
رؤية
صحية

العدد 3 ذو القعدة 1440 هـ - يوليو2019 م نشرة دورية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة

المجلس الصحي 
السعودي 

الضمان  مجلس 
التعاوني الصحي 

الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

هيئة الهالل االحمر 
السعودي

مستشفي الملك فيصل التخصصي
ومركز ا�بحاث بالرياض وجدة

العالمية  الجائزة  تتسلم  المملكة 
التدخين في مكافحة 

 
بالرياض   ا¥قليمي  المختبر 

يربط بين مراكز الرعاية ا�ولية ويختصر الوقت ويحفظ الموارد 

الصحي  المول 
7 مراكز تجارية حول المملكة في 

في478 يوم®.. العيادات الطبية المتنقلة
تجوب قرى وهجر المملكة..

ربط مراكز الرعاية االولية بالمختبر 
ا¥قليمي  بالرياض يختصر الوقت ويحفظ 

الموارد 



العيادات المتنقلة 
صندوق الوقف الصحي 

المختبر اإلقليمي منجز تحولي 
الشيباني في روتانا خليجية 

المول الصحي حول المملكة
تطبيق موعد  

الحوكمة في ضيافة ديوانية 
التحول 

رحلة نموذج الرعاية الصحية
الترميز الطبي الوطني الموحد 

أخبار التجمعات الصحية 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

إقرأ في هذا العدد



مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 
صندوق الوقف الصحي 

ليسهم في تمويل البرامج الوقائية واالبحاث الصحية 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

أهداف 
الصندوق التشجيع على 

فعل الخير وبذل 
المساهمات الطوعية 

في مجال الرعاية الصحية. 

إبراز أهمية الرعاية الصحية 
بوصفها وجها من أوجه فعل 

الخير الذي يستحق أن يخصص 
له أثمن ا�موال والتبرعات.

ا�سهام الفعال في التنمية 
الصحية من خالل تنظيم موارد 
الصندوق واستثمارها، لتوفير 

االحتياجات الصحية ذات ا�ولوية.

المساعدة في توفير مايحتاج 
إليه المرضى من أجهزة وعالج 

وتأهيل، وبخاصة ذوو ا�مراض  
المزمنة  أو المستعصية. 

ا�سهام في تمويل البرامج
الوقائية وا�بحاث الصحية 
التي تهدف إلى مكافحة 

ا�مراض وعالجها.

موارد الصندوق
ماتقرره من إسهامات 

نقدية أو عينية، 
كا�راضي وغيرها.

ا�عيان والصكوك المالية، 
وا�سهم، وا�موال النقدية 

التي يوقفها أصحابها 

التبرعات النقدية 
والعينية

غالل أوقاف الصندوق 
واستثماراتها 

ا�يرادات المحصلة من استثمارات 
الصندوق، أو من تشغيل المرافق 

الصحية التي يشرف عليها 

تنفيذ المرحلة 
الثانية للخطة 

التنفيذية 

تنفيذ 
المرحلة 
ا	ولى للخطة 
التنفيذية 

المراحل 
التأسيسية للصندوق 

إجراء الدراسة 
ا�ستراتيجية 

للصندوق 
الصحي 

بناء النظام 
ا�داري والمالي 

والقانوني 
للصندوق 

توظيف 
واستقطاب 
فريق عمل 
الصندوق 
الصحي 

إعداد الخطة 
التشغيلية 
للصندوق 



العيادات المتنقلة 

في478 يومًا العيادات الطبية المتنقلة 
تجوب قرى وهجر المملكة 

إليصــال  المملكــة  وهجــر  قــرى  المتنقلــة  العيــادات  جابــت 
الخدمــات الصحيــة لتجمعــات ســكانية بعيــدة عــن المنشــآت 
الصحيــة، كمــا يمكنها توفيــر نقاط متحركة يتم اســتدعاؤها 
الحــج والعمــرة  الموســمية مثــل مواســم  التجمعــات  فــي 

والفعاليــات والمناســبات الوطنيــة.

المعايير الخاصة:          

المكان: مختلف مناطق المملكة. 

الهــدف العــام:  وصــول الخدمــات الصحيــة األساســية 
وذلــك لجميــع التجمعــات الســكانية البعيــدة والطرفيــة 
فــي مختلــف مناطــق المملكــة مــن خــال جــوالت طبيــة 

مســتمرة ومتواصلــة.

المسافة بين التجمع 
السكاني ألكثر من 

30 كم.

زمن الوصول للتجمع 
السكاني 
30 دقيقة.

نوعية الطريق المؤدية للتجمع 
السكاني )مسفلتة ممهدة  

جبلي - صحراوي- وترابي(.

وسيلة الوصول للتجمعات السكانية حسب نوعية الطرق المؤدية لها  

سيارات كبيرة 
للطرق المسفلتة

سيارات صغيرة دفع 
رباعي للطرق الجبلية.

تعداد السكان بهذه 
التجمعات اقل من 

2000 نسمة.

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



 

   

محتويات العيادة

عيادة الطب العام

 70 تجمع سكاني طرفي
عدد التجمعات المغطاة

بالخدمات الصحية

61319 زيارة
عدد زيارات المستفيدين 

من خدمات العيادة المتنقلة

 27 فريق طبي
عدد الفرق الطبية العاملة

254 ممارس صحي
عدد أفراد الكادر 
الطبي المكلف

478 يوم
عدد األيام التشغيلية

للعيادات المتنقلة

محطة التثقيف الصحيمحطة الفرزعيادة األسنان

األشعةالمختبرالصيدليةالتطعيمات والطفل السليم

9 مناطق:) الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة
جدة - عسير - جازان - حائل - الحدود الشمالية -  تبوك (

10 عيادات 
متنقلة

أرقام عن العيادات 
من بداية إنطاقتها حتى تاريخ 2019/5/30 م

فيديو العيادات المتنقلة في 
مكة المكرمة

http://bit.ly/2YRxC6D



قافلة »نصل لقلوبكم« تسير 2400 كم 
لعالج 1529 مريضًا بالمدينة   

القافلة الطبية هي األولى من نوعها على مستوى المملكة 
قدمت العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية ألكثر من 3458 زائرًا وزائرة.

المشاركون:
كادر طبــي وإداري مكــون مــن 25 شــخصًا 
مؤهــاً ومتخصصــًا فــي مجــال أمــراض القلــب 
بمختلــف تخصصاتهــم بالتعــاون مــع جمعيــة 

ــة القلــب الســعودية. ــا وجمعي قلوبن

المكان:
المنــورة  المدينــة  محافظــات 
مهــد  الفــرع،  وادي  )الحناكيــة، 
الذهــب، خيبــر، العــا، بــدر، العيص، 

أملــج(.

الخدمات:
الكشــف علــى 1529 مراجعــًا ومراجعــة، 
ــادات االستشــارية  ــة للعي ــل 166 حال وتحوي

الخارجيــة بالمركــز.

المدة:
أكثر من  119 

ساعة عمل.

اإلنجاز:
تغطية 2400 كلم 

خال شهر واحد فقط.

الهدف:
- الوصول للمرضى بمقر إقامتهم.

- تقديم الرعاية الصحية الازمة لهم.
ــباب  ــب واألس ــر القل ــن مخاط ــة ع ــة الصحي ــف والتوعي - الكش
ــة بتلــك األمــراض للحــد منهــا ومــن ازديادهــا. ــة لإلصاب المؤدي

شاهد أكثر..

http://bit.ly/2LQQYVJ

http://bit.ly/2LQQYVJ




ــاض  ــي بالري ــر اإلقليم ــة بالمختب ــة األولي ــز الرعاي ــط مراك ــفر رب أس
وبنــك الــدم بالعاصمــة عــن خفــض نســبة عينــات التحاليــل التالفــة 
مــن 40% ســابقا إلــى نســبة ال تتجــاوز الـــ5% حاليــًا. كمــا تمكــن 
المســتفيدين مــن الحصــول علــى نتائــج تحاليلهــم خــال 24 ســاعة 
بعــد أن كانــت تســتغرق أســبوعا كامــا قبــل الربــط. انجــاز تحولــي 
انعكــس علــى نســبة رضــا المســتفيدين مــن الخدمــة لتصــل 

نســبة الرضــا إلــى %95. 

منجز تحولي يرفع نسبة الرضا إلى %95

المختبر اإلقليمي بالرياض يربط بين مراكز 
الرعاية األولية ويختصر الوقت ويحفظ الموارد 

 كيف انعكس نموذج التخصيص على تحسين جودة العمل 

المختبر باالمس  

المدة الزمنية للحصول على النتيجة المخبرية أكثر من أسبوع
مراسات ورقية

أيام محددة إلرسال العينات
نقل العينات بطرق بدائية

زمن إصدار النتائج أكثر من أسبوع
عدم توفر أرشيف للنتائج

عدم وجود برامج جودة معتمدة

عدم وجود سياسات واضحة آللية سحب العينات
تغطية بعض الفحوص بعينات الكفاءة الخارجية بنسبة %30

المختبر اليوم 

المدة الزمنية للحصول على النتيجة المخبرية أقل من 24 ساعة
web ربط جميع المراكز الكترونيا عن طريق

ارسال العينات بشكل يومي
نقل العينات عن طريق شركة ناقلة متخصصة  

زمن إصدار النتائج أقل من 24 ساعة
أرشفة النتائج الكترونيًا

الحصول على شهادات اعتماد  للجودة محلية ودولية
 )CBAHI  -  CAP  -  ISO15189    ( في المختبر اإلقليمي 
التدريب على سياسات معتمدة لسحب ومعالجة العينات

تغطية جميع الفحوص بعينات الكفاءة الخارجية )بنسبة %100( 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



دوافع تطوير الخدمة    

نسبة العينات التالفة 

حاليًا   %5  سابقا %40 

التوسع الجغرافي 
في الخدمة المخبرية 

سرعة وجودة عمل 
الفحوصات والنتائج

 شمولية جميع المراكز 
الصحية بنفس الكفاءة 

 اإلرتقاء بالخدمة من 
خالل استخدام أجهزة 

عالية المستوى 

تحسين كفاءة 
استخدام وإنفاق 
الموارد المتاحة

تحسين تكامل 
واستمرارية الرعاية 
المقدمة عبر تطوير 
الرعاية الصحية األولية

تحقيق أوقات انتطار 
مقبولة للرعاية الطبية

إصالح حوكمة النظام 
الصحي لتعزيز المساءلة 

في قضايا الجودة 
وسالمة المرضى 

تطوير ثقافة الجودة وسالمة 
المرضى ومهارات مقدمي 

الخدمة 

منع الهدر المالي 
بتقليل التكلفة 
حتى أكثر من %60

قبل تحسين  
الخدمة           

بعد تحسين  
الخدمة   



العيادات         العمليات          التنويم              العناية المركزية             األشعة

  المختبرات                الطوارئ                 قياس مستوى 

أداء الصحة يطبق 42 مؤشرًا للقياس   

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

هو برنامج أعتمدته وزارة الصحة لتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاج 
وتحقيق معايير عالمية في الرعاية الصحية.

وتجري متابعة عملية التحسين عبر لوحة تحكم إلكترونية تقيس مؤشرات أداء 
الصحة الـ42  للمستشفيات المشاركة بصورة شهرية. ومن خاللها  باإلمكان متابعة 

أداء المستشفى أو المنطقة. 

يتم تطبيق يشمل البرنامج 72 مستشفى مع 
خطط توسعية

42 مؤشرًا 
لقياس األداء

المحاور الخدمية المشمولة في مؤشرات قياس األداء 

بـــرامج 

من أهدافه:
- تقليل فترات اإلنتظار في الطوارئ والعيادات الخارجية.

- زيادة جودة وكفاءة التشغيل.  
- تخفيض مدة اإلقامة في التنويم.

- تحسين نسب رضا المرضى والموظفين.

 الرضى 



تخفيض متوسط وقت انتظار المريض 
إلى أقل من 25 دقيقة في أقسام 

الطوارئ خالل 2018.

تقليل مدة االنتظار للحصول على موعد 
في العيادات الخارجية من 59 يوما في 2016 

إلى 25 يوما في 2018

في قسم التنويم، تم زيادة نسبة 
المرضى الذين يتم فحصهم خالل 24 

ساعة من وقت الدخول الى %80

تخفيض متوسط مدة اإلقامة في وحدات 
العناية المركزة إلى أقل من 6 أيام

انخفاض كبير في وقت االنتظار في قسم العيادات الخارجية في مستشفيات الصحة 
النفسية حيث يمكن للمرضى حجز موعد خالل 18 يوًما )انخفاض بنسبة %21(

مع طرح نموذج أداء الصحة في مبادرة الحج تم تحقيق النتائج التالية:

أ.   مشاهدة أكثر من 94 % من المرضى في غضون ساعتين في قسم الطوارئ.

ب.  74% من المرضى  يقيمون في سرير التنويم لمدة يوم واحد أو أقل.

إنجازات



د. الشيباني: 
الوقاية هي أهم مبادرات التحول الوطني، 

وتمثل دور الوزارة في المستقبل

وكيــل  الشــيباني،  خالــد  الدكتــور  أكــد 
وزارة الصحــة   للتخطيــط والتحــول »فــي 
لقائــه مــع قنــاة روتانــا خليجيــة«، امتــالك 
الــوزارة العديــد مــن المبــادرات، تحــت مظلــة 
برنامــج التحــول الوطنــي، حيــث جمعت كل 

تحدياتهــا للتغلــب عليهــا.

فيديو الحلقة 

http://bit.ly/2YTfkSc



اكثر من

 60 مبادرة في وزارة 

الصحة يتم متابعتها من 
مركز متابعة األداء

مركز مكافحة 
األمراض والوقاية 

منها، من أهم مبادرات التحول 
الوطني.

 

للوزارة  دور وقائي 
للمحافظة على صحة 

اإلنسان والوقاية من 
األمراض  

افتتاح عدد من 
المراكز التخصصية 

في المناطق البعيدة 

خالل السنتين الماضيتين 
))ازدياد عدد مراكز القلب التابعة 

لوزارة الصحة في المملكة من

 17 مركزًا إلى

 22 مركزًا((

))58% انخفاض نسبة تحويل 
مرضى القلب إلى خارج المنطقة((

))الجراحات القلبية المفتوحة زادت 

من 30% إلى %90 ((

تطبيق صحة يتيح للمواطن 
الحديث مع الطبيب بشكل 

مباشر، إضافًة إلى 937

نسبة تطبيق الصحة 
اإللكترونية المستهدف 

في 2020 هو %40

 تطبيق نموذج الرعاية الصحية 
الحديث أدى إلى انخفاض كبير 

في زيارات الطوارئ 

مبادرة إنشاء مركز 
سالمة المرضى أحد أهم 

مبادرات التحول الوطني، 
وهو معني بتجميع كل 

المعلومات عن األخطاء 
الطبية.

أبرز ماجاء في اللقاء 



إطالق المول الصحي 
في 7 مراكز تجارية حول المملكة 

 يساعد
المشي في

المساعدة في 
نزول الوزن 

تحسين 
المزاج

المحافظة على 
صحة القلب 

تقوية العظام 
والمفاصل

الوقاية من 
ا�مراض المزمنة 

 يوفر
المول الصحي

ظروفًا 
جوية مناسبة 

مياه شرب 
معلبة 

مطاعم  
وجبات صحية

1
2
3

تعزيز ممارسة األنشطة 
الرياضية في المجتمع

الوصول لنسبة 18%  من األشخاص 
الممارسين لألنشطة الرياضية والبدنية 

بشكل أسبوعي بحلول 2020

المول الصحي: 
هو مبادرة من مبادرات وزارة الصحة لتعزيز ثقافة المشي في المراكز التجارية السعودية .

ُأطلق المول الصحي في سبع مراكز تجارية حول المملكة بهدف تعزيز ثقافة المشي بالتعاون 
مع المراكز التجارية من خال تخصيص مسارات للمشي وزيادة الوعي العام تجاه المشي.

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



ماهو موعد
هــي خدمــة إلكترونيــة لتمكيــن المســتفيد مــن حجــز مواعيــده 
فــي مراكــز الرعايــة الصحية األولية، وإدارة هــذه المواعيد بتعديلها 
أو إلغائهــا، وكذلــك إدارة مواعيــده األخــرى فــي أي مستشــفى 

يحــال إليــه مــن خــال تطبيــق إلكترونــي علــى الهواتــف الذكيــة.

98% من المستشفيات والمراكز الرعاية الصحية 
تربط بتنظيم )موعد(

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

أبرز مميزات )موعد(:
إتاحة الفرصة 

للمستفيد لإلطالع 
على المراكز

معرفة أقرب مركز 
صحي مناوب أو يقدم 

الخدمة حاليًا

استعراض وحجز 
المواعيد

إدارة هذه المواعيد 
بتعديلها أو إلغائها

التذكير بالموعد 
والتنبيه في حال توفر 

موعد مبكر

إدارة مواعيده األخرى 
في أي مستشفى 

يحال إليه

إمكانية حجز المواعيد 
للتابعين وإدارتها

تطبيقات صحية

إنجازات:         
98% من المستشفيات 

ومراكز الرعاية الصحية األولية 
تم ربطها بتطبيق موعد.

 21.966.779
موعد

        7.593.680
مسجل



ديوانية التحول

خالل استضافة فريق الحوكمة وفريق مشروع وزارة الصحة 2.0 
مع فريق التواصل المؤسسي في )ديوانية التحول(

التويجري : »حوكمة القطاع الصحي من شأنها تحفيز 
وتحسين الصحة والرعاية للسكان«

يعمــل برنامــج الحوكمــة علــى تحديــد دور وزارة الصحــة المســتقبلي بحيــث تصبــح الجهــة 
الوحيــدة لوضــع السياســات التشــريعية والتنظيميــة الصحيــة فــي المملكــة دون وجــود 
تداخــل فــي مهــام التنظيــم واالشــراف بيــن الــوزارة والجهــات التنظيميــة المتخصصــة 
الشــقيقة، ولتوضيــح مفهــوم الحوكمــة إســتضاف فريــق نشــرة )رؤيــة صحيــة( قائــد برنامــج 
الحوكمــة وكيــل الــوزارة المســاعد للتحــول الدكتــور طــالل التويجــري وأعضــاء فريــق 

ــة التحــول.  ــق مشــروع وزارة الصحــة  2،0  فــي ديواني الحوكمــة و فري

التويجري:
أكــد الدكتــور طــال التويجــري أن حوكمــة القطــاع الصحــي هــي منظومــة 
ــز  ــأنها تحفي ــن ش ــي م ــة الت ــاكل التنظيمي ــة والهي ــات واألنظم ــن السياس م
ــة الصحيــة للســكان، وهــذا المفهــوم قائــم علــى  وتحســين الصحــة والرعاي
مبــادئ يتــم مراعاتهــا ليتحقــق مفهــوم الحوكمــة، وهــي التركيــز علــى 
الســكان والشــمولية الوطنيــة والكفايــة والتركيــز علــى التنظيــم والتغييــر 
فــي الجوانــب الفاعلــة والرشــيدة، وهــذه المبــادئ تضيــف مــردودًا  أعلــى 
للخدمــة وتكامــاً و تعاونــًا مــع ديناميكيــة و مرونــة و موثوقيــة واتخــاذ 

ــة. ــفافة وموضوعي ــات ش ــى بيان ــاء عل ــرارات بن الق

أمل المقوشي:
تقــوم منهجيــة حوكمــة القطــاع الصحــي علــى أربعــة مهــام تنظيميــة هــي التخطيــط والتنظيــم ومراقبــة مــدى االلتــزام والكفــاءة فــي 

عمليــات النظــام، والتمكيــن مــن أجــل ضمــان التحســين المســتمر.



نهى العثمان:
مــن التحديــات الحاليــة فــي المنظومــة الصحيــة التــي تدعــو إلــى تطويــر حوكمــة 
القطــاع الصحــي هــي تضــارب المصالــح فــي الجهــة المنظمــة والمقدمــة للخدمــات 

الصحية.

ريم الشميمري:
يقــدم النمــوذج المســتهدف لحوكمــة القطــاع الصحــي عــدة مزايــا منهــا رفــع 
مســتوى المســاءلة والرقابــة والتمكيــن مــن خــال توزيــع واضــح للمســؤوليات 
والحــد مــن االزدواجيــة لضمــان وجــود حوكمــة شــاملة متكاملــة للقطــاع الصحــي.

محمد اليامي:
المرحلــة القادمــة ســتكون لفصــل المهــام اإلشــرافية و مهــام تقديــم الخدمــة فــي وزارة الصحــة، حيــث نعمــل 

مــع فــرق العمــل داخــل الــوزارة للوصــول الــى منظومــة إشــرافية و تنظيميــة متكاملــة.

أحمد الشدوخي:
برنامــج التحــول يســتكمل فصــل المهــام التــي تقــوم بهــا الوزارة حاليــًا للتركيز علــى مهام التنظيم واإلشــراف 

علــى الخدمــة الصحيــة عبــر أدوات مثــل برنامج أداء الصحــة لضمان جودة الخدمــات المقدمة.

أعضاء فريق الحوكمة 
و فريق مشروع وزارة الصحة ٠،2:

- د. طالل التويجري 
- د. أمل المقوشي

- د. فهد اليامي
- د. عبدالعزيز الخلف

- أحمد الشدوخي
 - ريم الشميمري

- نهى العثمان

- محمد اليامي 
- مرام الدريس

- د عبداهلل الراجح
- محمد الحيميد
- أزهار الزهراني
- سحر الغطيميل



د. أمل المقوشي:
ال توجد خادمة في منزلي وآتي كل صباح 

إلى المكتب بـسيارتي الخاصة 

وجــد  بكــد  عملــت  التــي  الطموحــة  المقوشــي  أمــل  الدكتــورة 
ــة التــي اســتحقتها وعــن جــدارة، ولــم تنــس  للوصــول إلــى المكان
اإلســتعانة  دون  بنفســها  المنــزل  فــي  تخدمهــا  التــي  أســرتها 
بالخادمــة، وهــي التــي تقــود مركبتهــا )الكامــري( للوصــول إلــى 
ــاح بعــزم وإرادة ال تليــن. ومنــذ  ــة فــي كل صب مكتــب تحقيــق الرؤي
بدايتهــا فــي التغذيــة اإلكلينيكيــة فــي الجامعــة الســعودية األم، 
جامعــة الملــك ســعود، وهــي واضعــة نصــب عينهــا أن تقــوم بخدمــة 
المحتاجيــن فــي المجــال الطبــي، حتــى ما جعلها تنتقل إلى قســم 
الحوكمــة لتقــوم بخدمــة ومــن أرادت أن تجعــل نفســها بخدمتهــم 
مــن المســتفيدين األقــل صوتــا، وفــي كل مرحلــة تجــري لتســابق 
الزمــن، وشــاركت الدكتــورة أمــل فــي لحظــات المخــاض األولــى 
لنمــوذج الرعايــة مــع فريــق صغيــر بــدأ فيــه اللبنــات األولــى لبنــاء 
القلــب الحــي للتحــول الصحــي فــي المملكــة، يعملــون فــي مبنــى 
)ســباهي(، ينتقلــون فيــه بيــن مــدن المملكــة، ويلتقــون فيــه بــكل 
المؤثريــن والمتأثريــن مــن الفــرق الصحيــة، لمعرفــة اإلحتياجــات بيــن 
الفــرق المختلفــة ومــآالت التحديــات التــي ســيصل إليهــا هــذا الفريــق 

الــذي اصبــح ُيعتمــد عليــه فــي المجــال.

من فريق التحول 



- أنت موظفة على رأس العمل، كيف توفقين بين العمل واألسرة؟
ليس لدي عامات منزليات، وال زلت أخدم بيتي بنفسي، وحتى بعد التخرج من 

الجامعة بقيت في المنزل لرعاية أطفالي حتى سافرت إلى البعثة، التي حصلت 
عليها بعد أن تقدمت لها مع تقديمي لعدة وظائف، فحصلت على االبتعاث في 

برنامج خادم الحرمين لابتعاث عام 2008م.

- ماهو بحث الدكتوراه الذي عملت عليه:
بحثي كان بعنوان )عاقة مرض الربو وأثره في النظام الغذائي على الجنين(، 

وأجريت البحث لمدة سنتين على أكثر  من 1500 امرأة سعودية، وكنت 
أطالب بأال أجري األبحاث إال في المملكة.

- إذًا: كيف أتيت إلى الوزارة؟
أتيت إلى الوزارة عام 2014، وعينت في قسم البحوث، ثم عملت مع 

الدكتور هشام الخشان، فوضعت لبنتي األولى في الوزارة في هذا األقسام.

- وكيف تحولت إلى التحول؟
أول من دعاني إلى التحول كان الدكتور محمد الصغير، في نوفمبر 2016، وكان 

هناك فريق صغير جدًا يعمل على هذا المشروع، في مبنى )سباهي(، وأتى 
نموذج الرعاية كفكرة لتغيير التعامل مع القطاع الصحي بشكل أشمل.

- ما هو دورك في هذا التحول؟
كان دوري في البداية هو اإلشراف على مسار )الوالدة اآلمنة( في نموذج الرعاية 

الصحية األول، وبعده أشرفت على ستة مشاريع مختلفة، وبقيت فترة في نموذج 
الرعاية الصحية، ثم انتقلت إلى التحول المؤسسي، ومنها انتقلت بعد شهور 

ستة إلى الحوكمة.

- وماذا تعملون في الحوكمة؟
انتقلت في أكتوبر 2018 إلى الحوكمة، وأنا متحمسة لهذا االنتقال، ألنه في خدمة 
مستقبلية للجمهور، وبدأت مع الحوكمة كمديرة للمشاريع، ونحن من فريق من 

عشرة أشخاص لوضع أفضل الممارسات في هذا المجاالت الدقيقة.

- كيف رأيت المرأة السعودية، بعد هذا الفترة من العمل؟
المرأة السعودية تعمل بصمت، وهي تعمل كثيرًا ولكنها ال تلتفت إلى األصداء، 

فنصيحتي لرؤسائهن أن يسمعوا اصواتهن، ألنهن يحتجن إلى الفرصة فقط.

- نتحول إلى الشخصي، هل تأتين إلى العمل بسيارتك؟
نعم أنا اقود مركبتي بنفسي، ولدي سيارة )كامري( تخدمني جدا، وسبب 

اختياري لها، أنك ال تفكر كثيرًا باالحتكاكات التي تحدث في الشارع مع 
المركبات األخرى.

- وماذا تحب الدكتورة أمل؟
أحب PUZZLE ألعاب التركيب، وإجراء البحوث كما أسلفت، والقراءة،، وأنا طباخة 

لست ماهرة، وعنواني في الحياة )عيش ببساطة ومرح(.

- ثالث رسائل ماذا تقول فيها؟
ثق بالسعوديين وانفتح على الجميع وكن صبورًا، فالحلول ال تأتي سريعًا.

-وفي الختام لمن توجهين بطاقات الشكر؟
شكري األول لوالدي الدكتور عبداهلل المقوشي الذي علمني الكثير.وشكري 

الثاني لزوجي وليد الحميد الذي كان سندي في كل شي وكان من أكبر الداعمين 
لي في كل المراحل.ومن الذين ال أنساهم منال المنقوشي، الدكتورة عائشة 

الصغير والدكتورة باسمة الخضير.



 

المملكةتحصل على جائزة عالمية لريادتها في 
مكافحة التدخين  

   

72 أخبار التحول  الــدورة  أعمــال  انعقــاد  خــال 
للصحــة  العامــة  للجمعيــة 

جنيــف فــي  العالميــة 

 المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت علــى اتفاقيــة منظمــة 
الصحــة العالميــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ عــام 2005م.

خفــض معــدل اســتخدام التبــغ  فــي 
المملكــة مــن 12.7% عــام 2017م 

إلــى 5% عــام 2030م.

علــى  االنتقائيــة  الضريبــة  ازديــاد 
بنســبة  التبــغ  منتجــات  كافــة 

2017م  عــام   %100

زيــادة  نســبة اإلقبــال علــى عيادات 
بنســبة  التدخيــن  عــن  اإلقــاع 

  .%3.7
المملكة من أوائل الدول 

بروتوكــول  علــى  صادقــت  التــي 
القضــاء علــى اإلتجــار غيــر المشــروع 

. 2017م   عــام  التبــغ  بمنتجــات 

ازديــاد عــدد عيــادات اإلقاع عــن التدخين 
إلــى  2016م  عــام  عيــادة   160 مــن 

ــًا. ــادة حالي 665 عي

إلكترونيــة  تدريــب  منصــة  إطــاق 
الدليــل  حســب  الصحيــة  للكــوادر 
الســعودي لخدمــات اإلقاع عــن التدخين.

لماذا حصلت المملكة على الجائزة؟

تسلمها معالي د/ توفيق الربيعة في جنيف



 

وزير الصحة يبحث مع نظيره األمريكي أوجه التعاون 
بين البلدين في مجال الصحة

عقــد معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، 
اجتماعــًا مــع معالي وزيــر الصحة والخدمات اإلنســانية األمريكي 
ــدورة 72 للجمعيــة  اليكــس آزار، وذلــك علــى هامــش أعمــال ال
العامــة للصحــة العالميــة التــي انعقــدت فــي جنيــف، وناقــش 
الجانبــان فيهــا عــددًا مــن الموضوعــات بشــأن تعزيــز التعــاون بيــن 
البلديــن فــي مجــال الصحــة، وحضــر االجتمــاع ســفير المملكــة 
فــي األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى الدكتــور عبــد 

العزيــز الواصــل.

المعلمي يستقبل الشنقيطي وريم 
البنيان في األمم المتحدة     

ــداهلل  ــور عب ــدة الدكت ــم المتح ــدى األم ــم  ل ــدوب الدائ ــتقبل المن اس
المعلمــي  الرئيــس التنفيــذي لبرنامــج الضمــان الصحــي وشــراء 
ــة الدكتــور عمــر الشــنقيطي، ومستشــار برنامــج  الخدمــات الصحي
التأميــن الصحــي والمشــتريات ريــم البنيــان، خــال مشــاركتهما فــي 
اجتمــاع  األمــم المتحــدة رفيــع المســتوى بشــأن التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة، وحضــر اللقــاء هنــاء عمــر عضو اللجنــة الماليــة واالقتصادية 

بالوفــد الدائــم



 

منظمة الصحة العالمية تعتمد 5 مدن 
سعودية صحية

ســعودية  مــدن   خمســة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  إعتمــدت 
كمــدن صحيــة وهــي )الدرعيــة، جالجــل، عنيــزة، ريــاض الخبــراء، 

الجمــوم(.
 تســلم الشــهادتين فــي جنيــف وكيــل وزارة الصحة للصحــة العامة 

د هانــي جوخدار. 

 أميــر القصيــم يســتقبل وكيــل وزارة الصحــة إلعتمــاد محافظــة 
عنيــزة ومحافظــة ريــاض الخبــراء  كمــدن صحيــة 

يهدف برنامج المدن الصحية:

رفع مستوى 
الخدمات والظروف 

الصحية والبيئية في 
المدن.

زيادة الوعي 
بالقضايا الصحية 
والبيئية في إطار 

جهود التنمية 
البيئية. 

استقطاب دعم 
ومشاركة المجتمع 
في معالجة مشاكل 

وإعداد وتنفيذ األنشطة 
والمشروعات الصحية 

والبيئية .

دعم وتعزيز قدرة 
المحافظات واإلمارات 

في التصدي للمشاكل 
الصحية والبيئية بالمدن 

باستخدام أسلوب 
المشاركة والتعاون بين 

كافة أفراد المجتمع.

منطقــة  أميــر  ســمو  إســتقبل 
القصيــم االميــر فيصــل بن مشــعل 
الصحــة  وزارة  وكيــل  ســعود  بــن 
بمناســبة اعتمــاد منظمــة الصحــة 
العالميــة محافظتي عنيزة ورياض 
الخبــراء كمحافظتيــن صحيتيــن.



 

20.000 مصلي في المسجد الحرام يستفيدون 
من متطوعي الصحة 

الشراكة مع األكاديمية 
السعودية للتطوع 

 SMAV الصحي

وإدارة تنسيق العمل التطوعي في 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي.

1650 ساعة 
عمل تطوعية 

 3
عيادات 

113 متطوعًا 
ومتطوعة

13 مختصًا من 
الفريق التنفيذي 

7 مشرفيين 
وإداريين

15 طبيبًا وطبيبة من 
مختلف التخصصات

 2545 
مستفيد

صحة الجوف تشغل مستشفيين 
بكادر تمريض سعودي %100  

 أعلنــت صحــة الجــوف عــن تشــغيل مستشــفيين بــكادر تمريــض ســعودي 
األمــل  ومستشــفى  العــام  صويــر  مستشــفى  وهمــا   ،%100 بنســبة 

للصحــة النفســية بالجــوف.
وأبانــت أن لديهــا طواقــم تمريضيــة مؤهلــة ومدربــة وذات إمكانيــات عاليــة 
ال تقــل عــن مثياتهــا مــن الجنســيات األخــرى، مؤكــدة أنهــا تبــذل جهودهــا 

لتشــغيل بقيــة المستشــفيات بأيــدي أبنــاء وبنــات الوطــن.

لكل 100,000  206
ممرض 
سعودي

239
ممرض 
مواطنسعودي



انعقــاد ورشــة عمــل تعريفيــة لنمــوذج 
الرعايــة الصحيــة 

حفل نموذج الرعاية 
2018م 

عشرة مناطق جديدة ستبدأ بتطبيق 
مسار رعاية ضغط الدم :

- حائل
- عسير
- تبوك

- القريات
- جازان
- نجران

- الحدود الشمالية 
- بيشة

- القنفذة
- الباحة 

تضمنت ورشة العمل 

إستعراض 
مسار رعاية 
ضغط الدم 

استلهام تجارب 
التجمعات 

الصحية 



#نموذج_الرعاية_الصحية

 الفرد المفعل
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المجتمعات الصح

الرعــــاية ا�ولــيـــة
رعــــاية المستشفيات العامة

رعــــاية المستشفيات المتخصصة

الرعاية االفتراضية

الصحة االجتماعية

 رعاية ا�مراض
المزمنة

 الرعاية
التلطيفية

 الرعاية
 االختيارية

 الرعاية
العاجلة

 الرعاية
الوقائية

 رعاية النساء
وا�طفال

حملة نموذج الرعاية
تعــرف علــى مســارات نمــوذج الرعايــة 

عبــر قصــص النجــاح التاليــة 

http://bit.ly/2Jz06wA

http://bit.ly/2JE9Mop

http://bit.ly/2xJVDQT

http://bit.ly/30rjTnc

http://bit.ly/2Y4D2xN

http://bit.ly/30vDiDt

http://bit.ly/2JE9Mop
http://bit.ly/2Jz06wA
http://bit.ly/2xJVDQT
http://bit.ly/30rjTnc
http://bit.ly/2Y4D2xN
http://bit.ly/30vDiDt


7 مستشفيات تبدأ مرحلة إبداء 
الرغبات للتخصيص في األشعة 

الرغبــات  إبــداء  بطــرح  للتخصيــص  الوطنــي  المركــز  بــدأ 
لخدمــات التصويــر الطبــي واألشــعة بحجــم اســتثمار مــن 
المتوقــع عنــد طرحــه ان يقــارب الـــ 250 مليــون ريــال خــالل 
الســنوات العشــر األولــى، ويعــد المشــروع األول لشــراكة 
وبرنامــج  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  عبــر  الخــاص  القطــاع 
الوطنــي  التحــول  برامــج  أحــد  الخــاص  القطــاع  مشــاركة 
للقطــاع الصحــي. وتؤســس الشــراكة أول خدمــة لقــراءة 
األشــعة عــن بعــد تخــدم خاللهــا المستشــفيات المســتهدفة.

• تبدأ الشراكة في سبعة مستشفيات، تخدم أكثر من مليون مستفيد. 
• المستشــفيات المســتهدفة بالمرحلــة األولــى: مدينــة الملــك فهــد الطبيــة، مستشــفى األميــر 
محمــد بــن عبــد العزيــز، مستشــفى اليمامــة. كمــا يضــم مستشــفى الملــك خالــد بالمجمعــة، 

مستشــفى الدوادمــي، مستشــفى الزلفــي، مستشــفى األرطاويــة.
• ويعمل في أقسام األشعة المستهدفة أكثر من  470  طبيبًا وفنّيًا وكادر تمريض 

• عدد أجهزة التصوير اإلشعاعي في المستشفيات السبعة تزيد على 150 جهاًزا.
• ســيعمل القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي الحلــول الجديــدة، كالطــب االتصالــي، وعيــادات 

األشــعة المتنقلــة، وغيرهــا مــن الحلــول.

التخصيص



التخصصات الصحية  
تطلق برنامج الترميز الطبي الوطني الموحد 

- مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات 
الطبية من السجل الطبي للمريض. 

- تحويل المعلومات الطبية إلى رموز 
أبجدية رقمية، باستخدام نظام تصنيف 

صحي معقد.

 توفير البيانات الستخدامها في تمويل 
البرامج الصحية. 

- المساهمة في تحسين جودة الرعاية 
الصحية وفعاليتها بالشكل األمثل. 

يعتبــر الترميــز الطبــي مــن أكثــر المهــن الواعــدة فــي جميــع أنحــاء العالم فــي الواقع، وقــد أصبح 
دور المرمزيــن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضى، ولتحســين جــودة الرعاية الصحيــة وفعاليتها.

فيديو الترميز 
الطبي

http://bit.ly/32r7D88

http://bit.ly/32r7D88


نبارك لهم:

تكليف الدكتور طالل بن عبد الرحمن التويجري 
وكيل وزارة مساعد للتحول

تكليف الدكتور محمد بن إبراهيم الصغير 
رئيسًا تنفيذيًا لشركة الصحة القابضة

تكليف المهندس عبد اهلل بن إبراهيم الرخيص
 رئيسا مؤسسًا لمجلس إدارة التجمع الصحي في منطقة حائل

تكليف معالي الدكتور أحمد بن عبد اهلل الشعيبي 
رئيسا مؤسسًا لمجلس إدارة التجمع الصحي في محافظة األحساء



  NHS Improvement إيان دالتون الرئيس التنفيذي لـ
في ضيافة مكتب تحقيق الرؤية  

لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  اســتضاف 
إيــان  الســيد   NHS المتحــدة  المملكــة  فــي  الصحيــة  الخدمــات 
دالتــون بغــرض تعريفــه علــى التحــول الصحــي وبرامجــه؛ واطاعــه 
علــى التحــول المؤسســي والتجمعــات الصحيــة ونمــوذج الرعايــة. 
والتقــى دالتــون خــال زيارتــه عددا من قيــادات وزارة الصحــة و قيادات 

ــة.  ــات الصحي ــاء التجمع ــب رؤس ــى جان ــي إل ــول الصح التح
وتضمــن برنامــج الزيــارة جولــة تاريخيــة وســياحية في الريــاض. كما 
تــم تكريــم الســيد إيــان دالتــون بهديــة تذكاريــة تعبيــرًا عن ســعادة 
مكتــب تحقيــق الرؤيــة باالســتضافة الهامــة. وأعــرب دالتــون بــدوره 
عــن شــكره وامتنانــه لمــا لقيــه مــن حفــاوة اإلســتقبال والتكريــم 

علــى أرض المملكــة متمنيــًا للجميــع التوفيــق والنجــاح.



التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

الرعاية التلطيفية بتجمع الشرقية تجري زيارة لتبادل 
الخبرات

أجــرى فريــق الرعايــة التلطيفيــة بالتجمــع الصحــي األول فــي 
المنطقــة الشــرقية زيــارة لنظيــره فــي التجمــع الصحــي الثانــي 
بمنطقــة الريــاض؛ وذلــك لاطــاع علــى التجربــة وتبــادل الخبــرات 
للمرضــى  األفضــل  لتقديــم  المســتمر  الســعي  إطــار  فــي 

وتحســين تجاربهــم. 

توقيع مذكرة تعاون بين تجمع الشرقية وشركة علم

وقع التجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية وشركة علم مذكرة 
تعاون مشترك، تسعى إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة في 
مجال الصحة الرقمية والخدمات اإللكترونية إلى جانب المجاالت 

التدريبية.  

أخبار التجمعات:

 مشاركات فاعلة ضمن ورشة 
عمل هندسة التواصل الفعال الثانية 

نفــذ التجمــع ورشــة العمــل الثانيــة لهندســة التواصــل 
وذلــك  الصناعيــة،  التجاريــة  الغرفــة  مقــر  فــي  الفعــال 
ورشــة  اســتمرت  حيــث  األزمــات.  إدارة  مناقشــة  بهــدف 
العمــل ليوميــن متتالييــن شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن 
المتحدثيــن ضمــن أربع جلســات تناولت األمن الســيبراني 
مــن  وغيرهــا  األزمــات  وإدارة  المعلوماتيــة  الجرائــم  و 

المحــاور.



التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

برنامج تدريبي معتمد لفريق الرعاية التلطيفية 

نفذ فريق الرعاية التلطيفية بالتجمع الصحي األول بالشرقية 
برنامجا تدريبيا بعنوان »الرعاية التلطيفية تعني الحياة« وهو 

أحد البرامج المعتمدة من قبل هيئة التخصصات الصحية، وامتد 
لثاثة أيام مستهدفا فرق الرعاية التلطيفية في قطاعي القطيف 

والدمام. 

الرعاية الوقائية تناقش مبادرة »عافيتي« مع إدارة 
التعليم

عقدت إدارة الرعاية الوقائية بالتجمع الصحي األول بالشرقية 
اجتماعا مع إدارة التعليم بالمنطقة؛ لمناقشة مبادرة 

»عافيتي« وإيجاد عدد من الحلول المناسبة لتذليل 
الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يعزز فرص نجاحها. 



التجمع الصحي 
األول بالرياض

 الكشف المبكر يسجل 6 إصابات بسرطان الثدي

أدى الكشف المبكر في مركز صحة المرأة والطفل التابع 
للتجمع الصحي األول بالمنطقة الوسطى إلى اكتشاف 6 

إصابات بسرطان الثدي. حيث يجري المركز فحوصاته لكافة 
المستفيدات في مقره بالقصر مول. يذكر أن االكتشاف 

المبكر للمرض يرفع نسبة الشفاء بدرجة كبيرة كما يساعد 
على خفض نسبة الوفيات 

تجمع الرياض األول يقطع المسافة لتثقيف المستفيدين 
 

نفــذ منســوبي التجمــع الصحــي األول بالرياض حملــة تثقيفية 
علــى مــدار شــهر رمضــان المبــارك كامــا وذلــك بتواجــده فــي 
الحدائــق والمتنزهــات لنشــر الثقافــة الصحيــة والغذائيــة خــال 
الشــهر الفضيــل. كمــا أجــرى العديــد مــن الفحوصــات األوليــة 
للمصليــن فــي المســاجد. وذلــك لتعزيــز العاقة مــع المجتمع 

باعتبارهــا مكونــا رئيســيا فــي الجهــود الوقائيــة. 

الهيئــة  و  الوســطى   بالمنطقــة  األول  الصحــي  التجمــع  وقــع 
العامــة للغــذاء والــدواء إتفاقيــة إلنشــاء مكتــب لرصــد باغــات 

األعــراض الجانبيــة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة .
 بحضــور الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء د. 
ــذي للتجمــع الصحــي األول  هشــام الجضعــي والرئيــس التنفي

ــي . ــح التميم د.صال

إتفاقية إلنشاء مكتب لرصد بالغات األعراض 
الجانبية لألدوية واألجهزة الطبية .

تعرف على آلية 
اإلنتقال بين 

المرافق الصحية 
في التجمع 

http://bit.ly/2GdNLvA

http://bit.ly/2GdNLvA


التثقيــف الصحــي فــي التجمــع الثانــي 
ينطلــق مــن أقــرب موقــع للمواطــن

الصحــي  للتجمــع  التابــع  المــروج  صحــي  مركــز  أقــام 
الســكري و فحــص  بالريــاض ورشــة عمــل عــن  الثانــي 
للســكر والضغــط وكتلــة الجســم لعــدد مــن ســكان 
المجتمعيــة،  الخدمــة  نشــاطات  ضمــن  وذلــك  الحــي، 
الخزامــى  صحــي  مركــز  تنفيــذ  مــع  الورشــة  تزامنــت 
محاضــرة توعيــة عــن مــرض الســكر بالتعــاون مــع جمعية 
الســكري الســعودية الخيريــة. وذلــك ضمــن سلســلة مــن 

حمــات التوعيــة التــي ينفذهــا التجمــع. 

ورشة عمل مشتركة استعدادا لتعميم وصفتي

نفذ التجمع الصحي الثاني بالرياض ورشة عمل بالشراكة مع 
الشركة الوطنية للشراء الموحد »نبكو«، وذلك لشرح آليات 

العمل والجداول الزمنية المتعلقة باالستعدادات لتعميم 
تطبيق وصفتي في كافة مراكز الرعاية األولية التابعة للتجمع

بدء تقديم الرعاية التلطيفية لمرضى القلب

بدأ مركز القلب في مستشفى األمير محمد بن عبد العزيز 
في تقديم خدمات الرعاية التلطيفية لمرضى القلب، لتكون 
المستشفى  الثالثة ضمن مقدمي هذه الخدمة في التجمع 

الصحي الثاني بالرياض بعد مدينة الملك فهد الطبية 
ومستشفى اليمامة. 

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض



التجمع الصحي 
بالقصيم

تجمع القصيم يستعد إلطالق »وصفتي« في 53 
مركزا صحيا 

يستعد التجمع الصحي بمنطقة القصيم إلطاق نظام 
الوصفة الطبية اإللكترونية ”وصفتي” في 53 مركزا 

صحيًا بالمنطقة للمرحلة األولى، وذلك بهدف تحسين 
وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية. 

حيث أنهى التجمع جاهزيته في تركيب األنظمة 
اإللكترونية بالمراكز الصحية المستهدفة بالتعاون مع 

صحة المنطقة.

تعاون طبي بين تجمع القصيم ومستشفى الملك خالد للعيون 

فعل التجمع الصحي بمنطقة القصيم برنامجا تعاونيا مع مستشفى الملك 
خالد التخصصي للعيون، إلجراء عمليات العيون بقوائم االنتظار من مرضى 

القصيم، بحيث تجرى 60 عملية في المرحلة األولى للبرنامج. ووقف الرئيس 
التنفيذي الدكتور سلطان الشايع والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد 
التخصصي للعيون على سير العمل بالبرنامج، حيث اطلعوا على جهود األطباء 

المشاركين واطمأنوا على صحة المرضى بعد خروجهم إلى قسم التنويم.

تجمع القصيم يوقع اتفاقية لدراسات طب األسرة العليا

وقع التجمع الصحي بمنطقة القصيم و هيئة التخصصات الصحية 
اتفاقية تعاون إلنشاء أكاديمية القصيم للدراسات العليا لطب األسرة 

في إطار جهود الهيئة للتوسع في تأهيل أطباء األسرة وزيادة عدد 
المقبولين سنويا في برنامج شهادة االختصاص السعودية.  



 مكتب تحقيق الرؤية




