


ما هو مستشفى صحة االفتراضي

هدف مستشفى صحة االفتراضي 

مساهمة المستشفى في الخدمات الصحية 

الخدمات التخصصية في مستشفى صحة االفتراضي

خدمات المستشفى

اللجان متعددة التخصصات 

خدمات الرعاية المنزلية 

العيادات التخصصية االفتراضية

التقنيات المستخدمة في مستشفى صحة االفتراضي

عدد المستشفيات المرتبطة 

المحتوى

3

5

6

7

8

9

10

11

12

16

2

لصفحـة ا الموضوع                 



ا�كبـــــــر مــــــن
نوعـــــــــه فــــــي
العالـــــــــــــــــــــم

فـــــــــــــــي  ا�ول 
 الشـــــــــــــــــــــرق
ا�وســــــــــــــــــط

 ا�حـــــدث فـــــي
 الرعاية الصحية
االفتراضيـــــــــــة

مستشـــفى ُيقدم خدماته الصحية عن بعد من خالل 
تمكين أفضل االستشاريين والممارسين الصحيين 
في التخصصـــات الدقيقة والنادرة باســـتخدام أحدث 
التقنيـــات الطبيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تقديـــم أعلى 
المقدمـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  مـــن  مســـتوى 
ومحافظـــات  مـــدن  جميـــع  فـــي  للمســـتفيدين 
الســـعودية . وهـــو يدعـــم 130 مستشـــفى حـــول 
المملكـــة ويقدم أكثر من 30 خدمة تخصصية وقد 
وصل عدد المســـتفيدون حتـــى ا�ن 58550 وطاقته 

االستيعابية خالل العام تصل لـ400+ ألف مستفيد.
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يعتبر المستشـــفى من المبـــادرات ذات ا¥ولوية في برنامج تحول 

القطـــاع الصحي التي تخدم الرؤية وتعـــزز ثقافة الطب االفتراضي 

فـــي الجهات الصحية وتقـــدم أفضل الخدمات الصحيـــة االفتراضية 

على المستوى الوطني والعالمي. 
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المستشفى يهدف إلى:

تعزيــــز الرعــاية 
الصحيـــــــــــــــــــة 
االفتراضيـــــــــــــة

تحقيق االبتكـار 
فـــــي القطـــــاع 
الصحـــــــــــــــــــي 

الموارد  تنميـــة 
وتحقيــــــــــــــــــق 
االستدامـــــــــــــة

تحقيـــــــــــــــــــــق 
لتميــــــــــــــــــــــز  ا
سســـــــي لمؤ ا
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مستشفى صحة االفتراضي يساهم في:

تسهيل الحصول 
على الخدمـــــات 
لصحيــــــــــــــــــــة  ا
التخصصيـــة في 
المناسب  الوقت 
منـــاطق  لكافــة 
لمملكـــــــــــــــة ا

تمكيـن التحـول 
الرقمـــــي مـــــن 
خـــــــالل دعـــــــــم 
االبتكـــــــــــــــــــــار 
واستخـــــــــــــدام 
التقنيــــــــــــــــــات 
الحديثــــــــــــــــــــة

تعزيــــــز كفـــاءة 
ا´نفــــــــاق بمـــــــا 
يضمـــن تحقيـــق 
لتنميــــــــــــــــــــة  ا
وا´ستدامـــــــــــة

المســاهمة في 
المعرفــة  نقــــــل 
وتبـــــادل الخبرات 
لزيـــــادة جـــــــودة 
وكفاءة الخدمات 
لصحيــــــــــــــــــــة ا
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 االستشـــــــارات
 الطـــــــــــــــــــارئة
والحــــــرجـــــــــة

 العيــــــــــــــــادات
التخصصيـــــــــــة

للجــــــــــــــــــــان  ا
 متعــــــــــــــــــددة
التخصصـــــــــات

 الخدمـــــــــــــــات
لطبيــــــــــــــــــــة  ا
المســـــــــــــاندة

 خدمـــــــــــــــــــات
 الرعــــــايــــــــــــــة
المنــــزليــــــــــــة

الخدمات التخصصية في مستشفى صحة االفتراضي:
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االستشارات الطارئة والحرجة
السكتات الدماغية االفتراضية

الجوالت اليومية االفتراضية للرعاية الحرجة

العيادات التخصصية

أمراض الدم

الطب النفسي

أمراض الكلى

 الغدد الصماء وأمراض السكري

ا¥مراض الوراثية واالستقالبية

الشيخوخة 

التأهيل الطبي

أمراض القلب

اللجان متعددة التخصصات
فريق القلب االفتراضي

فريق السكري االفتراضي

علم ا¥مراض االفتراضي
الخدمات الصيدالنية االفتراضية

خدمات الرعاية المنزلية
المستشفى المنزلي

المراقبة االفتراضية لمرضى فشل القلب

فريق أمراض النفس االفتراضي

الخدمات الطبية المساندة
ا¥شعة االفتراضية



فريــــــــق القلــــــــب 
االفتراضـــــــــــــــــــي 

فريـــــق السكـــري 
االفتراضـــــــــــــــــــي

فريــــــــق أمــــــراض 
النفـــــــــــــــــــــــــــس 
االفتراضـــــــــــــــــــي

يجتمع استشاريون وخبراء من تخصصات دقيقة متعددة مختلفة 
لمراجعـــة الحاالت التـــي تم تحويلها من منشـــآت صحية متعددة 
وتحتاج رأي استشـــاري متخصص لتقديـــم التوصيات مع إمكانية 
الوصـــول إلى التفاصيـــل المتعلقة بالمريـــض وتكوين رأي طبي 

فوري بشأنه

اللجان متعددة التخصصات االفتراضية
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المراقبـــــــــة االفتراضيــــــــة المستشفـــــى المنزلــــي
لمرضــــى فشـــــل القلـــب

- متابعـــة عالمات المرضى الحيوية من المنزل وتســـجيلها بمنصة إلكترونية في 

مستشفى صحة االفتراضي ليتم متابعتها من قبل فريق طبي متخصص 

 Áتقديم جولة يومية للمرضى من االستشاري المتخصص افتراضي -

- تقديـــم خدمة المراقبـــة المتقدمة لمرضى فشـــل القلب من المنـــزل من خالل 

متابعـــة عالمتهم الحيوية بتقنيـــات مبتكرة ليتم عرضها فـــي منصة إلكترونية 

بمستشـــفى صحـــة االفتراضـــي ويتـــم متابعتهـــا مـــن قبـــل فريق طبـــي بقيادة 

استشاري متخصص على مدار الساعة

خدمات الرعاية المنزلية
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توفير موعـــد في العيـــادة االفتراضيـــة المتخصصة لتقديم 

الخدمـــة للمرضـــى الذيـــن تـــم تنســـيق الموعـــد لهم من 

منشـــآت صحية أخـــرى عبـــر برامـــج مختلفة مثـــل (برنامج 

العيادات االفتراضية المشتركة، برنامج ا´حاالت االفتراضية)

العيادات التخصصية االفتراضية 
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الذكاء 
االصطناعي

13

يســـاهم الذكاء االصطناعي في إعطاء أولوية للفحوصات 
التي تســـتدعي تدخـــل طبي عاجل، وذلك عبر اســـتخدام 
خوارزميات في التصوير الطبي، ويتم اختبارها على حاالت 
كالجلطـــات الدماغيـــة في فحـــوص ا¥شـــعة المقطعية، 
وا¥مراض الصدرية في فحوص ا¥شـــعة السينية؛ مما يرفع 
جودة عمل الطبيب المعالج للحالة ويجعل دقة تشـــخيص 

ا¥مراض المستهدفة تصل لـ 95% .



14

الواقع
المــعـــــــزز

الواقـــع المعـــزز المصحوب بالنقـــل المباشـــر للعمليات 
الجراحية يهدف لتقديم المشورة للجراح اثناء الجراحة ونقل 
المعرفـــة والخبرة ما بيـــن ا¥طباء في الجراحـــات المعقدة 
وذلك من خالل منصة إلكترونية تمكن ا´ستشـــاريين من 
توجيـــه الجراحيـــن با´جراء المناســـب حيث اســـهمت هذه 
التقنية في رفـــع جودة الخدمات المقدمة وتقليل نســـبة 

ا´حاالت بين المناطق.
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انترنت 
االشـــيـــــــاء

خدمـــة مراقبة المرضى عن بعد بإســـتخدام تقنية إنترنت 
ا¥شـــياء والتي تعتمد على أجهزة إلكترونية يســـتخدمها 
المريض لمتابعة المؤشرات الحيوية وإرسال تنبيهات فورية 
للطاقـــم الطبي في حـــال وجود أي قراءات ســـلبية بهدف 
التدخل العاجل لتالفي حدوث أية مضاعفات وتقديم الرعاية 

الالزمة بالوقت المناسب.



المستشفيات المرتبطة بمستشفى صحة االفتراضي

130 مستشفى

جازان

الباحة

عسير

بيشة 

نجران

مكة

الطائف

الرياض

االحساء

الدمام

الحدود
الشمالية

القصيم

عرعر

الجوف

تبوك

المدينة

العال

جدة

ينبع
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