
أنا ال أعمل يف املقر الرئيسي للوزارة، فهل أملك أي فرصة أللعب دورا مهما 
يف هذا النظام؟ 

نعم بالطبع، فنحن نتطلع لإن�شاء قياد�ت يف مناطق �لتطبيق و�أولها منطقة مكة �ملكرمة، حيث �أن 
هذه �لقياد�ت �شتخ�شع للتدريب مما ميكنها من لعب دور جوهري �أثناء تطبيق �لنظام.

يف أي مرحلة نحن فيها اآلن و متى ستنتهي و ما الذي سوف يتم حتقيقه يف 
هذه املرحلة ؟

نحن �لآن يف �ملرحلة �لأوىل، و�لتي �شوف ت�شتمر حتى نهاية يونيو 2012م. قبل نهاية هذه �ملرحلة 
�ملهام وجتهيز  توزيع  و  وتدريبها  ت�شكيل جمموعات عمل خمتلفة  و  وتعريبه  �لنظام  تكوين  �شيتم 
خطط �لت�شال. و�شوف يتم تطبيق �لنظام �أول يف منطقة مكة �ملكرمة بعد تقييم �لبنية �لتحتية 

�للكرتونية �ملطلوبة و�إنهاء فح�ص �لقبول من جهة �مل�شتخدم للنظام 
User Acceptance Test ( UAT)

كموظف بوزارة الصحة، كيف سيؤثر تطبيق هذا النظام على عملي  ؟ 
�شوف يعمل تطبيق نظام ح�شن على �مل�شاعدة يف �لتقليل من �لإجر�ء�ت �لورقية و توفري معايري 
مهار�تهم  من  يزيد  و  �ملوظفني  عند  و�لطبية  �ل�شحية  �ملعلومات  م�شتوى  يرفع  مما  للعمل،  �أدق 

�لعملية و �ل�شخ�شية.

ما هو متوقع مني ؟
�إذ� كنت يف �إحدى �ملر�فق �ل�شحية �لتي يتم فيها تنفيذ نظام ح�شن فنحن بحاجة �إىل تعاونكم 

و دعمكم �مل�شتمر.

هل سيتم تدريبي؟ 
نعم، �شيتم توفري �لتدريب جلميع �لأ�شخا�ص �لذين ي�شتخدمون نظام ح�شن، و�شوف يكون �لتدريب 

م�شممًا لتلبية �لحتياجات �ملحددة لك �شمن مهامك.

من سوف يتوىل تدريبي؟
�شوف يتم توفري مدربني مرخ�شني للقيام بالتدريب يف �ملر�فق �لتي �شوف ت�شتخدم نظام ح�شن.  

من سوف يتوىل تدريب املدربني؟
�لتالية  �ملجموعات  �أما  متخ�ش�شني،  متدربني  يد  على  �ملدربني  من  جمموعة  �أول  تدريب  �شيتم 

ف�شوف يتم تدريبهم من قبل مدربي �لوز�رة �و �ملديريات. 

متى سيتم التدريب؟ 
�ملعلومات  كل  على  �لعاملني  ح�شول  ي�شمن  مبا  �لتطبيق  من  وجيزة  فرتة  قبل  �لتدريب  �شيتم 

�ل�شرورية ل�شتخد�م نظام ح�شن.   

كيف سيتم إعالمي باألنشطة املتعلقة بتنفيذ تطبيق نظام حصن ؟
�شوف يتم توفري ن�شر�ت ومو�د �إعالمية ب�شكل منتظم على موقع وز�رة �ل�شحة. كما �شيقدم م�شروع 
نظام ح�شن و�شائل �ت�شال �أخرى مبا يف ذلك �جتماعات ميد�نية و ر�شائل �إلكرتونية وغريها من 

و�شائل �لت�شال.  

كيف ميكنني احلصول على مساعدة فورية أثناء استخدام نظام حصن؟ 
�أربعة  هناك  و�شيوجد  �ملتكررة.  �لأ�شئلة  �أيقونة  مثل  م�شاعدة  تعليمات  نظام ح�شن  يتوفر �شمن 
م�شتويات من �لدعم طبقا لطبيعة �مل�شكلة. و�شيتم توفري �ملزيد من �ملعلومات �مل�شاعدة حول جميع 

م�شتويات �لدعم �ملتاحة مع �لقرت�ب من تاريخ تطبيق �لنظام.

كيف سيضمن نظام حصن سرية معلومات املرضى ؟ 
�لت�شريعات  و  للقو�نني  وفقا  �لطبية  �لعميل  معلومات  خ�شو�شية  حماية  على  ح�شن  نظام  يقوم 
�ملحلية �خلا�شة باأمن معلومات �ملر�شى يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. ويف حالة وقوع وباء،هناك 
�حتمالية �أن يحدث تبادل للمعلومات �ل�شخ�شية للعميل بني خمتلف �لخت�شا�شات، ولكن هذ� لن 

يحدث �إل يف ظل ظروف و�شروط حمددة بو�شوح تام.  

هل من املمكن تكرار بيانات املرضى، وهل النظام قادر على كشفها؟
ف خا�ص بكل مري�ص.و �إذ� مت �إدخال بيانات  مينع نظام ح�شن تكر�ر بيانات �ملر�شى باإعطاء ُمعرِّ

متكررة للمري�ص فاإن �لنظام يقوم مبنع ذلك و حتذير �مل�شتخدم. 

كيف سيضمن النظام خدمة مستمرة و غري متقطعة  ؟
�شيكون هنالك ثالثة بنوك للبيانات، ففي حال ف�شل �أحدها �شيتم ��شرتجاع �لبيانات من �لآخر.

إذا كنت بحاجة إىل مزيد من املعلومات، من اسأل؟ 
ويف  �لن�شر�ت  يف  �ل�شحة،  وز�رة  موقع  يف  و�ل�شتف�شار  �لتو��شل  معلومات  بتوفري  نقوم  �شوف 
و�شائل  با�شتخد�م  �أي�شا  نقوم  تاأكيدها �شوف  و  �ملعلومات  توفر  وبعد  و�لأجوبة.  �لأ�شئلة  حتديثات 

�ت�شال �أخرى ل�شمان مو��شلة تقييم �ملعلومات و�شيتم توزيعها قريبًا. 
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ما هو نظام الصحة العامة  ملراقبة و إدارة األمراض ؟ 
Public Health Solutions For Diseases Surveillances And Management (PHSDSM)  

هو �لنظام �للكرتوين �ملتكامل ملر�قبة �لأمر��ص �ملعدية  و �ملتف�شية بحيث يوفر للعاملني يف �ملجال �ل�شحي 
ُطور  �لتي متكنهم من تقدمي م�شتوى عال من �خلدمات �ل�شحية.  �لدقيقة  �ملعلومات  �لقر�ر  �أ�شحاب  و 
هذ� �لنظام يف كند� كردة فعل لإحتو�ء �لإلتهاب �لرئوي �لالمنطي �حلاد )�ل�شار�ص(، وللحاجة �مل�شتمرة 
للمر�قبة و�حلد من �نت�شار �لأمر��ص �ملعدية كالإنفلونز�، و كذلك متابعة �لتطعيمات. كما يقدم �لنظام 

خدمات و بر�مج للمحافظة على �ل�شحة �لعامة و رعاية �ل�شحة �لأولية. 

علمًا �إن هذ� �لنظام يت�شم باملرونة ليتنا�شب مع متطلبات �لرعاية �ل�شحية �لتي تختلف باختالف �ملنطقة 
�جلغر�فية، وحاليًا �لنظام يحتوي على عدة وحد�ت كما �شت�شاف له وحد�ت جديدة يف �مل�شتقبل.   

هل سيتضمن نظام حصن جميع الوحدات يف نظام الصحة العامة  ملراقبة و 
إدارة األمراض   ؟ 

كال، �لوحد�ت �ملتفق عليها يف �ملرحلة �لأوىل لربنامج ح�شن هي: 
• تق�شي �لأمر��ص �ملعدية و�لوبائية.	
• تف�شي �لأمر��ص �لوبائية.	
• �لتطعيمات و �للقاحات.	
• خمزون مو�د �للقاحات و �لتطعيمات.	
• تنظيم و�إد�رة �لعمل.	
• �لتبليغ.	
• تقارير �ل�شحة �لعامة. 	

ملاذا تبنت وزارة الصحة تنفيذ نظام حصن ؟  
�ملتكاملة و�ل�شاملة  يدعم  نظام ح�شن حتقيق روؤية وز�رة �ل�شحة وهي توفري �لرعاية �ل�شحية 
لتكون  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لعامة  �ل�شحة  مبعايري  و�لرتقاء  �لعاملية.  �مل�شتويات  لأعلى 
�ململكة  يف  �لإلكرتونية  لل�شحة  �لإ�شرت�تيجية  �لروؤية  حتقيق  �إىل  عاملي.بالإ�شافة  �شحي  معيار 

�لعربية �ل�شعودية. 

كما يدعم  تنفيذ نظام حصن بعض من أهداف وكالةالوزارة للصحة العامة يف 
وزارة الصحة وهي كما يلي :  

• حت�شني خمرجات �ل�شحة �لعامة من خالل رفع معدلت �لتغطية للتطعيمات و�حلد من ن�شبة 	
�لإ�شابة بالأمر��ص و�لوفيات. 

• حتديد م�شاكل �ل�شحة �لعامة وتخ�شي�ص �ملو�رد �ل�شرورية و�ملنا�شبة حللها . 	
• ��شتئ�شال 	 على  و�مل�شاعدة  و�لوبائية  �ملعدية  �لأمر��ص  ملكافحة  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 

بع�ص �لأمر��ص �لوبائية. 
• جمع �ملعلومات �خلا�شة بال�شحة �لعامة ح�شب معايري ثابتة مما يرفع من جودة  نظم �لتبليغ 	

و�لتدخل �ل�شريع يف �لوقت �ملنا�شب. 
• �ل�شلة 	 ذ�ت  و�جلهات  �ل�شحة  لوز�رة  �لتابعة  �ل�شحية  �ملن�شاآت  بني  �لتكاملي  �لعمل  تعزيز 

لتحقيق �شهولة �لأد�ء و�شرعة �تخاذ �لقر�ر مما يرفع من م�شتوى �ل�شحة �لعامة قي �ململكة. 
• ملكافحة 	 �خلليجي  و�لربنامج  �لإلكرتونية  �ل�شحة  تطوير  يف  �ل�شحة  وز�رة  مبادرة  مو�كبة 

�لأمر��ص �ملعدية و�ل�شيطرة عليها.     

ما هي اإليجابيات املتوقعة من تنفيذ نظام حصن: 
• �لعالجيني 	 �لأطباء  منها  ي�شتفيد  وطنية  معلومات  �شبكة  على  و�ملر�جعني  �ملر�شى  كل  و�شع 

و�لوقائيني على حد �شو�ء وتكون نو�ة للعمل �ل�شحي و�لعلمي �حلديث. 
• و�حل�شول 	 �مل�شتخدم  من  ُمعرفة  مناذج  �إن�شاء  طريق  عن  �لنظام  تكييف  على   �لقدرة 

على �لتقارير. 
• مركزية 	 خ���الل  م��ن  و�مل�����ش��ارك��ني  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة  م��وظ��ف��ي  فعالية  و  �إن��ت��اج��ي��ة   حت�شني 

�لإد�رة و�ل�شجالت.
• زيادة  دقة و فعالية �لتكلفة من خالل ��شتخد�م مقدمي �خلدمات �ل�شحية للتقنية �لإلكرتونية.	
• �إد�رة 	 �لفا�شية،  حتديد  �حلالة،  �إد�رة  على  �لقدرة  خالل  من  �ملر�ص  تف�شي  �إد�رة  حت�شني 

�للقاحات و �إد�رة �لت�شالت. 

ما أهمية نظام حصن؟   
ي�شاعد نظام ح�شن يف توحيد �لعمليات و�لنماذج و �لتقارير �ل�شحية يف �ململكة باأكملها و�لذي 
بدوره �شيزيد من دقة �لبيانات و يقل�ص �لختالف يف ر�شدها بني �ملناطق و�ملر�فق �لتابعة لوز�رة 
من  �لكثري  يف  �ملعامالت  �شري  طريقة  �أن  حيث  حاليا  �لو�شع  من  �لعك�ص  على  وذلك  �ل�شحة. 
مر�فق وز�رة �ل�شحة �إما غري �آلية �أو �آلية ب�شكل جزئي. كما �أن �حل�شول على �ملعلومات �ل�شحية 
من  �لكثري  يتطلب  ومر�جعتها  �لأخطاء  من  �ملزيد  ت�شبب  ورقية  عمليات  يتطلب  و�لإح�شائيات 

�جلهد مما يعقد ويوؤخر عملية ��شرتجاع �ملعلومات و �لتحقق منها.  
هل نظام حصن مرن ؟      

يت�شم ت�شميم نظام ح�شن باملرونة، �إذ ي�شمح بتطوير �لربنامج مع �لتغري�ت يف ممار�شات �ل�شحة 
�لعامة و �ل�شيا�شات و �لبحوث. كما يجمع �لنظام متطلبات �لعاملني يف جمال �ل�شحة �لعامة يف 

تطبيق و�حد مرت�بط على �شبكة �لإنرتنت.
ومن عنا�صر املرونة الرئي�صية لنظام ح�صن: 

• �مل�شتخدم 	 من  لتعبئتها  وجاهزة  �لنظام  على  ومثبتة  م�شبقا  معدة  مناذج  �لنظام   يوفر 
)على �شبيل �ملثال منوذج للحمى �ل�شوكية(. 

• حالت 	 حول  جديدة  معلومات  لإدخال  جديد  تبليغ  منوذج  تكوين  للم�شتخدم  �لنظام  يتيح   
�شحية مل يتم ر�شدها من قبل يف �لنظام، وجلمع بيانات مبا يتنا�شب مع �حتياجات �ملنطقة 

�أو �لربنامج �أو �حلالة. 
•  ي�شمح نظام ح�شن لأ�شحاب �ل�شالحيات من �مل�شتخدمني �لإطالع على �لتقارير، مناذج 	

لنظام ح�شن.  �لأعمال  �ل�شتفادة من جمال عر�ص  �لبيانات من خالل  و��شتخر�ج  �لتبليغ 
(Business Object Universes).

هل سوف يتم تنفيذ نظام حصن على جميع مرافق وزارة الصحة  ؟
يف �ملرحلة �لأوىل �شوف يتم تنفيذ نظام ح�شن على بع�ص �ملر�فق �ل�شحية يف منطقة مكة �ملكرمة. 
ويف مر�حل لحقة �شوف يتم تنفيذه �إن �شاء �هلل على جميع �ملر�فق �ل�شحية �لتابعة لوز�رة �ل�شحة. 

هل سيتم تطبيق نظام حصن يف مرافق وزارة الصحة فقط  ؟
�إن �له���دف �لرئي�شي جلمي���ع �لقطاعات �ل�شحية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودي���ة هو �لرتقاء بال�شحة 
 �لعام���ة. لذل���ك تتطل���ع وز�رة �ل�شح���ة للتع���اون �مل�شتقبلي م���ع جمي���ع �لقطاعات �ل�شحي���ة �لأخرى

 لال�شتفادة من تفعيل نظام ح�شن.
هل سيكون النظام باللغة االجنليزية فقط؟
�شيكون �لنظام متوفر� بلغتني : �لعربية و �لجنليزية. 

ما هو نظام حصن؟
هو عبارة عن تطبيق مرت�بط و مرن على �شبكة �لإنرتنت 
�شينفذ يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية. وهو �لن�شخة �ملعدة 
�لأمر��ص  �إد�رة  و  ملر�قبة  �لعامة   �ل�شحة  نظام  من 
و�لأوبئة لتتنا�شب مع متطلبات وز�رة �ل�شحة يف �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية .   


