
لخدمات الطوارئ 
على مدار اليوم

»ال شيء يغلى على صحة المواطن«

وهذه إنجازاتنا وبرامجنا لخدمته:

بمناسبة اليوم الوطني تتشرف وزارة الصحة بأن ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

وبعد هذه انجازاتنا التي نفخر بها والتي ما كانت لتتحقق إال بفضل من املوىل العيل القدير ثم الدعم الالمحدود والرعاية الكريمة من لدن قائد 
مسريتنا خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- ونؤكد للجميع أننا بإذن الله ساعون لبذل الجهد 

لخدمة أبناء هذا الوطن املعطاء وتوفري الرعاية الصحية لهم ودعم مسرية العمل الصحي يف بالدنا الغالية.

مراكز الرعاية الصحية االولية: 

تم بناء وتجهيز )776( خالل الثالث سنوات املاضية وجاري 
تش�ييد )637( مرك�زاً جدي�داً ليك�ون اجمايل ع�دد املراكز 
الجدي�دة )1671( حيث يبل�غ عدد زي�ارات املراجعني لهذه 
املراكز ما يقارب )55( مليون زيارة س�نوياً، وبذلك سريتفع 
ع�دد مراكز الرعاي�ة األولية من )1905( ع�ام 1430ه� إىل 
)2286( عام 1434ه�. وبنهاية الخطة سيكون اجمايل عدد 

املراكز )2750( مركز.

المستشفيات: 

تم تش�غيل )61( مستشفى بس�عة رسيرية )7956( رسيرا 
خالل األربع س�نوات املاضية، وس�يتم خالل األشهر القادمة 
تش�غيل وافتت�اح )10( مستش�فيات ضم�ن خط�ة الوزارة 
لتشغيل )30( مستشفى خالل العام الحايل والقادم. ويجري 
حالي�اً تنفيذ وط�رح )138( مستش�فى وبرج طبي بس�عة 
رسيري�ة تقدر ب�)34800( رسي�ر وبذلك يرتفع عدد األرسة 
م�ن )31400( رسي�ر عام 1430ه�� ليصبح ع�دد األرسة 
)37800( خالل عام 1434ه�. ومن املتوقع أن يصل إجمايل 
عدد األرسة بنهاية الخطة عام 1440ه� إىل )78800( رسير.

 المراكز الطبية المتخصصة: 

يوجد ل�دى الوزارة حالياً )9( مراكز لجراحة وأمراض القلب 
وجاري تنفيذ هذا الع�ام 1434ه� )3( مراكز جديدة للقلب 
اضاف�ة إىل تش�غيل )3( مراك�ز أخ�رى لهذا الع�ام ليصبح 
اإلجم�ايل )15( مركزاً تخصصي�اً ألمراض وجراح�ة القلب، 
وقام�ت الوزارة بتش�غيل خمس مراكز لع�الج األورام خالل 
الفرتة 1430ه� - 1434ه� وجاري تنفيذ )3( مراكز أخرى 
ضم�ن ميزانية هذا العام ليصبح اجمايل املراكز لعالج األورام 
)8( مراكز وبنهاية الخطة االس�رتاتيجية 1440ه� س�يكون 
اجمايل عدد مراك�ز األورام )12( مركز اضافة إىل ما يقدم يف 

أقسام ووحدات األورام يف املستشفيات األخرى.

المدن الطبية: 

انش�اء خمس مدن طبية حس�ب امل�روع الوطن�ي للرعاية 
الصحية املتكاملة والشاملة لتضيف )6200( رسير مرجعي 
حي�ث تضم هذه املدن حزم�ة من املستش�فيات التخصصية 
ومراكز ل�أورام واألعصاب والعمليات املعقدة للقلب والعالج 
باالش�عاع وزراعة األعضاء والعيون وغريها من التخصصات 

النادرة.

• برنام�ج اعتماد املنش�آت الطبي�ة: حيث ت�م اعتماد )50( 
مستش�فى من املجلس املركزي )سباهي( وجاري اخضاع 
)40( مستش�فى أخرى اضافة إىل اعتماد )15( مستشفى 
من هيئة املستشفيات األمريكية JCI وجاري اخضاع )21( 

لنفس االعتماد.

• برنامج املراجعة االكلينيكية والذي فيه متابعة )49( مؤرش 
اكلينيكي يف )90( مستشفى 

• برنامج رصد األخطاء الجس�يمة حيث يتم تسجيل وتحليل 
األخطاء ووضع الطرق الكفيلة لعدم تكراره.

• برنامج متابعة انتاجية األطباء.

• برنامج تحسني االنتاجية يف غرف العمليات والعناية املركزة 
وأقسام الطوارئ.

• برنام�ج جراحة الي�وم الواحد: حيث اس�تطاع الربنامج 
تحسني نسبة جراحة اليوم الواحد من 2% عام 1430ه� إىل 

46% عام 1434ه�.

• برنامج الط�ب املنزيل: لتوفري كل ما يحت�اج إليه املريض 
م�ن خدمات حي�ث بلغ عدد املس�تفيدين م�ن خدمات هذا 
الربنامج حت�ى اآلن )30٫915( مريض منذ بداية الربنامج 

عام 1430ه�.

• برنامج الطبيب الزائر: حيث بلغ عدد من تم اس�تقطابهم 
منذ بدء الربنامج عام 1430ه� )2833( طبيب استشاري.

• برنام�ج رشاء الخدمة من القط�اع الخاص: حيث يتم 
تحويل أي مريض ال يتوفر له الرسير يف مستشفيات الوزارة 
إىل القطاع الخ�اص خاصة العناية املركزة للكبار والصغار 
وحديثي الوالدة والط�وارئ وبلغ اجمايل ما تم رصف العام 

املايض )718( مليون ريال.

• برنام�ج رشاء خدم�ات الغس�يل الكلوي م�ن القطاع 
الخاصة وبتكلفة بلغت مليار وتسعمائة مليون اعتباراً من 

هذا العام 1434ه�.

• برنامج اإلحال�ة الطبية: حيث يهدف إىل تحويل الحاالت 
املرضية بني مستشفيات اململكة الكرتونياً وبطريقة رسيعة 

وواضحة تبدأ من الطبيب املعالج مبارشة.

• خدمة )937(: إنش�اء مركز اتصاالت الطوارئ يف الوزارة 
عىل مدار الس�اعة 24/7 لخدمة امل�رىض وتقديم الخدمات 

االسعافية وتلبية احتياجات املرىض.

• إنش�اء إدارة عالقات وحقوق املرىض يف كافة املستش�فيات 
واملديريات الصحية.

• إنش�اء ع�دد م�ن املجالس لتبني أس�لوب العمل املؤس�ي 
الجماع�ي ومنه�ا )املجلس االستش�اري العامل�ي - املجلس 
التنفي�ذي بال�وزارة واملديري�ات - مجل�س امل�دن الطبي�ة 

واملستشفيات التخصصية(.

• تنفيذ عدد )37( برنامج وقائي ومنها:

- برنامج مكافحة التدخني.

- برنامج الزواج الصحي.

- برنامج التحصينات الوطني. 

- برنامج مكافحة االيدز.

-  برنامج الوقاية من السكري.

- برنامج الكشف املبكر عن الرسطان 

• إنش�اء مركز معلوم�ات اإلعالم والتوعي�ة الصحية: يتم من 
خالل�ه تنفي�ذ برامج وحم�الت توعوي�ة عىل م�دار العام 
وتقديم املش�ورة الطبية والرد عىل االستفس�ارات الصحية 

عرب الهاتف املجاني )8002494444( .

• زاد ع�دد مبتعث�ي وزارة الصحة إىل الخ�ارج من )1049( 
موظف عام 1431ه� إىل )1890( مبتعث عام 1432ه�.

• تم تخصي�ص )2500( مقعد من برنام�ج خادم الحرمني 
الريفني لالبتعاث الخارجي بواقع )500( مبتعث سنوياً.

• زاد عدد االيفاد الداخ�ي من )600( موظف عام 1430ه� 
إىل )1474( موظف عام 1433ه�.

• ادخال نظام املعلومات الصحية )HIS( يف كافة املستشفيات. 

.)PACS( نظام األرشفة االلكرتونية لصور األشعة •

 CLOUD( الس�حابية  الحوس�بة  تقني�ات  اس�تخدام   •
.)COMPUTING

• نظام مراقبة األوبئة )حصن(.

• نظام فحص ما قبل الزواج.

• نظام حماية حديثي الوالدة. 

برامج تحسين األداء الطبي:

برامج تأهيل وتطوير القوى العاملة:

برامج تحسين األداء اإلداري:البرامج النوعية الخدمية الجديدة:

برامج تقنية المعلومات والصحة االلكترونية: 

برامج الطب الوقائي وتعزيز الصحة:

برامج التموين الطبي والتجهيزات

 61 ت���ش���غ���ي���ل 
م���س���ت���ش���ف���ى
ب�����س�����ع�����������������ة 
س��������ري��ر  7956

بناء وتجهـيز
776 مركز 

للرعــاية الصحية 
األولــية

15 مركز ألمراض 
ال�قل�ب  وجراحة 
م����راك����ز   8 و 
األورام ل���ع���اج 

إس�����ت�����ق�����ط�����اب
ط��ب��ي��ب   2833
اس��ت��ش�����اري زائ���ر

م����ري�ض  30٫915
م�ن  اس��ت��ف��ادوا 
خ��دم�����ة ال��ط�����ب 
ال����م���������ن����زل����ي

ــدن ـــ ـــ ـــ ـــ م  5
طـــــــبـــــــيـــــــة 

 50 إع������ت������م������اد 
مستشفى محليًا
مستشفى   15 و 
دول���������������ي���������������ًا

ع�م�ل�ي��ة   213٫116
ج���������راح���������ي���������ة
ض���م���ن ب���رن���ام���ج 
جراحة اليوم الواحد

مشاريع البناء والتطوير:

- أرتفع�ت ميزانية التموي�ن الطبي م�ن )2800000000( 
إىل  1430ه��  ع�ام  ري�ال  ملي�ون  وثمانمائ�ة  ملياري�ن 
)4550000000( أربعة مليار وخمسمائة وخمسني مليون 

ريال عام 1434ه�.

- كما تم تطوير دليل االدوية كما ونوعا حيث زاد أعداد االدوية 
من )800( بند عام 1430ه� اىل )1200( بند عام 1434ه� 

لتحتوى احدث االدوية بكافة االنواع والتخصصات.

- تطورت عربة أدوية الطواري لتش�مل االدوية املعبأة مسبقاً 
والجاهزة لالستخدام الفوري.

الطبي�ة واملخربي�ة  الصيدالني�ة والل�وازم  املس�تحرضات   -
أصبح لها ادل�ة موحدة تحدث دورياً م�ن قبل لجان علمية 

متخصصة.

- ت�م إضافة الفحوص�ات املخربية الحديثة الالزمة للكش�ف 
عن الفريوس�ات بما فيها الفريوس�ات املس�تجدة مثل االيدز 
وااللتهاب الكبدي الوبائي والحمي النزفية والكرونا الجديدة 

مريس.  

- تطوير مراكز معلومات األدوية والسموم وتزويدها بالربامج 
املعتم�دة عاملي�اً ملواكب�ة التط�ور بالخدم�ات الصحية مثل 

. )Micromedex( برنامج


