري الجودة
وزارة الصحة
تشغيل  4000رسير خالل 2016
وزارة الصحة
توفري وتشغيل  6االف رسير قبل 2020
وزارة الصحة
زيادة القدرة االستيعابية لربنامج الرعاية الصحية املنزلية
وزارة الصحة
تطبيق انظمة الكرتونية للرعاية املنزلية ومتابعة املرىض
وزارة الصحة والقطاع الخاص
التوسع يف الرعاية طويلة األمد
وزارة الصحة
إطالق املركز السعودي لسالمة املرىض
وزارة الصحة
رفع كفاءة املمارسني الصحيني يف مجال سالمة املرىض
وزارة الصحة
اطالق برنامج االستخدام االمثل للمضادات الحيوية
وزارة الصحة
تعزيز برنامج مكافحة العدوي
الوكالة املساعدة للمشاريع
رفع كفاءة التصاميم وتنفيذ مخطط لبناء املنشآت الصحية عيل نطاق اململكة
وزارة الصحة
رفع كفاءة التشغيل بنسبة %20
العالجية
لإلحاالت
الحاجة
رفع كفاءة وفاعلية املستشفيات التخصصية لتقليل
وزارة الصحة
خارج اململكة
وزارة الصحة
تطبيق نظام إدارة املنشاة
وزارة الصحة
بناء نمازج رشاكة لخصخصة الخدمات الصحية مع رشكاء محليني وعامليني
وزارة الصحة
إسناد بعض الخدمات الطبية وغري الطبية للقطاع الخاص
وزارة الصحة /التجمعات الصناعية/
الهيئة العامة لالستثمار /الهيئة العامة
زيادة توطني الصناعات الصحية االسرتاتيجية
للغذاء والدواء
وزارة الصحة
مراجعة واستحداث اآللية النظامية لتحقيق املبادرات املطلوبة
ايجاد مصادر دخل اضافية مثل تقايض رسوم خدمة عيل املرىض ذوى التامني وزارة الصحة/االدارة العامة للموارد
الذاتية
الطبي الخاص وتقايض مقابل لخدمات عالجية محددة
االدارة العامة للموارد الذاتية
زيادة الرضيبة عيل التبغ وفرض رضائب عيل املنتجات الضارة بالصحة
وكالة الوزارة للموارد البرشية/الهيئة
تطبيق نظام قياس االداء ورفع معايري الرتخيص الصحي
السعودية للتخصصات
وكالة املوارد البرشية
توفري فرص تدريب وزيادة الطاقة االستيعابية للمقاعد التخصصية
التدريب/املالية /الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية/التعاون الدويل/
الرشاكة مع املؤسسات التعليمية واالكاديمية املتخصصة
امللحقيات/الخدمة املدنية
مرشوع ال 100الف ممارس صحي عام 2030م

وكالة املوارد البرشية
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التخطيط والتطوير:
تقوم الوزارة بإعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة االقتصاد والتخطيط ،حيث قامت
باالنتهاء من إعداد خطة التنمية العارشة ( 1440/1436هـ) كما تقوم بمتابعة تنفيذ ما اعتمد بهذه الخطط من برامج
ومشاريع وفق الجدول الزمني لسنوات الخطة ووفقا ً ملا يتم اعتماده من مبالغ مالية يف ميزانية الوزارة وتقوم أيضا َ بإعداد
تقارير املتابعة السنوية والتقارير الربع سنوية وتقارير وزارة الصحة السنوية والتي يتم رفعها إىل مجلس الشورى ،كما
تقوم بإعداد الدراسات الالزمة املتعلقة بالسياسات واالسرتاتيجيات الصحية وتحليل الوضع الراهن واالحتياجات الفعلية
واملشاكل الصحية الرئيسية يف كافة مناطق اململكة باإلضافة إىل إعداد التقارير الدورية عن سري العمل بالوزارة.
 صدر قرار معايل وزير الصحة رئيس املجلس الصحي السعودي رقم ( )11/84/289983وتاريخ 1432/11/13هـبتشكيل اللجنة التنفيذية الســراتيجية الرعاية الصحية يف اململكة وتقوم الوزارة بتزويد املجلس الصحي السعودي
بالسياسات واالليات التنفيذية للوزارة والخطط التنفيذية التفصيلية السرتاتيجية الرعاية الصحية يف اململكة.
وتتلخص أهم انجازات الوزارة في مجال التخطيط فيما يلي:

 االستمرار يف تنفيذ ما تبقى من برامج ومرشوعات خطة التنمية التاسعة بعد اعتمادها ضمن ميزانيات الوزارة السنويةوجار تنفيذها.
بالتنسيق مع وزارة املالية كما تم اعتماد مشاريع العام املايل ( 1437 /1436هـ)
ٍ
 تستمر الوزارة يف متابعة تنفيذ املشاريع والربامج املدرجة يف خطة التنمية التاسعة حيث انتهت من تقرير متابعة العامالخامس من خطة التنمية التاسعة (1436/1435هـ) وجاري اإلعداد يف تقرير متابعة العام ( 1437/1436هـ).
 تضمنت الخطة االسرتاتيجية لوزارة الصحة (1440/1431هـ) يف اآلليات التنفيذية للسياسة الرابعة للهدف االسرتاتيجيالثالث عىل أن تقوم الوزارة بإعداد الكتاب الســنوي إلنجازات الوزارة وتطبيقا ً ملا جاء يف االسرتاتيجية تم إعداد تقرير
وجار إعداد تقرير إنجازات العام املايل  1437/1436هـ والذي يتم رفعه
وزارة الصحة للعام املايل 1436 /1435هــ
ٍ
للمقام السامي ومن ثم يحال ملناقشته بمجلس الشورى.
 تم إعداد اربع تقارير ربع سنوية ملشاريع الباب الرابع اإلنشائية املعتمدة بامليزانية خالل عام  1436هـ وجاري إعدادتقارير العام 1437هـ والتي ترفع من قبل وزارة االقتصاد والتخطيط ملجلس الوزراء كل ثالثة أشهر.
 االنتهاء من خطة التنمية العارشة (1440/1436هـ) وتم رفعها لوزارة التخطيط. يتم إجراء الدراسات التخطيطية املبنية عىل البيانات واملؤرشات السكانية والصحية لتحديد حجم االحتياج من الخدماتالصحية سواء مراكز الرعاية الصحية األولية أو استحداث مستشفيات أو رفع السعة الرسيرية يف بعض املستشفيات
باملناطق.
 تمت املشاركة يف إعداد خطة اسرتاتيجية طويلة املدى لوزارة الصحة للعرش سنوات القادمة (١٤٤٠-1431هـ) ،وقدتم وضعها بما يتماىش مع االسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية وخطة التنمية التاسعة.
 شاركت الوزارة يف أعمال بعض اللجان الخاصة وأهمها:	•وضع االسرتاتيجية الوطنية للشباب بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتخطيط.
	•اسرتاتيجية النقل بالتنسيق مع وزارة النقل.
 تم االنتهاء والرفع لوزارة االقتصاد والتخطيط املتحقق من االهداف التنموية لأللفية لعام 2014م. أجرت الوزارة عدة دورات يف مجال التخطيط االســراتيجي وإعداد الخطط والسياسات خارجيا ً و يف عدد من مناطقاململكة.
يف مجال تطوير إجراءات العمل:
 تقوم الوزارة ممثلة يف االدارة العامة للتخطيط بإعداد برنامج الكرتوني لتقرير انجازات الوزارة السنوي عىل ان تقوماالدارات املختلفة بالوزارة بإرسال تقاريرها الكرتونيا حسب النماذج املصممة لذلك وذلك تفاديا للتأخري يف اعداد التقرير
وملزيدا من التجويد.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 تنفيذ نظام االولويات للمرافق الصحية (املراكز الصحية) االلكرتوني التابع لنظام التخطيط وجاري العمل عىل ادخالالبيانات باملناطق.
 -ستتم الدراسات إلنشاء الربنامج االلكرتوني ملتابعة خطط الوزارة املختلفة.

االحصاء والمعلومات:
تهدف الوزارة إىل تعظيم االستفادة من املعلومات وإتاحتها لكافة العاملني يف القطاع الصحي؛ لتحسني األداء ودعم اتخاذ
القرار من خالل وحدة مركزية قادرة عىل توفري البيانات واملعلومات الصحية اآلمنة الالزمة لألغراض املختلفة يف الشكل
الصحيح ويف املكان والزمان املناسبني.
أهم إنجازات الوزارة في مجال اإلحصاء خالل العام المالي 1437/36هـ:

قامت الوزارة خالل هذا العام بإصدار الكتــاب اإلحصائي لعام (1435هـ)( 2014م) وصدر الكتاب باللغتني العربية
واإلنجليزية ليكون مرجعا ً علميا ً للدارسني سواء داخل أو خارج اململكة ويعد الكتاب االحصائي من أهم إصدارات الوزارة
التساع تغطيته ألنشطتها وقد قامت الوزارة بتطوير هذا الكتاب بعد مشاركة بعض بيوت الخربة العاملية يف هذا املجال لكي
يتناسب مع ما تصدره منظمة الصحة العاملية من إحصاءات ويغطي جميع إحصاءات األنشطة الصحية واملوارد الصحية
بوزارة الصحة وبالقطاعات الصحية األخرى سواء القطاع الحكومي أو القطاع.
التقرير اإلحصائي لموسم الحج :

قامت الوزارة بإصدار التقرير االحصائي ملوسم الحج الذي يشتمل عىل اإلحصاءات الوصفية واملقارنة لكل من :
 -1إحصاءات املوارد الصحية املشاركة يف الخدمة الصحية لضيوف الرحمن من قوى عاملة ومستشفيات ومراكز صحية.
 -2إحصاءات األنشــطة والخدمات (العيادات الخارجية والتنويم) باملستشــفيات واملراكز الصحية واحصاءات املقارنة
الخاصة بها.
 -3إحصاءات الوفيات باملستشفيات واملراكز الصحية واإلحصاءات املقارنة الخاصة بها.
 -4إحصاءات الحجاج القادمني من الخارج.
التدريب:

 تنفيذ ( )20دورة شملت جميع املناطق واملحافظات وبلغ عدد املتدربني ( )400من مختلف التخصصات الطبية والفنيةواإلدارية بنسبة  %100من املستهدف.
 تنفيذ ( )13دورة متخصصة أثناء موســم الحج وبلغ عدد املتدربني ( )260من مختلف التخصصات الطبية والفنيةواإلدارية بنسبة  %100من املستهدف.
 إقامة دورة خارجية واحدة وبلغ عدد املتدربني فيها( )30من الكوادر القيادية يف مجال االحصاء بنســبة  %100مناملستهدف.
الزيارات الحقلية:

 تنفيذ  40زيارة حقلية ملناطق ومحافظات اململكة ملتابعة سري العمل وحل املعوقات بنسبة  %100من املستهدف.المشاركة في اللجان الداخلية والخارجية :

 املشاركة يف اجتماعات وأنشطة لجنة اإلحصاءات الحيوية باململكة داخل وخارج الوزارة. املشاركة يف اجتماع لجنة املؤرشات الذي عقد بالكويت. املشاركة يف اجتماع لجنة املؤرشات الذي عقد بالقاهرة.218
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انجازات أخري:

 تصميم ( )32من النماذج واالستمارات الالزمة لجمع البيانات واملعلومات بنسبة  %100من املستهدف وتم تزويد الجهاتاملعنية بإجراءات تطبيقها واستخدامها ومتابعتها واملشاركة مع جهات االختصاص لتصميم السجالت اإلحصائية املناسبة.
 استكمال النســخة األويل من الربنامج اإلحصائي اإللكرتوني واملراجعة املستمرة والتقييم والتطوير للنظام اإللكرتونيلإلحصاء واملعلومات بنسبة  %95من املستهدف.
 جمع وتحليل املؤرشات الصحية والسكانية للملكة وتزويد الجهات املختصة بها داخليا ً وإقليميا ً ودوليا تم تحقيق تزويدتلك الجهات باملؤرشات املتوفرة بنسبة  %95من املستهدف.
 توفري البيانات الخام الخاصة بالوفيات ووفيات األمهات عىل وجه الخصوص للجهات البحثية بنسبة  %100من املستهدف. تمت مراجعة سياسات وإجراءات العمل بأقسام االحصاء واالستفادة من الخربات الدولية يف هذا املجال بنسبة %100من املستهدف.
تطوير العمل اإلحصائي:

أهم االنجازات:
تم تطوير النظام اإلحصائي عن طريق :
 إضافة لوحة القياس  KEY PERFORMANCE INDICATORS - KPIsحيث تلخص هذه اللوحة أهم مؤرشاتالخدمة الصحية للمملكة ،وتيرس الوصول إىل أهم مؤرشات الخدمة بسهولة.
 تطوير التقارير اإلحصائية للموارد واألنشطة بما يف ذلك التقارير الخاصة بالوفيات ،وكذلك حركة املرىض املنومني وبعضتقارير أنشطة وخدمات املراكز الصحية.
 استحداث نماذج جديدة للعمليات الجراحية وغريها واعتمادها ملواكبة التطور يف الكتاب اإلحصائي وذلك بالتعاون معبعض الجهات لجمع البيانات اإلحصائية من املستشفيات واملدن الصحية.
 تم وضع دليل وسياسات العمل لتحديد إجراءات العمل. اعتماد إدخال البيانات اإلحصائية باملناطق املختلفة من مصادرها األولية باملستشفيات واملراكز الصحية ويتم التدريبعىل ذلك من اآلن حفاظا عىل دقة وأمان البيانات الواردة للوزارة.
 تنفيذ برنامج إلكرتوني لتبليغ وتسجيل اإلحصائيات الحيوية ذات العالقة باملواليد ،الوالدات ،والوفيات بأنواعها (وفياتحول الوالدة – وفيات األطفال الرضع – وفيات األمهات – والوفيات العامة).
تطوير العمل اإلحصائي بالحج :
أهم االنجازات:

 تطوير النظام اإلحصائي بالحج من خالل تعديل قوائم قسم تشخيصات األمراض باألقسام الداخلية والعيادات الخارجيةوكذلك أسباب الوفاة كما تم تعديل التقارير املرتبطة بهذه القوائم وتم استخدام نظام عرض البيانات ()Quick View
والذي يمكن من:
	•دمج البيانات الخاصة بالحج من مصادر متعددة يف خطوة واحدة.
	•استكشاف العالقات املختلفة يف البيانات.
	•تمكني عملية صنع القرارات عن طريق آمن ،يف الوقت الحقيقي والتعاون بني الجهات.
	•تمثيل البيانات باستخدام رسومات تفاعلية.
	•البحث عرب كافة البيانات بطرق مبارشة وغري مبارشة.
	•التفاعل الديناميكي مع تطبيقات اخرى ولوحات معلومات وتحليالت إحصائية.
	•الوصول إىل البيانات من األجهزة النقالة وتحليلها وعرضها.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التدريب :

 إقامة عدد ( )20دورة شملت جميع مناطق ومحافظات وبلغ عدد املتدربني ( )400من مختلف التخصصات الطبيةوالفنية وشملت الدورات مواضيع مختلفة وشاملة للمجال اإلحصائي وطرق إدخال البيانات وفرزها وتسجيلها.
 يف العام 1437/36هـ تم تغطية املناطق الحيوية (مكة املكرمة واملشــاعر املقدسة) بالعديد من الدورات الخاصةبإجراءات العمل اإلحصائي يف موسم الحج حيث تم عقد ( )13دورة وبلغ عدد املتدربني فيها اىل (.)260
 إقامة دورة خارجية واحدة بدولة ماليزيا يف مجال اإلحصاء وبلغ عدد املتدربني ( )30من الكوادر القيادية.المشاركات الخارجية :

 شاركت الوزارة يف اجتماعني خاصني باملؤرشات الصحية األساسية واإلحصاءات الحيوية بالكويت والقاهرة عىل التوايل.اإلحصاء والمعلومات:
جدول ( : )103يبين المستهدف والمتحقق في مجال االحصاء والمعلومات خالل العام المالي 1437/36هـ:

البيان

المستهدف للعام
المالي
1437/1436هـ

 -1تصميــم النمــاذج
ما تم إنجازه
واالستمارات الالزمة لجمع
من األهداف
البيانات واملعلومات وتزويد
واملؤرشات خالل
الجهات املعنية بإجراءات
العام املايل
تطبيقهــا واســتخدامها  32نموذج إحصائي
1436
ومتابعتها واملشــاركة مع
1437/هـ :
جهات االختصاص لتصميم
الســجالت اإلحصائيــة
املناسبة.
 -2اســتكمال الربنامــج
اإلحصائــي اإللكرتونــي
انجاز الربنامج
واملراجعة املستمرة والتقييم
والتطوير للنظام اإللكرتوني وتعميم تشغيله عىل
املستشفيات
لإلحصاء واملعلومات وذلك
بالتعاون مع اإلدارة العامة
لتقنية املعلومات.
 -3تحليل البيانات واستخراج
املؤرشات االحصائية الالزمة
التي تمثل الواقع الصحي يف
اململكة وتسهم يف الخطط
االســراتيجية والتنفيذية
للوزارة .
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نسبة
نسبة
المتحقق
ا لمتحقق خالل المتحقق الى
الى
العام المالي المستهدف
المستهدف
للعام
1437/1436هـ
للعام
1437/1436هـ
1436/1435هـ

 32نموذج

تم استكمال
النسخة األويل
من الربنامج
وتعميمها عىل
املستشفيات مع
وجود بعض
املالحظات
تم تحقيق تزويد
تلك الجهات
باملؤرشات
جمع وتحليل املؤرشات املتوفرة ،وتم
التنسيق مع
الصحية والسكانية
للملكة وتزويد الجهات اإلدارات املعنية
املختصة بها داخليا ً ببعض املؤرشات
وإقليميا ً ودوليا ً
غري املتوفرة
للتخطيط لجمع
بيانات تلك
املؤرشات

%100

%95

%95

%90

%90

%95
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البيان

المستهدف للعام
المالي
1437/1436هـ

نسبة
نسبة
المتحقق
ا لمتحقق خالل المتحقق الى
الى
العام المالي المستهدف
المستهدف
للعام
1437/1436هـ
للعام
1437/1436هـ
1436/1435هـ

 -4دعــم الجهــات املعنية
باألبحاث والدراسات فيما
تتطلبــه تلك الدراســات
والبحــوث مــن االعمال
االحصائية واملعلومات عن
أنشطة الوزارة.
 -5إعــداد إجــراءات العمل
الخاصة باإلدارة بالتعاون مراجعة سياسات
مع اإلدارة العامة للتطوير وإجراءات العمل
اإلداري والعمــل عــى
تم تحقيق الهدف
بأقسام اإلدارة
تطويرها.
واالستفادة من الخربات
الدولية يف هذا املجال.
توفري البيانات الخام
الخاصة بالوفيات
تم تحقيق الهدف
ووفيات األمهات
عىل وجه الخصوص
للجهات البحثية

%100

%100

%100

%85

ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام 1437/1436هـ :

 -1دورات تدريبية تشــمل
جميع املناطق واملحافظات
ملتدربــن مــن مختلف
التخصصات الطبية والفنية
واإلداريــة يف املجاالت ذات
العالقة بعمل اإلدارة.
 -1التدريب:
(دورات داخلية،
دورات خارجية -2 ،دورات تدريبية متخصصة
أثناء موسم الحج ملتدربني
عدد الدورات،
من مختلــف التخصصات
عدد املتدربني
الطبية والفنيــة واإلدارية
والفئات):
يف األعمال اإلحصائية ذات
العالقة بالحج.

 -2زيارات حقلية
(عدد الزيارات
الحقلية):

 إعــداد وإقامة عدد( )20دورة شــملت
جميــع مناطــق
ومحافظات وبلغ عدد
تم تحقيق الهدف
املتدربني ( )400من
مختلف التخصصات
الطبيــة والفنيــة
واإلدارية.

%100

إعداد وإقامة عدد ()13
دورة متخصصة أثناء
موسم الحج وبلغ عدد
تم تحقيق الهدف
املتدربــن ( )260من
مختلــف التخصصات
الطبية والفنية واإلدارية.

%100

إعداد وإقامة عدد ()1
 -3دورات تدريبية خارجية
دورة خارجيــة وبلغ
تستهدف الكوادر القيادية
عــدد املتدربني ( )30تم تحقيق الهدف
يف مجال االحصاء .باملناطق
من الكوادر القيادية يف
واملحافظات
مجال االحصاء.

%100

إعــداد وتنفيــذ 40
زيارة حقليــة ملناطق
ومحافظــات اململكة تم تحقيق الهدف
ملتابعة سري العمل وحل
املعوقات

%100

زيارة حقلية ملناطق
ومحافظات اململكة ملتابعة
سري العمل وحل املعوقات

%100

%100

%100

%95

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

البيان

املشاركة يف اجتماعات
لجان الحج التحضريية تم تحقيق الهدف
– لجنة اإلحصاء بالحج

%100

لجنة اإلحصاءات الحيوية
باململكة

املشاركة يف اجتماعات
وأنشــطة لجنــة
اإلحصــاءات الحيوية تم تحقيق الهدف
باململكة داخل وخارج
الوزارة.

%100

لجنة املؤرشات الصحية
األساسية

 املشاركة يف االجتماعالذي عقد بالكويت.
تم تحقيق الهدف
 املشاركة يف االجتماعالذي عقد بالقاهرة

%100

لجان الحج التحضريية
 -3مشاركة
اإلدارة يف
اللجان الداخلية
والخارجية:

المستهدف للعام
المالي
1437/1436هـ

 -1تم إعــداد الكتاب
اإلحصائي السنوي.
 -2تم جمــع وتبويب
 -1الكتاب اإلحصائي السنوي
-4إصدارات
البيانــات لتقريــر
اإلدارة (تقارير  -2تقرير الوفيات.
الوفيات.
دورية ،اصدارات -3تقريــر أمراض النســاء
 -3تم جمــع وتبويب
والوالدة.
ومنشورات
البيانــات لتقريــر
-4تقرير الحج اإلحصائي
توعوية،
أمــراض النســاء
أخرى:).......
والوالدة.
 -4تم إعداد تقرير الحج
اإلحصائي.
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نسبة
نسبة
المتحقق
ا لمتحقق خالل المتحقق الى
الى
العام المالي المستهدف
المستهدف
للعام
1437/1436هـ
للعام
1437/1436هـ
1436/1435هـ

 -1تــم تحقيق
إعــداد الكتاب
اإلحصائي السنوي
وتقريــر الحج
اإلحصائي .
 -2تــم جمــع
وتبويب البيانات
لتقريــر الوفيات
وتقرير أمراض
النساء والوالدة

%95

%100

%95

%100

%95
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العالقات العامة واالعالم:
تسعي الوزارة ايل إدارة الحمالت االعالمية إلبراز دورها اإليجابي وابرز انشطتها وبرامجها امللموسة والتي تعود بالنفع
للجمهور املستفيد.
اهم االنجازات خالل السنة المالية 1437/36هـ:

 تم تغطية فعاليات وانشــطة الوزارة بما يف ذلك الندوات واللقاءات وتحرير أخبار وتقارير الوزارة املوجهة ايل وسائلاالعالم املقروءة واملرئية واملسموعة وكذلك ايل وكاالت االنباء ووسائل التواصل االجتماعي.
 تم التنسيق مع وسائل االعالم املقروء ة واملسموعة ووكاالت األنباء السعودية والوكاالت االجنبية لتغطية انشطة وفعالياتالوزارة.
 تم متابعة توجيهات معايل الوزير عيل كل ما ينرش يف الصحف اليومية لدي الجهات املعنية. تم توفري قاعدة معلومات تستقي منه وسائل االعالم اخبار ونشاطات وزارة الصحة والعمل عيل تحديثها دوريا.يتم اصدار املجلة الطبية السعودية الشهرية. التغطية االعالمية للحمالت التوعوية الصحية.تنفيذ برنامج (آلو) رمضان صحة العام 1436هـ.تنفيذ برنامج صحة ضيوف الرحمن لنا عنوان العام 1436هـ.تنفيذ حملة التحصني بلقاح البكرتيا العقدية الرئوية لعام 1436هـ عرب مواقع التواصل االجتماعي. اعداد املواد التثقيفية بمعدل ( )300تغريده شهريا ونرشها بشكل يومي عيل حساب تويرت الخاص بالوزارة.التدريب:

 القيام بأكثر من  30دورة مختلفة يف مجال العالقات واالعالم.االصدارات:

 تم اصدار  8أعداد لصحيفة التواصل الداخيل.المشاركات:

 االعداد واقامة املهرجانات واملعارض يف املناسبات الصحية والوطنية املختلفة. املشاركة يف مهرجان الجنادرية. -وصول املتابعني لحساب الوزارة عيل تويرت ايل مليون متابع بنسبة  %100من املستهدف.

البحوث والدراسات:
تعتمد الوزارة يف تقديم الخدمات الصحية باململكة ،عىل أسس علمية مدعومة باألبحاث من خالل االدارة العامة للبحوث
والدراسات وذلك بهدف تحسني الرعاية الصحية املقدمة يف اململكة العربية السعودية وذلك من خالل:
 تحديد اولويات البحوث يف املجال الصحي يف السعودية. تسهيل وتنظيم إجراء البحوث الصحية ألعىل مستوى من الجودة يف وزارة الصحة. مساعدة مقدمي الرعاية الصحية يف اتخاذ القرارات من خالل توفري بيانات دقيقة وصحيحة حيث إنها مبنية عىل األدلةالقائمة.
 إجراء االستشارات لتحديد األولويات يف مجال البحوث الصحية. -تعزيز بناء القدرات البحثية الصحية باململكة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

فيما يلي أهم إنجازات الوزارة في مجال البحوث الصحية والطبية للعام 1437/36هـ:

 تم املراجعة العلمية واملوافقة األخالقية عىل عدد ( )77بحث من داخل وخارج الوزارة مقارنة مع ( )45بحث يف العام1436/35هـ.
 تم تصميم وتدشني الربنامج اإللكرتوني قاعدة معلومات لألبحاث والدراسات الصحية ،لتوثيق وتصنيف تلك الجهودالبحثية بنسبة  %90من املستهدف.
 تم تصميم برنامج املراجعة البحثية اإللكرتوني والذي يقوم عىل خدمة الباحثني من خالل تسهيل عملية الحصول عىلاملوافقة االخالقية واملنح البحثة اعتمادا عىل األولويات البحثية املعتمدة.
 تم التعاون مع القطاع االكاديمي باستحداث مقرتح موجز لفتح برنامج ماجستري تطبيقي للبحوث الصحية بالتعاونمع جامعة الفيصل.
 تمت املشاركة يف مراجعة بروتوكول مركز ألبحاث مرض الســكري (النوع الثاني) والتي ترتكز عىل السكان وتتعددتخصصاتها.
 تمت دراسة امللفات الخاصة بإعداد املشاريع والخطط واالســراتيجيات الوطنية ومذكرات التفاهم يف مجال البحوثالصحية بالتعاون مع الجهات املعنية.
 تمت دراسة وإبداء الرأي يف املوضوعات واملؤلفات واملقرتحات البحثية الصحية ،وكذلك تقارير األبحاث املنجزة والكتباإلحصائية التي تحال للوزارة.
التدريب :

 تم التدريب للجان أخالقيات االبحاث. تم عقد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية بعنوان « البحوث والتنمية واالبتكار». تمت املشاركة يف ورشة عمل يف مجال الدراسات الرسيرية بعنوان «تطوير ودعم األبحاث الرسيرية».املشاركة يف اللجان الداخلية والخارجية:
 تم رفع عدد اللجان اىل  17لجنة أخالقيات البحوث باللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوموالتقنية وذلك من خالل وضع خطة تنفيذية ملراحل تسجيل وتدريب الجان املقدمة.
 تمت االستجابة لدعوات ومبادرات ورسائل مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العاملية واألمانة العامة لجامعةالدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالتقديم لألبحاث والرتشيح للجوائز .
اإلصدارات:

 تم العمل عىل الدليل اإلرشادي لتقديم األبحاث بوزارة الصحة والعمل عىل رفعه يف موقع االدارة اإللكرتوني وطباعته.أهم االنجازات في مجال وحدة العلوم والتقنية للعام 1437/36هـ :

 تم تحديث خطة لتوظيف الكوادر الفنية املدربة بالوحدة لسد العجز الشديد يف القوة العاملة بالوحدة. وافقت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخطاب رقم  804510وتاريخ 1436/3/27هـ عىل دعم ثالثة أبحاثبعد التحكيم الدويل لها بنسبة  %100من خالل االشرتاك يف الدفعة الخامسة عرش من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية
حيث اجازتها اللجنة الوطنية وحصل أحد األبحاث املقبولة عىل تقدير «موىص به بشدة» من املؤسسة األمريكية للتقدم
العلمي وقد بلغ مبلغ الدعم املايل لألبحاث ( )3.370.280ريال.
 بلغ حجم الدعم املايل املقدم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ألبحاث وزارة الصحة بالخطة الوطنية حتى نهايةعام 1436هـ مبلغ()22.781.436ريال.
 تم االنتهاء من مراجعة عدد خمسة مقرتحات ملرشوعات تشغيلية للوزارة جاهزة لطلب الدعم املايل لها من مدينة امللكعبد العزيز للعلوم والتقنية.
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 تمت املشاركة مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف ورشــة عمل حول منتدى التقنيات املتقدمة «معرفة »2يف1436/11/19هـ.
 تم تصميم وإعالن العديد الدالئل اإلرشادية لتبصري الباحثني حول النقاط الفنية واإلدارية واملالية الواجب اتباعها لزيادةفرصهم لنيل الدعم املايل ألبحاثهم.
 -تم تصميم قائمة ملؤرشات األداء القياسية الخاصة بوحدة العلوم والتقنية.

حقوق وعالقات المرضى:

ً
وإدراكا بأن كل مريض هو فرد مستقل
عملت الوزارة باالهتمام باملرىض واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية املقدمة لهم،
بذاته له احتياجاته الخاصة من الرعاية الصحية ومن خالل وحدات إدارية فعالة ،وكوادر تسعي إىل تقديم خدمة سليمة
تراعي مفاهيم وقيم املجتمع وذلك من خالل:
 التفاعل مع مراجعي املنشآت الصحية من املرىض وذويهم. تلقى جميع شكاوي املرىض ومعالجتهم والتواصل مع الشكاوي حتي انتهاء الشكوى. معالجة اسباب الشكاوي ودراستها وتصنيفها وتحديد عواملها واستخالص النتائج. االرشاف عىل ادارات حقوق املرىض باملنشآت الصحية. التثقيف بأخالقيات املهن الطبية يف املنشأة الصحية قياس رضا املرىض.أهم انجازات الوزارة في مجال حقوق وعالقات المرضى للعام المالي 1437/36هـ:

 ارتفاع نسبة املستشــفيات التي يتوافر بها إدارة حقوق و عالقات املرىض بنسبة ( )%99.5من املستهدف مقارنة مع( )%99للعام املايل 1436/35هـ.
 ارتفعت املستشــفيات التي بها عنارص مفرغة ىف ادارات حقوق وعالقات املرىض من ( )%60للعام املايل 1436/35هـايل ( )%93يف العام 1437/36هـ.
 تتوافر يف ( )%80من املراكز الصحية مســئولني عن حقوق وعالقات املرىض والعمل متواصل لزيادة النسبة لتصل اىل.%100
 توفري قناة تواصل مع املرىض بنسبة ( )%93يف جميع مرافق ومؤسسات الوزارة العالجية. ارتفعت نسبة قنوات الشكاوي من ( )%80من االدارات الفرعية يف العام 1436/35هـ ايل ( )%90يف العام 1437/36هـ. شارك اكثر من ( )3852فرد يف االستبيان الذي تنظمه حقوق وعالقات املرىض عرب موقع الوزارة.التدريب:

 تنفيذ دورتني لقيادات موظفي حقوق و عالقات املرىض (دورة تدريبية يف الريادة والتميز يف التعامل). بلغت عدد الدورات التدريبية ملوظفي حقوق و عالقات املرىض (دورة يف املهارات اإلرشافية ملوظفي عالقات املرىض) يفالعام 1437/36هـ( )6دورات تدريبية داخل اململكة ألكثر من ( )180متدرب بنســبة ( )%50من املستهدف مقارنة
مع ما نسبته ( )%66من املستهدف للعام 1436/35هـ.
 تم عقد دورة تدريبية خارجية حول (التميز يف الخدمة). بلغ نســبة انجاز مجمل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها نسبة ( )%50من املستهدف للعام 1436هـ مقارنة مع مانسبته ( )%80من املستهدف يف العام 1435هـ.
الزيارات االشرافية:

 تنفيذ  22زيارة إرشافيه بنسبة  %100من املستهدف.التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

المشاركات:

 املشاركة ب ( )12برنامج اعالمي وعقد ( )4مؤتمرات دولية ومحلية لحقوق و عالقات املرىض.اإلصدارات والمنشورات التوعوية:

 القيام بالحملة االعالمية حيث شملت اصدار وتوزيع وثيقة حقوق وعالقات املرىض ،باإلضافة اىل املطويات والبو سرتاتواقراص ال( )DVDحيث بلغت ( )2.391.800نسخة بنسبة  %100من املستهدف.
 بلغ عدد املطبوعات لكتاب الدليل التنظيمي لربنامج حقوق و عالقات املرىض ( )2.500نسخة من مختلف االصدارات. بلغ عدد نرشات حقوق املرىض و مسؤولياتهم التي ت ّم طباعتها و توزيعها من قبل املديريات و املستشفيات التابعة لهاأكثر من ( )80.000نسخة.
 بلغ عدد اللقاءات االعالمية املرئية و املسموعة أكثر من ( )7لقاءات صحفية ت ّم فيه استعراض نقاط من مهام االدارة وحقوق املرىض.
 بلغ عدد اللقاءات الصحفية املكتوبة التي ر ّكزت عىل نرش حقوق املرىض بشــكل مسهب ( )6لقاءات صحفية ت ّم فيهاستعراض نقاط هامة عن حقوق املرىض.
 بلغ عدد املواقع االلكرتونية التي تحدثت عن عالقات املرىض و ت ّم التمكن من االطالع عىل ما ورد فيها اكثر من ()123موقع الكرتوني.
آلية حقوق المرضى في العام المالي 1437/36هـ :

برنامج الشكاوي والعالقات و يتضمن الجداول التالية:
جدول رقم ( )104احصائيات شكاوي الوزارة للعام 1436هـ:
النوع

العدد

مالحظات

احاالت الوزير ومن ادارات الوزارة
الشكاوي االعالمية
صوت املواطن
الشكاوي الهاتفية
شكاوي الفاكس
شكاوي الحضور

419
232
312
1494
317
192

شكوي محالة من جميع املناطق بلغ عددها 29453
معالجة  %60منها
معالجة  %80منها
تعالج اغلبها
املعالج واملنتهي %80
تعالج اغلبها

الشكاوي االلكرتونية

530

تعالج اغلبها

مجموع الشكاوي

3496

32949

جدول ( )105يقارن بين مجمع الشكاوي الواردة للوزارة بين العام 1436/35هـ والعام 1437/36هـ:
مجموع الشكاوي الواردة للوزارة للعام 1436/35هـ

مجموع الشكاوي الواردة للوزارة للعام 1437/36هـ

 4358شكوي

 3496شكوى

حيث يالحظ االنخفاض يف الشكاوي من ( )4,358شكوي يف العام 1436/35هـ اىل ( )3,496شكوي يف العام 1437/36هـ.
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المتابعة:
تقوم الوزارة بمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها املرافق واملنشآت الصحية واستقبال شكاوى املواطنني واملشاركة مع
لجان التحقيق اســتنادا إىل قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم( )190وتاريخ 1409/11/18هـ القايض بتعديل
مسمى الوحدات التي تتوىل التفتيش يف األجهزة الحكومية إىل وحدات متابعة تقوم بتوفري الرقابة عىل العمل الفني واإلداري
للتأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح لتحقيق معايري األداء ومراقبة االستخدام األمثل للموارد منعا ً لوقوع املخالفات
وضمانا ً لسالمة تطبيق األنظمة واللوائح وحرصا ً عىل انســياب العمل دون معوقات وحفاظا ً عىل أداء القادة واملوظفني
لواجباتهم الوظيفية دون تراخ أو إهمال أو سوء استعمال للسلطة والصالحية.
اهم االنجازات خالل العام 1437/36هـ :

 تمت إجراءات الرقابة والتحريات الالزمة يف مختلف أقسام الوزارة وما يرتبط بها من وحدات للتأكد من سالمة العملوترشيد األداء.
 تم القيام بحمالت تفتيشية ملختلف وحدات الوزارة والوحدات املرتبطة بها للوقوف عىل مواطن القصور واكتشاف حاالتاالخالل بأداء الواجبات الوظيفية أو الرتاخي يف انجاز األعمال ومن ثم العمل عىل تصحيح املسارات وتقويم االعوجاج
بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات املختصة يف الوزارة.
 تمت مراقبة سري العمل يف الوزارة واألجهزة التابعة لها للتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح واإلجراءات املعتمدة. فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا ً للصالحيات حول املخالفات اإلدارية واملالية واألخطاء الطبية وغريها من املخالفات. تم إجراء التحقيقات أو االشرتاك يف التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من اإلدارات املعنية الوزارةأو ما تتلقاه من شكاوى من الجمهور بعد ثبوت جديتها.
 االشرتاك يف لجان التحقيق الخاصة باملخالفات التي تتم من قبل موظفي الوزارة وفقا ً لتوجيهات الوزارة. القيام بكافة إجراءات التخاطب مع هيئة الرقابة والتحقيق يف كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العالقة بالوزارة. العمل عىل تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى العاملني بالوزارة. كذلك قامت الوزارة بالعديد من اإلجراءات تمثلت يف:ربط إدارات املتابعة يف املناطق واملحافظات واملدن الطبية واملستشفيات التخصصية باملتابعة بديوان الوزارة. تفويض إدارات املتابعة باملناطق لبحث القضايا والشكاوى الخاصة بمناطقهم والبت فيها واإلرشاف عىل منافذ الحجالجوية والبحرية والربية.
 زيادة عدد الكوادر اإلدارية وذلك استنادا ملوافقة سعادة وكيل الوزارة للموارد البرشية رقم ( )1وتاريخ 1436/13/2هـ. تجهيز قسم املتابعة النسوي ليقوم باملهام املناطة بالرقابة واملتابعة فيما يخص الجوانب النسوية. زيارة العديد من املستشفيات واملراكز الصحية خالل موسم حج 1436هـ. كما قامت الوزارة بالعديد من الدورات التدريبية لتطوير العمل يف مجال املتابعة.جدول ( )106الدورات التدريبية في مجال المتابعة خالل العام 1437/36هـ:
م

اسم الدورة

عدد المتدربين

1

ادارة االجتماعات

2

2

تنمية مهارات التطوير االداري

1

3

تقويم االداء الوظيفي

1

4

مهارات التعامل مع املرؤوسني

2

5

املراجعة الداخلية يف االجهزة الحكومية

1
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

م

اسم الدورة

عدد المتدربين

6

الحسابات الختامية الحكومية

1

7

املرافعات امام الجهات الرشعية

1

8

اعمال السكرتارية

1

9

استخدام الربيد اإللكرتوني يف اعمال السكرتارية

1

10

مهارات بناء فرق العمل

1

11

إدارة الفعاليات

1

12

التنسيق اإلداري

1

13

معالجة النصوص

1

المجموع

15

 كما أنجزت الوزارة العديد من املعامالت يف مجال املتابعة خالل العام 1437/36هـ كما هو مبني يف الجدول أدناه :جدول ( )107المعامالت المنجزة في مجال المتابعة خالل العام 1437/36هـ:
م

نوع المعامالت

العدد

1

املعامالت الواردة

6519

2

املعامالت الصادرة

6342

3

املعامالت الصادرة والواردة

12861

4

مجموع مهمات اللجان

133

المراجعة الداخلية:
تهدف الوزارة إىل تعزيز دور املراجعة الداخلية يف خدمة املرافق الصحية باســتخدامك أحدث معايري املراجعة عىل األداء
والخدمة وذلك بهدف :
 حماية األموال واملمتلكات العامة والحد من وقوع الغش واألخطاء وكتشافها فور وقوعها. ضمان دقة البيانات املالية والسجالت املحاسبية واكتمالها. ضمان فاعلية العمليات اإلدارية واملالية وكفايتها بما يؤدي إىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة. تحقيق التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط امللزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.أهم ما تم إنجازه في مجال المراجعة الداخلية في العام 1437/1436هـ-:

 مراجعة عدد من الجهات واملستشفيات بالوزارة وهي كالتايل : إدارة املشاريع والشئون الهندسية بالشئون الصحية بمنطقة الرياض مستشفى امللك خالد بتبوك للوقوف عىل األرضار الناتجة عن هطول األمطار وترسب املياه.228
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 مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام بخصوص التحقيق يف عملية ترسيه مرشوع تطوير املرحلة الثالثة من التغذيةالكهربائية عىل مقاول ال يحمل التصنيفات املطلوبة.
 مستشفى امللك فهد بالباحة بخصوص مالحظات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عىل الربج الطبي باملستشفى. مستشفى شمال جدة بمجمع امللك عبد الله الطبي بخصوص الوقوف عىل األرضار الناتجة عن هطول األمطار وترسب املياه. مستشفى األمري محمد بن نارص بجازان االستفادة من وفورات عقد الصيانة والنظافة يف إنجاز بعض اعمال الصيانة.في مجال مراجعة العقود تم اآلتي:

 مراجعة عقود التغذية يف مجموعة من املستشفيات. مراجعة عقد رشكة فرسان للسفر والسياحة. مراجعة الدور واألجور. مراجعة عقود الصيانة حيث كان املســتهدف القيام بعدد ( )16مهمة من مهام مراجعة عقود الصيانة الطبية وغريالطبية للمنشآت الصحية تم القيام ب( )13مهمة وبنسبة بلغت ( )%81من املستهدف.
 مراجعة عقود التغذية للمنشآت الصحية تم تنفيذ ( )9مهمات بنسبة ( )%64مقارنة ب( )%86يف العام1436/35هـ. يف إطار تقييم أداء إدارات املراجعة باملناطق واملحافظات حيث تم تنفيذ ( )19مهمة بنسبة ( )%90مقارنة ب ()%86يف العام 1436/35هـ.
 يف مجال املتابعة وإعداد الردود عىل خطابات الجهات الرقابية الحكومية تم تنفيذها بنسبة (.)%100التدريب:

 القيام بالدورة التعريفية بمهام واعمال ادارة املراجعة. املشاركة يف موسم حج 1436هـ.الزيارات الحقلية:

تنفيذ ( )42زيارة بنسبة ( )%81من املستهدف.اإلصدارات والتقارير:

 -اصدار  4تقارير دورية من أصل  8تقارير بنسبة بلغت  %50من املستهدف.

التعاون الدولي:
يعد التعاون مع املؤسســات واملنظمات الصحية اإلقليمية والدولية ممثلة ففي وزارة الصحة ذو أهمية كربى باعتبار أن
اململكة عضو فاعل ومؤثر يف املنظمات الدولية إضافة إىل خصوصيتها يف استقبال أعداد كبرية من ضيوف الرحمن لألماكن
املقدسة ،كما أن حركة العمالة األجنبية الكبرية عىل مدار العام تحتم تقوية التعاون الصحي بني اململكة والدول األخرى
وذلك بالتنســيق يف عدد من املجاالت وخاصة الوبائية منها .وتواصلت الجهود بتفعيل االستفادة من الخدمات العلمية
واالستشارية التي تقدمها املنظمات الصحية العاملية؛ ما أدى إىل زيادة وتنوع حجم التعاون يف كافة املجاالت التي ترغب
الوزارة يف االستفادة منها ،وتم تعزيز فاعلية عضوية اململكة يف املنظمات الصحية الدولية واإلقليمية.
ولتحقيق التعاون يف كافة املجاالت الصحية بني وزارة الصحــة يف اململكة ووزارات الصحة يف الدول الخليجية والعربية
واألجنبية تم تنفيذ ما ييل:

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون:

عقد املجلس املؤتمر رقم ( )78يف اململكة العربية السعودية وهى الدورة االربعون خالل الفرتة من 1436/4/16-15هـ
املوافق 2015/2/5-4م و املؤتمر ( )79عقد يف جنيف يوم  2شعبان 1436هـ املوافق  20مايو 2015م.
وقد صدر عن املؤتمر ( 32 )78قراراً ،وعن املؤتمر ( 7 )79قرارات.
املؤتمر رقم (:)78
أهم القرارات:
· القرار رقم ( :)2بعنوان :مكافحة األمراض غري السارية:
ومن أهم بنوده:

 البند رقم ( :)1يعرب مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عن بالغ شكره وتقديره الهتمام قادة دول مجلسالتعاون أعضاء املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليــج العربية حفظهم الله باعتمادهم الخطة الخليجية «
املحدثة « ( )2025/2014للوقاية من األمراض غري السارية (غري املعدية).
 البند رقم ( :)2اعتماد العمل بقرار املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة ( )35املنعقدة يفالدوحة (1436/2/17هـ املوافق 2014/12/9م) تتويجا للربنامج الخليجي ملكافحة األمراض غري الســارية
وخاصة يف املحاور التالية :
أ) اعتماد الخطة الخليجية « املحدثة» ( )2025/2014للوقاية من األمراض غري السارية (غري املعدية) وفقا للصيغة
املرفقة بالقرار.
األخذ علما بما ورد يف تقرير متابعة األمانة العامة بشأن الخطوات واإلجراءات املتخذة لتنفيذ الخطة الخليجية ملكافحة
األمراض غري السارية (غري املعدية).
 البند رقم ( :)3حث الدول األعضاء عىل وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية عىل الخطة الخليجية املوحدة للوقاية مناألمراض غري السارية ومكافحتها (.)2025/2014
· القرار رقم ( )3بعنوان( :مكافحة الرسطان):
وأهم بنوده:

 البند رقم ( :)1املوافقة عىل «وثيقة الرياض حول أعباء الرسطان يف منطقة الخليج  -سد الثغرات» واعتماد العملبموجبه يف دول مجلس التعاون.
 البند رقم ( :)2تكليف اللجنــة الخليجية ملكافحة الرسطان بتحويل «وثيقة الريــاض» إىل منهاج عمل متكاملقابل للتطبيق والتنفيذ واملتابعــة والقياس ضمن إطار تحديث وتطوير «الخطــة الخليجية ملكافحة الرسطان
( »)2020/2010وملواكبة املستجدات العاملية.
وقد صدر عن املؤتمر ( )78إعالن الرياض بعنوان :قياس أداء النظم الصحية ...طريق االمتياز) ،حيث قرر معايل
الوزراء املشاركون يف املؤتمر تبني إعالن الرياض حول قياس أداء النظم الصحية كإعالن إقليمي دويل يؤكد عىل
أهمية العمل عىل التقييم الدوري للنظم الصحية وقياس أدائها يف دول مجلس التعاون.
املؤتمر رقم (:)79
أهم القرارات:
· القرار رقم ( )1بعنوان (مكافحة األمراض غري السارية):
ومن أهم بنوده:

 البند رقم ( :)1اعتماد العمل بـ « دليل الجائزة الخليجية للتصدي لألمراض غري السارية « وما تضمنه من الرؤيةوالرسالة واألهداف والجهات التي يحق لها املشاركة ومعايري االختيار والتقييم وفقا ً ملعايري عامة وخاصة ملجاالت
الجائزة وشعار الجائزة.
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 البند رقــم ( :)2أن تكون قيمة الجائزة ( )200.000مائتني ألف ريال ســعودي عىل أن يقوم مدير عام املكتبالتنفيذي بالبحث عن مصادر تمويلية لهذه الجائزة من الجهات األهلية أسوة بما يتم يف جائزة التميز الخليجي يف
مجال اإلعالم الصحي.
 القرار رقم ( )3الصادر عن املؤتمر رقم ( )79بجنيف بعنوان (العمالة الوافدة) ومن أهم بنوده :البند رقم ( :)1املوافقة عىل تعديالت اللجنة الخليجية املركزية لربنامج العمالة الوافدة عىل « الالئحة التنظيمية إلجراءات
الكشف الطبي عىل العمالة الوافدة لإلقامة بدول مجلس التعاون « عىل النحو (املرفق للقرار).
الهيئة التنفيذية و اللجان املنبثقة من املكتب التنفيذي:

 الهيئة التنفيذية :تقوم وزارة الصحة بتنسيق مشــاركة اململكة يف اجتماعات الهيئة التنفيذية حيث تمثل وزارة الصحة باململكة العربيةالسعودية بثالثة أعضاء لدي الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون و تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعني
دوريني سنويا ً بمقر املكتب التنفيذي بالرياض باإلضافة لالجتماعات التحضريية التي تسبق املؤتمرات الدورية والطارئة
ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
تم عقد ثالثة اجتماعات-:

· االجتماع رقم ( )81بالرياض خالل هذه الفرتة من 1436/2/5-4هـ املوافق 2015/1/27-26م ،وقد صدرت عن
االجتماع ( )42توصية.
· االجتماع الثاني رقم ( )82بالرياض خالل الفرتة من 1436/7/11-9هـ املوافق 2015/4/30-28م ،وقد صدرت
عن االجتماع ( )31توصية.
· االجتماع رقم ( )83بالرياض خالل الفرتة مــن 1436/11/24-23هـ املوافق 2015/9/8-7م ،وقد صدرت عن
االجتماع ( )31توصية.
اللجان املنبثقة من املكتب التنفيذي:

 تقوم وزارة الصحة بتنســيق مشــاركة اململكة يف اللجان الفنية املنبثقة من املكتب التنفيذي ملتابعة الربامج الصحيةاملشرتكة لدول املجلس من خالل العديد من اللجان الخليجية املختصة ،حيث عقدت خالل النصف األول للعام 2015م
االجتماعات التالية-:
 -1االجتماع التاسع للجنة الخليجية لصحة الفم واألسنان (دبي 14-13 ،يناير 2015م)
 -2االجتماع التاسع للجان الخليجية للتغذية (الكويت 19-18 ،يناير 2015م).
 -3اجتماع اللجنة الخليجية ملكافحة التبغ (مملكة البحرين 26-25 ،فرباير 2015م).
 -4االجتماع الثالث للجنة الخليجية للصحة االلكرتونية (قطر 26-25 ،فرباير 2015م).
 -5اجتماع اللجنة الخليجية للصحة املدرسية وصحة اليافعني (الرياض 5-4 ،مارس 2015م).
 -6اجتماع اللجنة الخليجية للصحة النفسية (الرياض 5-4 ،مارس 2015م).
 -7االجتماع الثالثني للجنة الفنية الخليجية للتمريض (جدة 19-18 ،مارس 2015م).
 -8اجتماع اللجنة الخليجية للجودة وسالمة املرىض (الرياض 26-25 ،مارس 2015م).
 -9اجتماع اللجنة الخليجية لتعزيز الصحة (الكويت 9-8 ،يونيو 2015م).
 -10اجتماع اللجنة الخليجية ملكافحة األمراض غري السارية (مملكة البحرين 8-7 ،يونيو 2015م).
 -11جوالت برنامج العمالة الوافدة اىل كل من :السودان وأثيوبيا (2015/1/24-17م) ،الفلبني (2015/2/22-8م)،
الهند (2015/3/28-8م) ،بنجالديش ونيبال (2015/4/16-5م) ،سرييالنكا وإندونيسيا (2015/5/18-3م)
وجمهورية مرص العربية (2015/6/15-7م).
وخالل النصف الثاني لعام 2015م عقدت االجتماعات التالية:

 -1االجتماع السابع عرش للجنة الخليجية للعمالة الوافدة (مملكة البحرين2015/9/3-1 ،م).
 -2اجتماع لجنة الطب البديل (الرياض2015/10/19-18 ،م).
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 -3اجتماع اللجنة الخليجية للصحة والسالمة املهنية (قطر2015/12/9-8 ،م).
 -4االجتماع السابع للجنة الخليجية للتغذية (قطر ،سبتمرب 2015م).
 -5االجتماع االستثنائي للرعاية الصحية األولية (سلطنة عمان2015/9/10-9 ،م).
 -6اجتماع اللجنة الخليجية ملكافحة العدوى (مملكة البحرين2015/9/10-9 ،م).
 -7املؤتمر الخليجي األول للصحة املدرسية وصحة اليافعني (الكويت2015/12/16-14 ،م).
 -8اجتماع اللجنة الخليجية للصحة املدرسية وصحة اليافعني (الكويت2015/12/17 ،م).
	•شــارك معايل الوزير يف االجتماع الثاني للجنة أصحاب املعايل والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والذي عقد يف الدوحة بدولة قطر يف  21أكتوبر 2015م .وقد صدر عن االجتماع عدد ( )10قرارات
وسوف ترفع القرارات لالعتماد من قبل قمة زعماء دول املجلس.
مجلس وزراء الصحة العرب:

تم إنجاز العديد من الربامج من خالل هذا املجلس مثل :
 منتدى التعاون العربي الصيني للصحة الذي عقد يف ينتشوان بالصني خالل الفرتة من 1436/12/28 25هـ املوافق2015/9/13 10م تحت مظلة مجلس وزراء الصحة العرب وشاركت فيه وزارة الصحة باململكة العربية السعودية.
 إجماع اللجنة املشرتكة من خرباء مجليس وزراء العدل والداخلية العرب وخرباء وزارات الصحة إلعداد «مرشوع االتفاقيةالعربية لتنظيم زراعة األعضاء واألنسجة البرشية ومنع اإلتجار فيها» ووضعه يف صيغته النهائية الذي عقد بمقر األمانة
العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفرتة من  7 5أبريل 2015م.
 اجتماع اللجنة املعنية بالصحة النفسية ومكافحة اإلدمان والدعم االجتماعي والذي عقد بمقر الجامعة العربية يف القاهرةخالل الفرتة من  5 4محرم 1436هـ املوافق  29 28أكتوبر 2014م.
اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب :
 عقد املجلس خالل هذه الفرتة الدورة العادية الثالثة واألربعني بمقــر الجامعة العربية يف القاهرة خالل الفرتة من 61436/5/7هـ املوافق 2015/3/26 25م
وصدر من هذا االجتماع العديد من التوصيات الهامة منها :

	•القرار رقم ( )3بشأن مرض فريوس إيبوال:

تم تقديم الشــكر إىل اململكة العربية الســعودية لدعمها للجهود املبذولة ملكافحة فــروس إيبوال يف الدول املوبوءة
بالتعــاون مع منظمة الصحة العاملية .وحث القرار الدول األعضاء عىل تبــادل الخربات والتجارب بينها فيما يتعلق
بالخطط اإلرشادية والربامج الوقائية الوطنية ،للتصدي لألمراض املعدية ومنها فريوس إيبوال.

	•القرار رقم ( )4بشأن التحضري للقمة العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية /تونس 2015م:

تمت املوافقة عىل املقرتح املقدم من الجمهورية الجزائرية حول مرشوع إنشاء املركز العربي للتعاون والبحوث حول
فريوس نقص املناعة البرشي.
	•القرار رقم ( )5بشأن صحة األمهات:
تم تكليف األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب بدعوة اللجنة الفنية املعنية بوضع الخطة االسرتاتيجية العربية
متعددة القطاعات حول صحة األم والطفل واليافعات ،لالنعقاد الستكمال أعمالها واالنتهاء من إعداد هذه الخطة،
وتم التأكيد عىل أهمية مشاركة ممثيل الدول األعضاء يف اجتماعات اللجنة.
	•القرار رقم ( )6بشأن االسرتاتيجية العربية ملكافحة اإليدز (:)2020 2014
تم اعتماد «نداء الجزائر للعمل» الصادر عن االجتماع رفيع املستوى للقيادات النسائية ملنطقة الرشق األوسط وشمال
إفريقيا ،وتمت دعوة األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب للتنسيق مع برامج األمم املتحدة ،ومع الربامج واملنظمات
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والشبكات والهيئات املعنية باإليدز ،الستكمال الجهود من أجل تفعيل االسرتاتيجية العربية ملكافحة اإليدز (2014
.)2020

	•القرار رقم ( )7بشأن الصحة النفسية ومكافحة اإلدمان والدعم االجتماعي:

وتم فيه اعتماد تغيري مسمى اللجنة الفنية لتصبح «اللجنة الفنية العربية للصحة النفسية والوقاية وعالج اإلدمان
والدعم االجتماعي» ،وتم الطلب من وزارات الصحة يف الدول األعضاء إنشاء قواعد بيانات وطنية تتضمن حجم املشكلة
والخدمات املتاحة والربامج التدريبية املتوفرة لديها بالتعاون مع وحدة الدراسات واملسوحات امليدانية واالجتماعية
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وتم الطلب من وزارات الصحة يف الدول األعضاء العمل عىل إنشــاء مراكز
متخصصة لعالج اإلدمان ،وتكليف اللجنة الفنية بإعداد دراسة متكاملة حول العالج بالبدائل.

	•القرار رقم ( )11بشأن التعاون العربي الصيني يف املجال الصحي:

حيث تم التأكيد عىل أهمية تنفيذ خطــة عمل التعاون يف املجال الصحي بني جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية
للصحة وتنظيم األرسة بجمهورية الصني الشعبية (2016 2014م).
	•القرار رقم ( )12بشأن الترشيعات الصحية:
تم اعتماد مرشوع القانون االسرتشادي العربي لحماية حقوق املرىض الذي أعدته اللجنة الفنية االستشارية للترشيعات
الصحية ،وتم تكليف األمانة الفنية بدعوة اللجنة الفنية االستشارية للترشيعات الصحية لالنعقاد إلعداد مرشوع قانون
اسرتشادي بشأن تقنية املعلومات الصحية.
اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب يف مايو بجنيف عىل هامش اجتماع الجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية.
	•عقد املجلس خالل هذه الفرتة من العام 2015م اجتماع الدورة العادية الرابعة واألربعني ملجلس وزراء الصحة العرب
وذلك بتاريخ االثنني  29رجب 1436هـ املوافق  18مايو 2015م بجنيف عىل هامش اجتماع الدورة الثامنة والستني
للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية وصدر من هذا االجتماع العديد من القرارات الهامة منها:
	•القرار رقم ( :)3بشأن البحوث الصحية يف الدول العربية:
حيث أكد القرار عىل ما جاء يف الورقة املقدمة من وزارة الصحة بســلطنة عُمان حــول الواقع والتحديات والرؤية
املستقبلية للبحوث الصحية يف الدول العربية ،وقىض بتكليف األمانة الفنية ملجلس وزراء لصحة العرب بالتنسيق مع
وزارة الصحة يف سلطنة عُمان لعقد ورشة عمل عربية حول البحوث الصحية يف الدول العربية.
	•القرار رقم ( :)6بشأن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم:
حيث أكد القرار عىل مشاركة الدول العربية يف مرشوع مشتقات بالزما الدم الذي تبنته اململكة العربية السعودية ،وأن
يقوم املرشوع بتزويد الدول العربية باملتطلبات الالزم توافرها يف مراكز خدمات نقل الدم لديها خالل ثالثة أشــهر
من تاريخ االجتماع تمهيدا ً لتأهيلها ،عىل أن تقوم الدول العربية بالرد بما يتوافر لديها من إحصائيات ومعلومات عن
مراكز نقل الدم خالل شهرين من توزيع النموذج الذي يعد من قبل إدارة املرشوع.
	•القرار رقم ( :)7بشأن األوضاع الصحية يف اليمن:
حيث قىض بتقديم دعم قدره مائتي ألف دوالر أمريكي من مجلس وزراء الصحة العرب للمساهمة يف توفري االحتياجات
الصحية العاجلة لليمن من أدوية ومستلزمات طبية ،عن طريق منظمة الصحة العاملية ،وحث الدول األعضاء عىل تقديم
الدعم الالزم للمساهمة يف توفري االحتياجات العاجلة للنازحني اليمنيني يف جيبوتي بالتنسيق مع وزارة الصحة الجيبوتية.
التعاون مع منظمة الصحة العاملية :
يعترب التعاون مع منظمة الصحة العاملية من أهم برامج التعاون بني الوزارة واملنظمات الدولية.
اجتماعات منظمة الصحة العاملية:

 شاركت الوزارة يف اجتماع الجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية والذي يعقد سنويا ىف جنيف ىف شهر مايو ىف جنيفحيث تم عقد الدورة الثامنة والستني خالل الفرتة من  29رجب  8شعبان 1436هـ املوافق  26 18مايو 2015م.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

أهم قرارات اجتماع الجمعية العامة :

 -القرار ج ص ع  :8 68بشأن الصحة والبيئة :التصدي ألثر تلوث الهواء عىل الصحة,

ومن أهم بنوده:
تم حث الدول األعضاء عىل مضاعفة جهودها الرامية اىل تحديد اآلثار الصحية لتلوث الهواء والتصدي لها والوقاية منها
بأن تُقيّم وتعزز ،حسب مقتىض الحال ،تعاونا ً متعدد القطاعات عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ،وعن طريق
اتخاذ تدابري متعددة القطاعات وموجهة طبقا ً لألولويات الوطنية.
 القرار ج ص ع  :15 68بشأن تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير كعنرص من عنارص التغطية الصحيةالشاملة:

أهم بنوده :
 تم حث الدول األعضاء عىل عدة نقاط من أهمها البنود التالية : تحديد مجموعة أساســية من خدمات الجراحة الطارئة واألساســية والتخدير عىل مستوى الرعاية الصحية األوليةومستشفيات مستوى اإلحالة األول وإسناد األولوية لها ،ووضع أساليب ونظم تمويل لجعل خدمات الرعاية الجراحية
الطارئة واألساسية والتخدير الجيدة واملأمونة والفعالة وامليسورة التكلفة متاحة لجميع من يحتاجها ،بما يف ذلك اإلحالة
يف الوقت املناسب واستخدام القوى العاملة يف مجال الرعاية الصحية بمزيد من الفعالية من خالل تقاسم املهام ،حسب
االقتضاء ،كجزء من شبكة متكاملة للرعاية الجراحية بغية تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 إدماج الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير يف مرافق الرعاية الصحية األولية ومستشفيات مستوى اإلحالةاألول ،وتعزيز قدرات الجراحة الطارئة واألساسية والتخدير كعنارص أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 القرار ج ص ع  :20 68بشأن العبء العاملي للرصع ورضورة العمل املنسق عىل املستوى القطري من أجل التصدي آلثارهالصحية واالجتماعية وآثاره عىل املعرفة العامة:

أهم بنوده :
 تعزيز القيادة وترصيف الشؤون بفعالية ،فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة بالصحة العمومية ،والصحة النفسية،واألمراض غري السارية ،والتي تشمل مراعاة االحتياجات الخاصة للمصابني بالرصع ،وإتاحة املوارد املالية والبرشية
وغريها التي تم تحديدها عىل أنها رضورية لتنفيذ الخطط والتدابري املستندة اىل البيّنات.
 ضمان الوعي العام بالرصع وتوفري التثقيف بشأنه ،وخصوصا ً يف املدارس االبتدائية والثانوية ،بغية الحد من املفاهيمالخاطئة وظاهرة وصم املصابني بالرصع وأرسهم وممارسة التمييز ضدهم الشائعة يف العديد من البلدان واألقاليم.
اللجنة اإلقليمية إلقليم رشق املتوسط :
 تمت املشاركة ىف اجتماع اللجنة اإلقليمية إلقليم رشق املتوسط والذي يعقد ســنويا ً بأحد دول اإلقليم أو بمقر املكتباإلقليمي لرشق املتوسط يف القاهرة.
وعقد هذا العام بدولة (الكويت) خالل الفرتة من  25-22ذي الحجة 1436هـ املوافق  8 5أكتوبر 2015م.
حيث أصدر العديد من القرارات الهامة منها:
القرار ش م/ل إ/62ق :1-التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 2014م:

إذ اعتمد القرار التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 2014م ،وحث الدول األعضاء عىل:
 إعداد أو تحديث خطط اسرتاتيجية وطنية للصحة اإلنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال وفقا ً لالسرتاتيجيةالعاملية لألمم املتحدة لصحة املرأة والطفل واملراهق.
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 ترسيع وترية العمل لتحسني جودة تســجيل األحوال املدنية واإلحصاءات الحيوية ،وال سيما تسجيل سبب الوفاة ،يفضوء التقييمات التي تجرى بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية.
 تحديث خطط التمنيع الوطنية متعددة السنوات ،استنادا إىل خطة عمل رشق املتوسط الخاصة باللقاحات ،وتقويةهيكل برامج التمنيع وقدراتها اإلدارية عىل جميع املستويات.
 تحديث الخطط الوطنية تماشيا ً مع خطة العمل اإلقليمية بشأن املالريا 2020 2016م. تعزيز تدابري الكشــف عن التهديدات املحدقة بالصحة العمومية من جراء فريوس كورونا املســبب ملتالزمة الرشقاألوسط التنفسية وفريوس إنفلونزا الطيور ،)A(H5N1واالستجابة لهما ،وتخفيف حدة األثر الناجم عنهما ،بطرق
منها تحسني التنسيق بني البلدان.
 مواصلة وتكثيف الجهود املبذولة لوضع رؤية واسرتاتيجية وخارطة طريق ،استنادا ً إىل إطار العمل اإلقليمي بشأناالرتقاء بالتغطية الصحية الشاملة يف إقليم رشق املتوسط ،ورصد التنفيذ.
القرار ش م/ل إ/62ق :2-األمراض غري السارية:

 ترسيع وترية تنفيذ اإلعالن السيايس الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2011م تمهيدا ً لالجتماع الرفيعاملستوى الثالث عام 2018م :إذ حث الدول األعضاء عىل:
 إيالء االهتمام الواجب بالغاية الواردة ضمن أهداف التنمية املستدامة بشأن األمراض غري السارية والتي تستهدفتخفيض الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية بمقدار الثلث ،بحلول عام 2030م ،يف إطار الجهود املبذولة
إلعداد استجابات وطنية طموحة للتنفيذ الشامل لخطة التنمية املستدامة 2030م.
 مواصلة ترتيب األولويات يف تنفيذ االلتزامات األربعة املحددة زمنيا ً للدول األعضاء الواردة يف الوثيقة الختامية لعام2014م ،وذلك خالل عامي  2015و2016م ،وخصوصاً:
 وضع غايات وطنية لعام 2025م ومؤرشات عملية يف ضــوء األوضاع الوطنية ،قبل نهاية عام 2015م ،مع مراعاةالغايات العاملية الطوعية التسع املتعلقة باألمراض غري السارية.
 وضع وتعزيز سياسات وخطط وطنية متعددة القطاعات قبل نهاية عام 2015م ،لبلوغ الغايات الوطنية بحلول عام2025م ،مع مراعاة خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
2020 2013م.
 القيام بحلول عام 2016م ،بتنفيذ تدخالت تقلل عوامل الخطر املرتبطة باألمراض غري السارية ،مع مراعاة مجموعةالتدخالت عالية املردود وميسورة التكلفة للغاية لجميع الدول األعضاء «أفضل الصفقات».
 القيام بحلول عام 2016م ،بتنفيذ تدخالت تعزز النظم الصحية للتصدي لألمراض غري السارية ،مع مراعاة مجموعةالتدخالت عالية املردود وميسورة التكلفة للغاية لجميع الدول األعضاء «أفضل الصفقات».

القرار ش م/ل إ/62ق :3-تقييم ورصد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (:)2005

 حيث قىض القرار بتشكيل لجنة تقييم إقليمية مســتقلة تتألف من خرباء من الدول األطراف يف اإلقليم ومنظمةالصحة العاملية لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( )2005يف اإلقليم ،وإســداء املشورة للدول األعضاء بشأن
القضايا املتعلقة بتنفيذ القدرات األساسية الوطنية املطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية وحث القرار الدول
األعضاء عىل إجراء تقييم موضوعي لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية بدعم من منظمة الصحة العاملية ورفع تقارير
ســنوية إىل لجنة التقييم اإلقليمية حول التقدم املحرز يف تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ،باستخدام أداة متسقة
ومنهجية موحدة.
القرار ش م/ل إ/62ق :4-التعليم الطبي :وضع إطار للعمل

 حيث اعتمد القرار إطار العمل اإلقليمي للتعليم الطبي ،وحث الدول األعضاء عىل:التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 االستفادة من إطار العمل اإلقليمي للتعليم الطبي كدليل اسرتشادي يف تنفيذ خرائط الطريق الوطنية إلصالح التعليمالطبي.
 إجراء تقييم الحتياجات التعليم الطبي عىل املستوى الوطني يشمل كليات الطب العامة والخاصة. وضع آليات ملنح صالحية التدريس ملجموعة مختارة من مرافق الرعايــة الصحية األولية بهدف تدريب الطالب يفجميع املستويات.
 إضفاء الطابع الرسمي عىل نظم التعليم الطبي املستمر وربطها ،حسب االقتضاء ،بإعادة اعتماد املهنيني الصحيني. وضع آليات وخلق فرص للتعليم املشرتك بني املهن الطبية.القرار ش م/ل إ/62ق :5-توسيع نطاق العمل يف مجال رعاية الصحة النفسية :وضع إطار للعمل:

 إذ اعتمد القرار اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف مجال رعاية الصحة النفسية يف إقليم رشق املتوسط ،وحثالدول األعضاء عىل تنفيذ التدخالت االسرتاتيجية يف املجاالت األربعة (الحوكمة والوقاية والرعاية الصحية والرتصد)
املنصوص عليها يف اإلطار اإلقليمي لتوسيع نطاق العمل يف مجال الرعاية الصحية.
بعثة المراجعة المشتركة:

قامت الوزارة بتفعيل االستفادة من الخدمات العلمية واالستشارية التي تقدمها منظمة الصحة العاملية من خالل تنفيذ
برامج بعثة املراجعة املشرتكة األمر الذي يؤدي إىل تنوع حجم التعاون يف كافة املجاالت التي ترغب الوزارة يف االستفادة منها.
 تضمنت الجولة السادسة عرش من بعثة املراجعة املشرتكة مع منظمة الصحة العاملية للثنائية 2015 - 2014م إثننيوعرشين برنامجا ً تغطي الثالثة عرش هدفا ً اسرتاتيجيا التي تم تبنيها بواسطة الجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية
وتشمل مختلف املجاالت الصحية ،وتم تنفيذ جميع أنشطتها حيث بلغ دعم املنظمة  820,000دوالر أمريكي كميزانية
منتظمة وتم رصد أكثر من مليون دوالر يف امليزانية اإلضافية.
انجازات اخري قامت بها الوزارة فى مجال العالقات الدولية خالل العام 1437/36هـ:

 تقوم الوزارة باستقدام الخرباء واملستشارين األجانب للمهمات التي تطلبها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلةحيث تم خالل هذه الفرتة استقدام أكثر من ( )200مستشار من قبل منظمة الصحة العاملية يف مختلف املجاالت الصحية
والفنية خاصة يف مجال ( )MERS-CoVواستمرت االســتعانة بمشاورين من داخل اململكة حيث تم استالم تقارير
الخرباء واملستشارين الدوليني وتوجيهها للجهات املعنية لدراستها ومتابعة ما تم االتفاق عليه.
 توجيه التوصيات واملطبوعات والتقارير الصادرة عن املؤتمرات للجهات املعنية لدراستها ومتابعة تنفيذها. قامت الوزارة بتسديد التزاماتها يف جميع الهيئات واملنظمات الدولية. املشاركة يف اإلعداد والتنسيق للمؤتمرات الدولية التي تعقد داخل وخارج اململكة.أجندة األمن الصحي العالمي : GHSA

شاركت الوزارة يف االجتماع رفيع املستوى «جدول أعمال األمن الصحي العاملي  »2015حول «التعاون بشأن األمن الصحي
واملتعدد القطاعات» بمدينة سيئول يف جمهورية كوريا خالل الفرتة من 1436/11/25 23هـ املوافق 2015/9/9 7م
حيث تم إقرار «إعالن سيئول» بعد املوافقة الجماعية عىل محتواه ،وتم اإلعالن عن خمسة من الدول التي انضمت لألجندة
(كوستاريكا ،غينيا ،تنزانيا ،زمبابوي ،غانا) .والتوصيات باالســتمرار يف العمل مع املنظمات غري الحكومية والدروس
املستفادة من النشاط خالل هذا العام والعمل عىل بناء قادة املستقبل يف مجال أعمال االجندة وآلية تقديم خدمات املنظمات
غري الحكومية.
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منظمة التعاون اإلسالمي:

 شــاركت الوزارة يف االجتماع الخامس لوزراء الصحة بدول منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد بمدينة إسطنبول يفتركيا خالل الفرتة من 1437/2/7 5هـ املوافق 2015/11/19 17م ،وصدر عنه إعالن إسطنبول ،إضافة إىل خمسة
قرارات غطت مجاالت:
	•مكافحة داء الرسطان
	•الجاهزية واالستجابة للحاالت الصحية الطارئة
	•اإلدمان عىل التكنولوجيا
 دور املنظمات غري الحكومية يف تنفيذ خطة العمل االسرتاتيجية ملنظمة التعاون االسالمي حول الصحة اهداف التنمية املستدامة املرتبطة بالصحة يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.المشروعات الصحية المشتركة :

تحقيقا لدعم التعاون الدويل يف كافة املجاالت الصحية بما يضمن تنفيذ املرشوعات الصحية املشرتكة تقوم الوزارة بالتنسيق
مع الجهات ذات الصلة إلعداد برامج رشاكة وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم للتعاون الصحي بني اململكة والبلدان األخرى:
يتم التعاون يف املجاالت الصحية بني اململكة والدول األخرى من خالل:
 -1مذكرات تفاهم للتعاون يف املجاالت الصحية.
 -2برامج تنفيذية للتعاون يف املجاالت الصحية.
 -4اللجان املشرتكة مع الدول.
االتفاقيات التي تم توقيعها خالل العام 1437/36هـ :

 -1مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت الصحية مع وزارة الصحة االمريكية موقعة بتاريخ 2015/9/3م
 -2مذكرة تفاهم بني وزارة الصحة باململكة ورشكة إل اف بي الفرنسية .موقعة بالرياض بتاريخ  13اكتوبر 2015م
 -3اتفاقية تنفيذية بني مدينة امللك فهد الطبية ومعهــد  GUSTAVE ROUSSEالفرنيس موقعة بالرياض بتاريخ 13
اكتوبر 2015م.
 -4اتفاقية تنفيذية مع هيئة التعليم الربيطانية موقعة بتاريخ 2015/11/25م
اللجان المشتركة مع الدول :

 خالل هذ العام قامت الوزارة بالتنســيق مع الجهات املعنية ملشــاركة ممثيل وزارة الصحة يف اللجان الثنائية التالية:بريطانيا ،فرنسا ،املانيا ،املجر ،ايطاليا ،مرص ،روسيا ،اذربيجان ،ايرلندا ،بولندا ،كندا ،السودان ،االردن ،اثيوبيا ،نيجرييا،
الهند ،باكستان ،الصني ،بنجالديش ،جنوب افريقيا ،كوريا ،فنزويال
 قامت الوزارة باإلعداد والتنسيق مع وزارة الخارجية الستقبال السفراء والوفود الصحية من الدول التالية :امريكا ،كندا،بريطانيا ،السويد ،فرنسا ،ماليزيا ،فنلندا،الربتغال ،ايطاليا ،اسبانيا،,كوريا،,بنجالديش باكستان ،كوبا ،مرص ،السودان،
نيجرييا ،النيجر ،تشاد ،اريرتيا ،اثيوبيا ،جيبوتي ،وزامبيا.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

االتصاالت االدارية:
أهم االنجازات:

 توحيد اجراءات العمل بديوان الوزارة واملديريات باملناطق واملحافظات ورسعة توجيه املعاملة حسب الجهة املختصة. جاري العمل عيل تطبيق نظام قيد والتحول ايل العمل االلكرتوني.جاري العمل عيل ضم املستشفيات للعمل بنظام قيد. تم ربط نظام االتصاالت االدارية (قيد) مع انظمة الوزارة(نظام العالج بالخارج وامللحقيات الصحية – النظام املايل-نظام شئون املوظفني).
 تطوير وتطبيق نظام الرد اآليل لخدمة املراجعني. تم تطبيق العمل االلكرتوني عيل بعض املعامالت مثل القرارات والتعاميم بدال من الربيد. جاري العمل عيل تحديث النسخة الثالثة من برنامج (قيد) للعمل إلكرتونيا بديوان الوزارة واملديريات باملناطق واملحافظاتواملدن الطبية واملستشفيات.

أداء القطاع الصحي الخاص:
تهدف الوزارة إىل تنظيم إجراءات تراخيص إنشاء وافتتاح املؤسسات الصحية الخاصة واملنشآت الصيدالنية وتراخيص
مزاولة املهن الصحية ومتابعة أدائها وفقا للنظام.
ويمثل القطاع الصحي الخاص الضلع الثالث يف مثلث تقديم الخدمة الصحية يف اململكة والذي يضم وزارة الصحة والجهات
الحكومية األخرى ،ويقدم القطاع الصحي الخاص خدماته الصحية من خالل ( )145مستشفى يف العام 1437/36هـ
مقارنة مع ( )141مستشفى للعام املايل 1436/35هـ كما زاد عدد املجمعات الطبية العامة واملتخصصة ليبلغ عددها
( )2670يف العام 1437/36هـ مقارنة مع ( )2412للعام املايل 1436/35هـ وذلك باإلضافة إىل مراكز العالج الطبيعي
واملختربات ومراكز األسنان وغريها من املؤسسات الصحية األخرى التي تنترش مرافقها بجميع مناطق ومحافظات اململكة
خاصة يف املناطق الكربى كالرياض وجدة والرشقية ويقل انتشارها يف املناطق الحدودية واملناطق ذات الكثافة السكانية
املنخفضة.
أوالً :المرافق الصحية للقطاع الصحي الخاص:
 -1المستشفيات :

يبني الجدول ( )106أدناه عدد مستشفيات القطاع الصحي الخاص باململكة الحاصلة عىل موافقة أولية وترخيص نهائي
للعام املايل 1437/36هـ موزعة عىل جميع مناطق ومحافظات اململكة.
جدول ( )108مستشفيات القطاع الصحي الخاص الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي للعام المالي
1437/36هـ:

األحساء

الباحة

الجوف

الرياض

الشرقية

الطائف

القريات

القصيم

المدنية المنورة

بيشة

تبوك

جدة

جازان

حائل

حفر الباطن

القنفذة

عرعر

عسير

مكة المكرمة
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نجران

1

4 20 36 0

0

0 12 5

3 33 1

2

1

1

7 12 0

145 2

موافقة
أولية
ترخيص
5
نهائي

المجموع

1

2

0 14 65 1

0

0

4

1

0 12 0

2

1

0

0

4

1

111 3
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حيث يالحظ ارتفاع مستشــفيات القطاع الصحي الخاص املرخصة ترخيص نهائي يف العام 1437/36هـ حيث بلغت
( )145مستشفى مقارنة مع ( )141مستشفى يف العام املايل 1436/35هـ.
كما يالحظ ايضا بأن منطقة الرياض يوجد بها أكرب عدد من املستشفيات الخاصة املرخصة ترخيص نهائي ( )36مستشفى
مقارنة مع ( )34مستشفى العام املايل السابق 1436/35هـ ،تليها محافظة جدة ( )33مستشفى ثم املنطقة الرشقية ()20
مستشفى ،ويالحظ أن أكثر عدد املستشفيات الخاصة املرخصة ترخيص نهائي باململكة يرتكز بهذه املناطق الثالث وذلك
للكثافة العالية واألعداد الكبرية من املقيمني بها ،كما يبني الجدول بأن هناك نسبة يف زيادة الطلب عىل افتتاح املستشفيات
وذلك تمشيا ً مع توجيهات املقام السامي الكريم حول تشجيع القطاع الصحي الخاص عىل افتتاح املستشفيات ليتناسب مع
زيادة الكثافة السكانية يف اململكة ،كما يبني الجدول أن القريات وعرعر وبيشة والجوف ال يتوفر بهما أي مستشفى خاص.
 -2المجمعات الطبية العامة الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي:

يبني الجدول أدناة عدد املجمعات الطبية العامــة الحاصلة عىل موافقة أولية وترخيص نهائي موزعة عىل جميع مناطق
ومحافظات اململكة للعام املايل 1437/36هـ :
جدول ( )109عدد المجمعات الطبية العامة الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي للعام المالي
1437/36هـ:
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تشمل املجمعات الطبية العامة عىل ( :مجمع طبي عام ،عيادات مجمعة ،مجمع عيادات ،مستوصفات ،مجمع طبي عام
ومركز جراحة اليوم الواحد ،مجمع طبي عام وجراحة اليوم الواحد وغســيل الكىل).وذلك نظرا ً لصدور تعميم الوزارة
رقم  302883وتاريخ 1435/8/20هـ وتعميم الــوزارة رقم  683151وتاريخ 1436/3/10هـ بخصوص تحويل
املســتوصفات والعيادات املجمعة ومجمع العيادات اىل مجمع طبي عام او مجمع طبي متخصص حتى تتفق مع نظام
املؤسسات الصحية الخاصة.
يالحظ بأن عدد املجمعات الطبية العامة أقل مقارنة بالعام املايل 1436/35هـ (مرخصة ترخيص نهائي بلغت ()1788
بينما بلغ عدد املجمعات الطبية العامة الحاصلة عيل ترخيص نهائي خالل العام املايل 1437/36هـ عدد ( )1670مجمع
طبي نتيجة تحويل املؤسسات املذكورة اعاله اىل مجمع طبي عام و مجمع طبي متخصص.
 -3المجمعات الطبية المتخصصة الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي:

يبني الجدول ( )110والشكل ( )47أدناه عدد املجمعات الطبية املتخصصة الحاصلة عىل موافقة أولية وترخيص نهائي
موزعة عىل جميع مناطق ومحافظات اململكة للعام املايل 1437/36هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

جدول ( )110عدد المجمعات الطبية المتخصصة الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي للعام المالي
1437/36هـ:
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شكل( )47عدد المجمعات الطبية المتخصصة الحاصلة على موافقة أولية وترخيص نهائي العام المالي
1437/36هـ:
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تشمل املجمعات الطبية املتخصصة عىل ( :مجمع طبي متخصص ،مجمع طبي متخصص ومركز جراحة اليوم الواحد).
ينطبق عليها نفس املالحظات املذكورة يف املجمع الطبــي العام وقد بلغ عدد املجمعات الطبية املتخصصة الحاصلة عىل
ترخيص نهائي ( )١٠٠٠مجمع يف العام 1437/36هـ مقارنة مع ( )٦٢٤مجمع يف العام املايل 1436/35هـ.
ويالحظ بأن أكثر عدد من املجمعات الطبية العامة واملتخصصة املرخصة ترخيص نهائي تتمركز يف منطقة الرياض حيث
بلغت يف العام 1437/36هـ ( )1017مقارنة مع ( )848للعام 1436/35هـ ،يليها محافظة جدة ( )398مجمعا ً يف العام
1437/36هـ مقارنة مع ( )204مجمعا العام 1436/35هـ ثم املنطقة الرشقية ( )277مجمعا ً يف العام 1437/36هـ
مقارنة مع ( )204مجمعا يف العــام 1436/35هـ واملجموع النهائي للمجمعات الطبية العامة واملتخصصة واملرخصة
ترخيص نهائي يف جميع املناطق واملحافظات بلغ عددها ( )2670مجمعا ً يف العام املايل 1437/36هـ مقارنة مع ()2412
العام املايل 1436/35هـ.
 -4العيادات الخاصة:

يبني الجدول ( )111والشكل ( )48أدناه عدد العيادات الخاصة املرخصة نهائيا موزعة عىل جميع مناطق ومحافظات اململكة:
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جدول( )111عدد العيادات الخاصة المرخصة ترخيص نهائي للعام المالي 1437/36هـ:
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شكل( )48عدد العيادات الخاصة المرخصة ترخيص نهائي للعام المالي 1437/36هـ:
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بالنســبة للعيادات الخاصة فقد بلغ عددها ( )77عيادة مرخصة ترخيصا ً نهائيا ً يف العام 1437/36هـ ووجد أن أكثر
هذه العيادات موجودة يف محافظة جدة ( )30عيادة خاصة ومنطقة الرياض ( )29عيادة خاصة يف حني أن حفر الباطن،
القنفذة ،عرعر ،نجران ،بيشة ،الجوف ،الباحة ،عسري ،القريات ،الطائف ال يوجد بها أي عيادات خاصة.
ويالحظ انخفاض عدد العيادات الخاصة مقارنة بالعام 1436/35هـ نتيجة صدور التعميم الوزاري رقم ()351621
وتاريخ 1432/11/20هـ باإلغالق النهائي للعيادات اململوكة ألطباء غري سعوديني كما يالحظ ابتعاد االطباء السعوديني
عن افتتاح العيادات الخاصة لعدم جدواها االقتصادية.
 -5المرافق الصحية األخرى:

 ارتفع عدد املختربات بالقطاع الصحي الخاص املرخصة نهائيا يف العام 1437/36هـ ليصبح ( )104مختربا مقارنةمع ( )101مختربا ً العام 1436/35هـ ،وبلغ عدد مراكز العالج الطبيعي برتخيص نهائي يف العام 1437/36هـ (،)96
كما ارتفع عدد الصيدليات املرخصة برتخيص نهائي ( )7815وبرتخيص مبدئي ( )1356يف العام 1437/36هـ مقارنة
مع ( )7322صيدلية برتخيص نهائي و( )1315برتخيص مبدئي يف العام 1436/35هـ.
كما ارتفع عدد مراكز التأهيل الطبي ليصبح ( )26مركزا يف العام 1437/36هـ وبزيادة ( )٢مركز تأهيل طبي عن العام
املايل 1436/35هـ.
 -6القوى العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص:

يالحظ من الجدول ( )112أدناه االرتفاع يف عدد األطباء البرشيني باإلضافة إىل أطباء األسنان العاملني يف القطاع الصحي
الخاص يف العام 1437/36هـ ليصبح ( )29097طبيبا منهم ( )837طبيبا سعوديا بنسبة ( )% 3مقارنة مع ()28746
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

طبيبا ً منهم ( )716طبيبا ً سعوديا ً بنســبة ( )%2,48يف العام املايل 1436/35هـ .كما ارتفع عدد العاملني بالتمريض
للعام املايل 1437/36هـ ليصبح( )41985ممرضا منهم ( )2250ممرضا سعوديا بنسبة ( )% 6مقارنة مع ()41768
ممرضا ً منهم ( )2170ممرضا ً سعوديا ً بنسبة ( )%5,18يف العام 1436/35هـ ،كما بلغ عدد الفئات الطبية املساعدة
العام املايل 1437/36هـ ( )19046فنيا طبيا منهم ( )5067فنيا سعوديا بنسبة ( )% 27مقارنة مع ( )18476فنيا ً
طبيا ً منهم ( )4742سعوديا ً بنسبة ( )%25,66للعام املايل 1436/35هـ.
 كما ارتفع عدد الصيادلة يف العام املايل 1437/36هـ ليصبح ( )18308منهم ( )681صيدليا سعوديا بنسبة ()%4من اجمايل عدد الصيادلة مقارنة مع العــام املايل1436/35هـ حيث بلغ عدد الصيادلة ( )17266صيدليا ً عاماً ،منهم
( )578صيدليا ً سعوديا ً بنسبة (.)%3,34

جدول ( )112القوي العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص لألعوام 1437/36-36/35هـ:
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الباب السادس:
الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة

الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة:

رغما ً عن التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النظام الصحي يف اململكة عىل مر السنوات والناتج عن الدعم املبارش والسخي
من لدن والة األمر يحفظهم الله إال أن هناك العديد من املتغريات و التحديات املحلية والعاملية التي تواجه وتؤثر عىل أداء
أي نظام صحي بما فيه اململكة وتتلخص يف:
 .1ارتفاع سقف توقعات املستفيدين من تقديم خدمات الرعاية الصحية.
 .2الحاجة إىل مواكبة تسارع التقدم امللموس يف مجال التقنية الصحية والطبية.
 .3ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
 .4املنافســة بني مقدمي خدمات الرعاية الصحية الجتذاب الكوادر والكفاءات املتخصصة وكذلك التنافس عىل اجتذاب
املستفيدين والراغبني يف تلقي خدمات الرعاية الصحية.

 /1ارتفاع سقف توقعات المستفيدين من تقديم خدمات الرعاية الصحية مع تصاعد تكاليف
الخدمات الصحية على المستويين المحلي والعالمي:
تواجه وزارة الصحة زيادة يف الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية بشكل مطرد ،هذه الزيادة تدفعها عدة عوامل ديموغرافية
واجتماعية واقتصادية من أبرزها الزيادة يف عدد السكان ،تطور الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع بأهمية العناية بالصحة،
التغيري املستمر يف نمط األمراض وزيادة معدالت اإلصابة باألمراض غري الســارية التي تتطلب عناية أطول وكلفة أكثر
كأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والرسطان واألمراض املصاحبة للشيخوخة وما ينتج عنها من مضاعفات
تتطلب تدخالت جراحية وتنويم لفرتات طويلة .هذا باإلضافة إىل ارتفاع معدالت اإلصابة الناتجة عن الحوادث املرورية؛
األمر الذي يتطلب التوسع يف إنشاء املزيد من املستشــفيات التخصصية واملدن الطبية والتوسع يف إنشاء مراكز الرعاية
الصحية األولية ومراكز اإلسعاف والطوارئ بشتى مناطق اململكة .إضافة إىل تحفيز الربامج مثل برنامج الجودة واالعتماد
ومن جانب آخر تواجه الوزارة مشكلة عدم وجود بديل لتقديم الخدمات الصحية للسكان
وخاصة يف املناطق البعيدة والنائية؛ حيث ال يوجد أي مستشفيات خاصة أو خدمات صحية غري التي تقدمها وزارة الصحة؛
ما يزيد العبء عىل الوزارة كذلك عدم وجود ربط إليكرتوني يسهل تداول املعلومات بني املراكز والقطاعات وديوان الوزارة
عالوة عىل وجود بعض مباني املرافق الصحية قديمة ومتهالكة مما يتطلب مرشوعات جديدة للتحديث واإلحالل.
تتلخص الحلول المقترحة في التالي:

 تطوير املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية ومراكز الطوارئ واإلسعاف وخاصة يف املناطق البعيدة النائية حسباحتياج املناطق ودعم القائم منها بالتجهيزات الالزمة من خدمات األسنان واألشعة واملختربات حسب الحاجة مع توفري
سيارات إسعاف مناسبة للمراكز الصحية.
 تطبيق برامج جديدة لتقويم وقياس الجودة النوعية الشاملة وتشمل املراجعة الرسيرية ومعايري االعتماد للرعاية الصحيةاألولية مع البدء بربنامج التشغيل الذاتي للمراكز الصحية مع االستمرار يف تنفيذ برنامج دعم املراكز الصحية القائمة
بالتجهيزات ،وتعميم خدمات األسنان والتغذية العالجية واألشعة واملختربات يف هذه املراكز بحسب الحاجة.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

 إيجاد حوافز تمييزية تدعم العمــل يف املناطق البعيدة والصغرية وتكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية للعمل يفهذه األماكن.
 تفعيل امللف الصحي اإلليكرتوني وربط املراكز الصحية مع املستشفيات وتفعيل النظام اإلليكرتوني لإلحالة. التوسع يف تشغيل املستشفيات بنظام التشغيل الذاتي وذلك ملساعدة الوزارة يف تأمني الكوادر الطبية ذات التخصصاتالدقيقة النادرة وتحسني إجراءات التعاقد مع الفئات الصحية املؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات املستشفيات بشكل عام.
 /2الحاجة إلى مواكبة تسارع التقدم الملموس في مجال التقنية الصحية والطبية:
يتميز مجال تقنية املعلومات واالتصاالت بالتغري الرسيع والتكلفة الباهظة ،وقد قامت الوزارة بإنشاء اللجنة االستشارية
لتقنية املعلومات واالتصاالت بقرار وزاري ضمت أعضاء من داخل الوزارة ومن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
ومن هيئة االتصاالت وعدة جهات أخرى ،إال أن الصعوبة مازالت قائمة يف مجال توطني التقنية وتملكها ويعود ذلك لعدم
وجود الترشيعات التي تسمح للوزارة بمشاركة القطاع الخاص لتوطني تقنيات املعلومات واالتصاالت.
وتتلخص الحلول المقترحة في التالي:

 مراجعة كافة الترشيعات الحالية بواسطة بيوت الخربة لوضع مقرتح بالترشيعات الالزمة التي تمكن الوزارة من امليضقدما ً يف مشاركة القطاع الخاص لتوطني تقنيات املعلومات واالتصاالت.
 إنشاء مراكز بحثيه وتطويرية يف مجاالت تقنية املعلوماتية الصحية تخدم القطاع الصحي يف اململكة. دعم بنود وبرامج تقنية املعلومات واالتصاالت خاصة مع موجة التضخم العاملي وارتفاع األسعار لهذه التقنيات. االستمرار يف تنفيذ مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت عىل مستوى ديوان الوزارة واملناطق واملرافق الصحية التابعة لها. الرتكيز عىل تأهيل الكفاءات املتخصصة يف مجاالت تقنية املعلوماتية الصحية وتدريبهم للعمل يف جميع املرافق الصحيةدعما لجميع احتياجاتها.
 التوسع يف برامج اإليفاد الداخيل واالبتعاث الخارجي يف مجاالت تقنية املعلومات واالتصاالت. اعتماد برنامج متكامل لتطبيق نظام معلومات إليكرتوني يف مراكز الرعاية الصحية وربطها باملستشفيات. تأهيل أخصائيني صحيني يف مجاالت التقنية الصحيــة واملعلوماتية واألنظمة (أطباء ،تمريض ،صيدلة ،مختربات)....،لدعم املرافق والخدمات الصحية بتوجهات تخصصية.
 /3ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية:
وتعود اسباب ارتفاع فاتورة التكاليف اىل جمله من العوامل أهمها:
 تراجع اداء املرافق الصحية القديمة واملتهالكة وما يتطلبه ذلك من مرشوعات للتحديث واالحالل. ارتفاع ايجارات الدور املستأجرة التي ترصف عليها الوزارة. عدم كفاية املخصصات املالية املخصصة لدعم تكاليف عقود الصيانة والتشغيل باملرافق الصحية. تزايد الطلب عيل خدمات الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها. عدم توفر ارايض حكومية إلكمال تنفيذ مرشوع احالل املراكز الصحية وبناء املستشفيات.واضح يف تلك الكفاءات ليس فقط عىل املستوى
شح
ٍ
 تصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة الناتج عن ٍالوطني أو اإلقليمي بل وحتى العاملي يف ظل سوق مفتوحة تتنامى فيها املنافسة الشديدة عىل استقطاب تلك الكوادر ما
بني الجهات الحكومية من جهة وبينها وبني الجهات الصحية الخاصة من جهة أخرى.
وتتلخص الحلول المطروحة لهذا المحور في التالي:

 رسعة اعتماد املعايري املقرتحة من الوزارة والخاصة بتكاليف التشغيل (صيانة ونظافة املراكز الطبية والصحية /الصيانةالطبية للمستشفيات/التأثيث والتجهيز) من قبل وزارة املالية.
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 زيادة االعتمادات املالية لربامج التشغيل غري الطبي والصيانة والنظافة. منح الوزارة صالحية اجراء مناقالت التكاليف بني الربامج واملشاريع. تفعيل امللف الصحي االلكرتوني وربط املراكز الصحية باملستشفيات. التوسع يف تشغيل املستشفيات بنظام التشغيل الذاتي وذلك ملساعدة الوزارة يف تامني الكوادر الطبية ذات التخصصاتالدقيقة والنادرة وتحسني اجراءات التعاقد مع الفئات الصحية املؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات املستشفيات بشكل عام.
 ايجاد آلية اكثر فعالية لرشاء االرايض التي تحتاج اليها الوزارة لتنفيذ املرشوعات وبشكل خاص داخل املدن الكربى. وضع خطة اسرتاتيجية زمنية لتهيئة كفاءات وطنية ترقى مستقبالً لالكتفاء يف مجاالت وتخصصات يحتاجها املواطنوتلبي الطلب عىل الخدمة يف املناطق واملواقع النائية أو املكتظة بالسكان.
 /4المنافســة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية الجتذاب الكوادر والكفاءات المتخصصة
وكذلك التنافس على اجتذاب المستفيدين والراغبين في تلقي خدمات الرعاية الصحية:
مع التقدم املتسارع يف املجال الطبي وظهور تخصصات دقيقة ومهام جديدة للفريق الصحي فإن الوزارة تعاني نقصا ً
يف كوادر بعض التخصصات الدقيقة النادرة وتعاني بشكل عام صعوبة شغل الوظائف الصحية سوءا ً من السعوديني أو
غري السعوديني ،وعدم املقدرة عىل استقطاب الكفاءات الطبية املتميزة وخصوصا ً األطباء االستشاريني للعمل يف املناطق
البعيدة والصغرية يف اململكة وذلك لعدم وجود حوافز تميزية للعمل يف هذه املناطق كما ساعد يف وجود هذا النقص ما ييل:
 التوسع الكبري يف مرافق وخدمات وزارة الصحة. نقص القوى العاملة الصحية عىل مستوى العالم واملنافسة الشــديدة عىل استقطاب الكوادر املتميزة وخصوصا ً لفئةاألطباء االستشاريني.
 تفاوت األجور بني القطاعات الصحية املختلفة باململكة وضعف رواتب وزارة الصحة مقارنة بالجهات الحكومية األخرىوالقطاع الخاص ودول الجوار.
 قلة أعداد الخريجني السعوديني من الجامعات مما يتطلب تعويض النقص عن طريق التعاقد الخارجي.وتتلخص الحلول المقترحة في التالي:

 التوســع يف برامج اإليفاد الداخيل واالبتعــاث الخارجي وخصوصا ً لفئتي األطباء والتمريض وتشــجيعهم لاللتحاقبالتخصصات الحيوية والنادرة.
 التوسع يف تشغيل املستشفيات بنظام التشغيل الذاتي وذلك ملساعدة الوزارة يف تأمني الكوادر الطبية ذات التخصصاتالدقيقة النادرة وتحسني إجراءات التعاقد مع الفئات الصحية املؤهلة بشكل خاص وتجويد خدمات املستشفيات بشكل عام.
 اعتماد برنامج تشــغيل ذاتي ملراكز الرعاية الصحية األولية للمساعدة يف تأمني اطباء استشاريني وأخصائيني يف طباألرسة وبقية التخصصات النادرة ضمن الفريق الصحي للرعاية الصحية األولية.
 اعتماد املعايري املعمول بها يف مرشوع الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة لسد النقص بني املعدالت القياسية واملستهدفةلبعض الفئات والتخصصات الصحية.
 إيجاد حوافز تميزية لصالح املناطق البعيدة والصغرية تكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية للعمل يف هذه األماكن. التوسع يف برنامج الطبيب الزائر لسد العجز يف بعض األماكن. -رفع نسبة االقبال عيل املناوبات بإيجاد حوافز لتحسن الخدمة الرسيرية.
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تكــسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ
زبٝـ ــع اآلخـ ـ ــس

ٚشاز ٠ايضخ١
ايٛناي ١املطاعد ٠يًػؤ ٕٚاهلٓدضٚ ١ّٝإداز ٠املػازٜع
اإلداز ٠ايعاَ ١يًُػازٜع
إداز ٠اإلغساف عً ٢ايتٓفٝر

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

254
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اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ١ايسٜاض

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

5550

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك١
حطب َٛقف
املػازٜع

850

850

2

َػازٜع َطتكبً١ٝ

5

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

15

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

4

256
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22/01/0479/01/00/4
َطتػف ٢ايضخّ ١ايٓفط ١ّٝبارتسج

22/01/0455/01/00/4
َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ بارتسج

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

50

400

200

200

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

37,534 3,336 34,198 35,500

245,615 72,328 173,287 297,000

168,686 202,100

0

168,686

198,399 102,467 95,932 209,460

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

4

22/01/0014/72/01/4
َطتػف ٢زٜٚغ ١ايعسض

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

22/01/0450/01/00/4
3
ايربج ايجاْ ٞمبد ١ٜٓاملًو ضعٛد ايطب١ٝ

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبايسٜاض
َؤضط ١عبد ايعصٜص ايفاٜص
يًُكاٚالت

3

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

غسن ١ايعتام يًُكاٚالت

االضتػازَ ٟسنص ايػسم يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

عبداهلل ايطٝف ٚغسناٙ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

َهتب املعُاز ٕٜٛايطعٛدٕٜٛ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/10/7

جاز ٟتػه ٌٝيالضتالّ االبتدائٞ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/10/27

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/1/20

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

% 100

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

22/01/404730100/311123
إْػاء بسج يًطٛازئ مبطتػف ٢املًو
ضًُإ َع اإلغساف

22/01/404570100/311123
إْػاء َطتػف ٢مشاٍ ايسٜاض َع
اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

0

36 222,767

50

29,796 35,000

0

18

1436/11/5 1429/1/4 54

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١املفٝض يًُكاٚالت

االضتػازٟ

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/7/21 1433/7/22 36
غسن ١ايفٛشإ يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/2/2 1433/8/3 30
غسن ١ايفٛشإ يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

َهتب خصاّ يالضتػازات
اهلٓدض١ٝ

0

6

40

َهتب ايعطٝػإ َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1435/1/13 1428/9/14 76
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ادتابس ٜٔيًُكاٚالت

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

4

%0

% 55

مت اضتئٓاف ايعٌُ بعد
ايتٓطٝل َع بًد ١ٜزَاح
غضٛظ َٓاضٝب االزض

يف تازٜذ 1436/6/15
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

مت ايسفع يًجٓ ١فخط
ايعسٚض بعد اْتٗاء ًَٗ١
ايػٗس ٜٔالختاذ ايكساز
ايٓٗائٞ

% 34

% 35

يف تازٜذ 1436/1/3
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

% 88

مت إٜكاف ايعٌُ جصئٝاً
باملػسٚع َٓر تازٜذ 1435/1/1
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

غسن ١ايسنٔ يالضتػازات
االضتػازٟ
اهلٓدض١ٝ
1439/12/8 1435/10/15 49.5 13.5 36 29,796
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ايُٓس يًُكاٚالت

36 63,296 39,653 23,634 80,000 100

222,767 259,964 200

157,281 187,681 200

0

24 157,281

36 209,624 22,891 186,733 284,169 300

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1433/32 – 22/01/405080100/311123
5
إْػاء َطتػف ٢زَ ــاح َع اإلغساف

4

22/01/403620100/311123
إْػاء َطتػف ٢حٛط ١ضدٜس َع
اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

22/01/404770100/311123
 3إْػاء بسج يًطٛازئ مبطتػف ٢اإلميإ
َع اإلغساف

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

258
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َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠
1431/30 – 22/01/0493/01/00/4
إْػاء ايربج ايطيب ايجايح مبد ١ٜٓاملًو ضعٛد ايطبَ ١ٝع اإلغساف
22/01/0494/24/00/4
َطتػف ٢عفٝف ايعاّ َع اإلغساف
1429/28 – 22/01/0489/01/00/4
َطتػف ٢األَري ضطاّ بٔ عبد ايعصٜص ( غسب ايسٜاض )
1433/32 – 22/01/0503/01/00/4
بسج طيب ايٛالدٚ ٠األطفاٍ مبطتػف ٢ايُٝاَ ١بايسٜاض
1433/32- 22/01/0504/01/00/4
َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبايسٜاض َع اإلغساف
1434/33 – 22/01/0504/10/01/4
داز ايٓكاٖ ١يألَساض ايٓفط ١ٝبايسٜاض
1434/33 – 22/01/0528/01/00/4
َطتػف ٢االَري ضًطإ بٔ عبد ايعصٜص بايسٜاض َع اإلغساف
1434/33 – 22/01/0531/01/00/4
َطتػف ٢ايطًَ ٌٝع اإلغساف
1434/33 – 22/01/0533/01/00/4
َطتػف ٢ارتسج ايعاّ َع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

300

200

500

300

500

500

500

200

500

5





×







مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

ال ٜٛجد أزض

0

0

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

0

0



×

0





0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ









مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

جاز ٟاضتالّ املٛقع يتطبٝل ايتضاَِٝ
ايُٓٛذج ١ٝعً ٢املٛقع ايعاّ
صدز صو االزض ٚجاز ٟتطبٝل ايتضاَِٝ
ايُٓٛذج ١ٝعً ٢املٛقع
مت االْتٗاء َٔ املسحً ١االٚىل ٚايجاْ ١ٝيف اعداد
ايتضاَِٝ

0

0

612,687



×

مت تػٝري َٛقع ايربج ٚجاز ٟإعاد ٠تضُُ٘ٝ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

22/01/0576/01/00/4
َطتػف ٢اجملُعَ ١ع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0591/01/00/4
اجملُّع ايطيب بايسٜاض َع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0588/01/00/4
َطتػف ٢املًو خايد بارتسج َع اإلغساف
1436/35 – 22/01/0589/01/00/4
َطتػف ٢األفالج َع اإلغساف
1437/36 – 22/01/0600/01/00/4
َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبايدٚادَٞ
َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
22/01/0468/01/00/4
َطتػف ٢حًبإ بايسٜاض َع اإلغساف

 -األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

15

14

13

12

11

10

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

50

100

100

500

1000

300

6

جاز ٟإعاد ٠تضُ ِٝاملطتػف ٢يتخ ًٜ٘ٛاىل
َطتػف ٢طٛازئ

ال ٜٛجد أزض

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

×





جاز ٟاضتالّ املٛقع يتطبٝل ايتضاَِٝ
ايُٓٛذج ١ٝعً ٢املٛقع ايعاّ

0

×



×



ال ٜٛجد أزض



0

0

0

0



×

جاز ٟإعداد شتطط املٛقع ايعاّ يًُػسٚع

0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

260

املالحق 261

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطكّ َ ١هـ ــ ١املهسَّـ ــ١

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

4800

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك١
حطب َٛقف
املػازٜع

1100

1200

7

َػازٜع َطتكبً١ٝ

4

6

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

13

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

262
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22/01/0011/41/00/4
َطتػف ٢احملاْ ٞبايطائف

22/01/0011/28/01/4
َطتػف ٢أّ ايد ّٚبايطائف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

50

50

300

200

300

300

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

38,103 35,000

20,794 31,830

104,832 172,213

157,609 220,474

0

38,103

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبايطائف

8

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١أمحد ايكاع ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1436/5/26

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

0

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبايطائف
غسن ١عرب املًُه ١ايطعٛد١ٜ
يًُكاٚالت (ضبو)

% 100

20,794

0

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاَ ٍٚؤضط ١بٔ مساز يًتجازٚ ٠املكاٚالت

% 100

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/6/12

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/4/9

َهتب د /أمحد فسٜد َضطف٢
االضتػازٟ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
104,832
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١عً ٟٛتْٛط ٞيًُكاٚالت

% 100

% 100

% 100

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/2/9

0

االضتػازَ ٟهتب باف ٌٝيإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

َهتب عبدايعصٜص يٓجاٟٚ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
إضتػازٕٜٛ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َالحظــات

157,609

344,133 51,493 292,640 371,682

160,362 60,713 99,649 170,589

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

6

5

4

22/01/0024/30/01/4
بسج طيب مبطتػف ٢املًو فٝضٌ مبه١
املهسَ١
22/01/0024/29/01/4
بسج طيب مبطتػف ٢املًو عبد ايعصٜص
مبه ١املهسَ١

3

2

22/01/0451/02/01/4
بسج طيب يًٛالدٚ ٠األطفاٍ مبطتػف٢
املًو فٝضٌ بايطائف

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

22/01/0459/01/00/4
َطتػف ٢غسم جد٠

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

625,305 639,150 500

0

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1432/31 – 22/01/404950100/311123
 4إْػاء َطتػفَ ٢ه ١املهسَ ١ايعاّ َع
اإلغساف

1429/28 – 22/01/404870100/311123
3
إْػاء َطتػف ٢ادتَُ ّٛع اإلغساف
225,411 241,321 100

0

0

48 625,305

24 225,411

36 378,903

24 114,757 38,257 76,500 149,000 100

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1428/27 – 22/01/405630201/311123
إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ
378,903 448,222 400
2
ايتدضض ٞمبجُع املًو عبداهلل ايطيب
ظدَ ٠ع اإلغساف

22/01/404560100/311123
1
إْػاء َطتػف ٢ايًٝح ظدَ ٠ع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

ايطع١
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ

ايتهايٝف

ق ١ُٝايعكد
املعتُد٠
األضاض١ٝ

املبايؼ

إمجايٞ

0

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/1/26 1433/7/27 30
غسن ١ايًطٝف ١ٝيًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

9

1440/1/23 1436/1/24 48

6

0

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/10/22 1433/10/23 36
غسن ١ايفٛشإ يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

%5

% 72

% 41

جاز ٟايتٓفٝر

يف تازٜذ 1436/1/3
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

يف تازٜذ 1436/8/1
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

% 95

جاز ٟإْٗاء املػسٚع يتطًُ٘ٝ
ابتدائٝاً

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

غسن ١زتُٛع ١ضدز يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

االضتػاز ٟداز اجملد َٗٓدض ٕٛاضتػازٕٜٛ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

36

االضتػازٟ

َهتب املصزٚع َٗٓدضٕٛ
إضتػازٕٜٛ
غسن ١ضعٝد املبطٞ
يًُكاٚالت

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

1434/4/2 1429/4/7 60

تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
املد ٠إمجايٞ
اإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

264

املالحق 265

22/01/0573/01/00/4

22/01/0572/01/00/4

22/01/0571/01/00/4

 -األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11

 -األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11

إْػاء َطتػف ٢ايكٓفرَ ٠ع ايطهٔ

إْػاء َطتػف ٢ارتسَ ١مبٓطكَ ١ه ١املهسََ ١ع ايطهٔ

إْػاء َطتػف ٢زْ ١ٝمبٓطكَ ١ه ١املهسََ ١ع ايطهٔ

 -األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11

إْػاء داز ايٓكاٖ ١يألَساض ايٓفط ١ٝظدَ ٠ع اإلغساف

َٝ – 22/01/5003/02/01/4صاْ1435/34 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبايعاصُ ١املكدضَ ١ع اإلغساف

َٝ – 22/01/0024/35/01/4صاْ1435/34 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢اذت ١ٜٛبايطائف َع اإلغساف

َٝ – 22/01/0536/01/00/4صاْ1434/33 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالد ٠يف ايكٓفرَ ٠ع ايطهٔ ٚاإلغساف

َٝ – 22/01/0509/01/00/4صاْ1433/32 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢األطفاٍ بايطائف َع اإلغساف

َٝ – 22/01/0499/01/00/4صاْ1432/31 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝظدَ ٠ع اإلغساف

َٝ – 22/01/0429/01/00/4صاْ1432/31 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢األٌَ ٚايضخ ١ايٓفط ١ٝبايطائف َع اإلغساف

َٝ – 22/01/0488/01/00/4صاْ1429/28 ١ٝ

إْػاء َطتػف ٢ايع ٕٛٝمبجُع املًو عبداهلل ايطيب ظد٠

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠
َٝ – 22/01/0563/03/01/4صاْ1428/27 ١ٝ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

500

200

200

300

500

200

200

300

500

500

200

0

0

0



×











×



جاز ٟاختباز ايرتبٚ ١تطبٝل ايتضاَ ِٝايُٓٛذج١ٝ
عً ٢املٛقع ايعاّ

ال ٜٛجد أزض

مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

جاز ٟإعداد ايتضاَ ِٝايُٓٛذج١ٝ

مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ





جاز ٟتطبٝل ايتضاَ ِٝايُٓٛذج ١ٝعً ٢املٛقع ايعاّ

مت طسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَ١

10









مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

0

0

0

70,000

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

جاز ٟإعداد ايتضاَ ِٝايُٓٛذج ١ٝيًُػسٚع

×

0

0

0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

65,000



×

باْتظاز تسضَٓ ١ٝافط ١ايتضُ ِٝإلعداد ايتضاَِٝ
ايُٓٛذج١ٝ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َٝ – 22/01/0592/01/00/4صاْ1436/35 ١ٝ
إْػاء اجملُع ايطيب ظدَ ٠ع ايطهٔ
َٝ – 22/01/0594/01/00/4صاْ1436/35 ١ٝ
إْػاء َطتػف ٢تسبَ ١ع ايطهٔ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

13

12

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

1000

1000

11

0

0






ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

مت طسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَ١

جاز ٟختضٝط األزض

َٛقف املػسٚع

266
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اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

املٓطكــ ١ايػ ــسق ّٝــ١

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

3300

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

1200

750

12

َػازٜع َطتكبً١ٝ

6

3

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

8

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

268
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َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

َطتػف ٢ايبطخاء
50

500

200

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١عبد اهلل ايطٝد يًُكاٚالت

13

262,848 98,373 164,471 290,547

االضتػازٟ

َهتب املضُُ ٕٛايطعٛدٕٜٛ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

َهتب ايبٝئ ١شتططَٚ ٕٛعُازٕٜٛ
االضتػازٟ
َٓٗٚدضٕٛ
124,495 9,930 114,565 151,980
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١جٛدت يًتجازٚ ٠املكاٚالت

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

3

2

22/01/0461/01/00/4
َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبايدَاّ

22/01/0476/01/00/4
1
إْػاء َطتػف ٢املًو فٝضٌ باألحطاء

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

مت االضتالّ املػسٚع عٔ طسٜل
ٚشاز ٠املــايٝــ١

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/8/20

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/10/11

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

134,129 150,000 100

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

0

0

48 245,404

36 134,129

30 280,776 178,687 102,089 386,807 500

% 18

14

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1439/7/4 1435/7/5 48
غسن ١أبٓاء عبداهلل عبد
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
احملطٔ ارتغسٟ

% 64

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع
جصئٝاً بتازٜذ 1436/1/11
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

0

0

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/3/11 1433/3/12 36
غسن ١أبٓاء عبداهلل عبد
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
احملطٔ ارتغسٟ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

58

غسن ١ايهفاح ايكابغ١
يًُكاٚالت

% 50

يف تازٜذ 1437/1/30
ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

% 98

جازَ ٟتابع ١إٜضاٍ ايتٝاز
ايهٗسبائٞ
جاز ٟايتٓفٝر بتطبٝل غساَ١
ايتأخري عً ٢املكا ٍٚاملٓفر

َالحظــات

1437/2/23 1429/10/18 88

االضتػازٟ

غسن ١آد يًٗٓدض١

َهتب عبد ايسمحٔ ايٓعِٝ
االضتػازٟ
+5
َٗٓدض ٕٛإضتػازٕٜٛ
1434/7/4 1431/1/5 42 13 24 110,465 2,031 108,434 137,000 100
غسن ١عبد ايعصٜص ايضػري
تٛقف
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يإلضتجُاز ايتجازٟ

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1433/32 –22/01/405240100/311123
4
245,404 260,000 300
إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالد٠
بايكطٝف َع ايطهٔ ٚاإلغساف

1433/32 –22/01/405260100/311123
3
إْػاء َطتػف ٢بكٝل َع اإلغساف

2

22/01/404520100/311123
إْػاء َطتػف ٢ارترب املسنصٟ

22/01/404300100/311123
1
إْػاء َطتػف ٢ايعُسإ َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

270
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َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

6

22/01/400216300/311123
َػسٚع إْػاء َطتػف ٢عٓو َع
اإلغساف

112,000 120,000 100

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1433/32 –22/01/404200100/311123
إْػاء َطتػف ٢األَري ستُد بٔ فٗد
111,711 172,000 100
5
ايعاّ ٚأَساض ايدّ ايٛزاث ١ٝبايكطٝف
َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

24 112,000

24 111,711

15

اضتػازَ ٟػازٜع املٓطك- ١
َهتب زادٜه ٕٛارتًٝج
االضتػازٟ
يالضتػازات اهلٓدض١ٝ
1438/4/11 1436/4/12 24
غسن ١ضعٝد زداد ايصٖساْٞ
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚيًُكاٚالت (ضسان )ٛبايتغأَ
َع زتُٛع ١اجملاٍ ايعسبٞ

%7

% 99

مت ضخب عًُ ١ٝاالغساف
ٚجاز ٟتعُٝد َهتب آخس
ٚمت اضتئٓاف ايعٌُ حتت
اغساف اضتػازَ ٟػازٜع
املٓطك١

مت االْتٗاء َٔ املسحًتني
األٚىل ٚايجاْ١ٝ
ٚمت تطً ِٝاملٛقع يتٓفٝر
املسحً ١ايجايج١

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

0

24

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1434/10/21 1430/10/7 48
َؤضطْ ١ضس اهلل عجُإ
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يًُكاٚالت

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

22/01/0580/01/00/4

22/01/0021/04/15/4

إْػاء َطتػف ٢ايكطٝف َع ايطهٔ

إْػاء بسج طيب مبجُع ايدَاّ ايطيب

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

8
22/01/0601/01/00/4

َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝعفس ايباطٔ

 22/01/0587/01/00/4 7إْػاء َطتػف ٢املًو خايد عفس ايباطٔ

6
22/01/0582/01/00/4

إْػاء َطتػف ٢غسب ايدَاّ َع ايطهٔ

 22/01/0581/01/00/4 5إْػاء َطتػف ٢مبخافظ ١اإلحطاء َع ايطهٔ

4

3

2
22/01/0532/01/00/4

إْػاء َطتػف ٢األحطاء

 22/01/0498/01/00/4 1إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ يف األحطاء

ّ

زقــِ املػسٚع

اضِ املػـ ـ ــسٚع

200

500

16

1,000,000
0

0

500

500

0

0

0

0

500

200

500

400

0




×
×





×





ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َٝصاْ37/36 ١ٝ

مت طسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَ١

جاز ٟاضتالّ املٛقع يتطبٝل ايتضاَ ِٝايُٓٛذج١ٝ

جاز ٟختضٝط األزض

ال ٜٛجد أزض

جاز ٟتضُ ِٝاملػسٚع َٔ قبٌ املٓطك١

حتت اجساءات ايرتض١ٝ

حتت اجساءات ايرتض١ٝ

َٛقف املػسٚع

272
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اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ١املد ١ٜٓاملّٓٛز٠

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

1700

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

800

0

17

َػازٜع َطتكبً١ٝ

2

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

6

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

0

274
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22/01/404480100/311123
إْػاء َطتػف ٢املد ١ٜٓاملٓٛز٠
ايتدضضَ ٞع االغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

0

24 416,453

30 435,410 140,869 294,541 357,213 500

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1431/30 – 22/01/404920100/311123
 2إْػاء َطتػف ٢املٝكات باملد ١ٜٓاملٓٛز416,543 436,729 300 ٠
َع ايطهٔ ٚاإلغساف

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

18

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد(١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/1/25 1433/7/28 30
غسن ١ايًطٝف ١ٝيًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

% 74

% 70

يف تازٜذ 1436/1/3ذتني
اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

يف تازٜذ 1436/12/1ذتني
اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

6

47

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َسنص ايػسم يإلضتػازات
االضتػازٟ
اهلٓدض١ٝ
1435/8/27 1429/3/28 77
َؤضط ١ادتابس ٜٔيًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

1436/35 – 22/01/0475/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢املًو عبد ايعصٜص
 – 22/01/0574/01/00/4األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11
إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ باملد ١ٜٓاملّٓٛزَ ٠ع ايطهٔ
 – 22/01/0575/01/00/4األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11
إْػاء َطتػف ٢بدز مبٓطك ١املد ١ٜٓاملّٓٛز٠
1436/35 – 22/01/0595/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢املٗد َع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0599/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبٓٝبع
َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
1435/34 – 22/01/0569/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢األْضاز باملد ١ٜٓاملٓٛزَ ٠ع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

6

5

4

3

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

200

200

200

200

400

500

19
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0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

جاز ٟطسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَّ َٔ ١قبٌ
املٓطك١





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

0









مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

مل ٜتِ ايطسح

0

0

0

0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

276

املالحق 277

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١ح ـ ـ ــائٌ

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

800

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع
1000

200

20

َػازٜع َطتكبً١ٝ

3

1

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

عدد املطتػفٝات
 2باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

278

املالحق 279

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠
200

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

120,532 165,648

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

22/01/0463/01/00/4
 1إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝعائٌ
َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

21

َهتب املسنص ايعامل ٞيإلضتػازات
االضتػازٟ
اهلٓدض١ٝ
120,532
غسن ١ايضػري يًُكاٚالت َع
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ايعتام

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

392,000 411,170 200

272,064 338,000 500

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

36 392,000

24 272,064

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1433/32 –22/01/405110100/311123
 3إْػاء َطتػف ٢حائٌ ايعاّ َع ايطهٔ 36 295,121 45,194 249,927 372,000 300
ٚاإلغساف

2

22/01/4000190205/311123
إْػاء بسج طيب مبطتػف ٢ايٛالد٠
ٚاألطفاٍ عائٌ

22/01/404190100/311123
1
إْػاء َطتػف ٢حائٌ ايعاّ َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

% 50

22

َهتب ارتدَات اهلٓدض١ٝ
االضتػازٟ
ايطعٛد(ٟضعٛد نْٛطًت)
1437/2/2 1433/2/3 48
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاَ ٍٚؤضط ١بٔ مساز يًُكاٚالت

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

12

0

36

يف تازٜذ 1436/5/15ذتني
اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

% 82

جاز  ٟايعٌُ الْٗاء املػسٚع

% 82

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

داز اجملد َٗٓدضٕٛ
اضتػازٕٜٛ
زتُٛع ١اجملاٍ ايعسبٞ
يًُكاٚالت

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َالحظــات

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/7/19 1433/7/20
زتُٛع ١اجملاٍ ايعسبٞ
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يًُكاٚالت

6

1437/7/16 1435/1/17 30

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

280

املالحق 281

1434/33 – 22/01/0529/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢جٓٛب غسب َٓطك ١حائٌ َع اإلغساف
1436/35 – 22/01/0586/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢املًو خايد عائٌ َع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

500

300

23

0

0



مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ







مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١ايكض ٝـ ـ ـ ــِ

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

282
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َػازٜع حتت ايتٓفٝر

600

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع
900

150

24

َػازٜع َطتكبً١ٝ

2

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع 4
حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

2

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

50

100

25,444 35,539

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

106,667 130,000

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

2

22/01/0469/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايكٛازَ ٠ع اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

22/01/0010/31/01/4
1
إْػاء َطتػف ٢ع ٕٛٝادتٛاء َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

25,444

25

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ايتعفف يألعُاٍ ايهٗسبائ١ٝ

االضتػازٟ

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبايكضِٝ

عبداهلل ايطٝف ٚغسناٙ
االضتػازٟ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
106,667
غسن ١اإلْػاءات اهلٓدضٚ ١ٝايتكدّ
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ايضٓاع/ٞأْدنٛ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/10/17

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

284
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َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

79,050 189,000 200

113,171

0

0

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

4

22/01/404910100/311123
إْػاء املسنص ايطيب ايتدضضٞ
مبطتػف ٢املًو فٗد بربٜد٠

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

1434/33 – 22/01/0534/01/00/4
 3إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ بايسع 200
َع اإلغساف
0

0

288,548

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

251,339 290,000 300

1433/32 –22/01/400103601/311123
200
إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالد٠
2
ٚاألطفاٍ بعٓٝصَ ٠ع اإلغساف

1433/32 –22/01/405120100/311123
إْػاء َطتػف ٢بسٜدَ ٠ع ايطهٔ
1
ٚاإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

36 79,050

48 113,171

48 288,548

48 251,339

33

26

1435/5/8 1430/6/9 59

َؤضط ١املٗٓا يًُكاٚالت

% 95

%0

%9

%5

جاز ٟتػه ٌٝدتٓ ١يالضتالّ
االبتدائٞ

مل ٜتِ تٛقٝع ايعكد َع
االضتػاز ٟاملػسف

مل ٜتِ تٛقٝع ايعكد َع
االضتػاز ٟاملػسف

جاز ٟايتٓفٝر

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

َهتب ايعٝد يإلضتػازات
اهلٓدض١ٝ

0

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
غسن ١أبٓاء عبداهلل عبد
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
احملطٔ ارتغسٟ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1440/5/20 1436/5/21 48
غسن ١عبد اهلل ايطٝد
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يًُكاٚالت

48

0

0

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1439/10/9 1435/10/10 48
َؤضط ١صاحل املٗٓا يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

1436/35 – 22/01/0010/38/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايكض ِٝاملسجعَ ٞع اإلغساف
1436/35 – 22/01/0590/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايبهري ١ّٜايعاّ َع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

100

500

27

0

0



مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ







ال ٜٛجد أزض

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

286

املالحق 287

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١اذت ــدٚد ايػُ ــايٝـّ١

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

300

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

50

0

28

َػازٜع َطتكبً١ٝ

1

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

2

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

0

288

املالحق 289

22/01/400203601/311123
إْػاء بسج طيب مبطتػف ٢ايٛالد٠
ٚاألطفاٍ بسفخاء َع اإلغساف

22/01/400203501/311123
إْػاء بسج طيب مبطتػف ٢عسعس
املسنصَ ٟع اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

اضِ املػـ ـ ــسٚع

44,383 102,233 100

0

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

غسن ١املػسم تغآَ١ٝ

29

% 86

% 85

ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

ذتني اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1435/11/16 1428/11/16 83,5 47,5 36 44,383
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١املػسم تغآَ١ٝ

36 112,663 37,969 74,694 176,164 200

51

1436/6/29 1428/11/24 87

االضتػازٟ

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبعسعس

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

َالحظــات

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/8/27

َالحظــات

ْطب١
اإلصتاش

% 100

ْطب١
اإلصتاش

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ضعٝد ايصٖساْ ٞيًُكاٚالت

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

25,777

االضتػازٟ

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبعسعس

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

50

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

25,777 45,000

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

2

1

ّ

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
1434/33 – 22/01/404700100/311123
1
إْػاء َطتػف ٢جدٜد ٠عسعس َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائ ّٝاً

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١عطـ ـ ـ ــري

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

290

املالحق 291

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

1750

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

1200

200

30

َػازٜع َطتكبً١ٝ

5

2

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

7

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

22/01/0478/01/00/4
َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ ببٝػ١

22/01/0038/50/19/4
َطتػف ٢ضبت ايعالٜا ببًكسٕ

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

100

100

87,620

84,779 8,839 75,940 135,000

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

87,620 131,412

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

31

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َهتب اإلْػاءت ايطعٛد١ٜ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
غسن ١اإلْػاءات اهلٓدضٚ١ٝايتكدّ
ايضٓاع/ٞأْدنٛ
د/ّ.أمحد فسٜد َضطف٢
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
غسن ١عبد ايعصٜص ايضػري
يإلضتجُاز ايتجازٟ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1436/8/20

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/8/24

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

292

املالحق 293

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

202,046 215,050 200

207,422 216,520 200

660.107 673.923 400

0

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

36 202,046

36 207,422

48 660.107

53.294 130.495 100

0

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

22/01/400385017/311123
5
إْػاء َطتػف ٢أحد زفٝدَ ٠ع اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
36 53.294

22/01/405140100/311123
 4إْػاء َطتػف ٢مخٝظ َػٝط املسنص36 358,420 108,147 250,273 425,000 300 ٟ
َع ايطهٔ ٚاإلغساف

3

22/01/405130100/311123
إْػاء َطتػف ٢زجاٍ أملع َع ايطهٔ
ٚاإلغساف

22/01/405020100/311123
 2إْػاء َطتػف ٢ظٗسإ ادتٓٛب يف عطري
َع اإلغساف

22/01/404490100/311123
 1إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبأبٗا
َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

0

% 13

32

1431/11/22 1428/11/23 36

زتُٛع ١بٔ جازاهلل
يًُكاٚالت

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

َهتب اإلبداع

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

% 65

18

54

% 30

% 17

1438/11/20 1434/5/21

َهتب ايصٜد يإلضتػازات
اهلٓدض١ٝ
زتُٛع ١بٔ جاز اهلل
يًُكاٚالت

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1437/7/14 1434/7/15 36
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚزتُٛع ١عبد اهلل ايطٝد

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1438/1/7 1435/1/8 36
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚزتُٛع ١عبد اهلل ايطٝد

االضتػازٟ

0

0

0

% 22

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1439/12/26 1435/12/27 48
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١زاب ١ٝيًتجازٚ ٠ايصزاع١

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

1434/33 – 22/01/0537/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢أبٗا ايعاّ َع اإلغساف
1434/33 – 22/01/0530/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢اجملازدَ ٠ع اإلغساف
 – 22/01/0579/01/00/4األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11
إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ مبخا ٌٜعطري َع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0593/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايكخُٚ ١ايربى مبٓطك ١عطري َع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0596/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢مخٝظ َػٝط مبٓطك ١عطري َع ايطهٔ
1436/35 – 22/01/0597/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢غسم عطري َع ايطهٔ
َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
1434/33 – 22/01/0539/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايبػائس ايعاّ ببٝػَ ١ع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

7

6

5

4

3

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

50

200

500

300

200

200

300

33





مت طسح َٓافط ١املػسٚع َٔ قبٌ املٓطك١

جاز ٟطسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَ١

0

0

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ









جاز ٟطسح املػسٚع يف َٓافط ١عاَ١
0

0



جاز ٟختضٝط األزض





جاز ٟتطبٝل ايتضاَ ِٝايُٓٛذج ١ٝعًَٛ ٢قع
املػسٚع
0





مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ



0

0





جاز ٟإعداد ايتضاَ ِٝايُٓٛذج ١ٝيًُػسٚع

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

294
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اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١تب ـ ــٛى

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

800
َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

200

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

0

34

َػازٜع َطتكبً١ٝ

3

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

1

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

0

296

املالحق 297

اضِ املػـ ـ ــسٚع

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

0

35

% 50

جاز ٟايتٓفٝر

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1437/11/28 1433/7/29 52 9 + 7 36 390,000
زتُٛع ١اجملاٍ ايعسبٞ
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يًُكاٚالت

َالحظــات

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/11/27

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1434/11/24

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/7/12

َالحظــات

ْطب١
اإلصتاش

% 100

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

103,270 27,344 75,926 119,308
املؤضط ١ايعسب ١ٝيًتُٚ ٜٔٛايتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
(أضرتا)
عبداهلل ايطٝف ٚغسناؤٙ
االضتػازٟ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
154,685 38,072 116,613 196,800
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

200

غسن ١ايضػرييًُكاٚالت
االضتػازَ ٟهتب ايعٝط ١يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

غسن ١ايصاٌَ ٚايطسبام
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبتبٛى

22/01/0480/01/00/4

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

3

2

22/01/0460/01/00/4
َطتػف ٢عباء
100

500

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

269,224 137,813 131,411 305,000

1429/28 – 22/01/404860100/311123
 1إْػاء َطتػف ٢ايٛالدٚ ٠األطفاٍ بتبٛى 390,000 409,170 200
َع اإلغساف

ّ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠
22/01/0417/01/00/4
1
َطتػف ٢املًو فٗد ايتدضض ٞبتبٛى

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائ ّٝاً

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١ادتـ ـ ــٛف

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

298

املالحق 299

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

200

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع
300

50

36

َػازٜع َطتكبً١ٝ

1

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع 1
حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

عدد املطتػفٝات
 1باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

50

ايػئ ٕٛايضخ ١ٝبادتٛف

1435/34 – 22/01/0568/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالدٚ ٠األطفاٍ بايكسٜات َع اإلغساف

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ
200

37

0





ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َػازٜع َطتكبًٝـ ـ ـ ــ١

36 275,217 23,056 252,161 308,395 300

6

َٛقف املػسٚع

% 33

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

جاز ٟإصداز قساز ختضٝط األزض

َهتب املعُاز ٕٜٛايطعٛدٕٜٛ
االضتػازٟ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
1436/6/29 1433/8/13 42
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١بٔ مساز يًُكاٚالت

َالحظــات

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/6/8

َالحظــات

ْطب١
اإلصتاش

% 100

ْطب١
اإلصتاش

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ايتعفف يألعُاٍ ايهٗسبائ١ٝ

االضتػازٟ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

22,734 2,859 19,875 40,000

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

22/01/0464/01/00/4
َطتػفَٝ ٢كٛع

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

1432/31 – 22/01/405000100/311123
 1إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالد ٠يف
ضهانا َع اإلغساف

ّ

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائ ّٝاً

300

املالحق 301

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١ايب ــاحـ ـ ــ١

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

200
َػازٜع حتت ايتٓفٝر

200

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

100

38

َػازٜع َطتكبً١ٝ

1

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع 1
حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

عدد املطتػفٝات
 1باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

302

املالحق 303

1

ّ

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1435/34 – 22/01/0567/01/00/4
إْػاء َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبايباحَ ١ع اإلغساف

200

39

0





ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َػازٜع َطتكبًٝـ ـ ـ ــ١

24 127,192 30,000 97,192 171,000 200

16

َٛقف املػسٚع

% 95

َطًٛب اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

األزض جاٖص٠
(مت طًب زفع ايطع ١ايطسٜس ١ٜإىل  400ضسٜس)

َهتب املصزٚع َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
إضتػازٕٜٛ
1432/8/9 1429/4/10 40
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ضعٝد املبط ٞيًُكاٚالت

َالحظــات

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1433/10/29

َالحظــات

ْطب١
اإلصتاش

% 100

ْطب١
اإلصتاش

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

غسن ١ادتٛد ٠يًُكاٚالت

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

االضتػازٟ

َهتب بٝت ارترب ٠اإلضتػازٟ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

ايتهايٝف
ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
ايطع١
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ
املتٛقع
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد ٠تطً ِٝاملٛقع

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

22/01/404620100/311123
إْػاء َطتػف ٢املدٛاَ ٠ع اإلغساف

اضِ املػـ ـ ــسٚع

100

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

99,990 39,865 60,125 119,060

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1

ّ

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
22/01/0038/54/01/4
1
بسج طيب مبطتػف ٢املًو فٗد بايباح١

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف
املعتُد٠
باملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائ ّٝاً

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١ج ـ ـ ـ ــاشإ

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

304

املالحق 305

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

650

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
1050
َٛقف املػازٜع

0

40

َػازٜع َطتكبً١ٝ

4

َػازٜع َٓٗ ١ٝإْػائٝاً

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع
3

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

0

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

719,028 822,584 500

36 331,675

36 719,028

50

30,327 33,000

0

22 30,327

36 337,938 152,604 185,333 351,000 200

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

22/01/404820100/311123
4
إْػاء َطتػف ٢ايعازعَ ١ع اإلغساف

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

1433/32 – 22/01/405170100/311123
إْػاء َطتػف ٢ايدزب َع ايطهٔ
3
ٚاإلغساف

0

0

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1433/32 – 22/01/405150100/311123
 2إْػاء َطتػف ٢ايٓطاء ٚايٛالد ٠يف جاشإ 331,675 342,000 300
َع ايطهٔ اإلغساف

1429/28 – 22/01/404850100/311123
 1إْػاء املطتػف ٢ايتدضض ٞظاشإ َع
اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع

ايطع١
ايطسٜس١ٜ

ايتهايٝف

41

% 65

% 25

%8

% 40

مت ضخب املػسٚع ٚإعاد٠
طسح٘ يف َٓافط ١عاَ١

يف تازٜذ 1436/8/1ذتني
اعتُاد أٚاَس تػٝري١ٜ

مت إٜكاف ايعٌُ باملػسٚع جصئٝاً

َالحظــات

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

1

َهتب ايتضاَ ِٝاذتدٜج١
االضتػازٟ
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ
1431/10/20 1429/11/6
غسن ١غاَ ٞاذتطين
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
يًُكاٚالت ٚغسناٙ
23

24

َهتب داز اجملد َٗٓدضٕٛ
االضتػازٟ
اضتػازٕٜٛ
1439/7/21 1434/7/22 60
املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚزتُٛع ١عبد اهلل ايطٝد

املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ

غسن ١جٛدت يًُكاٚالت

0

االضتػازٟ

َهتب ايصٜد يالضتػازات
اهلٓدض١ٝ

1438/11/5 1435/11/6 36

0

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

غسن ١اإلحتاد اهلٓدضٞ
االضتػازٟ
ايطعٛد( ١ٜخطٝب ٚعًُ)ٞ
1436/10/23 1433/10/24 36
غسن ١ايفٛشإ يًتجاز٠
املكـ ـ ـ ـ ـ ــاٍٚ
ٚاملكاٚالت

ق ١ُٝايعكد املبايؼ
إمجايٞ
املد ٠إمجايٞ
املعتُد ٠األضاض ١ٝاإلعاف ١ٝعكد املكاَ ٍٚد٠
باملٝصاْ١ٝ
ايعكد اإلعاف ١ٝاملد٠

تازٜذ االْتٗاء
تازٜذ
املتٛقع
تطً ِٝاملٛقع

ْطب١
اإلصتاش

306

املالحق 307

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

1434/33 – 22/01/0535/01/00/4
1
إْػاء َطتػف ٢جٓٛب َٓطك ١جاشإ َع اإلغساف
 - 22/01/0578/01/00/4األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11
2
إْػاء َطتػف ٢ايكطاع ادتبًَ ٞع ايطهٔ
َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١
22/01/0465/01/00/4
3
إْػاء َطتػف ٢فٝفا َع اإلغساف

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

50

300

300

42

0

0

0





مت طسح َٓافط ١املػسٚع َٔ قبٌ املٓطك١

مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ









مت فتح املظازٜف ٜٛٚجد عجص َايٞ

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َٛقف املػسٚع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع – تكسٜس ايسبع األ َٔ ٍٚعاّ ٖ1437ـ

َٓطك ــ ١صت ـ ـ ـ ــسإ

˛ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابع ١املػازٜع مبٓاطل املًُهـ ــ١

زبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

308

املالحق 309

َػازٜع حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

500

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

َػازٜع َطتكبً١ٝ

أضسّ ٠املٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع 0

250

43

َػازٜع َطتكبً١ٝ

2

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ

َػازٜع 0
حتت ايتٓفٝر

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائٝاً

2

عدد املطتػفٝات
باملٓطك ١حطب
َٛقف املػازٜع

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

50

200

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

22/01/0471/01/00/4
َطتػف ٢خباش

َػازٜع تػسف عًٗٝا املٓطك١

22/01/0481/01/00/4
َطتػف ٢ايضخ ١ايٓفط ١ٝبٓجسإ

َػازٜع تػسف عًٗٝا ايٛشاز٠

اإلداز ٠ايع ــاَ ١يًُػـ ــازٜع –ايتكسٜس ايدٚز ٟملتابعَ ١ػازٜع املًُه١

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١ايساجخ ٞيًتُٓ ١ٝاحملدٚد٠

االضتػازَ ٟهتب ايصاٜد َٗٓدض ٕٛإضتػازٕٜٛ

املكـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍٚغسن ١اجملاٍ ايعسب ٞيًُكاٚالت

االضتػازٟ

َهتب عبداهلل ايطٝف ٚغسٜه٘
يإلضتػازات اهلٓدض١ٝ

االضتػازٚ ٟاملكاٍٚ

300

200

44

0

0

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1433/6/1

مت االضتالّ ٚجاز ٟايتجٗٝص
1435/2/23

َالحظــات



ال ٜٛجد أزض

تكسٜس ايسبع األ - ٍٚزبٝع اآلخـ ــس ٖ1437ـ







َٛقف املػسٚع

% 100

% 100

ْطب١
اإلصتاش

جازَ ٟساجع ١املدططات

ايتهايٝف املعتُد٠
َٛقف
ايطع١
باملٝصاَْٛ ١ٝقف األزض
ايتضُِٝ
ايطسٜس١ٜ

َػازٜع َطتكبًٝـ ـ ـ ــ١

30,927 2,604 28,323 50,000

154,686 38,073 116,613 196,100

أيف زٜاٍ ضعٛدٟ

1433/32 – 22/01/0519/01/00/4
1
إْػاء بسج طيب مبطتػف ٢صتسإ ايعاّ َع ايطهٔ ٚاإلغساف
 - 22/01/0577/01/00/4األَس ايطاَ ٞايهس ِٜزقِ  22005بتازٜذ 1434/6/11
2
إْػاء َطتػف ٢غسٚز ٠مبٓطك ١صتسإ َع ايطهٔ

ّ

2

1

ّ

اضِ املػـ ـ ــسٚع ٚزقُ٘ باملٝصاْ١ٝ

ايتهايٝف
املعتُد٠
ايطع١
ايطسٜس ١ٜباملٝصاْ١ٝ

ق ١ُٝايعكد
األضاض١ٝ

املبايؼ
اإلعاف١ٝ

إمجايٞ
عكد املكاٍٚ

َػازٜع َٓتٗ ١ٝإْػائ ّٝاً
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مؤشرات األداء

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

مكافحة األمراض الطفيلية والمعدية

الرقم

ما تم في العام
المالي
1436/35هـ

المؤشر

ما تم في العام
المالي
1437/36هـ

التغطية بالتحصين ضد األمراض المعدية المستهدفة بالتحصين

1

نسبة التحصني باللقاح السدايس (الثالثي البكتريي  +املستدمية
النزلية  +االلتهاب الكبدي ب  +شلل األطفال املعطل)

% 98.1

%99

2

نسبة التحصني ضد شلل األطفال

% 98.1

%99

2

نسبة تحصني األطفال ضد الدرن

% 98

%99.3

4

نسبة التحصني باللقاح الثالثي الفريويس ضد الحصبة والحصبة
األملانية والنكاف

% 97.1

%97.3

5

نسبة التحصني ضد الجديري املائي

% 97.3

%97.4

معدالت اإلصابة لألمراض المعدية المستهدفة بالتحصين

6

معدل االصابة بالدفترييا لكل مائة ألف من السكان

0.006

0.013

7

معدل االصابة بالسعال الديكي لكل مائة ألف من السكان

0.003

0.035

8

معدل االصابة بالحصبة لكل مائة ألف من السكان

0.5

0.69

9

معدل االصابة بشلل األطفال لكل مائة ألف من السكان

0

0

10

معدل االصابة بالنكاف لكل مائة ألف من السكان

0.06

0.01

11

معدل االصابة بااللتهاب الكبدي (ب) لكل مائة ألف من السكان

14.05

11.6

12

معدل االصابة بالكزاز الوليدي لكل مائة ألف من السكان

0.004

0.002

مكافحة األمراض المعدية

312

13

معدل االصابة بالدرن لكل مائة ألف من السكان

10.2

10.6

14

معدل اكتشاف حاالت الدرن

%74

%88

15

معدل التبليغ لحاالت الدرن

%74

%88

16

معدل نجاح العالج لحاالت الدرن

%71.5

%68.5

17

نسبة تغطية عالج الخط الثاني للدرن املقاوم لألدوية

%100

%100

18

معدل وفيات الدرن

%6.6

%6.4

19

عدد الحاالت املكتشفة لفريوس نقص املناعة البرشية بني السعوديني

444

436

املالحق 313

ما تم في العام
المالي
1436/35هـ

ما تم في العام
المالي
1437/36هـ

5862

6292

% 68

%71

22

عدد حاالت الحصبة

154

219

23

عدد حاالت الحصبة األملانية

23

5

24

عدد حاالت النكاف

18

3

25

عدد حاالت الحمى املالطية

3110

3233

26

عدد حاالت الخرمة

71

60

27

عدد حاالت حمى الضنك

2081

4312

28

عدد حاالت مرض السعار

0

3

الرقم

20
21

المؤشر

عدد الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية والذين تم
تشخيصهم بني السعوديني
نسبة تغطية عالج الرعاية لحاميل فريوس نقص املناعة البرشية بني
السعوديني

مكافحة األمراض المتوطنة

29

معدل االصابة بمرض املالريا

0.37

0.48

30

عدد ونسبة عالج حاالت املالريا املؤكدة

 2305بنسبة %100

 2620بنسبة %100

31

معدل االصابة بمرض البلهارسيا بجميع مناطق اململكة

0.3

0.5

32

معدل االصابة بمرض الليشمانيا الحشوية بجميع مناطق اململكة لكل
 100.000من السكان

0.036

0.013

33

معدل االصابة بمرض الليشمانيا الجلدية بجميع مناطق اململكة
لكل  100.000من السكان.

7.1

4.7

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

عدد أرسة العناية املركزة
عدد أسرة العناية المركزة
العام

NICU

PICU

ICU

2015

1634

442

2003

2014

1543

429

1508

عدد جراحات اليوم الواحد
العام

عدد جراحات اليوم الواحد

2015

67696

2014

63691

نسبة إشغال العنايات املركزة
نسبة إشغال العنايات المركزة

314

العام

NICU

PICU

ICU

2015

0.44

0.28

0.53

2014

0.8

0.75

0.76

املالحق 315

وحدات األرسة
وحدات األسرة
العام

NICU

PICU

ICU

2015

327

88

401

2014

154

43

151

نسبة االشغال املوزونة
نسبة اإلشغال الموزونة
العام

 NICUالموزونة

الموزونة PICU

 ICUالموزونة

2015

%44

%29

%56

2014

%82

%71

%75

عدد املرىض الذين تجاوزت إقامتهم  30يوم
العام

عدد المرضى الذين تجاوزت إقامتهم  30يوم

2015

3128

2014

1825

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

نسبة جراحة اليوم الواحد
العام

نسبة جراحة اليوم الواحد

2015

%44

2014

%46

نسبة األرسة املغلقة لألرسة الفاعلة
العام

نسبة األسرة المغلقة لألسرة الفاعلة

2015

%19

2014

%13

نسبة املرىض املزمنني ملجموع املرىض

316

العام

نسبة المرضى المزمنين لمجموع المرضى

2015

%13

2014

%12

املالحق 317

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

318

مؤشرات قياس األداء ()Key Performance Indicators
مقارنة مؤشرات قياس أداء مستشفى الملك خالد
التخصصي للعيون للعام 2014م2015-م:

Definitions

Output

Output

Input

Output

Input

Measure the number
of Surgical Procedures

Measures the average
amount of time each
patient has to wait in
Emergency Room

عدد العمليات الجراحيه

Measures the current
عدد المرضى في قسم
service level in Emerالطوارئ
gency Room

Measures the quality
of your service from
your patients’ perspective

عدد المرضى الذين
تمت خدمتهم في
العيادات الخارجيه

نسبة رضاء المرضى
عن الخدمات المقدمه

فترة انتظار المرضي
بالطوارئ

# Patients seen in
Outpatient clinic

# Surgery cases +
Minor + Laser

# Patients seen
in ER

% Patient Satisfaction

# Emergency
room patient wait
time

Measure the number
of patients who served
in Out-Patient Clinic

Output

Input

Type of
KPI

 عدد المرضى الذينMeasure the number
 اكتمل عالجهم وتمof patients who com اعادتهم لمرجعهمpleted their treatment

Measures the number
عدد المرضى المقبولين
of patients accepted
للعالج في المستشفى
for care

KPI (Arabic)

# Discharged
patients from
KKESH

# New patients

KPI (English)

# Time discharged from
the ER

# patients
with an
evaluation 4
or more

# of patient
seen in Emergency Room

# Surgical
cases

# Patient seen
in Outpatient
Clinic

# Patient Discharged from
KKESH

# Patient
accepted in
KKESH

Numerator

Formula

A/B*100

NA

NA

NA

NA

NA

# time arrival
to ER

A-B

Timeliness

Total number of
received questionnaire from
each unit.

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

Patient’s Services

Denominator

Number
(Time in
minutes)

%

Number

Number

Number

Number

Number

Unit of
Measure

Monthly

Semiannual

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Report

Survey
Questionnaire

Report

Report

Report

Report

Report

Method of
collection

ER visitor

15 forms/
week from
each unit

ER visitor

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

Sample
size

Emergency
Room

Quality and
Strategic Planing Department

Emergency
Room

Health Information Management Department (HIMD)

Out Patient
Services Department

Medical Eligibility Department

Medical Eligibility Department

Owner or Responsibility

patients

patients

98 Mins

87%

patients

35,449

patients

84 Mins

99%

39,968
patients

20,625
patients

184,225

183,712

33,652

1,471
patients

11,936
patients

2015

1,547
patients

patients

13,415

2014

التقرير السنوي لوزارة الصحة
هـ١٤٣٧/١٤٣٦ للعام املايل

320

التقرير السنوي لوزارة الصحة
هـ١٤٣٧/١٤٣٦ للعام املايل

معدل وقت االنتظار
للحصول على
الفحوصات التشخيصية

معدل فترة االنتظار
للعمليات الجراحية

معدل فترة البقاء في
المستشفي

# Diagnostics
waiting time

# Waiting time
for planned
surgical care

# Length of stay
(LOS)
Output

Input

Measures the average
time for the patient to
get a planned surgical
care

Measures the average
hospital stay for
patients

Input

Input

Measures the average
time for the patient to
carry on diagnostic
tests

 معدل الوقت الالزمMeasures the ability
 للحصول على النتائجof lab to process lab
 المخبريهresult

# Lab turnaround
time (TAT)

Output

معدل الوقت لفحص
المريض

Measures the average
time the patient
spends with the consultant

Type of
KPI

Input

Definitions

Measures the average
معدل عدد انتظار
amount of time each
المرضى للدخول
patient has to wait for
للمستشفي
Admission

KPI (Arabic)

# Patient consultation time

# Patient wait
time in admissions

KPI (English)

# length of
stay for a
given period

# Time of Actual Surgical
Procedure

# Time of
Departure
from DID

# Time sample reported

#Time seen
by physician

# Patient’s
admission
time

Numerator

A/B

A-B

A-B

Quality

# discharges
(including
death) for the
same period

# Time for
Scheduling
Surgery

# Time of arrival to DID

# Time sample
withdrawn

A-B

A-B

A-B

# time patient’s
arrival for
admission

# Departure
time of the
patient

Formula

Denominator

Time Days

Time
months

Time in
minutes

Time in
minutes

not applicable

Number
(Time in
minutes)

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Method of
collection

All Inpatients

Surgery
Patients

OPS Patients

Lab. Visitor

OPS Patients

Total Admission

Sample
size

Quality and
Strategic Planning Department

OPS/ Scheduling

Diagnostic
Imaging Department

Pathology and
Laboratory
Department

OPS Director

Admission
Dept.

Owner or Responsibility

4.6 days

120 days

mins 50

60 mins

15 mins

62 Mins

2014

4.3 days

18 days

18 mins

39 mins

11 mins

7 mins.

2015
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Output

The average number
of patients to be seen
by Consultants

معدل عدد المرضي
لكل طبيب

Measures the percentنسبة االلتزام
age of compliance to
بالتعليمات قبل لمس
hand hygiene before
المرضي
patient contact

# Caseload per
physician

% Hand hygiene
Compliance
before patient
contact
Input

Output

Measures the percentage of Morbidity and
Mortality

نسبة المراضة
والوفيات

% Hospital bed
occupancy rate

% Morbidity and
Mortality

Output

Measures how effec معدل نسبة االشغالtively using hospital
 السريريfacilities over specified period of time

Input

The average number
of daily hospital
admission

معدل عدد الدخول
اليومي للمرضى

# Admissions
per day

Output

معدل نسبة الوفيات

Measures the percentage of patients who
pass away while under
Hospital care

Type of
KPI

Output

Definitions

Measures the percentage of patients
 نسبة دخول المرضيreadmitted within 30
 الغير مخطط لهdays from discharge
from the inpatient unit
due to complications

KPI (Arabic)

% Inpatient
mortality

% Unplanned
readmission

KPI (English)

# Hand
hygiene was
performed
before patient
contact

# Medical staff

# Patient’s per
Clinic

# Staff monitored

A/B*100

A/B

A/B*100

A/B*100

A/B

A/B*100

A/B*100

Formula

Safety

# Surgeries

(# inpatient
beds x # 22
Days) x 100

Days of the
months

# Hospital
discharges

# Surgical cases

Denominator

# M&M
Complications

# Hospital
Patient’s Days

# Patients admitted over
one month

# fatalities

# Unplanned
hospital readmissions

Numerator

%

Number

%

%

Average

number

%

Unit of
Measure

Quarterly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Quarterly

Frequency

Hand
Hygiene
Monitoring

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Method of
collection

Total number of staff
monitored

All medical
staff

All discharged
patients

total
number of
inpatient

Monthly
admission

total
number of
inpatient

total
number of
discharges

Sample
size

Quality and
Strategic Planning Department

Medical Director

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

HIMD

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

Owner or Responsibility

68 %

22
patients

2.3 %

59%

20
patients

0%

0.48%

2014

71 %

22
patients

2.8 %

52%

17
patients

0%

0.61%

2015
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Output

Measures the percentage of patients who
develop intraocular
infection

نسبة التهاب داخل
العين

% Endophthalmitis

Output

نسبة العدوى الناتجه
من اجراء العمليات

Measures the percentage of patients who
develop post-operative infections at the
surgical site

% Surgical site
infection

Output

Measures the number
of employee injured
in a work-related
accident

عدد الحوادث اثناء
العمل

% Inpatient falls

# Work-related
accidents

Output

Measures the average
 نسبة سقوط المرضيnumber of Patient’s
fall

Output

نسبة اصابة العاملين
بعدوي من المستشفي

Measures the incidence of Employee
acquiring infection
due to their work in
the hospital

% Staff hospital-acquired
infections

Output

Type of
KPI

Tracks the number
of hospital acquired
infections

Definitions

نسبة العدوى اثناء
التنويم

KPI (Arabic)

% Hospital acquired infection

KPI (English)

# Endophthalmitis cases

# admitted
diagnosed
surgical site
infection (SSI)

# Work-related
accidents

# Patients fallen during their
hospital stay

# Employees
acquired infection due to
their work in
the hospital

# admitted
cases of
Healthcare
Associated Infection (HAI)

Numerator

# total surgical
cases

# discharges
from the inpatient unit

Not applicable

# Patients in
the hospital

# Staff in the
same environment of work

# surgical
cases

Denominator

A/B*100

A/B*100

NA

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Formula

%

%

Metrics

Metrics

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Annually

Monthly

Monthly

Monthly

Annually

Frequency

Report

Data
Collection
(through
Surveillance)

Report

Report

Report

Data
Collection
(through
Surveillance)

Method of
collection

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

Total
Number
of Patients
underwent
surgical
Procedures
# Surgical
cases
within a
timeframe

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

Quality and
Strategic Planning Department

Owner or Responsibility

All Inpatients

All Inpatients

All Staff

total
number of
inpatient

Sample
size

0,23%

0,22%

1

0,019%

0%

0,27%

2014

0,06%

0,17%

0

0.33%

0%

0.19%

2015
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Measures the percentage of data loss
following downtime

نسبة فقد معلومات نظام
المعلومات الصحية

% HIS data loss
rate

Measures the ratio of
Nurses to Physicians

Measures the average
restore time for HIS
following downtime

معدل الوقت الالزم
لعودة نظام المعلوماتية
للعمل

# Restore time of
the HIS systems

عدد الممرضات
بالنسبة لالطباء

output

Measures the average
of incidence of HIS
down time

عدد مرات توقف نظام
المعلومات الطبية

# Instances of
medical information system
unavailability

# Nurses per
physician

output

Measures the average
time of Services provided for the patient
by the social worker

نسبة المرضي
المصابين بالفشل
الكلوي اللذين تم
تحويلهم لغسيل الكلي

% Patients with
ESRD referred
for Dialysis

input

input

Output

Output

Measures the percentage of patients with
RB who attended the
program

نسبة المرضي
المصابين بسرطان
العين اللذين تم دخولهم
البرنامج

% Patients with
RB who attended
the program

Type of
KPI

Output

Definitions

 نسبة تخزين االبرMeasures the storage
 واالدوات الحاده بعيداfor sharps away from
 عن المرضيthe patient’s care area

KPI (Arabic)

% needles and
sharps stored out
of sight of the
patient

KPI (English)

A/B*100

A/B*100

A/B*100

NA

NA

# Physicians

A/B

Medical Staffing

# All Data
stored

% Data
Available
following
downtime

Not applicable

Technology

# Patients with
ESRD

# Patients with
RB

Not applicable

# Nurses

A/B*100

Formula

Social Responsibility

# Storage areas
inspected

Denominator

# Time to
regain HIS
activity

# downtime
per year

# Patients
with ESRD
referred for
Dialysis

# Patients
with RB who
attended the
program

# Needles and
sharps stored
in patient care
area

Numerator

Ratio

%

Metrics

Metrics

Hours

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Report

Report

Report

Report

report

not applicable

Downtime

Downtime

Downtime

All patient’s care
areas

All Patients
with RB

All patient’s care
areas

Data
Collection
(through
Surveillance)

Data
Collection
(through
Surveillance)

Sample
size

Method of
collection

HR

IT

IT

IT

Social work
director

Social work
director

Safety officer

Owner or Responsibility

5,3

0%

0

0

100%

100%

100%

2014

4

0%

Hrs

2.15

3

100%

100%

100%

2015
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عدد المتدربين
الملتحقين ببرامج إدارة
التدريب واإلبتعاث

# Students enrolled in training
& scholarship
courses

Output

Measures percentage
of internal versus
external recruits.

% Recruitment
source ratio

نسبة التعاقد الداخلي
الي التعاقد الخارجي

Output

Output

 نسبة الوظائف الخاليةMeasures the percent التي تم التعاقد عليهاage of positions filled
 خالل سته اشهرwithin 6 months.

Measures the
percentage of offer
acceptance

% of vacancies
filled within six
months

نسبة قبول عروض
العمل

نسبة رضا المتدربين
عن التدريب

% Students
satisfied with the
training experience

% Job offer
acceptance rate

Output

Measures the percentage of students that
are satisfied with the
training experience,
out of the total number of students.

نسبة إجتياز البرامج

% Graduation
rate

Input

Output

Measures the percentage of students
graduating, out of
the total number of
students enrolled.

عدد البرامج المقدمة

Measures the total
number of students
enrolled in training &
scholarship courses.

Input

Measures the number
of training courses delivered to employees.

# Training courses offered

Type of
KPI
input

Definitions

Measures the ratio of
عدد العمالة الفنية الغير
Non-physician pracطبية بالنسبة لالطباء
titioners per physician

KPI (Arabic)

# Non-physician
practitioners per
physician

KPI (English)

# Offers Sent

# Total Recruits

# Filled Va# Vacancies at
cancies within
KKESH
6 Months
# External
Recruit

NA

A/B*100

NA

NA

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Human Resources

Not Applicable

# coordinated
and facilitated
students’
training
courses.

# students
enrolled

Not Applicable

# students
attended the
course

#Accepted
offers

A/B

Formula
Ratio

Unit of
Measure

Ratio

%

%

Number

%

%

Number

Training and Staff Development

# Physicians

Denominator

# Students
Satisfied 4 or
More

# students
graduated

# training
courses
delivered to
employees.

# Non
physician
practioners

Numerator

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Monthly

Frequency

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Method of
collection

HR

HR

Total
number of
vacancies
within 6
months
Total
Number of
Recruits

HR

Training and
Scholarship

Training and
Scholarship

Training and
Scholarship

Training and
Scholarship

HR

Owner or Responsibility

Total offers
sent

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

not applicable

Sample
size

76%

62%

72%

1,948

98%

91%

185

3,6

2014

45%

45%

84%

2,316

98%

87%

186

3

2015
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Input

Measures the number
of clinical trials

عدد الدراسات
االكلينيكية

# Clinical Trials

Output

Measures the number
of joint research projects with international
Organizations

عدد االبحاث المشتركة
مع مراكز عالمية

# Joint research
projects

Output

Output

Number of lectures in
international Conferences

Output

Output

Output

Input

Type of
KPI

Number of KKESH
research development
projects

عدد مشاريع ابحاث
مستشفي الملك خالد
للعيون

# Prospective
KKESH Research projects

 عدد االبحاث المنشورةNumber of Publica في الدوريات الغيرtions in international
 محكمةJournals

# Journal
Publications Not
Indexed

عدد المحاضرات
المشارك بها في
المؤتمرات العاليمة

 عدد االبحاث المنشورةNumber of Publica في الدوريات العالميةtions in international
 المحكمةJournals

# Journal Indexed Publications

# Conference
Publications
Presentations

نسبة المشاريع التي تم
انجازها في مواعيدها

% Projects
completed within
time

Measures the percentage of projects
completed within time

Measures the average
number of projects

Definitions

عدد المشاريع خالل
العام

KPI (Arabic)

# Projects for the
year

KPI (English)

# clinical
trials

# joint
research
projects

# KKESH
projects

# lectures

# publications

# publications

# projects
completed
within time

# projects

Numerator

Formula

A/B*100

NA

N/A

NA

NA

NA

NA

NA

Pharmacy

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Research Activities

# projects

not applicable

Administration

Denominator

Number

Number

Number

Number

Number

Number

%

Number

Unit of
Measure

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Yearly

Frequency

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Report

Method of
collection

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

not applicable

Sample
size

Research Department

Research Department

Research Department

Research Department

Research Department

Research Department

Project & maintenance Dept.

Project & maintenance Dept.

Owner or Responsibility

5

20

100

161

1

109

99%

30

2014

4

7

25

109

2

102

100%

3

2015

التقرير السنوي لوزارة الصحة
هـ١٤٣٧/١٤٣٦ للعام املايل

326

التقرير السنوي لوزارة الصحة
هـ١٤٣٧/١٤٣٦ للعام املايل
Type of
KPI

نسبة تخزين
االبر واالدوات
الحادة بعيدا عن
المرضي

نسبة الخصوصية
بالنسبة للمرضي

% needles and
sharps stored
properly out
of sight of the
patients?

% patients who
has proper privacy?

Measures the percentage of patients who has
proper privacy

Measures the percentage
of needles and sharps
stored out of sight of the
patients

Definitions

KPI (Arabic)

KPI (English)

Output

Measures the perنسبة تلوث مزرعة
centage of positive
مسحة جهاز التدفق
cultures obtained
الهوائي المعقم
from the LFH

% Positive
Culture of Laminar Flow Hood
(LFH) Swap

Output

Input

Output

Measures the percentage of contaminated
extemporaneous
preparations

نسبة عدم تلوث
المستحضرات
الصيدالنية المحضرة

Output

Type of
KPI

% Negative
Culture in
Extemporaneous
Preparation

Definitions

Measures the percent نسبة تطبيق طرق حفظage of medications
 االدويةstored as per the
requirements

KPI (Arabic)

% Compliance
with Medication
Storage Standards

KPI (English)

# patients with
in-appropriate
Privacy

# needles and
sharps stored
in-appropriately

Numerator

# Positive
Cultures from
LFH

# Contaminated Extemporaneous
Preparations

# Dispensed
medications
with errors

Numerator

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Formula

%

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Report

Report

Report

Method of
collection

Pharmacy

Pharmacy

Number of
Extemporaneous
Preparations tested
Total samples of the
screened
Hoods

Pharmacy

Owner or Responsibility

No
Dispensed
Med.

Sample
size

0%

100%

100%

2014

0%

100%

100%

2015

Formula

# In-Patients

# needles and
sharps stored in
patient’s care
area

A/B*100

A/B*100

Safety

Denominator

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Frequency

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

Safety Officer

Safety Officer

All
patient’s
care area
surveyed

Owner or
Responsibility

All
patient’s
care area
surveyed

Sample
size

100%

100%

2014

100%

100%

2015

ALL KPI PARAMETERS ARE WITHIN THE INTERNATIONALLY ACCEPTABLE RANGE
إن جميع محتويات مؤرشات االداء تتطابق واملعايري العاملية

# Total samples
obtained

# All extemporaneous
Preparations

# Total
dispensed medications

Denominator
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Output

# fire extinguishers that
Output
are not inspected and tagged
Output

Output

نسبة المواد
Measures the appropriالكيميائية
ateness of chemicals
المحفوظة حسب
storage
التعليمات

نسبة طفايات
Measures the percentage
الحريق التي تم
of Fire extinguishers that
فحصها وعليه
are inspected and tagged
لصاقات

Measures the percentage
of emergency and exit
signs that are illuminated

نسبة طفايات
Measures the percentage
الحريق يسهل
of obstructed extinالوصول اليها
guishers
دون عناء

% Chemicals
stored properly in
a safe area?

% fire extinguishers inspected and
tagged?

% emergency and
exit signs illuminated?

% extinguishers
unobstructed?

Output

Measures the percentage
of documentation of
the Waste Contractor
activities

نسبة توثيق اعمال
مقاول الفضالت

% Waste Contractor documentation
in order

نسبة االضاءة
للوحات المخارج

Output

# obstructed
extinguishers

# emergency
and exit signs
that are not
illuminated

# inappropriately stored
chemicals

# undocumented activities

# Chemicals
disposed in-appropriately or
in patient’s
care area

Measures percentage
of chemicals disposed
properly and away from
patient’s care area

نسبة التخلص من
النفايات الكميائية
بطريقة سليمة
وبعيدا عن مراكز
رعاية وخدمات
المرضي

# hazardous
patient’s care
area

Numerator

% chemicals disposed of properly
and away from
patient care areas?

Type of
KPI

Output

Definitions

نسبة خلو اماكن
 تواجد المرضيMeasures the freedom of
 من المعوقاتpatient’s care area from
 للحركة واالسالكpotential hazards
وغيرها

KPI (Arabic)

% the Patient
Care area environment free of trip
hazards (cords,
uneven surface,
cabling intact
and not on the
pathway, no water
on floor?

KPI (English)

A/B*100

Formula

A/B*100

A/B*100

A/B*100

# extinguishers

# emergency
and exits signs
inspected

# fire extinguishers

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Fire Safety

# Chemicals
stored

# total activities

# Chemicals
disposed

Hazardous Material

# patient’s care
areas surveyed

Denominator

%

%

%

%

%

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

All extinguishers

All Emergency and
exit signs

All fire
extinguishers

All storage
areas
surveyed

All waste
collection
areas
surveyed

All
patient’s
care area
surveyed

All
patient’s
care area
surveyed

Sample
size

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Owner or
Responsibility

93%

92%

100%

96%

100%

100%

100%

2014

94%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

2015
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Definitions

Numerator

 نسبة تحديث قائمةMeasures the percentage
 النداء في حالةof updated call up system
 الطوارئin case of emergency
# un-updated
Call back

% Specific policies updated?

Output

# un-updated
Output Emergency
Policies

نسبة تحديث
دليل االجراءات
والسياساات

% Schedule PM
completed on time

% Call back list
updated?

# un-performed
PM

Output

نسبة تطبيق
الصيانة الوقائية
Measures the percentage
على االجهزة
of PM completed on time
المكتملة في
مواعيدها

Measure the percentage
of update of the Emergency policies

# operator genOutput
erated errors

Measures percentage of
نسبة سالمة
operator generated errors
االجهزة الطبية
when the equipment is
بالنسبة للمشغل
operated

% Operator error
free

# rayed or
cracked or
Input
worn out electrical cords

Type of
KPI

# un-available
Output water testing
documents

نسبة وجود نتائج
فحص المياه

 نسبة اسالكMeasures the percentage
 الكهرياء التيof electrical cords that
 بحاجة الي صيانةrequires attention

KPI (Arabic)

Measures the percentage
of water testing documentations

% the Water
testing results
available?

% electrical
cords that requires
attention

KPI (English)
Formula

A/B*100

A/B*100

A/B*100

A/B*100

# call back

A/B*100

A/B*100

Security

# Emergency
Policies

%

%

%

%

%

%

Unit of
Measure

Emergency Preparedness Plan

# required PM

# operations of
the equipment

Medical Equipment

# water testing
done

# electrical
cords inspected

Utility

Denominator

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

All call
back list

All
Emergency
Policies

All
equipments
requiring
PM

All equipment’s in
the surveillance area

All water
testing
done

All electrical cords in
a specified
area

Sample
size

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Owner or
Responsibility

98%

98,9%

90%

100%

100%

3,5%

2014

92%

90%

85%

100%

100%

3%

2015
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Definitions

Measures the percentage
of patient’s who know
how to report security
issues

Measures the percentage
of staff who received
training on patient’s
safety

Measures the percentage
of patients who are familiar with the hospitals
rules and regulations

Measures the percentage
of staff who are familiar
with the chemicals in
their work place

Measures the percentage
of staff who are trained
to deal with chemical
spill

نسبة المرضي
اللذين لهم الدراية
والعلم في كيفية
ومتي يتوجب
تدخل االمن

نسبة الموظفين
اللذين تم تدريبهم
على برامج سالمة
المرضي

نسبة المرضي
اللذين لهم دراية
بـ أنظمة وقوانين
المستشفي

نسبة الموظفين
اللذين لهم دراية
بالمواد الكيميائية
الموجودة في
اماكن عملهم

نسبة الموظفين
المدربين على
التخلص من
انسكاب المواد
الكيميائية

% Staff received
training on Patient
Safety

% patients informed about hospital regulations

% staff know
the name of the
chemicals available in their work
area?

% Staff who
knows the procedure for cleaning
a chemical spill?

نسبة الموظفين
Measures the percentage
اللذين يحملون
of staff wearing name tag
بطاقة التعريف
in the hospital
في المستشفي

KPI (Arabic)

% patients know
where and how to
report security

% Employees
wearing ID Badges in the Hospital?

KPI (English)
Numerator

# staff who
are not trained
on cleaning of
chemical spill

# staff who has
no idea about
Output the chemicals
In their work
place

# patients who
are not familiar
Output with the hospital rules and
regulations

Output

# patients
interviewed

# staff working
at a given time

Denominator

A/B*100

A/B*100

Formula

%

%

Unit of
Measure

A/B*100

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Fire Safety

# staff interviewed

# staff interviewed

Medical Equipment

# patients
evaluated

# staff involved
in patient care
(in specified
area)

%

%

%

%

Staff Awareness for Patient Safety Team

# patients who
do not know
how to report
security issues

# staff not
Input trained on patient’s safety

Output

# staff not carInput rying Hospital
ID

Type of
KPI

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

Total
number of
staff who are
assigned to
the service

Total number of staff
working
in areas
where
chemicals
are used

Total
number of
patients
visited

Total number of staff
involved in
patient care

Total
number of
patients
visited

All staff
working
on a given
time

Sample
size

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Owner or
Responsibility

92%

93%

100%

100%

100%

99%

2014

93%

94%

100%

99%

95%

98%

2015
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نسبة الموظفين
المصابين نتيجة
عطل في االجهزة
الطبية

% Staff who are
injured due to the
malfunctioning
of medical equipment?

Measures the percentage
of staff who are injured
due to medical equipment malfunction

نسبة الموظفين
Measures the percentage
اللذين يقدمون
of staff who do report
طلب صيانة
equipment malfunction
لالجهزة المعطله

% Staff can
demonstrate how
to bring patients
to safety?

% staff who do report an equipment
malfunction?

Measures the percentage
of staff who has the
expertise of moving patients and bringing them
to safety

نسبة الموظفين
القادرين على
تحريك ونقل
المرضي الي
االماكن االمنه

Measures the percentage of staff who knows
where the medical gas
shut-off valves located

Measures the percentage
of staff who are familiar
with evacuation route
and assembly point

نسبة الموظفين
اللذين هم على
دراية باساليب
االخالء ونقاط
التجمع

% staff who know
the evacuation
route and assembly point

نسبة الموظفين
اللذين لهم دراية
عن اماكن تواجد
صمامات الغازات

Measure the percentage of staff who can
demonstrate the RACE
procedure

نسبة الموظفين
القادرين على
تطبيق اسلوب
االنقاذ فى حالة
الحريق

% staff who can
demonstrate the
RACE procedure

% staff who
knows where
the medical gas
shut-off valves are
located.

Definitions

KPI (Arabic)

KPI (English)
# staff who had
RACE training

Numerator

Output

Input

# injured
staff due to
equipment
malfunction

# staff who
did not report
equipment
malfunction

# CN who
doesn’t know
Output the location of
gas shut-off
valves

# staff who had
Output training on patients moving

# staff who
had training on
Output
evacuation and
assembly areas

Output

Type of
KPI

A/B*100

A/B*100

A/B*100

%

%

%

%

%

%

Unit of
Measure

Emergency Preparedness Plan

# staff using
the equipment

# staff interviewed

Medical Equipment

# CN in the
unit

A/B*100

A/B*100

A/B*100

Formula

Utility

# staff interviewed

# staff interviewed

# staff interviewed

Denominator

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Monthly

Frequency

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

Equipments
operators

Total
number of
staff

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Total Number of Staff
who are
assigned
to patient’s
mobilization

Total number of CN

Safety Officer

Safety Officer

Owner or
Responsibility

Total number of staff
who are in
charge of
the action

Total number of staff
in assigned
area

Sample
size

0%

95%

98%

91%

95%

95%

2014

0%

98%

98%

93%

96%

94%

2015
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Input

Output

Measures the percentage
نسبة الموظفين
of staff who knows the
الذين يعرفون
overhead messages for
نداء الطوارئ
disaster

نسبة الموظفين
Measures the percentage
اللذين لهم دراية
of staff who know the seباالعالم عن
curity system reporting.
المخاطر االمنية

% staff who
knows security
system reporting

Input

Type of
KPI

% staff who knows
the overhead paging messages for a
disaster?

Measures the percentage
of staff who knows their
role in activation of the
EPP

Definitions

نسبة الموظفين
اللذين يعرفون
دورهم في
تنشيط خطة
الطوائ

KPI (Arabic)

% Staff who
knows their role in
an activation of the
EPP?

KPI (English)

A/B*100

A/B*100

Formula

# staff interviewed
A/B*100

Security

# staff interviewed

# staff interviewed

Denominator

%

%

%

Unit of
Measure

Monthly

Monthly

Monthly

Surveillance

Surveillance

Surveillance

Method of
collection

All the
staff

All the
staff

All the
staff

Sample
size

Safety Officer

Safety Officer

Safety Officer

Owner or
Responsibility

93%

92%

91%

2014

93%

91%

89%

2015

) مؤرشات قياس األداء (سالمة بيئة الرعاية الصحية:1 جدول

Frequency

ALL KPI PARAMETERS ARE WITHIN THE INTERNATIONALLY ACCEPTABLE RANGE
إن جميع محتويات مؤرشات االداء تتطابق واملعايري العاملية

# staff who
don’t know the
security system
reporting

# Staff who
don’t know the
Disaster codes

# staff who
had training on
activation of
EPP

Numerator
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=
=Ô‹È‹˚^=m_ÎÃË=÷ÿÜ‘Ë=Ôå‹_¶^=„ËÉË=∆óàÿ^=€_Õù˚^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹Ë=ÓÉ˘Èÿ^=Ñ·ƒ=€È‹aª^=à›≈ÿ^=æãÈk‹=Ô‡á_—‹
=E|‰NQPSFË=E|‰NQMQFÏ‹_ƒ=≤f=Ô’Ÿ›ª^=Ω=
EMortality IndicatorsF=m_ÎÃÈÿ^=m^àè¯‹

àè¯ª^

|‰NQPS

=|‰NQPR

|‰NQPQ

|‰NQNR

|‰NQMQ

TQKP

TQKO

TPKU

SV

SS

Em^È·åÿ_fFÓÉ˘Èÿ^=Ñ·ƒ=€È‹aª^=à›≈ÿ^=æãÈk‹

PKV

PKV

PKU

V

NP

EÔ›å‡NMMM=⁄’ÿFm_ÎÃÈŸÿ=ﬂ_¶^=€Ñ≈ª^

TKQ

TKQ

TKQ

OT

RO

EÏv=ÉÈÿÈ‹NMMM=⁄’ÿF∆óàÿ^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹

UKS

UKS

UKS

PQ

SP

EÏv=ÉÈÿÈ‹NMMM=⁄’ÿFÔå‹_¶^=„ËÉ=€_Õù˚^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹

NO

NQ

NQ

OP

PO

EÔÎv=ÓÉ˘ËNMM{MMM=⁄’ÿFÔ‹È‹˘^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹
=
=
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=

=

=

=

„_f_Îÿ^

_Îÿ^3ã^

^Ñ·‘

_Î‡_ª^

=m_Í˘Èÿ^
=ÓÑwkª^

àè¯ª^

ÔÎ’Íà‹˘^

TS

TQKO

TQKP

TQ

UN

UO

UN

TV

T

T

TKQ

O

Q

R

P

S

U

V

UKS

P

R

S

Q

T

U

OV

NO

S

S

NN

T

OU

=Ñ||||·ƒ=∆||||–Èkª^=à||||›≈ÿ^=æ||||ãÈk‹
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=⁄|||’ÿ=m_|||Â‹˘^=m_|||ÎÃË=€Ñ|||≈‹
ÔÎv=ÓÉ˘Ë=Œÿ`=ÔÛ_‹

===KÔÎª_≈ÿ^=Ôwîÿ^=Ô›¡·‹OMNR=ÔÎª_≈ÿ^=ÔÎwîÿ^=m^Ú_îv˘^=W=áÑîª^=
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=
=
=
=
=
=
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<
‹—_==%_≈ÿ^=€ËÉ=‚‹=ÉÑ≈f=Ô’Ÿ›ª_f=ÔÎwîÿ^=m^àè¯ª^=ö≈f=Ô‡á
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﺍﳌﺎﻧﻴﺎ

ﻛﻨﺪﺍ

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ.

79

80

81

82

71

73.8

73

78

7

3

5

4

2

7.4

5

6

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ .

8

4

6

5

3

8.6

6

7

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺣﻲ.

24

7

12

8

6

14

31

10

ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﻬﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣ ﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﺔ

==
=
=
=€_Õù˚^=m_ÎÃË=m˘Ñ≈‹=öÕ~=m^àè¯‹=Ω=ÏÕÿ˚^=œÑÂkåª^=yóÈÍ=€ËÑr
=
=ﬂ
=N

^=àè¯ª
‹≈=„ËÉ=€_Õù˚^=m_ÎÃË=€Ñ
^¶_‹=KÔå

=∆óàÿ^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹ =O
=P

‡=≤·î-^=€_Õù˚^=Ôgå
=Ôgî•^=Ñó

=ﬂNVVM

=ﬂOMMR

=ﬂOMNM

=ﬂOMNN

=ﬂOMNO

=OMNP

=ﬂOMNQ

=ﬂOMNR

=QQ

=PVKU

=PRKT

=PNKR

=OTKP

=OPKN

=NUKV

=NQKT

=PQ

=PMKQ

=OTKO

=OQ

=OMKU

=NTKS

=NQKQ

=NNKP

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=UUKO

=
=

=
=
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<
=
=€_Õù˚^=m_ÎÃË=m˘Ñ≈‹=öÕ~=m^àè¯‹=Ω=ÏÕÿ˚^=œÑÂkåª^
=
88.2

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

88.2

.ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ
34
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14.67
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0

0

0

0

0

0
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=
=
==€_Õù˚^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹=öÕ~=àè¯‹=Ω=Ô’Ÿ›ª_f==“—wkª^=yóÈÍ=€ËÑr
=ﬂOMNR=ﬂ_ƒ=kv=Ôgî•^=Ñó=≤îwkÿ^=Ôgå‡Ë
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=ﬂOMNQ
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=ﬂNVVM
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=NUKT

=NV{N

=NV{R

=OM

=QQ
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=TKQ

=NSKO

=NS{R

=NS{V

=NTKP

=PQ
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=VTKN

=VTKV

=VTKU

=VU{O

=VU{O

=VTKV

=UUKO

=àè¯ª^
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=N

=KEÏv=ÉÈÿÈ‹=Œÿ`=⁄’ÿFÔå‹_¶^
=Œÿ`=⁄’ÿF=∆óàÿ^=m_ÎÃË=€Ñ≈‹ =O
=KEÏv=ÉÈÿÈ‹
=Ñó=≤·î-^=€_Õù˚^=Ôgå‡

=P

=KEBFÔgî•^
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( ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ )ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﻪ
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(%) ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺎﻫﺮﺓ

=
=
=
=
5

التقرير السنوي لوزارة الصحة
هـ١٤٣٧/١٤٣٦ للعام املايل
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التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

افادة وزارة الصحة حيال قرارات مجلس الشورى املتعلقة بتقرير وزارة الصحة لعام 1432/1431هـ:

قرار مجلس الشــورى رقم )13/06بتاريخ 1434/4/29هـ واملتعلق بالتقرير الســنوي لوزارة الصحة للعام املايل
(1433/1432هـ).
 فيما يتعلق بالبند (أوالً) من قرار مجـلس الشورى القايض بالتأكيد عىل قرار مجلس الخدمات الصحية رقم()5/61وتاريخ 1433/7/20هـ بشأن الحملة الوطنية لتعزيز الصحة وذلك لتطوير الربامج التوعوية والوقائية والعالجية من
خاللها بالتعاون مع الجهات املشار إليها ،انتهت وزارة الصـحة من وضع التصور الكامل لتنفيذ حملة األمري سلطان بن
عبد العزيز الوطنية للوقاية من هشاشة العظام لتعزيز الصحة،إضافة إىل سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية
األخرى التخاذ اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ حملة وطنية لتعزيز الصحة باالستعانة بخربات رشكات عاملية متخصصة.
 فيما يتعلق بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الشــورى القايض بأن يتضمن تقرير وزارة الصحة الســنوي املعلوماتالتفصيلية عن نسبة ما تم إنجازه يف مرشوعات املدن الطبية الجديدة والجدول الزمني الستكمالها فإن تقارير وزارة
الصحة السنوية لألعوام املالية (1434/1433هـ1435 /1434 ،هـ) تضمنت بيانات تفصيلية حول مرشوعات املدن
الطبية الجديدة والجدول الزمني الستكمالها كما أن تقرير الوزارة للعام املايل 1436/1435هـ الجاري إعداده يشتمل
عىل جزئية كاملة عن مشاريع املدن الطبية الجديدة.
 أما فيما يتعلق بتوجيه املجــلس بالبند (رابعاً) من قـــرار مجلـس الشــورى والقايض باالستمرار يف تأمني األدويـةغري املتوفرة  -املعتمدة بدليل األدوية بالوزارة  -يف املستشــفيات واملراكز الصحية التابعة لها فإن الوزارة مستمرة يف
تأمني األدوية غري املتوفرة وفقا ً للتوجيه.
 فيما يتعلق بتوجيه املجلس بشــأن البند (خامساً) من قرار مجلس الشورى القايض بإعداد دراسة عن إمكانية رصفاألدوية للمواطنني من الصيدليات الخاصة عىل أن ترفع نتائج الدراسة خالل عام من تاريخه ،قامت الوزارة بتشكيل
لجنة من القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العالقة للمشاركة يف الدراسة بإرشاف الوزارة وتهيئة البنية التحتية
وجار اآلن وضع دليل إلكرتوني
اإللكرتونية املتعلقة بتطبيق املرشوع والوصف اإللكرتوني للقطــاع الحكومي واألهيل
ٍ
لجميع األدوية املتوفرة يف دليل الوزارة وجميع األدوية املسجلة يف الهيئة العامة للغذاء والدواء لكي يتم التعامل معها
إلكرتونيا باإلضافة إىل اســتطالع رأي املواطنني حول املرشوع من خالل استبانة صممت خصيصا ً لهذا الغرض .كما
قامت الوزارة بالتنسيق وعقد اجتماعات وورش عمل مع عدد من املؤسسات العاملية من أمريكا مثل(األكاديمية األمريكية
للرعاية الصيدالنية ،مؤسسة االعرتاف بالصيدليات األهلية األمريكية ،الجمعية الصيدالنية األمريكية ،الجمعية األمريكية
لصيادلة النظام الصحي ،الجامعات األمريكية املتخصصة يف هذا املجال) ،كما تم التنسيق مع منظمة السالمة الدوائية يف
الواليات املتحدة األمريكية ( )ISMPوهي الجهة املسؤولة عن نظام السالمة الدوائية يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك
لدراسة إمكانية تطبيقه يف أنظمة الرصف يف الصيدليات األهلية باململكة ،وعىل املستوى اإلقليمي تم التواصل مع مرشوع
رصف الصيدليات األهلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة لالستفادة من إيجابياته و تاليف سلبياته عند استكمال تطبيق
املرشوع باململكة ،وتعتزم الوزارة القيام بزيارات لعدد من الدول املطبقة لهذا النظام بغرض معاينة التطبيق الفعيل
عىل أرض الواقع مثل  :الواليات املتحدة األمريكية ،اململكة املتحدة ،أسرتاليا ،اإلمارات العربية املتحدة .وتسعى الوزارة يف
هذا الصدد إىل دعم واستكمال املرحلة املتبقية من الدراسة ورفع النتائج للمجلس للتوجيه.
 أما فيما يتعلق بتوجيه املجلس بشأن البند (سادساً) من قرار مجلس الشورى القايض بأن تقوم الوزارة بالتنسيق معالجهات املختصة إلعداد برنامج لتدعيم الغذاء السعودي بفيتامني (د)ومكافحة نقصه لدى السعوديني ولجميع الفئات
العمرية ،فقد أنجزت الوزارة يف هذا الشأن مســحا ً صحيا ً وطنيا ً للمعلومات الصحية يف عام 1435هـ وقد أوضحت
نتائج املسح أن نسبة نقص فيتامني (د)بني السعوديني تصل إىل ( ،)%51وبنا ًء عليه قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة
الجهـات املعنية باألمر(وزارة الزراعـــة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وزارة التجارة والصناعة ،املؤسسة العامة
لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق والهيئة العامة للغذاء والدواء ،رشكات منتجي األلبان) وتم عقد ورش العمل بشــأن
تدعيم الغذاء السعودي بتقليل نسبة امللح يف األطعمة وإضافة فيتامني (د) ،وتم التوصل لعدد من التوصيات تتلخص يف :
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تحديد األغذية األفضل علميا ً لتدعيمها بفيتامني (د) واألكثر استهالكا ً لرفع مستوى فيتامني (د) بما يتناسب واحتياجات
املجتمع السعودي ،وخفض نسبة الدهون املهدرجة إىل 2جم100/جم يف األغذية املصنعة وعدم تجاوزها  1جم 100 /
جم يف األغذية ،كما قامت الوزارة بتنسيق الجهود املشرتكة وزيادة الوعي املجتمعي بهذا الخصوص فتم تنفيذ حمالت
توعية عن مرض هشاشة العظام ونقص فيتامني (د) ،وإصدار دليل وطني للكشف املبكر عن هشاشة العظام يتضمن
نقص فيتامني (د) ،كما تم إصدار السجل اإللكرتوني لرصد حاالت هشاشة العظام واملسببات املؤدية لها ،كما شملت
مسحا ً لألغذية من منتجات الحليب ومشتقاته والعصائر املتوفرة باألسواق املحلية ملعرفة نسبة فيتامني (د) فيها ودراسة
مسحية لتقييم مستوى املعرفة واالتجاه واملمارسة لدى األطباء يف منطقة الرياض نحو نقص فيتامني (د)لدى املرىض
وطرق التعامل معها .وتستمر جهود الوزارة يف مكافحــة نقص فيــتامني (د) يف جميع رشائح املجتمع.
إفادة وزارة الصحة حيال أسئلة و محاور نقاش مجلس الشورى المتعلقة بالتقرير السنوي لوزارة
الصحة للعام المالي (1433/1432هـ).
الســؤال رقم  - 13بالمقارنة بين تقريري سنة 1433/32هـ وسنة 14434/33هـ يتضح (الفروقات -
التكرار -النمطية ).

تقوم وزارة الصحة بإعداد تقرير إنجازات الوزارة لتحقيق متطلبات املادة()29من نظام مجلس الوزراء املشار إليها يف
الفقرة الثانية الواردة يف التعميم الســامي الصادر بالرقم / 26345ب 7/وتاريخ 1422/12/19هـ (مرفق صورة)
والقايض بأن ترفع الوزارات تقريرا ً سنويا ً عن إنجازات العام خالل ثالثة أشهر من بداية العام املايل الجديد.
ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفقا ً لقواعد إعداد التقارير السنوية التي يتعني عىل الوزارات واملؤسسات العامة بما فيها
الجامعات واألجهزة الحكومية والصادرة عن هيئة الخرباء بمجلس الوزراء واملوافق عليها يف الفقرة األوىل الواردة يف التعميم
السامي الصادر بالرقم / 26345ب 7/وتاريخ 1422/12/19هـ.
إضافة إىل ذلك يتم االسرتشاد بنموذج التصور التفصييل ملعهد االدارة العامة واملشار إليه يف الفقرة السادسة من التعميم
السامي املشار إليه أعاله.

أولويات المشكالت الصحية:
الســؤال رقم  - 19هل هناك إتفاق عليها وما هي أبرز عشر أو عشرين مشكلة وما انعكاس ذلك
على خطط الوزارة وجهدها اإلداري وإنفاقها المالي وأولويات برامجها؟

تضمن الباب الخاص بالصعوبات والتحديات بتقرير انجازات الوزارة للعام املايل 1434/1433هـ عدد من الصعوبات
والتحديات التى تواجهها الوزارة تركزت فيما ييل:
 -1تصاعد تكاليف الخدمات الصحية.
-2تزايد الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية يف ظل محدودية العرض.
 -3تغري نمط االمراض.
 -4محدودية املوارد البرشية.
-5عدم توفر أرايض إلكمال تنفيذ مرشوع إحالل املراكز الصحية.
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

وتتضمن املشكالت الصحية للمجتمع املحيل ما ييل:

 أمراض الجهاز الدوري واإلصابات و االعاقات الناتجة عنها والتى تحتاج لرعاية طبية فائقة طويلة وتجهيزات الرعايةالطبية الحرجة و املكثفة باهظة التكاليف.
 حاالت الحوادث واإلصابات خصوصا ً الناتجة عن حوادث السري واملرور واإلعاقات الناجمة عنها. التغري امللحوظ يف نمط الحياة والعادات الغذائية وأسلوب املعيشة وتأثري ذلك عىل أنماط الحياة الصــحية واألمراضغري السارية الناتجة عنها بسبب تفىش السمنة وتعاطى التبغ وإهمال النشاط البدنى).
 يتسبب التدهور يف الوضع البيئي االصابة بعدد من األمراض مثل :أمراض الجهاز التنفيس ،والرسطانات .ويؤدى االصابةبهذه االمراض إىل انخفاض إنتاجية الفرد  .ويســتصحب التدهور يف الوضع البيئي إىل تآكل وتدنى يف نوعية املوارد
الطبيعية املتاحة الذي يقود إىل تدنى مستوى معيشة السكان ،وزيادة اإلنفاق عىل الخدمات الصحية ملعالجة األمراض
الناتجة من تدهور الوضع البيئي ،وتخصيص األموال إلعادة التوازن البيئي للمناطق املتأثرة .
الســؤال رقم  - 22مالــذي تم في كل عنصر مــن المكونــات الثمانية للخطة االســتراتيجية للوزارة
(الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة)؟
المشروع الوطنى للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة:

من أجل تحقيق الهدف االسرتاتيجى األول للخطة اإلســراتيجية لوزارة الصحة يأتى املرشوع الوطنى للرعاية الصحية
املتكاملة والشاملة لتامني الخدمة الصحية للمواطن ىف جميع أنحاء اململكة وبجودة عالية تتماىش مع معايري تقديم الرعاية
الصحية العاملية  .ويقدم هذا املرشوع التكامل األفقى والرأىس ىف عمليــة تقديم الرعاية الصحية من خالل التكامل بني
مراكز الرعاية الصحية االولية واملستشفيات واملراكز التخصصية واملدن الطبية ويربطها شبكة نقل إسعاىف ونظام إحالة
طبية حديثة ومتطورة  .هذا املرشوع سيؤمن للمواطن الشمولية ىف الخدمة الصحية الوقائية و األولية والثانوية و خدمات
املســتوى الثالث والرابع باإلضافة اىل األنظمة الصحية اإللكرتونية التى تشكل شبكة مرتابطة وموحدة بني املستشفيات
وشبكة النقل واألطباء .وعليه سيضمن هذا املرشوع تأمني الخدمة الصحية للمواطن بشكل متكامل وشامل وبأعىل جودة
مما سيجعل من الخدمة الصحية ىف اململكة من االرقى واألكثر تطورا ً ىف العالم.

مكونات مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة:
يرتكز مرشوع الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة عىل ثمان مكونات أساسية تتمثل يف:
 -1تعزيز الرعاية الصحية األولية.

تقوم الوزارة بإحالل املراكز الصحية القديمة واملستأجرة بالتزامن مع بناء مراكز صحية جديدة :فبالنسبة إلحالل املراكز
الصحية القديمة واملستأجرة فهناك خطة من خمسة مراحل تشــمل مشاريع إنشاء وتجهيز( )1649مركزا ً صحيا ً عىل
مســتوى كافة مناطق اململكة،إضافة إىل عدد ()22مركزا ًصحيا ً ضمن مرشوع الوفاء الصحى ،ويتزامن ذلك مع إنشاء
املراكز الجديدة املعتمد افتتاحها.أما بالنسبة العتماد إفتتاح املراكز الصحية الجديدة فالوزارة مستمرة ىف التوسع الكمى
والنوعى ىف البنية التحتية وذلك بافتتاح وإنشاء ( )750مركزا ً جديدا ً سنويا ً عىل مدى سنوات الخطة التاسعة الحالية والتى
تم اعتماد افتتاح عدد ( )450مركزا ً صحيا ً حتى العام املاىل الحاىل (1435/1433هـ) واالستمرار ىف ذلك بهدف تحقيق
تغطية جميع املواطنني بخدمات الرعاية الصحية األساسية.
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تلعب مراكز الرعاية الصحية االولية دورا ً هاما ً يف تحقيق التغطية الشاملة واألفقية للمملكة يف املجاالت الوقائية والتوعية
والعالجية وتكمن أهميتها يف توفري الخدمات الصحية للمواطن السعودي أينما كان وبذلك تعترب نقطة بداية أساسية تتصف
بطابع سهولة الوصول،ولتواجد هذه املراكز يف جميع قرى ومدن اململكة فقد ساهمت بتوفري الخدمات الصحية والعالج
املطلوب ملعظم الحاالت التي تصلها وبالتايل تحقق التكامل األفقي املطلوب واالكتفاء الذاتي.

 -2تطوير وإعادة هيكلة المستشفيات.

وفقا ً للمرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشــاملة فقد تضاعفت القدرة االستيعابية للمستشفيات الحكومية
الســتقبال أعداد كبرية من املرىض واملراجعني حيث إرتفع عدد مستشفيات وزارة الصحة عام 1434هـ إىل ( )259
مستشفى بسعة رسيرية ( )35828رسير ،وهنالك مستشفيات ىف مرحلة التجهيز ومتوقع تشغيلها خالل العام الحايل
1434هـ والعام القادم 1435هـ من خطة التنمية التاسعة تبلغ أرستها الجديدة ( )7065رسير وأخرى تحت التنفيذ
وأخرى جديدة اعتمدت بامليزانية الحالية(1435/1434هـ) باإلضافة اىل املشاريع املعتمدة باألمر السامي الكريم رقم
 22005وتاريخ 1434/6/11هـ ( ويتوقع االنتهاء من إنشــائها وتجهيزها وتشغيلها خالل سنوات الخطة العارشة
يبلغ عدد أرستها الجديدة ( )21661رسير وبإضافتها إىل الفعيل عام 1434هـ ،يرتفع إجمايل األرسة اىل ( )64554رسير.
وتشكل املستشفيات العامة املستوى الثاني من الرعاية الصحية وتعمل عىل تقديم الخدمات العالجية والتشخيصية من
خالل خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية والتنويم والنقل اإلســعايف بني املنشآت الصحية من خالل استقبال املرىض
املحالني من مراكز الرعاية الصحية األولية أو حاالت الطوارئ مبارشة وتتوفر هذه املستشفيات يف جميع مناطق اململكة.
ومن بعد ذلك تقدم خدمات الرعاية الصحية من املستوى الثالث والرابع يف املستشفيات التخصصية واملدن الطبية حيث
تقدم الخدمات التخصصية التشخيصية والعالجية والجراحية والتأهيلية ومراكز األبحاث.
يتمحور التكامل العمودي عيل مبدأ إنشاء هذه املستشفيات واملدن الطبية يف مناطق مختلفة يف اململكة لتعمل عىل توفري
الخدمات الصحية الغري موجودة فاملراكز الصحية لتحقق االكتفاء الذاتي حيث أنه يف معظم الحاالت ال تحتاج املواطنون
الرعاية الصحية التي تقدم باملستشفيات وإن احتاجوها وجدوها قريبة ومن دون عقبات.

 -3تطوير نظام النقل االسعافي

تقوم الوزارة حاليا ً بالعمل عىل توفري خدمات إســعايف يف جميع املناطق يف اململكة من أجل ترسيع عملية نقل املريض
من مستشفى إىل آخر وتيسري عملية خدمة املريض.ستكون شبكة النقل االسعافية بمثابة حجر األساس يف عملية إتصال
املستشفيات ببعضها يف اململكة من أجل تحقيق عملية نقل املريض عرب املرافق الصحية املختلفة من مراكز الرعاية الصحية
األولية اىل املستشفيات العامة والتخصصية واملدن الطبية وبالتايل تشكل خدمة النفل الطبي ركيزة أساسية لتحقيق التكامل
واالكتفاء الذاتي الذي يهدف إليه املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة ويعترب جزء ال يتجزأ من املرشوع
يضمن نجاحه ويتمم نطاق عمله.

 -4تطوير نظام اإلحالة بين المرافق الصحية

بدأت الوزارة يف تنفيذ الربامج واملرشوعات التي تهدف اىل االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية عرب االستفادة من تقنية املعلومات
واالتصاالت ويعتمد عىل تصنيف دقيق للمستشفيات من حيث موقعها وسعتها الرسيرية والتخصصات الطبية املتاحة لديها
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

كما يتكون من آلية دقيقة إلحالة املرىض إىل املستشفيات عىل مدار الساعة مع إمكانية متابعة الحالة الصحية للمرىض.
كما تسعى الوزارة اىل تحسني وتطوير نظام إحالة املريض القائم بني املراكز الصحية واملنشآت الصحية املتخصصة األخرى
لتامني إحالة املريض إىل الطبيب املختص املناسب.

 -5تطوير نظام المعلومات الصحية والصحة اإللكترونية.

تعمل الوزارة من أجل حفظ بيانات املريض إلكرتونيا ً وجعلها سهلة املنال للمختصني املعنيني من أطباء وممرضني وفنيني،
وذلك لتسهيل عملية خدمة املريض وترسيعها .وذلك من خالل ربط كافة املستشفيات واملراكز الصحية وتواصلها بالوزارة
لتواكب متطلبات الوزارة يف رفع قدراتها عىل القياس واملراجعة واملراقبة وقياس األداء ثم القدرة عىل مكننة جميع أنظمتها
عال من الجودة واإلتقان.وبتحليل الوضع الراهن لتقنية
الطبية اإلدارية التي تمكنها من تقديم الخدمات الطبية بمستوى ٍ
املعلومات واالتصاالت والرتكيز يف الجوانب التنظيمية املســتجدة ،وما تحمله من برامج لتحسني جودة وكفاءة الخدمات
الصحية نلخصها ىف املحاور التالية :

التخطيط إلسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية:
أعدت إسرتاتيجية الصحة االلكرتونية منبثقة من إسرتاتيجية وزارة الصحة ،لتحقيق رؤيتها املبتكرة والتي تتطلع إىل (نظام
صحي أمن وذو كفاءة ،مبني عىل الرعاية الصحية املتمركزة حول املريض ،موجه باملعايري ،وممكن بالصحة االلكرتونية).
وقد بدأت هذه االســراتيجية مع أوائل عام 2011م ىف أطر زمنية قصرية نسبيا ،وعىل مرحلتني كل مرحلة منها خمس
سنوات ،حيث توفر هذه االسرتاتيجية وخارطة طريقها مخططا ملجموعة متكاملة من املشاريع الرامية اىل تحقيق رؤيتها.
ويكمن التحدي األكرب واملحتمل ىف عملية تحويل األشخاص وعمليات املعالجة املطلوبة من الوزارة مع خطوط واضحة
تتعلق بربنامج إلدارة التغيري يتسم باملرونه وقابلية التطور.
وتأتي أهداف العمل واحتياجاته لتكون بمثابة جوهرا لهذه الرؤية املتعددة األبعاد :

 رعاية املريض ،ووضعها باستمرار داخل دائرة االهتمام والرتكيز حول كل املستجدات للرعاية الصحية. الربط بني مقدمي الخدمة عىل كافة املستويات للحصول عىل نظام صحي أكثر أمانا وكفاءة وفعالية. قياس ما نقوم بعمله. التحويل اىل نظام صحي كفؤ وأمن والحصول عىل خدمات صحية بصورة عادلة ومتساوية.استحداث مكتب إدارة االسرتاتيجية والتغيري:
يتويل املسئولية عن تكامل اإلسرتاتيجية مع القدرات التقنية من خالل اإلرشاف عىل جميع األنشطة املتعلقة باإلسرتاتيجية
وخالل مراحلها املختلفة بداء باإلعداد مرورا بالتنفيذ وإنتهاء بتحقيق االهداف ،والعمل عىل تسهيل العمليات بحيث يتم
إنجاز تنفيذ االسرتاتيجية بطريقة متكاملة ىف جميع مستوياتها ،وذلك لخلق إطار يمكن وزارة الصحة من اإلبداع واالبتكار
ىف استخدام التقنية ومواردها وتحالفاتها من تحسني النتائج وتحقيق األهداف .
وتتلخص أهم املهام واملسئوليات لهذا املكتب يف:

الحفاظ عىل رؤية إسرتاتيجية ذكية للصحة اإللكرتونية ،وتطويرها ىف إطار خارطة طريق اسرتاتيجية.350
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 ضمان مؤاءمة إسرتاتيجية الصحة االلكرتونية مع إسرتاتيجية وزارة الصحة ،وربط املبادارت ومالئمة الوحدات التنظيميةباالسرتاتيجية.
 التواصل والتعريف باألهداف اإلسرتاتيجية فيما يتعلق بالصحة االلكرتونية ،وتنظيم وتصميم خطة االتصاالت والتواصللهذه اإلسرتاتيجية.
 مراقبة ووضع خرائط حالية ومستجدة للتقنيات واملعايري املطلوبة لقدرات العمل ،وتحديد واستلهام أفضل املمارسات. تبني إدارة التغيري ،والرتكيز عىل جانب الناس بما ىف ذلك تغيريات العمليات التشــغيلية،النظم ،الوظائف ،والهياكلالتنظيمية لتلبي اهداف العمل.
إستحداث مكتب إدارة املشاريع:
يتوىل املسؤولية عن ضمان سالمة التخطيط واإلدارة والتحكم واملراقبة والتنفيذ ملشاريع الصحة اإللكرتونية لوزارة الصحة
بما يحقق االستفادة القصوي ،ويشمل ذلك وضع خطط مشاريع متكاملة وإدارة مشاريع برنامج الصحة اإللكرتونية،
إدارة الفوائد املتوقعة ،إدارة املوردين واالتصاالت .
وتتلخص أهم املهام واملسؤوليات لهذا املكتب يف:

 القدرة عىل تبني مفاهيم واسعة إلسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية ،وتحويلها اىل خطط عمل قابلة للتحقيق وإدارتها بدءاباالحتياجات فالتصميم والتنفيذ
 القدرة عىل دمج وإدارة العديد من الخطط ذات العالقة لتدعم بذلك التكامل بني التخطيط والتقديم عرب برنامج موسعومتنوع .
 مجال مسائلة يغطي كل جوانب التسليم بما يف ذلك وضع الخطط وتقديراتها ،إدارة املخاطر ومجاالتها ،إدارة الجودة،طلبات التغيري ،التنفيذ والتحكم وإعداد التقارير ،وإغالق املشاريع .
 ضمان مالئمة الضبط واالمتثال للتغيري ىف حينه مع عمليات التغيري لربنامج الصحة االلكرتونية . وضع خطط مشــاريع متكاملة ،وضمان إدراج دقيق ومالئم للنتايج املتوقعة ،املراحل ،املوارد ،الرتابط بني املشاريع،وتقرير سريها .
 التأكد من إدارة امليزانية وضوابط التكاليف طوال عمر املشاريع . إدارة املخاطر بشكل استباقي ،وحل مسائلها أو تصعيدها بشكل منهجي ىف األوقات املناسبة . توجيه دراسات الجدوى ،وضمان جودة حاالت العمل ىف إطار حوكمة برنامج الصحة االلكرتونية.قناة التكامل لتبادل البيانات الصحية :
وتشكل قناة اتصال لتنظيم تبادل البيانات واملعلومات الصحية إلكرتونيا بني األنظمة الصحية ،وتحديد البيانات واملعلومات
الصحية الالزم توافرها من الجهات املعنية بالخدمات الصحية.
وتكمن أهمية هذه القناة يف إيجاد ملف صحي إلكرتوني موحد يحوي البيانات الصحية لكل مواطن ومقيم يف اململكة من
الوالدة إىل الوفاة ليشمل جميع التشخيصات واألحداث واإلجراءات والخدمات الطبية الهامه التي قدمت وتقدم للمريض يف
جميع املرافق املقدمة للخدمات الصحية ،عىل أن يتم ذلك خالل مراحل الخطة اإلسرتاتيجية من خالل تنفيذ عدة مشاريع
متعلقة بهذه املبادرة:
 وضع تصور متكامل للجان الفنية املشرتكة املتخصصة ملعايري وسياسات تبادل البيانات. العمل عىل توحيد الرتميز اإلكلينيكي لألمراض واألدوية واإلجراءات الطبية واملصطلحات اإلكلينيكية للخدمات املختلفةالتقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

ىف جميع أنظمة املعلومات الصحية ومنها عىل سبيل املثال اعتماد نظام الرتميز الدويل لألمراض .AM -ICD10
 إرســاء معايري وسياســات تبادل البيانات والتكامل بني املرافق الصحية ومراكز املعلومات من خالل قناة التكاملللمعلوماتية الصحية (.)ESB
 بناء السجالت املركزية املوحدة ملتلقي الخدمة ومقدميها ,عىل سبيل املثال مرجعية رقم امللف الصحي إلكرتوني املوحدلكل مريض.
 إرساء سياسات رسية املعلومات اإللكرتونية. بناء مركز املعلومات الصحية املوحد. بناء مستودعات البيانات الطبية املركزية. تطوير البنية التحتية والربط الشبكي للمرافق. حوكمة خطوات اختبار و ترخيص األنظمة املتوافقة لتبادل البيانات مع قناة التكامل.التنظيم التكاميل اإلسرتاتيجي :
لجنة املعايري القياسية السعودية للصحة اإللكرتونية  :ويتمحور نطاقها يف :
Οوضع خارطة طريق إلنشاء املعايري القياسية والسياسات للتشغيل البيني للصحة االلكرتونية .
Οبناء منظومة لوضع معايري محلية وسياسات لتبادل البيانات واملعلومات ،وتدريب الفرق الالزمة لتحقيق ذلك .
Οبناء منصة اختبار تبادل البيانات األولية وتصنيف واعتماد األنظمة املطابقة .
 Οتطوير عمليات وأدوات اختبار تبادل البيانات «التشغيل البيني» ومنح الشــهادات ملقدمي نظم املعلومات الصحية
للمستشفيات .

املرشوع التكاميل للطب االتصايل:
بدأ اســتخدام تقنية املعلومات واالتصاالت اإللكرتونية الحديثة لتعمل عىل تحسني مستوي الخدمات الصحية والطبية
ىف املناطق النائية والبعيدة ىف اململكة والتي تفتقر لوجود كافة الخربات الطبية الالزمة ،إضافة إىل نقل األنشــطة العلمية
والتدريبية للعاملني بالقطاع الصحي بما يدعم التعليم الطبي املستمر.
ويحقق هذا املرشوع تســهيل املتابعة الدورية للتمريض والطبيب دون عناء االنتقال إىل موقع تقديم الخدمة من خالل
تقديم الخدمات املختلفة عن بعد مثل خدمات العيادات عن بعد ،خدمات األشعة عن بعد ،وغريها من الخدمات الصحية
والطبية األخرى ىف املجاالت املختلفة وذلك بتوفريها ىف املرافق باملناطق النائية التي تحتاج إليها بخدمات مبارشة أو للرأي
الطبي اآلخر وذلك بتأمني كل متطلبات تقديم الرعاية عن بعد للعيادات ،وملســاندة العناية الحرجة للمريض مثل نقل
الصورة والصوت ،ونتائج التحاليل ورصد العالمات الحيوية للمريض ،واستعمال األدوات الطبية اإللكرتونية للفحص عن
بعد (السماعه واملنظار ..الخ ) وتتعدي ذلك إىل دعم استخدام األجهزة الشخصية املساندة للمتابعة اليومية املنزلية للحاالت
املزمنة والتي يتم إرسال بياناتها آليا إىل مركز املتابعه املنزلية لتلك الحاالت.
ويهدف هذا املرشوع إىل تسهيل وترسيع تقديم الخدمات الطبية املتخصصة من خالل نرش تطبيقات الطب االتصايل ىف
اململكة والذي سيبدأ بثالث مستشفيات تقدم خدماتها عن طريق هذه التقنية ،وقيام عرشين جهه صحية باالستفادة من
هذه الخدمات ،وذلك بنهاية تطبيق الخطة الخمسية الحالية إلسرتاتيجية.
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كما يتوقع ان يكون التوســع ىف املرشوع بصورة رسيعه عىل غرار الدول التى بدأت هذا الطريق بسبب ما يحققه من
خدمة أفضل لدي مقدميها ومتلقيها .

تطوير الشؤون املالية:
 تحويل جميع األعمال املالية من العمل اليدوي إىل العمل اآليل باستخدام الحاسب اآليل لكافة األعمال املالية ربط النظاماملايل اآليل وتوصيله لكافة املناطق الصحية مما أدى إىل تطوير أداء املوظفني من خالل الدورات التدريبية املتخصصة
يف املجال املايل.
 اعتماد الشؤون املالية استخدام نظام التحويل الرسيع لجميع املستحقات سواء لألفراد أو الرشكات مما يسهل عمليهوصول االستحقاق للمستفيد.
 تم وضع نظام إلكرتوني لتتمكن الرشكات واملؤسسات املتعاملة مع الوزارة من معرفة حركة الرصف لهم. البدء يف التحول التدريجي من العمل الورقي إىل العمـل اإللكرتونــي وذلك من خــالل نظام مشـروع ( تيسري) منجميع جوانبه كإيداع اإليرادات املالية آليا ً يف جميع الجهات الصحية يف ظل إجراءات عمل موحده وميرسة .
 -6تنمية الموارد البشرية.

تعمل الوزارة عىل بناء القدرات لدى املوارد البرشية من أطباء وممرضني وفنيني وإداريني وغريهم من املختصني واملعنيني.
تسعى الوزارة اىل اســتقطاب الكوادر الطبية املؤهلة من جميع االختصاصات الطبية باإلضافة اىل تدريب الكوادر داخل
اململكة ودعم إبتعاثهم اىل الخارج أو إيفادهم اىل الداخل لكسب الخربات املطلوبة يف كافة املجاالت الطبية والفنية.

 -7تهيئة مرافق وزارة الصحة لتطبيق أنظمة الجودة وشروط االعتماد.

تتبنى الوزارة عملية املمارسة املبنية عىل الرباهني ،ويشتمل املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة عىل تنفيذ
برامج لبناء املهارات البحثية لكل التخصصات ،وتعمل الوزارة عىل وضع أنظمة وقوانني لحوكمة القطاع الصحي يف اململكة.
كما وضعت الوزارة مجموعة معايري تهدف من خالل العمل اىل تحقيقها باالرتقاء اىل املســتوى العاملي من حيث تأمني
الخدمة الصحية وبجودة عالية.

 -8تعزيز تأمين األدوية والمستلزمات الطبية.

قامت الوزارة بتوفري ومراقبة استخدام األدوية واملســتلزمات واملعدات واألجهزة الطبية ،ولوازم جراحة العمود الفقري،
ولوازم رعاية الفم واألســنان واملختربات ،ولوازم التأهيل الطبي ،ولوازم جراحة القلب واألوعية الدموية ،ولوازم الكلية
الصناعية ،ولوازم ومواد الصحة الوقائية ،والغازات الطبية ،والكواشف املخربية لجميع املرافق التابعة للوزارة .وفيما ييل
ملخص ألهم إنجازات اإلدارة العامة للتموين الطبي :عملت الوزارة عىل رفع مخصصات التموين الطبي ملواكبة التطورات
املتالحقة يف مجال األدوية واللوازم واألجهزة الطبية وتوفري األدويــة الحديثة ذات التكلفة الباهظة واملخصصة للحاالت
املرضية املستعصية ومخصصات التجهيزات ،كما عملت عىل استبدال األدوية منتهية الصالحية دون تكلفة عىل الوزارة.
عملت الوزارة عىل تفعيل دورها الوقائي من األمراض بتأمني اللقاحات بأفضل املواصفات ،وكذلك معالجة األمراض املزمنة
التقرير السنوي لوزارة الصحة
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والتي يتطلب عالجها تأمني أدوية حديثة مثل أدوية الرسطان ،وأدوية القلب وضغط الدم ،ومشتقات الدم ،وأدوية التحكم
بداء نقص املناعة املكتسبة (اإليدز).
تطبيق التخطيط الدوائي وذلك بإدخال مفهوم التخطيط اإلســراتيجي يف عمل التموين الطبي وذلك لتحديد االحتياج
الفعيل من واقع معدالت االستهالك الحقيقية اليومية والشهرية والسنوية ،باإلضافة إىل املعايري األخرى والتي تضمن تحديد
ميزانيات تموينية بعيدة عن الرواكد والهدر واإلتالف ،وتوفري األدوية واملســتلزمات الطبية واملخربية يف الوقت املناسب
للمكان املناسب وبالكمية املناسبة وبالكلفة االقتصادية املناسبة.
وتم تحديث جميع أدلة اللوازم الطبية وإضافة التخصصــات الجديدة يف مجاالت :التخدير ،والعناية املركزة ،والعمليات
التداخلية ،والعيون ،واألنف واألذن والحنجرة ،والنساء والوالدة.
تم استحداث آلية الرشاء املبارش الخارجي بفتح نافذة وذلك لتوفري األدوية املهمة والحساسة بالرسعة املطلوبة لألدوية غري
املسجلة بالسوق املحىل أو األدوية املسجلة ومسعرة بأسعار مبالغ فيها من رشكات عاملية خارج اململكة .تم استحداث قنوات
تواصل مع املرىض الستقبال شــكواهم ومالحظاتهم فيما يتعلق باألدوية ودراسة سبل رصف األدوية للمريض بتسهيل
مهام عالجات املرىض أو برصف كميات كافية من األدوية تكفي لفرتة ( )6 - 3أشــهر للمرض لتوفري مشقة التنقل عىل
املريض أو بجعل األدوية املركزية ترصف من املناطق مبارشة وذلك بإعادة تنظيم املراكز التموينية والسعي للتطوير يف هذا
املجال .إضافة أكثر من  200بند حيوي إىل أدوية الوزارة ،ومراعاة وجود األشكال الصيدلية املتنوعة لتلك البنود ،وتأمني
كافة األدوية الحيوية للطوارئ والعناية املركزة لتكون جرعة واحدة رسيعة االستخدام ( )Ready to use Syringesبدال ً
من تعدد الجرعات ،وتم التأكيد عىل الحصول عىل الجودة مقرتنة بالسعر األفضل.تم اإلعداد لدليل اللوازم الطبية ،ولوازم
األسنان ،ولوازم القلب ،والتأهيل ،ولوازم العظام من تحديث ،ومراجعة الكثري من البنود ،واستحداث العديد من اللوازم
يف مجاالت تشمل ( :جراحة العيون ،واألنف واألذن والحنجرة ،والنساء والوالدة) وجاري التنسيق إلصدار أول دليل للوازم
الطبية بوزارة الصحة.تم البدء يف عمل دليل الكواشف املخربية ،وبنوك الدم ،ومراجعته وتحديثه ،وجاري التنسيق إلصداره.
تم إنشاء دليل شامل ملواصفات األجهزة الطبية ( )E-Catalogوتم االشرتاك يف برنامج ( ) ECRIالعاملي بحيث تكون
املواصفات املطروحة تلبي االحتياج الفعيل للمتطلبات وبأعىل معايري الجودة.
تخطط الوزارة لبناء نظام تموين حديث لضمان فعالية عمليات الرشاء ونقل املشرتيات واملوارد مثل االدوية ومستلزمات
الرعاية الصحية اىل املستودعات املتواجدة يف كافة مناطق اململكة ومن ثم اىل املستشفيات واملراكز الصحية بطريقة تمنع
تعرضها ألي تلف.
ستعمل إدارة التموين عىل إعداد خطة إسرتاتيجية لتطوير سلسلة اإلمداد لوزارة الصحة بطريقة موحدة ومشرتكة مع
املستشفيات واملراكز الطبية.

السؤال رقم  - 26التوجيه السامي الكريم بضرورة مراعاة التوزيع العادل في الخدمات الطبية بين
مناطق المملكة هل حققت الوزارة ذلك ؟ وماذا عن تقديم الحوافز المناسبة الستقطاب الكوادر
في بعض المناطق والمدن النائية ؟ دعم القطاع الخاص لالستثمار في تلك المناطق ؟ وما هي
خطة الوزارة لتقديم الخدمة الصحية المنشودة في الوقت الراهن.

فيما يخص توزيع الخدمات الصحية بعدالــة وتوازن فإن الوزارة حريصة كل الحرص عىل توفري خدمات صحية ذات
جودة وكفاءة عالية لخدمة املواطنني يف جميــع املناطق واملحافظات ،وقد قامت ضمن املرشوع الوطني للرعاية الصحية
املتكاملة والشاملة بدراسة الوضع الصحي للمواطنني يف جميع مناطق ومحافظات اململكة ،وتحديد احتياجات كل منطقة
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من الخدمات الصحية بناء عىل معايري قياسية لجميع الخدمات الصحية لتحقق األهداف الرئيسة للمرشوع الوطني للرعاية
الصحية املتكاملة والشاملة والخطة االسرتاتيجية للوزارة ،وذلك بضمان توفري الخدمات الصحية بجميع مستوياتها يف جميع
املناطق ولكافة املواطنني ،وعدالة توزيعها وفقا ً للمعايري وتحقيق سهولة الوصول للخدمة والحصول عليها بجودة عالية.
وبالنسبة الستقطاب الكوادر للعمل ببعض املناطق النائية بتقديم الحوافز فقد صدر تعميم الوزارة ببدل الندرة بالنسبة
للكوادر الطبية العاملة يف املستشفيات التى سعتها الرسيرية أقل من ( )500رسير والواقعة ىف املدن الصغرية التي تعداد
سكانها أقل من( )500000نسمة.
وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص لالستثمار يف تلك املناطق فقد تضمنت الخطة االسرتاتيجية للوزارة واملرشوع الوطني
للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة هدفا إسرتاتيجيا ً بعزيز دور القطاع الخاص يف النظام الصحي عن طريق تحقيق التكامل
التام مع القطاع الحكومي يف تقديم الخدمات الصحية واملشاركة يف إنشاء وإدارة وتشغيل مرافق الخدمات الصحية ومشاريع
التنمية الصحية ،وتقوم الوزارة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص يف االدارة والتمويل عن طريق تملك وإدارة وتشغيل
مرافق صحية أهلية وتيسري وتبسيط إجراءات الرتخيص ومراجعة وتطوير إجراءات منح الرتاخيص للمشاريع الصحية
الخاصة ودعم القطاع الخاص بالتوصية للحصول عىل القروض أو التسهيالت األخرى التي يحتاجها القطاع الخاص.كما
تقوم الوزارة برشاء خدمات التنويم بأقسام الرعاية الطبية .وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتقديم الخدمة الصحية املنشودة
يف الوقت الراهن فالوزارة ويف إطار إسرتاتيجيتها فهي ماضية قدما ً يف تنفيذ املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة
والشاملة وذلك بتغطية جميع املواطنني بخدمات الرعاية الصحية األولية والوصول بعدد مراكز الرعاية الصحية االولية
إىل ()3256مركز صحي عام 1440هـ لتحقيق املستهدف مركز صحي يخدم(  7000مواطن .وتستهدف الوزارة زيادة
ارسة املستشفيات من ()35828رسير الحالية عام 1433هـ اىل ( )64554رسير عام 1440هـ وذلك لتحقيق معدل
()1.9رسير لكل ألف نسمة من السكان.
إفادة وزارة الصحة بشأن قرارات مجلس الشورى املتعلقة بتقرير وزارة الصحة لعام 1434/1 433هـ:

فيما يتعلق بالبند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى رقم ( )10/16وتاريخ 1435/4/4هـ الذى وجه فيه مجلس الوزراء
وزارة الصحة بالتنســيق مع وزارة الخدمة املدنية يف إبتعاث وتدريب موظفي الباب األول يف مجال طب األرسة والرعاية
الصحية األولية فإن الوزارة تويل اهتماما كبريا ً بالتأهيل يف هذا املجال حيث يبلغ عدد األطباء املوفدين لنيل شهادة االختصاص
السعودية يف طب األرسة ( )307أطباء ،وعدد األطباء املوفدين لنيل شهادة االختصاص السعودية يف طب املجتمع ()69
طبيبا ً كما بلغ عدد األطباء يف الدبلوم السعودي لطب األرسة ( )85طبيباً ,وقد أتيحت فرص لألطباء لإلبتعاث الخارجي
ضمن برنامج خادم الحرمني الرشيفني وكذلك يف إطار مرشوع (بعثتك-وظيفتك).
فيما يتعلق بالبند (سادساً) من قرار مجلس الشورى الذي وجه فيه املجلس باإلرساع يف تطبيق الخطة اإلسرتاتيجية للتأهيل
الطبي يف املستشــفيات واملراكز املتخصصة لذوي اإلعاقة وتكثيف الجهود إليجاد حلول لنقص الكوادر الطبية والفنية
والصعوبات التي تعرتض تقديم الخدمات املطلوبة لذوي االحتياجات الخاصة وبعض فئاتها.فإن الوزارة تبذل جهدا ً كبريا ً
لزيادة خدمات التأهيل الطبي بمرافقها ،ويوجد حاليا ً يف اململكة مستشفيان تأهيليان هما مستشفى التأهيل الطبي بمدينة
امللك فهد الطبية بالرياض ومستشفى التأهيل الطبي باملدينة املنورة ،كما يوجد حاليا ً ثالثة مراكز تأهيل طبي متكاملة يف
مستشفى امللك عبد الله ببيشة ومستشفى امللك عبد العزيز ومركز األورام بجدة ،ومستشفى امللك سعود بعنيزة وتسعى
الوزارة حاليا ً إىل زيادة خدمات التأهيل الطبي املقدمة وذلك عن طريق زيــادة عدد األرس املخصصة للتأهيل الطبي يف
املستشفيات وزيادة عدد املرافق التابعة لها والتي توفر هذه الخدمات كما تعمل الوزارة عىل توفري خدمات العالج الطبيعي
والعالج الوظيفي يف املستشــفيات التي يزيد عدد أرستها عن ( )200رسير أما يف املستشفيات التي يقل عدد أرستها عن
( )200رسير فيتم توفري خدمات العالج الطبيعي بها ويخصص  %10من األرسة لتقديم خدمات التأهيل الطبي باإلضافة
إىل توفري خدمات التأهيل الطبي املتكامل يف جميع مستشفيات الوزارة التي تزيد سعتها الرسيرية عن  400رسير فما فوق .
التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة
للعام املايل ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

أما يف مجال تأهيل الكوادر الطبية فقد سعت الوزارة إىل تأهيل املتخصصني يف هذا املجال حيث بلغ عدد املوفدين لنيل
شهادة االختصاص الســعودية يف العالج الطبيعي ( )51ويف برنامج التجسري لدرجة البكالوريوس (, )77كما بلغ عدد
املوفدين لنيل شهادة االختصاص الســعودية يف األطراف الصناعية واألجهزة التقويمية ( )2وكذلك بلغ عدد املبتعثني يف
العالج الطبيعي ( )27والعالج الوظيفي ( .)4كما وأن الوزارة وحسب مشاريعها املدرجة وحرصا ً منها عىل توفري خدمات
التأهيل الطبي عىل مستوى مناطق اململكة فقد استهدفت خالل خطة التنمية العارشة تحقيق ما ييل:
 توفري خدمات التأهيل الطبي املتكاملة يف جميع مستشفيات وزارة الصحة التي تزيد سعتها الرسيرية عن ( )400رسيرأً.كل من منطقة مكة املكرمة،
 إنشاء عدد ( )6مستشفيات تأهيل طبي مستقلة أو مرتبطة بكل مدينة من املدن الطبية يف ٍاملنطقة الرشقية ،منطقة القصيم ،منطقة الجوف ،املنطقة الجنوبية ،منطقة املدينة املنورة.
فيما يتعلق بالبند (ثامناً) من قرار مجلس الشورى فقد وجه املجلس بتوفري األرسة للمواطنني عن طريق التوسع يف رشاء
الخدمات الصحية املختلفة عند الحاجة وتسهيل اإلجراءات املتعلقة بذلك ,وتوفري األدوية واملستلزمات الطبية.
يف جميع مستشفياتها ومراكزها حيث رشعت الوزارة يف تطبيق برنامج رشاء الخدمة من القطاع الخاص وذلك بإحالة
الحاالت الحرجة إىل املستشــفيات واملراكز الخاصة ،من خالل اعتماد البند ( )242ومســماه (العالج ) فقد تم اعتماد
مبلغ ( )200.000.000ريال يف ميزانية الســنة املالية 1437/1436هـ بينما كان االحتيــاج الفعيل الذي تم رصفه
( )5.700.000.000ريال ويف العام 1435/1434هـ كان املبلغ الذي تم رصفه ( )3.299.999.391ريال.
كذلك استحدثت الوزارة برنامج الرعاية الصحية للمرىض طوييل اإلقامة وذلك بهدف وضع حل دائم ملرىض اإلقامة الطويلة
باملستشفيات التابعة لها حيث بدأ تطبيق استئجار الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص مما سيؤدي إىل تخفيف الضغط
عىل مستشفيات الوزارة واستخدام األرسة وتوفريها لتقديم خدمات صحية أخرى لكي يستفيد منها أكرب عدد ممكن من
املراجعني.
كذلك استحدثت الوزارة برنامجا ً لحصول مرىض الفشل الكلوي عىل خدمات الغسيل الكلوي من مراكز الغسيل الكلوي
التابعة لرشكات القطاع الخاص بشكل آمن وجودة عالية وتوقيت مناسب.
فيما يتعلق بالبند (تاسعاً) من قرار مجلس الشورى الذي ينص عىل تأهيل كــوادر طبيـة وفنية وتأهيلية متخصصة يف
مجال املسـنني ( )geriatric medicineوذلك بإنشاء عيادات تخصصية مرجعية يف مستشفياتها لكبار السن ،وتدريب
األطباء يف املراكز الصحية عىل تقيص ومعالجة املشكالت الصحية الشائعة بني كبار السن فقد قامت الوزارة ملعالجة هذه
املشكلة عىل النحو التايل:
أوالً :تشجع الوزارة منسوبيها من الكوادر الصحية املتمثلة يف األطباء والفئات املساعدة عىل التأهيل يف مجال (طب الشيخوخة
ورعاية املسنني) ،وقد تم تخصيص ( )10فرص لفئة األطباء لإلبتعاث يف هذا املجال كما أنه من املقرتح إضافة تخصص
تمريض كبار السن إىل التخصصات املطلوبة يف مرشوع (بعثتك-وظيفتك) وفقا ً لالتفاقية التي أبرمت مع وزارة التعليم.
ثانيا ً  :تحديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف مجال رعاية املسنني بمشاركة اإلدارة العامة للتدريب واإلبتعاث واإلدارات
ذات العالقة وقد تم اعتماد الدورات التدريبية يف هذا املجال يف التقويم التدريبي لهذا العام.
ثالثا ً  :تتضمن برامج الرعاية الصحية األولية برنامجا ً بمسمى(رعاية املسنني) ينفذ من خالل عيادات متخصصة لتقيص
ومعالجة املشكالت الصحية الشائعة بني كبار السن كما أن اإلدارة العامة لشؤون املراكز والربامج الصحية بالوزارة تحرص
عىل تدريب األطباء والكادر الصحي يف هذا املجال الهام .

356

