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كلمة الوزير

الشؤون  ومديريات  الصحة  وزارة  به  قامت  ملا  موجزاً  يمثل  التقرير  هذا 

وإنجازات  نشاطات  من  اململكة  مناطق  مختلف  يف  لها  التابعة  الصحية 

طيلة عام 1431هـ. 

وبحمد الله تعاىل فقد كان العام املايض عاماً متميزاً وحافالً بالكثري من 

الربامج التي تم استحداثها ملواجهة املرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع 

الرعاية الصحية يف اململكة،  وهي مرحلة ال تمر بها وزارة الصحة فقط 

والخاصة، وذلك  منها  الحكومية  األخرى  الصحية  القطاعات  كافة  وإنما 

للمواطنني  الصحية  الرعاية  ملتطلبات  االستجابة  يف  االستمرار  سبيل  يف 

واملقيمني وخاصة فيما يتعلق بأسلوب اإلدارة والتمويل.

فيها  الواحد  يكاد  ال  وعديدة  متنوعة  اليوم  العالم  يف  الصحية  األنظمة  إن 

يشبه اآلخر، ذلك ألن النظام الصحي يف أي بلد انما هو انعكاس ملتغريات 

عليها  يقوم  التي  السائد،  والطريقة  االجتماعي  الوضع  من  تنبع  كثرية، 

السائدة  السياسية  والرؤية  ذاك،  او  البلد  لهذا  واالقتصادي  املايل  البناء 

حول الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني واملقيمني والهدف منها، غري أن 

هناك دائماً قاسم مشرتك بني كل األنظمة الصحية املتقدمة يف العالم،  لعل 

من اهمها سعيها جميعاً نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة واملتكاملة 

تكلفة  اإلمكان، وذات  عادلًة قدر  التغطية  تلك  تكون  املواطنني، وأن  لكل 

معقولة للدولة واملواطن ليس فيها شح او تقصري وليس فيها يف املقابل 

هدر للموارد أو استنزاف للطاقات.

تؤدي  وهي  السابقة  العوامل  تلك  كل  الحسبان  يف  تأخذ  الصحة  ووزارة 

يف  الصحية  الخدمات  من   )%60( عن  يزيد  ما  وتوفري  تقديم  يف  مهمتها 

القيادة  توجهات  عليه  نصت  ما  تطبق  إنما  ذلك  يف  وهي  اليوم،  اململكة 

العليا الحكيمة تجاه صحة املواطن واعتبارها من أولويات الدولة،  فقد 

نصت املادة السابعة والعرشون من النظام األسايس للحكم عىل أن الدولة 

)تكفل حق املواطن وأرسته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة 
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وتدعم نظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات واألفراد عىل اإلسهام 

يف األعمال الخريية(،  ونصت املادة الحادية والثالثون عىل ما ييل: )تعنى 

الدولة بالصحة العامة،  وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن(. 

إن هذا الكتاب الذي يجمع بني دفتيه خالصة ما قامت به وزارة الصحة 

يف عام مىض إنما يرمي إىل جملة من األهداف التي يأتي يف مقدمتها توفري 

انجازه  تم  فيما  التأمل  الوزارة  املسؤولون يف  خاللها  من  يستطيع  وثيقة 

أثناء عام مىض وتحليل ما فيه من معطيات ونتائج. 

وهو كذلك كتاب تهديه الوزارة اىل كافة افراد املجتمع الذي تعمل الوزارة 

من خالله ومن اجله وملصلحته،  وهو إنما يعرب عن نهج تثابر الوزارة يف 

السري عليه، ذلك هو الشفافية واملصارحة والرشاكة الفعلية مع املجتمع،  

عمل  من  به  نقوم  ما  عىل  الجمهور  اطالع  من  الرشاكة  تلك  تقتضيه  وما 

متواصل سينعكس علينا جميعاً إن سلباً أو إيجاباً.

إن وزارة الصحة اليوم تشهد نقلة نوعية كبرية ال تخطئها العني املتفحصة 

أن  نرجو  التي  والربامج  املشاريع  من  العديد  تتضمن  نقلة  الواعية، وهي 

تظهر آثارها الطيبة يف القريب العاجل، وتتضمن كذلك الكثري من الربامج 

لتؤتي  طويلني  وجهد  وقت  إىل  بطبيعتها  تحتاج  التي  األخرى  واملبادرات 

املؤسيس  العمل  منهج  إرساء  مثالً  تستهدف  التي  فالربامج  ثمارها،  

يف  تطبيقها  يمكن  ال  االرتجايل  الفردي  لألسلوب  كبديل  املنظم  الجماعي 

أية منشأة مهما كربت او صغرت بني عشية وضحاها،  كما ال يمكن مثالً 

أالف  يغطي  االلكرتونية  والصحة  املعلومات  لتقنية  فعال  نظام  تأسيس 

غضون  يف  واملختربات  الدم  وبنوك  األولية  الرعاية  ومراكز  املستشفيات 

تغيريه  أنفسنا  عىل  آلينا  مما  الكثري  ذلك  عىل  وقس  شهور،  أو  أسابيع 

مع  الوزارة  هذه  مسؤولية  بتحمل  لترشفنا  األول  اليوم  منذ  وإصالحه 

إخوان لنا سبقونا إىل ذلك.

إن وزارة الصحة مدركة تماماً بأن املواطن إنما يتطلع إىل الحصول عىل 

الرعاية الصحية عند الحاجة إليها بدون تأخري أو تأجيل،  ويريد كذلك أن 

تكون تلك الرعاية آمنة ورسيعة وذات مستوى جيد من الجودة والكفاءة،  

أن  عىل  تستطيع،  وعازمة  ما  بكل  املطلب  ذلك  بتحقيق  ملتزمة  والوزارة 

تصبح مستشفياتها ومرافقها يف املستقبل القريب بإذن الله عىل مستوى 

خادم  لدن  من  ينقطع  ال  دعم  ظل  يف  يتوقعونه  وما  املواطنني  تطلعات 

الحرمني الرشيفني يحفظه الله وحكومته الرشيدة.

الله  من  راجياً  الكتاب،  هذا  صفحات  لقراءة  اآلن  الكريم  القارئ  اترك 

الوطن  هذا  بقاع  كل  يف  املريض  خدمة  من  نتمكن  حتى  والعون  التوفيق 

الحبيب،  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير الصحة

د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة

كلمة الوزير
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إستهالل

أنشئت  املكرمة  مكة  يف  واإلسعاف  العامة  للصحة  صغرية  مديرية  من 

تعد  للصحة  وزارٍة  إىل  /1926م  1344هـ  عام  يف  كريم  ملكي  بقرار 

اليوم من اكرب وزارات الصحة يف العالم اجمع،  مسرية تمتد منذ توحيد 

اململكة عىل يد جاللة املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

العربية  اململكة  يف  الصحية  الخدمات  مسرية  هي  تلك  ثراه،   الله  طيب 

السعودية.

وكان  واإلسعاف  العامة  الصحة  مديرية  بإنشاء  آنذاك  املليك  أمر  صدر 

من أهم واجباتها:

- االهتمام بصحة الفرد أوالً.

- االهتمام بصحة البيئة وتأسيس البلديات.

- االهتمام بصحة الحجاج واملسافرين براً وبحراً عرب اململكة.  

- إصدار أنظمة صحية معرتف بها دولياً.

نظام  أول  صدر  1347هـ،  العام  يف  أي  أخرى،  سنوات  ثالث  وبعد 

األنظمة  ذلك  بعد  وتوالت  والصيدلة،  الطب  ملهنتي  الطبية  للرخص 

جمعية  نظام  فيه  صدر  الذي  1354هـ  عام  حتى  الصحية  والتعليمات 

االسعاف الخريية )الهالل األحمر( بصفتها تابعة ملديرية الصحة العامة 

التي ارتبطت آنذاك بوزارة الداخلية. 

اململكة  يف  الصحية  الخدمات  تطور  حقب  من  التالية  الحقبة  جاءت  ثم 

1370/8/26هـ  يف    8697/5/11 رقم  امللكي  القرار  صدر  حينما 

الصحة،  وزارة  إىل  واإلسعاف  الصحة  مديرية  بتحويل  قىض  والذي 

ريـال، ومنذ  ماليني  ستة  بمبلغ  لها  رسمية  ميزانية  أول  عىل  واملصادقة 

ذلك الحني مرت الوزارة بعدة مراحل من التطور اإلداري والفني، ففي 

باملوافقة  اإلداري  لإلصالح  العليا  اللجنة  قرار  صدر  هـ   1380 عام 

األوىل  عامة:  مديريات  ثالث  تضمن  الذي  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  عىل 

املالية  للشؤون  والثالثة  العالجية،  للصحة  والثانية  الوقائية،  للصحة 

يرتبط  الذي  الوزارة  عام  بمدير  الثالث  املديريات  وترتبط  واإلدارية، 

أخرى  إدارات  قلية  بسنوات  بعدها  أنشئت  كما  الصحة،  بوزير  مبارشة 

هذا  ظل  الطبي، ويف  والتموين  الدولية،  واملشاريع، والصحة  للتخطيط، 

التطور املايل واإلداري والفني عملت الوزارة عىل االرتقاء بكافة الخدمات 

لها  املخصصة  بامليزانيات  ذلك  يف  مستعينة  والعالجية،   منها  الوقائية 

عام  ويف  مطرد،  بشكل  تتزايد  كانت  والتي  للدولة  العامة  امليزانية  من 

بها،   تقوم  التي  واملهام  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  تعديل  تم  1388هـ 

وبدأت الوزارة تطوير أقسامها ملواكبة خطط التنمية الخمسية الطموحة،   

الطبية  والرعاية  العالجية  الخدمات  عىل  منصبا  البداية  يف  الرتكيز  وكان 

-1395( الثانية  التنمية  خطة  وخالل  والحقا  باملستشفيات،   الثانوية 

ضد  الوقائية  الخدمات  عىل  كذلك  الرتكيز  بدأ  تالها،  وما  1400هـ( 

الصحية  الرعاية  خدمات  يسمى  عما  الحديث  وبدأ  املعدية،   األمراض 

عام  يف  آتا  آملا  اتفاقية  عىل  آنذاك  اململكة  وقعت  أن  بعد  ، خاصة  األولية 

أساسية  كإسرتاتيجية  األولية  الصحية  الرعاية  اعتمدت  والتي  1978م 

لتحقيق هدف الصحة للجميع بحلول عام 2000م.

ومنذ الخطة الخمسية األوىل )1390 -  1395 هـ( وحتى نهاية الخطة 

الخمسية الثامنة )1425 -1430هـ( ، حققت اململكة خالل أربعني عاما 

من التنمية املتواصلة انجازات عمالقة عىل كافة األصعدة، وشهد القطاع 

كبرية  نقلة  الصحة  وزارة  معه  عاشت  كبرياً،  تطوراً  بالتحديد  الصحي 

للرعاية  مركزاً  ثالثني  من  لها  التابعة  الصحية  املرافق  عدد  معها  ارتفع 
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يف  املوظفني  من  مئات  وبضعة  مستشفى  عرش  وأحد  األولية  الصحية 

للرعاية الصحية األولية  عام )1365هـ( إىل ما يتجاوز )2086( مركزاً 

و)244( مستشفى تضم أكثر من )34000( رسير ويقوم عليها حوايل 

)240( ألف  موظف بحلول عام )1431هـ(.

عبدالعزيز   بن  عبدالله  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  عهد  يف  واليوم 

يحفظه الله،  تشهد وزارة الصحة نقلة نوعية ال تخطئها العني،  يساندها 

يف ذلك دعم كبري من املليك املفدى، وال أدل عىل ذلك من مقولته يف أكثر من 

مناسبة بأن »صحة املواطن اغيل لدي من أي يشء«، ومن جانبها قامت 

والربامج  اإلدارات  من  العديد  باستحداث  املاضيني  العامني  يف  الوزارة 

وأساليب العمل الجديدة القائمة بشكل أسايس عىل أسلوب العمل املؤسيس 

ومراقبته، سواًء عىل  األداء  لقياس  واضحة  منهجية  عىل  املنظم، واملعتمد 

املنهجية  لها،   وهي  التابعة  الصحية  املرافق  او  نفسها  الوزارة  مستوى 

كال  املسؤول  لتمكني  وذلك  الرشيدة  الحكومة  توجيهات  إليها  دعت  التي 

حسب موقعه من متابعة ما أوكل اليه من عمل ومن ثم محاسبة املقرص 

ومكافأة املحسن، وهذه كلها ادوات  تهدف الوزارة من ورائها اىل تحسني 

لها  التابعة  الصحية  واملرافق  الصحية  الشؤون  ومديريات  الوزارة  اداء 

وتحسني  للمواطنني  املقدمة  الصحية  الخدمات  جودة  مستوى  ورفع 

معايري سالمة املرىض وجعل وزارة الصحة محط أنظار للكوادر الصحية 

ذات التأهيل العايل.

التي  واملبادرات  الربامج  تلك  أبرز  نستعرض  القادمة  الصفحات  وعرب 

املرىض، وإدارة  عالقات  برنامج  املايض، مثل  العام  خالل  الوزارة  تبنتها 

الصحية  الرعاية  الرسيرية، وبرنامج  املتابعة  املوظفني، وبرنامج  حقوق 

يأتي  كله  وهذا  الواحد،  اليوم  وجراحة  األرسة،  إدارة  وبرنامج  املنزلية، 

العرش  للسنوات  اإلسرتاتيجية  خطتها  بإعداد  الوزارة  قيام  مع  متزامناً 

القادمة )1431هـ - 1440هـ(. 

بها من خالل محورين  املناطة  باملهام  اليوم  الصحة  تقوم وزارة 

أساسني هما:

وخدمات  العالجي  الطب  خدمات  تحتها  وتندرج  التنفيذية:  الشؤون 

العديد  منها  كال  ويتبع  الدم،  وبنوك  املختربات  وخدمات  الوقائي  الطب 

األولية،   الصحية  الرعاية  بخدمات  مجملها  يف  تعنى  التي  اإلدارات  من 

الوقائية،   الصحة  وخدمات  املتخصصة،   الصحية  الرعاية  وخدمات 

واإلرشاف  والتغذية،  الطبي،  والتأهيل  الدم،  وبنوك  املختربات  وخدمات 

عىل القطاع الطبي الخاص.  

وإعداد  والبحوث،   التخطيط  إدارات  ويتضمن  والتطوير:  التخطيط 

الجودة،   وضمان  املعلومات،   تقنية  وخدمات  العاملة،   القوى  وتطوير 

والعديد من اإلدارات األخرى التي يتمحور عملها حول األعمال التخطيطية 

والتطويرية والبحثية والتدريبية.

وتتبع الوزارة ثالث عرشة مديرية عامة للشئون الصحية موزعة حسب 

الصحية  الخدمات  تقديم  عىل  اإلرشاف  بمهام  تقوم  اإلدارية،  املناطق 

العامة  املديريات  تتفرع عن بعض  كما  لها،  التابعة  اإلدارية  املناطق  يف 

سبع مديريات اصغر تعمل عىل مساندة املديريات العامة يف تنفيذ املهام 

املناطة بها يف كل منطقة.

إستهالل
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أواًل: خدمات الطب العالجي 
يتزايد سكان اململكة العربية السعودية وفق معدالت نمو عالية تصل يف 
املتوسط إىل )3٫2% سنويا(، وهو معدل يتخطى املعدل العاملي الذي بلغ 
إلحصاءات  ووفقاً  و2010م،  2005م  عامي  بني  الفرتة  خالل   )%1،2(
مليون  وعرشين  سبعة  يتجاوز  اململكة  سكان  تعداد  فإن  1431هـ  عام 
عام  بحلول  نسمة  مليون   )37( حوايل  إىل  وصوله  املتوقع  ومن  نسمة،  
كل  عىل  ضغطاً  يشكل  املرتفع  السكاني  التزايد  ان  ومعلوم  1440هـ، 
بتقديم  املعنية  تلك  وخاصة  الحكومية  والوزارات  والهيئات  األجهزة 

خدمات مبارشة اىل السكان كوزارة الصحة وغريها.

ان التزايد السكاني املشار اليه يعني يف النهاية ارتفاع الطلب عىل خدمات 
الرعاية الصحية،  ال سيما مع ارتفاع نسبة الفئات العمرية فوق الستني 
عاماً ودون الخامسة عرشة،  وما يصاحب ذلك من انتشار أنماط معينة 
من األمراض املزمنة والتي تعرف بأمراض العرص مثل السمنة والسكري 
املختلفة  الرسطانات  وأنواع  الرشايني  وتصلب  الدهون  مستوى  وارتفاع 

وااللتهابات الصدرية املزمنة وغريها الكثري. 
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تتميز  التي  العرصية  الحياة  بأساليب  أساسا  املرتبطة  العلل  تلك  كل 
بالركون اىل الراحة وقلة ممارسة الرياضة،  وانتشار آفة التدخني والسمنة،  
هي علل يقع عىل عاتق وزارة الصحة بشكل أسايس التصدي لها، بحكم 
دورها الذي تلعبه منذ نشأتها  كأكرب مقدم للخدمات الصحية يف اململكة 
عليه  ينطوي  وما  الخدمات(  تلك  من   %60 منفردًة حوايل  الوزارة  )تقدم 
ذلك من مسؤولية الوزارة ليس فقط يف النواحي املتعلقة بالوقاية والتوعية 
وإرشاد املجتمع إىل خطر تلك األمراض والعلل،  وإنما يف  توفري خدمات 
العالية،   بتكلفتها  تتميز  بها،   للمصابني  األمد  وطويلة  متخصصة  طبية 
واعتمادها عىل كفاءات برشية عالية التأهيل ليس من السهل دائما توفريها 
واستقطابها يف ظل تنافس محموم عليها عىل املستوى الوطني واإلقليمي 

والعاملي.   

وبالنظر إىل املساحة الشاسعة للمملكة وصعوبة جغرافيتها واحتوائها عىل 
إىل  اضافة  متباعدة،  مسافات  عىل  تتناثر  وهجرة  قرية  ألفي  عن  مايزيد 
تزايد مطالب املستفيدين من الخدمات الصحية وارتفاع سقف توقعاتهم 
تحديات  أمام  نفسها  الصحة  وزارة  الصحية، تجد  وثقافتهم  وتطلعاتهم 
عليها  وحصولهم  خدماتها  إىل  املواطنني  وصول  ضمان  اجل  من  أخرى 

العالجية  الخدمات  تقديم  يف  التوسع  خالل  من  وذلك  وسهولة،  بيرس 
لسكان اململكة العربية السعودية،  سواًء كان ذلك من خالل زيادة التغطية 
بالخدمات الصحية لتشمل املواقع النائية والبعيدة نسبياً عن املدن الكبرية،  
عليها  املتزايد  الطلب  ملواجهة  القائمة  الخدمات  تطوير  خالل  من  أو 

وتحسني مستواها وكفاءتها وجودتها. 

تقدمها  التي  العالجية  الصحية  الرعاية  خدمات  ترتكز  واليوم، 
الوزارة عىل محورين رئيسيني هما:

-  الرعاية الصحية االولية: وتمثل املستوى األول من مستويات الخدمة، 
الصحية  الرعاية  يتم تقديمها يف مراكز  أساسية  وتعترب رعاية طبية 

األولية التي تغطي معظم مناطق اململكة ومدنها وقراها.

- الرعاية الصحية املتخصصة: بمستوياتها الثاني والثالث والرابع ويتم 
تقديمها يف مستشفيات الوزارة واملدن الطبية التابعة لها.

خدمات الطب العالجي 
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يتجزأ من النظام الصحي للبلد التي هي نواته ومحوره الرئييس وأساس 
التنمية االجتماعية واالقتصادية فيه(.

 وعىل مستوى اململكة،  فقد كانت الخدمات الصحية قبل البدء يف تطبيق 
الرعاية الصحية األولية فعليا عام 1404هـ تتم عىل شكل خدمات عالجية 
يف املستشفيات واملستوصفات وبرامج وقائية محدودة من خالل مراكز 
بسيطة لرعاية األمومة والطفولة،  لكن املؤرشات املختلفة دلت عىل عدم 
كفاءة هذا النظام الصحي التقليدي،  وتجىل هذا يف ارتفاع نسبة وفيات 
الرضع وقرص العمر املتوقع عند الوالدة وارتفاع معدل الوفيات من أمراض 
اإلسهال وبعض األمراض املتوطنة األخرى مثل البلهارسيا واملالريا،  مما 
تطلب البحث عن نظام صحي بديل ناجع وقادر عىل تقديم رعاية صحية 
اشمل وأكثر فعالية،  وكان ذلك بإدخال خدمات الرعاية الصحية األولية 

كحجر أسايس يف نظام تقديم الخدمات الصحية ألفراد املجتمع.

وكانت أوىل خطوات التنفيذ بالقرار الوزاري  الصادر يف عام 1400هـ 
والذي قىض بدمج املستوصفات واملكاتب الصحية ومراكز رعاية األمومة 
والطفولة وتحويلها إىل مراكز رعاية صحية أولية تقدم خدمات الرعاية 

األولية بعنارصها الثمانية كحد أدنى.

الرعاية  مراكز  افتتاح  يف  بالتوسع  الصحة  وزارة  قامت  عام،  بعد  وعاما 
العاملني يف هذه  األطباء  إعداد  البالد وعرضها، وشهدت  األولية يف طول 
املراكز تطوراً كبرياً،  وازداد مع الوقت األطباء املتخصصون يف طب األرسة 
املراكز  تلك  اعتمدت عليهم  الذين  العموميني  األطباء  بديال عن  واملجتمع 
بشكل شبه كيل أثناء بداياتها األوىل،  وبانتهاء عام  1431هـ وصل عدد 
بقعة  كل  يف  تقريباً  تنترش  مركز،  األلفي  يتجاوز  ما  إىل  األولية   املراكز 
يزيد  ما  بها  يعمل  والنائية،   البعيدة  املناطق  فيها  بما  اململكة  بقاع  من 
أسنان، وحوايل خمسة وعرشون  آالف طبيب برشي وطبيب  ثمانية  عن 
ألف ممرض وممرضة وفني،  يندرجون كلهم ضمن إسرتاتيجية خاصة 
وعالجية  وقائية  خدمات  تقديم  إىل  تطمح  األولية  الصحية  بالرعاية 

وتأهيلية متكاملة لكافة أفراد املجتمع.

تواجه الرعاية الصحية األولية اليوم تحديات عديدة تتجىل يف كرب مساحة 
ندرة  عىل  عالوة  وهجرها،  وصعوبة جغرافيتها،   قراها  وتباعد  اململكة 
األطباء املتخصصني يف طب األرسة واملجتمع،  وتزايد الطلب عىل خدمات 
مراكز الرعاية االولية وخاصة حاالت األمراض املزمنة واألمراض النفسية  
والتي تتطلب رعاية صحية طويلة االمد،  وأدوية ذات تكلفة عالية،  ويف 
الصحية  الرعاية  خدمات  عىل  الطلب  يف  كبرية  زيادة  هناك  فان  املجمل 
وشعورهم  الصحية  وثقافتهم  األفراد  معرفة  يف   تزايد  يقابلها  األولية،  

بالحاجة إىل خدمات رعاية صحية أولية ذات جودة عالية.

لعام 1431هـ  الصحية  للمراكز  العامة  اإلدارة  انجازات  أهم  وتتلخص 

فيما ييل:

الرعاية الصحية األولية

العاملية  الصحة  منظمة  تضطلع  مضت،  عقود  ستة  من  أكثر  منذ 
العالم املختلفة ومقارنتها ببعضها،  بلدان  الصحية يف  األوضاع  بدراسة 
تباين واختالف  وجود  ظهر  1973م،  عام  املنظمة  أجرتها  دراسة  ويف 
الدول  من  ومثيالتها  املتقدمة  الدول  يف  الصحية  املشاكل  بني  كبريين 
واألمراض  الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  تتفىش  حيث  النامية، 
الصحية  واملشاكل  الجنسية  واألمراض  السكري  وأمراض  النفسية 
يف  واإلصابات  والحوادث  والكحول  املخدرات  عىل  باإلدمان  املرتبطة 
الدول املتقدمة، بينما كانت مشاكل األقطار النامية ترتكز يف عدم توفر 
معدل  وارتفاع  الفقر،   عن  الناتج  التغذية  وسوء  للرشب،  صحية  مياه 
والوالدة،  الحمل  أثناء  النساء  وكذلك  واألطفال  الرضع  بني   الوفيات 
الحصول عيل  الدول من عدم  تلك  السكان يف  اغلب  يعاني  عام  وبشكل 
الصحية  املوارد  أن  أيضا  لوحظ  كما  ومتكاملة،   جيدة  صحية  خدمات 
التجمعات  يف  غالباً  تتواجد  التي  العالجية  للمؤسسات  غالبيتها  تذهب 
السكانية الكبرية مما حرم جزءاً  كبرياً من  سكان املدن الصغرية والقرى  
الخدمات الصحية األساسية، كما أن هذه املؤسسات تهتم بالجانب  من 
العالجي ال الوقائي وحدث ذلك نتيجة افتقاد التخطيط السليم القائم عىل 
وزارات  أن  بل  الحقيقية،  حاجاتهم  ومعرفه  السكان  احتياجات  تلمس 
الصحة لم تكن تمتلك أي إحصائيات للمشاكل الصحية،  ورغم أن بعض 
أنها توقفت  إال  الصحي  املستوي  لرفع  الخطط  بعض  وضعت  الدول 
أهميتها  بقله  منها  اعتقادا  الدول  من  املعتمدة  املالية  املوارد  قله  بسبب 

تنمويا.

وعرضت هذه النتائج للدراسة عام 1975م أمام منظمه الصحة العاملية 
للمشاكل  كحل  األولية  الصحية  الرعاية  فكرة  مرة  وألول  ظهرت  حيث 
الصحية اآلنفة الذكر،  وتم اعتماد أهداف بسيطة كتطعيم األطفال وتوفري 
منظمه  نظمت  حيث  1978م  عام  جاء  حتى  ذلك،  ونحو  النقية  املياه 
املؤتمر توصيات  آتا وصدر عن  آملا  واليونيسيف مؤتمر  العاملية  الصحة 
األولية ووضع خطط  الرعاية الصحية  الصحة وتعريف  بإعادة تعريف 
للجميع وأصبح  الصحة  لتحقيق  األفضل  الوسيلة  واعتبارها  لتطبيقها 
والعقيل  الجسماني  االكتمال  )حاله  الوقت  ذلك  منذ  تعريف الصحة 
واالجتماعي التي تمكن الفرد ومجتمعه من العمل  واإلنتاج وليس فقط 
الخلو من األمراض والعاهات(،  وأصبح تعريف الرعاية الصحية االوليه 
)تلك الخدمات الصحية الشاملة واألساسية امليرسة لكافة األفراد واألرس 
يف كافة املجتمعات واملعتمدة عيل وسائل وتقنيات صالحه عملياً وعلمياً 
ومقبولة اجتماعيا وبمشاركة تامة من املجتمع وأفراده وبتكاليف يمكن 
للمجتمع والدول توفريها يف كل مرحلة من مراحل التطور وهي جزء ال 
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تطور خدمات الرعاية الصحية األولية 
عام 1431/30هـ  املراكز الصحية من )2037( مركزاً  ارتفع عدد   -
بزيادة قدرها  يف عام 1432/1431هـ،  إىل )2086( مركزاً صحياً 
)49( مركزاً عن العام السابق كما هو موضح يف الجدول أدناه، وقد 
كان املستهدف استكمال افتتاح )100( مركز صحي بناًء عىل املعتمد 
يف ميزانية هذا العام، عىل  أن يتم تخصيصها داخل املدن نظراً لوجود 
نقص كبري يف املراكز الصحية داخل معظم املدن التي تتميز أحيائها 
بكثافات سكانية عالية تربر أولوية استحداث مراكز الرعاية مقارنة 
أساسيا  معياراَ  منطقة  أي  يف  السكان  عدد  ويعترب  والهجر.  بالقرى 
الفتتاح املراكز الصحية، بحيث يشرتط أن ال يقل عدد السكان يف أي 
هناك  يكون  مواطن، وأن  مركزاً صحياً عن )500(  به  يفتتح  تجمع 
استفادة  أكرب  لتحقيق  ضماناَ  للمراكز  الجغرايف  التوزيع  يف  عدالة 
الرعاية  مراكز  من  املقدمة  الصحية  الخدمات  من  للسكان  ممكنة 

الصحية األولية.

يظهر الجدول التايل تطور أعداد املراكز الصحية وزيارات املراجعني 
خالل األعوام القليلة املاضية: 

عدد زيارات املراجعني باملليونعدد املراكز الصحيةالعام

1426185855٫0 هـ

1427190553٫5 هـ

1428192550٫7هـ

1429198647٫5هـ

1430203753٫6هـ

1431208654٫6هـ
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الرعاية  مراكز  مراجعي  زيارات  أعداد  زيادة  الجدول  من  ويالحظ   -
الصحية األولية بحوايل مليون زيارة خالل عام 1431هـ.

عام  يف  باململكة  الصحية  باملراكز  العاملني  األطباء  عدد  بلغ  وقد   -
طبيب   )1222( إىل  باإلضافة  طبيباً   )6853( 1432/1431هـــ 
 )16620( الصحية  باملراكز  بالتمريض  العاملني  عدد  وبلغ  أسنان، 
املساعدة  شامالَ  الطبية  الفئات  من  العاملني  عدد  بلغ  كما  ممرضاً، 

الصيادلة باملراكز الصحية )7917( عامالً.

ويوضح الجدول التايل أعداد املراكز الصحية موزعة حسب املناطق 
واملحافظات:

 

العدداملنطقةالعدداملنطقة 

264عسري399الرياض

39بيشة84العاصمة املقدسة

33الجوف93جدة

16القريات112الطائف

43الحدود الشمالية143املدينة املنورة

90الباحة151القصيم

141جازان124الرشقية

61نجران63اإلحساء

32القنفذة38حفر الباطن 

67تبوك
2094املجموع

93حائل

الصحية  الرعاية  ملراكز  التحتية  البنية  تطوير 
األولية يف اململكة:

1-  استحداث مراكز رعاية صحية أولية جديدة:

1431هـ  عام  خالل  الستحداثها  صحي  مركز   )100( عدد  اعتماد  تم 
موزعه عىل مختلف مناطق اململكة حسب الجدول التايل: 

عدد املراكز املستحدثة املحافظةاملنطقة

1الطائفمكة املكرمة

10جدةمكة املكرمة

مكة املكرمة
العاصمة 
املقدسة

10

4ابهاعسري

1تثليثعسري

4خميس مشيطعسري

1نجراننجران

2سكاكاالجوف

1عرعرالحدود الشمالية

1صبياجازان

1الدربجازان

3بريدةالقصيم

1الرسالقصيم

1عنيزهالقصيم

4الدمامالرشقية

4الخربالرشقية

3القطيفالرشقية

1حفر الباطنالرشقية

30مدينة الرياضالرياض

1حائلحائل

4تبوكتبوك

7املدينة املنورةاملدينة املنورة

100           املجموع
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وبذلك فقد ارتفع عدد املراكز الصحية العاملة حالياً باململكة اىل )2086( 
مركزاً صحياً بنهاية عام 1431هـ،  والهدف من ذلك هو ضمان توفري 
خدمات الرعاية الصحية االولية لجميع السكان يف جميع أرجاء اململكة،   
وعمدت الوزارة يف ذلك اىل وضع معايري النشاء املراكز الصحية الجديدة 
واعتبار عدد السكان يف اى منطقة معيارا اساسيا  ال يقل معه عدد السكان 
يف اى تجمع عن )500( مواطن،  مع ضمان العدالة يف التوزيع الجغرايف 

للمراكز ضمانا لتحقيق أكرب استفادة ممكنة.

2-  إحالل املواقع املستأجرة: 

القديمة  الصحية  املراكز  إحالل  اىل  الكبري  الوطني  املرشوع  يهدف هذا   
واملستأجرة بمبان حكومية جديدة حيث تم وضع تصميم هنديس لجميع 
فئات املراكز الصحية حسب حجمها وموقعها داخل وخارج املدن وعدد 

السكان الذين يخدمهم املركز. 

والخصائص  املزايا  تحقق  أن  الجديدة  الحكومية  املباني  يف  روعي  وقد 
التالية:

- تصميم املخططات املعمارية وفق أحدث املعايري العاملية.

- االنسيابية يف حركة دوران املراجع.

- سهولة الوصول للخدمات املساندة.

- تزويدها بالتجهيزات الطبية والغري طبية واألثاث املطابق للمواصفات 
العاملية وبالجودة املنشودة.

- مراعاة تقاليد وأعراف املجتمع السعودي وآداب ديننا الحنيف. 

- تحقيق رضا مقدمي الخدمات الصحية واملستفيدين منها.

يتضمن املرشوع بناء وتجهيز  )2000( مركز صحي عىل مستوي اململكة 
عىل مراحل متعاقبة كالتايل:

األوىل: وتتضمن إنشاء وتجهيز )150( مركزاً صحياً تم االنتهاء  املرحلة 
من إنشائها وتجهيزها ويجري االنتقال إليها اآلن.

يجري  صحياً  مركزاً   )420( وتجهيز  إنشاء  وتتضمن  الثانية:  املرحلة 
تنفيذها بنسبة انجاز فاقت )%55(. 

املرحلة الثالثة: وتتضمن إنشاء وتجهيز )440( مركزاً صحياً تم اعتمادها 
املواقع مؤخراً،  حيث بلغت نسبة  البدء يف استالم بعض  وترسيتها وتم 

االنجاز )%32(. 

تم  صحياً  مركزاً   )382( وتجهيز  إنشاء  وتتضمن  الرابعة:  املرحلة 
تباعاً، بعد تحديث  للبقية  املنافسة  طرح بعضها ويجري تجهيز وثائق 
املواصفات الفنية وجداول الكميات، والتأكد من مطابقة التصنيف حسب 
استعداداً  املدن  داخل  املناسبة  األرايض  توفر  وكذلك  املعتمدة،  املعايري 
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لتسليمها إلدارات املشاريع باملناطق ليتم طرح تنفيذها من قبل املناطق.

الخامسة: وتتضمن إنشاء وتجهيز )257( مركزا صحيا يجري  املرحلة 
العمل اآلن عىل طرحها يف منافسة عامة.  

يوضح الجدول التايل توزيع املراكز الصحية ضمن مرشوع احالل املراكز 
الصحية املستأجرة:

املنطقةت
توزيع املراكز حسب املراحل

املجموعرشكة االتصاالت
مرحلة رابعةمرحلة ثالثةمرحلة ثانيةمرحلة أوىل

245882884256الرياض1

235774341189مكة املكرمة2

214851684192عسري3

164149323141الرشقية4

102830355108املدينة املنورة5

114036181106جازان6

123128351107القصيم7

8272018174حائل8

7171923167الباحة9

520166148نجران10

5171313452تبوك11

315115135الحدود الشمالية12

521117145الجوف13

150420440382281420املجموع

3- وضع نظام تصنيفي مستحدث ملراكز الرعاية الصحية 
األولية:

باعتماد  1431هـ  عام  خالل  الصحية  للمراكز  العامة  اإلدارة  قامت 
تصنيٍف جديٍد  ملراكز الرعاية األولية،  وذلك  بناءا عىل مواقعها وحجم 
العمل بها وتعداد السكان املستفيدين من خدماتها والبعد عن اقرب مرفق 
صحي،  كما قامت بوضع معايري جديدة لتحديد القوي العاملة الالزمة 
لفئات املراكز الصحية املختلفة،  وتم التنسيق مع اإلدارة العامة للمشاريع 
باعتماد تصاميم هندسية تتوافق مع تصنيف املراكز الصحية وتتم من 

خالل مشاريع إحالل املراكز الصحية.

األولية  الصحية  الرعاية  ملراكز  الجديد  التصنيف  التايل  الجدول  يوضح 
وفقاً للكثافة السكانية واملوقع الجغرايف، حيث تم تقسيم املراكز الصحية 
إىل مراكز مرجعية فئة )م( وتخدم كثافات سكانية بني )16-44( ألف 
مواطن ويتوفر بها مختربات وأقسام أشعة وأسنان، ومراكز أخرى فئة )أ( 
و)ب( و)ج( تعمل كوحدات طب أرسة تخدم مواقع سكانية ذات كثافة 
األساسية  التجهيزات  مواصفات  تحديث  تم  وقد  هذا  متفاوتة.  سكانية 

املطلوبة لها ومتطلباتها من القوى العاملة.
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السكنالخدمات املساندةعدد السكان املستهدفاملواصفاتفئة املركز

ليس به سكن أسنان اشعة مخترب يخدم حتى 32000 نسمة مرجعي مع مركز دراسات عليا لطب األرسةم1

ليس به سكن اسنان اشعة مخترب يخدم حتى 32000 نسمة مرجعي مع إدارة قطاع يف املدن الكربى م2

ليس به سكن أسنان أشعة مخترب يخدم حتى 44000 نسمة مرجعي خدمات فقط يف املدن الكربى م3

سكن تمريض أسنان أشعة مخترب يخدم حتى 32000 نسمةمرجعي مع سكن م4

م5
ىف  سكن  مع  قطاع  إدارة  مع  مرجعي 

املحافظات الخارجية 
سكن تمريضأسنان أشعة مخترب يخدم حتى 16000نسمة 

م6
املحافظات  ىف  موسع  سكن  مع  مرجعي 

الخارجية 
أسنان أشعة مخترب يخدم حتى 16000 نسمة 

سكن تمريض،  
سكن طبيبات

م7
املدن  يف  فقط  خدمات  مصغر  مرجعي 

الكربى املزدحمة
ليس به سكن أسنان أشعة مخترب يخدم حتى 32000 نسمة 

أ
يقع خارج املدن يف موقع حيوي،  يبعد 35 
ما  أو  صحية   خدمة  أقرب  عن  فأكثر  كلم 

يوازي أكثر من نصف ساعة زمن وصول(

يخدم ىف حدود 2500 نسمة 
فأكثر

أسناناشعة مخترب 
سكن تمريض،  

سكن طبيب عائلة 

مركز غري مرجعي ب1
يخدم من 15000 – 25000 

نسمة 
مخترب 

ال توجد 
أشعة 

اسنان 
سكن تمريض 

سكن طبيب عائلة 

مركز غري مرجعي ب2
يخدم من 12000- 15000 

نسمة 
مخترب 

التوجد 
أشعة 

اسنان 
سكن تمريض 

سكن طبيب عائلة 

مخترب يخدم أقل من 12000 نسمةمركز غري مرجعي ب3
ال توجد 
اشعة 

اسنان 
سكن تمريض 

سكن طبيب عائلة 

ج
بعض  مع  ب  للفئة  الخدمات  يف  مشابه 

التوسع يف املخترب مصمم للمدن الكربى 
مخترب يخدم حتى 32000 نسمة 

ال توجد 
اشعة 

ليس به سكن اسنان 
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ومن جانب آخر تواصل الوزارة استقدام دفعات جديدة من أطباء األرسة 
مفهوم  لتطبيق  الصحية  املراكز  يف  للعمل  أرسة  طبيب   )2000( لتوفري 
طبيب أرسة لكل أرسة يف الوقت الذي يجري فيه تجهيز املراكز باملعدات 
املناطق  بمختلف  املراكز  ودعم  واألثاث  الطبية  وغري  الطبية  واألجهزة 

بسيارات إسعاف حديثة ومجهزة وذات مواصفات عالية.

األول��ي��ة  الصحية  ال��رع��اي��ة  إسرتاتيجية  إع���داد 
باململكة العربية السعودية 

االولية  الصحية  للرعاية  االسرتاتيجية  الخطة  اعداد  من  االنتهاء  تم   -
الصحة  لوزارة  اإلسرتاتيجية  الخطة  اىل  استناداً  جاءت  والتي  باململكة،  
الهدف  نص  والتي  1440هـ(،    - هـ   1431( املقبلة  العرش  للسنوات 
املتكاملة  الصحية  الرعاية  منهج  )اعتماد  عىل  فيها  األول  االسرتاتيجي 
سياساٍت  خالل  من  وذلك  الصحية(  الخدمات  لتقديم  كأسلوب  والشاملة 
إىل  كذلك  واستناداً  األولية،   الصحية  الرعاية  وتقوية  تعزيز  منها  عدة 
وإسرتاتيجية  واملتكاملة،    الشاملة  الصحية  للرعاية  الوطني  املرشوع 
الرعاية الصحية يف اململكة - البند السابع املتعلق بخدمات الرعاية الصحية 

األولية،  واملعتمدة من املقام السامي ىف رمضان 1430هـ.

التدريب والتعليم املستمر خالل عام 1431ه�

بعقد  هـ   1431 عام  خالل  الصحية  للمراكز  العامة  اإلدارة  قامت      -
الدورات التدريبية اآلتية:

 )90( وحرضها  املسنني  رعاية  لربنامج  تدريبية  دورات   )5(  •
متدرباً من كافة مناطق اململكة.

• دورة واحدة عن مهارات التواصل واالستشارة الطبية  وحرضها 
)30( متدرباً.

األداء،  تقويم  مؤرشات  باستخدام  لإلرشاف  تدريبيتني  دورتني   •
وحرضها )50( متدرباً.

• دورة تدريبية ملهارات ومعارف الصحة النفسية وحرضها )30( 
متدرباً.

• حلقتا عمل عن التعريف بالجواز الصحي لألم والطفل.

الصحية  بالرعاية  املستخدمة  والنماذج  الصحية  • دورة للسجالت 
األولية،  وتم فيها تدريب )30( متدرباً.

برامج الرعاية الصحية األولية املوجودة والربامج 
املستحدثة:

1- برنامج طب األرسة واملجتمع:

 وتم اعتماده بناء عىل نتائج الدراسات العاملية املختلفة وتوصيات منظمة 
الصحة العاملية والتي انتهت جميعاً اىل نتيجة مفادها أن الرعاية الصحية 
األولية هي املحور األسايس لتحسني صحة الفرد واملجتمع،  وهي القلب 
الكايف من   العدد  الرعاية الصحية يف أي بلد،  وأن وجود  النابض لنظام 
أطباء األرسة واملجتمع يعترب أمراً حيوياً يف هذا الخصوص. وبناء عىل ذلك 
الربنامج من خالل  بالتوسع يف هذا  الوزارة خالل عام 1431هـ  قامت 
استقطاب املزيد من استشاريي طب األرسة واملجتمع،  وتدريب البعض 
اآلخر من خالل  برنامج تدريبي مكثف عن أساسيات طب األرسة  مدته 

سبعة أسابيع متواصلة.

2- برنامج رعاية األمومة والصحة اإلنجابية:

الحمل  الحمل،  وأثناء  األم خالل فرتات ما قبل  بالعناية بصحة   ويهتم 
والوالدة وما بعدها،  ويهدف اىل خفض معدل وفيات األمهات،  وتحسني 
الالتي  الحوامل  األمهات  نسب  زيادة  خالل  من  املواليد،  صحة  مستوى 
تتم متابعتهن اثناء الحمل واثناء الوالدة بإرشاف طبي،  ومن األمثلة عىل 
الكزاز  الحوامل ضد  ارتفاع نسبة تطعيم  الربنامج  التي حققها  النتائج 
بنهاية  املستهدفة  النسبة  حققت  قد  الوزارة  تكون  وبذلك   )%97( اىل 
خطة التنمية الثامنة يف عام )1430هـ( واملحددة بما ال يقل عن )%90(،  
بواسطة  لهن  الصحية  الرعاية  توفري  يتم  الالتي  األمهات  نسبة  وارتفاع 
مهنيني صحيني مهرة إىل )97%( صعوداً من )87%( قبل عقد من الزمن،  
وكذلك ارتفاع نسبة الوالدات التي تتم تحت إرشاف مهنيني صحيني مهرة 
إىل )97%(،  وانخفاض معدل وفيات األمهات إىل )14( حالة لكل مائة 

ألف والدة حية،  بعد أن كان املعدل )32( حالة عام )1404هـ(.

3- برنامج الجواز الصحي: 

وتم االنتهاء من إعداده عام 1431 هـ،   ويهدف إىل الرتكيز عىل صحة 
األم والطفل معاً من خالل "جواز صحي"  تبدأ محتوياته مع بداية حمل 
األم وتستمر خالل الحمل وبعد الوالدة،  حيث يتم تسجيل كافة اإلجراءات 
الزيارات  لهما،  وتسجيل  الصحية  الحالة  املتخذة لألم والطفل ومتابعة 
يبلغ  ان  اىل  للطفل  والتطور  النمو  متابعة  وخالل  الحمل  أثناء  الدورية 

الخامسة من العمر.

ويف سبيل ذلك قامت الوزارة خالل عام 1431 هـ بعقد ورش عمل لتدريب 
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ما يزيد عن ثمانني متدرباً ومتدربة حول تطبيقات الجواز الصحي،  وتم 
طبع حوايل نصف مليون نسخة منه وتوزيعها عىل املناطق.

4-   برنامج رعاية الطفولة: 

تشتمل رعاية الطفولة عىل الربامج الخاصة بتطعيم األطفال ضد األمراض 
املعدية،  ومكافحة التهابات الجهاز التنفيس واإلسهال وأمراض التغذية، 
املثال  سبيل  فعىل  كبرياً،  تحسناً  هنا  الطفولة  رعاية  مؤرشات  وحققت 
انخفضت معدالت اإلصابة باألمراض املستهدفة بالتحصني مثل الحصبة 
والسعال الديكي،  وخلت اململكة تماماً  مـن حاالت شــلل األطـفــال 
منــذ نهاية عــام 1427هـ، كما حدث  انخفاض ملحوظ يف معدالت 
وفيات األطفال الرضع واألطفال دون الخامسة وهي من املعدالت الصحية 
حيث  للبلدان،   الصحي  الوضع  تقييم  يف  تستخدم  التي  الهامة  العاملية 
انخفض معدل وفيات الرضع من مستوياته السابقة عند 52 حالة لكل 
ألف مولود حي عام 1404هـ إىل 17حالة عام 1431ه، وانخفض كذلك 
مولود حي  ألف  لكل  الخامسة من 63حالة  دون  األطفال  وفيات  معدل 
عام 1404هـ إىل 20 حالة لكل ألف مولود حي عام 1431 هـ،  ووفقاً 
الدول  بني  من  السعودية  العربية  اململكة  كانت  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
التي حققت معدالت عالية يف خفض وفيات األطفال دون الخامسة بني 

عامي 1390 هـ و1430هـ.

5- برنامج رعاية مرىض األمراض املزمنة:

 ودعت الحاجة إىل هذا الربنامج بعد أن وصلت معدالت اإلصابة بمرض 
الدم   ضغط  وارتفاع    ،)%17( عالية   معدالت  إىل  اململكة  يف  السكري 
)11٫1% - 17٫8%(  وكذلك الربو )10% - 17%(،  وغري ذلك من األمراض 

املزمنة األخرى.

وخالل عام 1431هـ قامت الوزارة بالبدء يف تخصيص عيادات خاصة 
األدلة  وإعداد  األولية،   الصحية  الرعاية  مراكز  يف  املزمنة  باألمراض 
املراكز،   تلك  يف  الحاالت  هذه  ومتابعة  لعالج  املوحدة  الخاصة  اإلجرائية 

إضافة إىل دعم قائمة األدوية الخاصة بعالجها.

6- برنامج اإلحالة: 

املرافق  بني  للتحويل  متكامل  دليل  إعداد  1431هـ  عام  بداية  مع  تم 
واملستشفيات  الصحية  املراكز  بني  التحويل  ومنها  املختلفة  الصحية 
وتم طباعة 2500 نسخة منه وتوزيعها عىل املراكز الصحية يف مختلف 

املناطق.
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7-  برنامج توفري األدوية األساسية: 

األدوية  لقائمة  شامل  تحديث  اجراء  1431هـ  عام  بداية  مع  تم  حيث 
األساسية املوجودة بمراكز الرعاية الصحية األولية،  ويهدف هذا اىل التأكد 
اساليب  الصحية،  وتحسني  باملراكز  الشائعة  األمراض  ادوية  توافر  من 
العلمية  االسماء  واستخدام  منها،   االحتياج  وتقدير  وتوزيعها  تخزينها 
ووضع  الدواء  استهالك  وترشيد  والوصف،   اإلمداد  عمليات  ىف  لألدوية 

الضوابط الالزمة للحد من استهالك األدوية العشوائية.

8- برنامج الجودة النوعية:

وبالتنسيق  1431هـ  عام  خالل  الصحية  للمراكز  العامة  اإلدارة  قامت 
بالبدء  بالوزارة  العالقة  ذات  واإلدارات  العاملية  الصحة  منظمة  مع 
الجودة  دليل  تحديث  يتضمن  الذي  النوعية،  الجودة  برنامج  بتطوير 
تدرج  لم  والتي  الصحية  باملراكز  املستحدثة  الربامج  وإضافة  النوعية،  
األولية  الرعاية  وبرنامج  املسنني  رعاية  برنامج  مثل  السابق  الدليل  يف 
وبرنامج  املريض  للطفل  املتكاملة  الرعاية  وبرنامج  النفسية  لألمراض 
صحة املراهقني،  والتحضري لعقد دورات تدريبية حول استعمال معايري 
النجاح  اجل  من  وموحدة  معتربة  كمعايري  وتطبيقها  الجودة  ومؤرشات 
يف اختبارات اعتماد املراكز الصحية األولية كمؤسسات صحية تستطيع 

تقديم خدمات صحية مأمونة وفعالة ومستمرة.

9- برنامج الرعاية النفسية األولية:

مشاكل  من  يعانون  ممن  الصحية  للمراكز  املراجعني  عدد  ازدياد  مع 
واضطرابات نفسية، رأت الوزارة رضورة دمج خدمات الصحة النفسية 
بني  مبارش  اتصال  من  لها  ملا  األولية  الصحية  الرعاية  تطبيقات  ضمن 
األفراد واملجتمع،  وبناء عىل ذلك فقد تم تدريب )56( مدرباً وطنياً عند 
للربنامج من بني استشاري صحة نفسية ورعاية صحية  باإلعداد  البدء 
نفس  يف  عامليني  خرباء  فيها  شارك  عمل  حلقات  خمس  مدار  عىل  أولية 
واملراهقني  األطفال  لدي  النفسية  الصحة  عىل  الرتكيز  وتم  التخصص 
والنساء،  كما تم  اختيار )31(  منسقاً محلياً للربنامج يف املناطق،  وتم 
املتدربني  إكساب  إىل  تهدف  1431هـ  عام  خالل  تدريبية  دورة  عقد 
املهارات واملعارف بالصحة النفسية والتعامل مع هذه الفئة من املجتمع 
حيث تم تدريب عدد )30( متدربا من مسئويل الربنامج باملناطق الصحية.

10- برنامج التواصل واالستشارة الطبية: 

إيل تطوير  تهدف  والتي  عام 1431هـ   املستحدثة يف  الربامج  وهو من 
الطبية  االستشارة  بمهارات  يتعلق  فيما  الصحي  بالحقل  العاملني  أداء 

املراجعني  إىل تعزيز وعي  الجمهور بشكل مهني،  إضافة  والتعامل مع 
للمراكز الصحية فيما يتعلق بحقوق وواجبات املرىض، وقد تم حتى اآلن 
للتعريف  تدريبية  دورة  عقد  كذلك  وتم  للربنامج  العام  التصور  إعداد 

بأهدافه ومكوناته. 

11- برنامج رعاية املسنني:

تعمل الوزارة عىل توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية األولية من أجل 
املجتمع  يف  للخطر  عرضة  األكثر  السكانية  للمجموعات  األولوية  إعطاء 
املسنني  فئة  ومنها  للتطبيق  الالزمة  واآلليات  االسرتاتيجيات  بواسطة 

والذين يحتاجون إىل رعاية خاصة. 

وبناء عىل ذلك فقد تم يف العام 1431هـ إعداد وثيقة خاصة باإلسرتاتيجية  
الخدمات  تقديم  تجاه  الصحية  للمراكز  العامة  اإلدارة  ستنتهجها  التي 
آلية  املسنني،  ويأتي ذلك من خالل وضع  املوجهة نحو رعاية  الصحية 
الزيارات  وتعزيز  الصحية،  باملراكز  املسنني  ومتابعة  لفحص  واضحة 

املنزلية لهم من خالل سجالت وبطاقات متابعة خاصة بهم.

املناطق  انجاز خمسة دورات تدريبية بمختلف  السياق فقد تم  ويف هذا 
الجغرافية باململكة خالل عام 1431هـ،  تدرب فيها )90( متدربا،  وذلك 
إلكسابهم مهارات تطبيق الربنامج والتعريف باإلجراءات الالزمة لرعاية 
املراكز  أنشطة  الربنامج ضمن  تمهيدا إلدخال  الصحية  باملراكز  املسنني 

الصحية.

12-  برنامج صحة املراهقني: 

وهو من الربامج املستحدثة يف عام 1431هـ والتي تهتم بفئة من املجتمع 
هي الفئة العمرية األكثر انتشاراً يف املجتمع،  ويهدف الربنامج إىل تعزيز 
بغرض  بهم،   خاصة  صحية  برامج  تقديم  خالل  من  املراهقني  صحة 
عليهم،   خطرا  تشكل  التي  الخاطئة  الصحية  السلوكيات  من  حمايتهم 
وذلك برفع مستوى الوعي الصحي لديهم،  وتقديم اإلرشاد النفيس الذي 

يحتاجونه.

ويف هذا السياق فقد تم يف عام 1431هـ إعداد خطة إسرتاتيجية لصحة 
اإلسرتاتيجية  الخطة  ضمن  وإدراجها  مراجعتها  اآلن  يجري  املراهقني 

للرعاية الصحية األولية.
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13- برنامج الرعاية الصحية األولية املتنقلة: 

وهو من الربامج املستحدثة يف عام 1431هـ  ويهدف إىل إيصال الخدمات 
باململكة من خالل  النائية  السكانية  التجمعات  الصحية األساسية لكافة 
عيادات طبية متنقلة. وقد تم يف هذا الصدد مراجعة تجارب بعض الدول 
املتقدمة التي تطبق خدمات الرعاية الصحية املتنقلة،  ودراسة التكاليف 
وضع  تم  كم  الثابتة،   الصحية  الخدمات  إىل  قياسا  املحتملة  والجدوى 
دليل املعايري الخاصة بتطبيق هذا النوع من الخدمات الصحية والقوى 
العاملة التي يحتاجها،  وتحليل املعلومات الخاصة بالتجمعات السكانية 
من اجل تحديد املناطق األكثر احتياجا وذلك للبدء باملرحلة األوىل لتطبيق 

الربنامج بها.

14- نشاطات أخرى:

العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  بني  الثنائي  التعاون  إطار  يف 
واملتعلق باعتماد سجالت وملفات ونماذج طبية موحدة خاصة بالرعاية 
الصحية األولية،  فقد عقدت اإلدارة العامة للمراكز الصحية بالوزارة أثناء 
الطبية  وامللفات  السجالت  وتحديث  لتطوير  عمل  حلقة  1431هـ  عام 
استمرت ملدة خمسة أيام،  وقد تم تحديد ما يلزم لكي تتوافق السجالت 
تطبيقها  سيتم  التي  الجديدة  الربامج  مع  املقرتحة  الجديدة  والنماذج 
الطبية  السجالت  منسقي  من  عمل  فريق  تكوين  وتم  الصحية،  باملراكز 
باملناطق للخروج بتصاميم جديدة وموحدة تغطي كافة الربامج الصحية 

املوجودة واملستحدثة يف مراكز الرعاية الصحية األولية.
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اعتماد املستشفيات
الوزارة من  تمكن وألول مرة واحد وعرشون مستشفى من مستشفيات 
الصحية  املنشآت  العتماد  املركزي  املجلس  اعتماد  عىل شهادة  الحصول 
بعد خضوعها ألكثر من )881( معياراً دوليًا شملت )22( حقالً،  تسهم 
كلها بشكل متكامل يف الحكم عىل مستوى جودة املنشأة الصحية وتشمل 
التي يفرتض تقديمها للمرىض بطريقة  كل األنظمة والخدمات الصحية 
العمل  وسياسات  وإجراءات  أدلة  توافر  مثل  واألمان،  بالجودة  تتسم 
الصحيني  املمارسني  مستوى  تقييم  وطريقة  وواضح،   مدون  بشكل 
املرىض  وآليات حقوق  التمريضية،   الخدمة  والعلمي،  ومستوى  املهني 
ومرافقيهم،  ومستوى غرف العمليات وأقسام الطوارئ والتعقيم واألشعة،   
ومتابعة الحمل والوالدة،  ومراقبة العدوى،  والتخدير،  والسجالت الطبية،  
الكيميائية  املواد  الخطرة والتعامل مع  املواد  املركزة،  وتخزين  والعناية 
واإلشعاعية وغري ذلك مما هو معمول به من معايري يف الهيئات واملجالس 
الدولية مثل الهيئة األمريكية املشرتكة العتماد املستشفيات والهيئة الكندية 

العتماد املنشآت الصحية واملجلس األسرتايل ملعايري الرعاية الصحية. 

الصحة  وزارة  فيها  تقوم  التي  األوىل  املرة  هي  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
بإخضاع مستشفياتها لعملية التقييم من قبل جهات معتمدة من داخل 
العام دخلت  عاًما ونصف  استغرق  الجهد  اململكة ومن خارجها،  وهذا 
املعايري،   متطلبات  لكل  واإلعداد  التقييم  عملية  يف  املستشفيات  هذه  فيه 
يستوي يف ذلك مرافق الوزارة التي لم يسبق لها الحصول عىل اية شهادات 
اعتماد وتلك التي سبق لها الحصول عىل شهادة اإلعتماد األمريكية مثل 
مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام ومركز البابطني للقلب،  علًما بأن 
كالً من مجلس االعتماد املركزي والهيئة املشرتكة الدولية والهيئة الكندية 
العتماد املنشآت الصحية واملجلس األسرتايل ملعايري الجودة هي جميعها 
هيئات مستقلة ذات شخصية اعتبارية ال تهدف للربح وتكرس خدماتها 
العالم  حول  الصحية  الرعاية  خدمات  وفعالية  وسالمة  جودة  لتحسني 
وتعمل عىل تطبيق معايري موحدة ذات مستوى عال فيما يتعلق برعاية 

املرىض وسالمتهم. 

وتخضع حاليًا عرشة مستشفيات أخرى تابعة للوزارة لعملية التقييم من 
قبل الهيئة األمريكية املشرتكة العتماد املستشفيات،  وسيتم كذلك خالل 

العام 1432هـ إخضاع )60( مستشفًى حكوميًا آخر لعملية التقييم.

لتقييم  مخترباتها  بإخضاع  يختص  برنامج  يف  ايضاً  الوزارة  بدأت  كما 
الكلية األمريكية لعلم األمراض واملعروفة عاملياً بامتالكها لحوايل )3000( 
معيار يتم تطبيقها عىل أي مخترب،  وتخطط الوزارة قريباً إلخضاع جميع 
بنوك الدم لديها لعملية التقييم ذاتها بواسطة الجمعية األمريكية لبنوك 

الدم. 

الرعاية الصحية املتخصصة 
)املستشفيات(

العربية  اململكة  لسكان  العالجية  الخدمات  بتقديم  الصحة  وزارة  تقوم 
السعودية من خالل أربعة مستويات رئيسية:

تقدمها  التي  العالجية  الخدمات  يف  ويتمثل  األول:  املستوى    -
خدمات  مستواها  بحكم  وهي  األولية،   الصحية  الرعاية  مراكز 
عالجية أساسية ترتكز يف عالج األمراض الشائعة وتوفري األدوية 
كالسكري  املزمنة  األمراض  من  العديد  ومتابعة  لها  الرضورية 

وارتفاع ضغط الدم وغريه.

عىل  تعمل  التي  العامة  باملستشفيات  ويتمثل  الثاني:  املستوى    -
تقديم الخدمات العالجية والتشخيصية من خالل استقبال املرىض 
املحالني من مراكز الرعاية األولية او الحاالت االسعافية الطارئة 
التي تأتي إىل املستشفى مبارشًة،  وتقدم هذه املستشفيات بدورها 
خدمات العيادات الخارجية والتنويم والعمليات يف التخصصات 
الباطني-  الطب  العامة-  )الجراحة  األربعة    األساسية  الطبية 

النساء والوالدة- األطفال(.

التي تستقبل  الثالث: ويتمثل يف املستشفيات املركزية  -  املستوى 
الحاالت املحولة لها من املستشفيات العامة أو حاالت الطوارئ،  
من  العديد  األساسية  التخصصات  اىل  باإلضافة  وتحتوي 
وأمراض  األطفال  جراحة  مثل  والدقيقة  الفرعية  التخصصات 

الجهاز الهضمي والكبد وجراحة العظام وغريها.

عىل  تشتمل  التي  الطبية  املدن  يف  ويتمثل  الرابع:  املستوى    -
مثل  الثالث  املستوى  توجد يف مستشفيات  ال  دقيقة  تخصصاٍت 
القلب  وجراحة  وأمراض  العظم  نخاع  وزراعة  األعضاء  زراعة 
والجراحات  واالستقالبية  الوراثية  واألمراض  الدموية  واألوعية 

الرتميمية والتجميلية املعقدة وغري ذلك.

ومع أن عام 1431هـ قد شهد تشييد املزيد من مستشفيات الوزارة يف 
إال أن عالمته  البعض اآلخر،   اململكة املختلفة،  وإحالل وترميم  مناطق 
الفارقة كانت يف تكثيف العمل عىل إدخال مفاهيم وتطبيقات الجودة يف 
املستشفيات،  وطرق قياس ومراقبة األداء،  والتحضري الجتياز اختبارات 
هيئات االعتماد املحلية والعاملية،  وهي اختبارات ليست بالسهلة،  تقوم 
عىل زيارات ميدانية مطولة تقوم بها هيئات مستقلة للتأكد من مطابقة 
وسالمة  الجودة  مجال  يف  دوليا  عليها  املتفق  املعايري  ملئات  املستشفى 

املرىض وتحسني األداء ورفع الكفاءة. 
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 Performance( األداء  وم���راق���ب���ة  ق���ي���اس 
:)Measurement & Monitoring

قامت الوزارة أثناء العام املايض بتطوير برامج تختص بقياس ومراقبة 
األداء داخل املستشفيات التابعة لها،  ويأتي تبني هذا األسلوب تماشيا مع 
توجه الدولة عموما نحو األخذ بمؤرشات األداء املوضوعية،  الكمية منها 
والنوعية،  وذلك لقياس أداء كل مرفق من مرافق الدولة،  واقتناع الوزارة 
كذلك بأن ما ال يمكن قياسه ال يمكن إدارته،  وما ال يمكن إدارته ال يمكن 

بالتايل تحسينه.

أما الهدف فهو تزويد املنشآت الصحية التابعة للوزارة بأدوات قياس كمية 
أساسا علميا محايدا ملعرفة  توفر  املرىض  األداء والجودة وسالمة  ألبعاد 
املستوى الحقيقي  ألداء تلك املرافق،  واملقارنة فيما بينها من جهة،  وفيما 
بينها وبني املرافق الصحية التابعة للقطاعات الصحية األخرى،  املحلية 
منها والعاملية من جهة أخرى،  وذلك بغرض اقتباس أفضل املمارسات 
القرار  األداء لصانع  قياس  يوفره  ما  الطبية وتطبيقها،  هذا عالوة عىل 
التحسني  عىل  والقدرة  املسؤوليات،   وتحديد  املحاسبة  عىل  القدرة  من 
وما  العمل  النجاز  السبل  أفضل  كانت  ماذا  معرفة  من خالل  والتطوير 

الذي ينبغي تجنبه من أخطاء يف املرات القادمة.

وقد قامت اإلدارة العامة لضمان الجودة يف الوزارة بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمستشفيات بتقديم الدعم الفني من خالل تحديد مؤرشات األداء 
البيانات  الخاصة بكل مؤرش،  والتدريب عىل جمع  املطلوبة واملعلومات 
والتحليل اإلحصائي،  فيما قامت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات بتصميم 
الدخول  آلية  املؤرشات وتوفري  بتلك  الخاصة  االلكرتونية  الربامج  وتنفيذ 

إليها للمعنيني يف الوزارة واملناطق واملستشفيات.

لقياس  1431هـ  عام  خالل  استحداثها  تم  التي  الربامج  أهم  تتمثل 
ومراقبة أداء املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة فيما ييل:

.)Clinical Audit Program( 1- برنامج املتابعة الرسيرية

املرفق  وإنتاجية  وانضباطية  أداء  يف  بالتدقيق  الربنامج  هذا  ويختص 
واالجراءات  الجراحية  العمليات  ذلك  ومثال  فيه،   والعاملني  الصحي 
التشخيصية والعالجية التي يقوم بها االطباء خالل فرتات زمنية معينة 
من حيث الكم والكيف والنتائج، وسوف يتم رشح املزيد عن هذا الربنامج 

يف الفصول القادمة. 

2- برنامج رصد ومتابعة األخطاء الجسيمة

 .)Sentinel Events Collection & Reporting Program(

وهو نظام آيل يعمل من خالل شبكة الحاسب اآليل يف الوزارة ويختص 
برصد وجمع وتحليل مؤرشات تمثل أخطاء طبية جسيمة تحرص الوزارة 
عىل أن ال تتجاوز نسبة حدوثها يف كل املرافق التابعة لها صفراً يف املائة،  
املكان  الجراحية يف  العملية  إجراء  الحرص  ال  املثال  ذلك عىل سبيل  ومن 
الجراحية يف بطن  أو نسيان إحدى األدوات  الخطأ،   للمريض  أو  الخطأ 
املريض،  أو الخطأ بنقل الدم أو بإعطاء دواء ال ينبغي إعطاؤه ويؤدي 
إىل وفاة أو إعاقة،  أو خلط مولود بتسليمه إىل غري ذويه أو خطفه أثناء 
الوزارة خالل  الوزارة وغري ذلك، وقد قامت  وجوده يف احد مستشفيات 
األحداث  بتسجيل  يختص  الكرتوني  نظام  بإنشاء  بالبدء  عام 1431هـ 
الزمنية املختلفة،  الفرتات  الجسيمة ورصدها وتحليلها ومقارنتها خالل 
تدريب منسوبي  أجل  املتخصصة من  التعليمية  الدورات  وييل ذلك عقد 
املستشفى ذوي العالقة عىل كيفية منع وقوع هذه األحداث وإجراء التحليل 

العلمي املناسب للكشف عن األسباب الجذرية وراء حدوثها عندما تقع.

3- برنامج مؤرشات أداء املستشفى

.)Hospital Performance Indicators(

لصاحب  ويوفر  املعلومات  بتقنية  مرتبط  حاسوبي  برنامج  أيضا  وهو 
الوصول من  أو يف املستشفى نفسه  الوزارة  الصالحية من املسؤولني يف 
تعطي  التي  املؤرشات  من  مجموعة  اىل  لحظة  اية  ويف  الكمبيوتر  خالل 
ملحة رسيعة ودقيقة عن األداء العام للمستشفى،  وتشتمل هذه املؤرشات 
عىل معدل وفيات املرىض املنومني،  ومعدل الوفيات الناتج عن التدخالت 
الجراحية،  ومعدل إعادة العملية الجراحية للمريض بشكل لم يخطط له 
املرىض،   الرئوي،  ومعدل سقوط  القلبي  اإلنعاش  مسبقاً،  وعدد حاالت 
ومعدل العمليات القيرصية،  وغري ذلك من مؤرشات يستطيع من خاللها 
مدير املستشفى تحديد املنحى العام الذي يسري فيه املستشفى والتدخالت 

التي يمكن القيام بها لرفع مستوى األداء واإلنتاجية. 

افتتاح مستشفيات جديدة 
- شهد عام 1431هـ افتتاح سبعة مستشفيات جديدة يف مختلف مناطق 
اململكة،  اثنان منها عن طريق احالل مستشفيات قديمة بأخرى جديدة،  

والباقي مستشفيات يتم إنشاؤها ألول مرة حسب الجدول التايل:   
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جديد/إحاللالسعة الرسيريةاملستشفىاملنطقة

إحالل200مستشفى الوجهتبوك1

إحالل200مستشفى طريفالحدود الشمالية2

جديد50مستشفى رضماالرياض3

4

حائل

جديد50مستشفى الغزالة

جديد50مستشفى الشنان5

جديد50مستشفى ضمدجازان6

جديد50مستشفى يدمهنجران7

مستشفى رشق الرياض الجديد أثناء مراحل اإلنشاء
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مجموعه  ما  1431هـ  عام  نهاية  مع  الصحة  وزارة  لدى  أصبح  وبذلك 
)249( مستشفى موزعة عىل كافة مناطق اململكة،  تحتوي عىل )34450( 
رسيراً،  ويعمل بها عرشات اآلالف من األطباء وطواقم التمريض والفنيني 

واإلداريني حسبما يوضحه الجدول التايل: 

1432/1431هـاملؤرش

249عدد املستشفيات

34450عدد األرسة

31517عدد األطباء

75978عدد فئات التمريض

40110عدد الفئات الطبية املساعدة

إحاللها  او  افتتاحها  تم  التي  الجديدة  املستشفيات  - ويف سبيل تشغيل 
خالل عام 1431هـ  والعام الذي سبقه، فقد تم استحداث عدد )6890( 

وظيفة يف ميزانية عام 1432/1431هـ حسب البيان التايل:

البيانم
 عدد

الوظائف

1
إحالل مستشفيات قديمة بأخرى جديدة )8( 

مستشفيات
1753

2
 )3( اإلنشاء  حديثة  جديدة  مستشفيات 

مستشفيات
348

1545وحدات العناية املركزة للكبار3

1537وحدات العناية املركزة لحديثي الوالدة4

5
باملستشفيات  والطوارئ  اإلسعاف  وحدات 

العامة
573

6
ظهران  بمستشفى  الكلوي  الغسيل  مركز 

الجنوب
16

7
الرشعية  الطبية  والكيمياء  السموم  مركز 

بعسري والرشقية 
50

8
 )8( لعدد  املتكاملة  الطبي  التأهيل  مراكز 

مراكز بواقع )80( وظيفة لكل مركز
640

206وظائف أقسام إدارة الجودة باملستشفيات9

البيانم
 عدد

الوظائف

10
العدوى  ملكافحة  العامة  اإلدارة  وظائف 

وأقسام مكافحة العدوى باملستشفيات
222

6890إجمايل الوظائف املستحدثة

اعتماد مشاريع انشاء وتطوير واسكان 
املستشفيات 

- تم يف ميزانية عام 1431هـ اعتماد مرشوع إنشاء مساكن للكادر الطبي 
يف املستشفيات للمرحلة األوىل بتكاليف بلغت )1000( مليون ريال،  كما 
مناطق  مختلف  يف  طبي  وبرج  جديدة  مستشفيات   7 انشاء  اعتماد  تم 
اململكة بتكلفة اجمالية بلغت )2940( مليون ريال وذلك عىل النحو التايل: 

1- إنشاء مستشفى مكة املكرمة العام سعته )300( رسير بمبلغ 
)260( مليون ريـال. 

2- إنشاء مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام مع مركز األورام 
 )1600( بمبلغ  واإلرشاف  العاملني  وسكن  رسير   )800( سعة 

مليون ريـال. 

سعة  االرشاف  مع  باإلحساء  واألطفال  الوالدة  مستشفى  إنشاء   -3
)400( رسير بمبلغ )320( مليون ريـال. 

بملغ  رسير   )300( سعة  بالطائف  األطفال  مستشفى  إنشاء   -4
)260( مليون ريـال. 

رسير   )300( سعة  بسكاكا  والوالدة  النساء  مستشفى  إنشاء   -5
بمبلغ )260( مليون ريـال. 

6- إنشاء مستشفى طب العيون التخصيص بالظهران سعة )200( 
رسير بمبلغ  )120( مليون ريـال. 

رسير   )200( سعة  بعسري  الجنوب  ظهران  مستشفى  إنشاء   -7
بمبلغ )120( مليون ريـال. 

بمستشفى  واألطفال  للوالدة  طبي  برج  إنشاء  اعتماد  تم  كما   -8
اليمامة سعة )500( رسير بمبلغ )280( مليون ريـال.

- ويف مجال مشاريع تطوير البنية التحتية للمستشفيات القائمة،  فقد تم 
خالل العام املايل 1431هـ اعتماد ميزانيات تطوير البنية التحتية   لعدد 
)19( مستشفى وبقيمة إجمالية وصلت إىل )2106( مليون ريال،  حسب 

الجدول التايل: 
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التكاليف املعتمدة )مليون ريال( اسم املرشوع

150 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى األمري سلمان بالرياض والسكن مع الدراسات واإلرشاف

150 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى اإليمان العام بالرياض والسكن مع الدراسات واإلرشاف

85 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى عفيف بمنطقة الرياض والسكن مع الدراسات واإلرشاف

85 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى األفالج بمنطقة الرياض والسكن مع الدراسات واإلرشاف

120 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى حراء بمكة املكرمة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

120 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى أحد باملدينة املنورة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى النعريية باملنطقة الرشقية والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى تثليث بعسري والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى بللسمر بعسري والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى النماص بعسري والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى رساة عبيدة بعسري والسكن مع الدراسات واإلرشاف

150 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى امللك سعود يف عنيزة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى البكريية بالقصيم والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى فرسان بجازان والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى صامطة بجازان والسكن مع الدراسات واإلرشاف

84 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى رشورة العام بنجران والسكن مع الدراسات واإلرشاف

192 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى امللك فهد يف الباحة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

150 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى امللك عبدالعزيز يف جدة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

150 إحالل وتطوير البنية التحتية بمستشفى امللك عبدالله يف بيشة والسكن مع الدراسات واإلرشاف

2106 اإلجمايل
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من  رئيسيني  أسلوبني  الصحة  وزارة  مستشفيات  تشغيل  يتضمن   -
التشغيل هي:

التشغيل املبارش: يضم املستشفيات التي تقوم بتشغيلها وزارة الصحة 
مبارشة عن طريق الباب األول أي أن مرتبات العاملني يتم رصفها وفقا 
الراهن  الوقت  املستشفيات عددها يف  املدنية وهذه  الخدمة  ديوان  لنظام 

)189( مستشفى.

وفق  بتشغيلها  الوزارة  تقوم  التي  املستشفيات  يضم  الذاتي:  التشغيل 
تنظيم مستقل ال تخضع فيه مرتبات العاملني لنظام ديوان الخدمة املدنية 
ويبلغ  املستشفى  وإدارة  املوظف  بني  مبارش  عقد  عمل  عادة  فيها  ويتم 
صحي  ومركز  مستشفى   )60( ذاتيا  تشغيال  املشغلة  املستشفيات  عدد 

متخصص، باإلضافة الربنامج التشغيل الذاتي للحراسات األمنية.

والكامل  الشامل  التشغيل  عقود  جميع  تحويل  من  االنتهاء  تم  وقد   -
يخص  فيما  ذاتي  تشغيل  برامج  إىل  مقاولني  طريق  عن  املشغلة 
والصيانة  والنظافة  الصيانة  عقود  )وتبقى  فقط  الطبي  التشغيل 

الطبية عن طريق رشكات متخصصة(.

- كما بلغ عدد برامج التشغيل الجديدة )8( برامج هي: التشغيل الطبي 
الصحة  مستشفى  للعيون،  التخصيص  الظهران  ملستشفى  الذاتي 
الوطني،  الطبي  املخترب  بحائل،  القلب  مركز  بالطائف،  النفسية 
املتنقل  الطوارئ  مستشفى  األمنية،  للحراسات  الذاتي  التشغيل 
بالرياض، مستشفى الطوارئ املتنقل بمكة املكرمة، كلية الطب بمدينة 

امللك فهد الطبية. 

املستشفيات  من  املزيد  بإضافة  1431هـ  عام  خالل  الوزارة  قامت   -
الذاتي والذي يعطي إلدارة  التشغيل  التابعة لها لتعمل وفق برنامج 
والرصف  والتعاقد  التوظيف  إجراءات  يف  كبرية  مرونة  املستشفى 
والتحكم يف كافة مناحي العمل داخل املرفق الصحي،  ويوضح الجدول 
التايل املستشفيات التي تم بها استحداث برامج التشغيل الذاتي للعام 

املايض: 
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التكاليف التقديرية املنطقة / املحافظة اسم املستشفى

7،000،000 الرياض مستشفى الطوارئ املتنقل

50،000،000 الرياض كلية الطب بمدينة امللك فهد

20،000،000 الرياض املخترب الطبي الوطني

35،000،000 الرشقية مستشفى الظهران للعيون

35،000،000 حائل مركز القلب

7،000،000 مكة املكرمة مستشفى الطوارئ املتنقل

10،000،000 مكة املكرمة مستشفى الصحة النفسية

164،000،000 اإلجمايل

توحيد املعايري املتعلقة باملستشفيات :
-  عملت الوزارة خالل عام 1431هـ عىل األخذ بمبادرة جديدة من أجل 
الوزارة من حيث الكوادر  توحيد املعايري املعمول بها يف مستشفيات 
البرشية والتصاميم الهندسية واألجهزة واملعدات الطبية.  وتم يف هذا 
الفنية   املواصفات  يتضمن  متخصص  دليل  إعداد  عىل  العمل  الصدد 
حيال متطلبات املستشفيات التابعة للوزارة يف كل مناطق اململكة من 
الرسيرية،  وذلك  للسعة  الطبية وفقاً  األجهزة واملستلزمات واملعدات 
بالتنسيق بني اإلدارة العامة للمستشفيات واإلدارة العامة للتجهيزات.  
بناًء عىل  الكلوي  الغسيل  مراكز  استحداث  دراسة طلبات  كذلك  وتم 
للمعلومات  الدوري  التحديث  إىل  إضافة  بذلك،   الخاصة  املعايري 

األساسية الخاصة بمستشفيات الوزارة.

- كما قامت الوزارة خالل عام 1431هـ بوضع دليل املعايري القياسية 
للقوى العاملة يف املستشفيات العامة والتخصصية واملراكز املتخصصة 
معيار  املستشفيات  فئات  من  فئة  لكل  أصبح  وبذلك  لها،   التابعة 
منها  اإلدارية  العاملة  القوى  من  احتياجها  تحديد  وفقه  يتم  محدد 

والفنية )املعدل العام لألطباء )0٫7( طبيب لكل رسير واملعدل العام 
الطبية  للفئات  العام  واملعدل  رسير  لكل  ممرض   )1٫4( للتمريض 
الفئة الرسيرية(.  املساعدة )1٫25-2٫26( مساعد لكل رسير حسب 
كما قامت الوزارة بإعداد تصاميم نموذجية لفئات املستشفيات )500 
رسير - 300 رسير عام - 300 رسير نساء ووالدة وأطفال - 100 
والشؤون  للمشاريع  العامة  اإلدارة  بني  بالتنسيق  وذلك  رسير(،  
الهندسية واإلدارة العامة للمستشفيات، والغرض من ذلك هو إيجاد 
لجميع  واإلنشائية  الهندسية  بالتصاميم  خاصة  موحدة  معايري 
املستشفيات واملراكز الطبية التابعة للوزارة يف كل مناطق اململكة. تم 
كذلك خالل عام 1431هـ  مراجعة كافة التصاميم اإلنشائية لبعض 
املستشفيات التي تمت ترسيتها وفق تصاميم سابقة اي قبل اعتماد 
النموذجية املوحدة وذلك لتاليف أوجه القصور فيها،  ومن  التصاميم 
شمال  مستشفى  بالكامل  مراجعتها  تمت  التي  املستشفيات  أمثلة 
الرياض،  مستشفى الوالدة واألطفال بعرعر،  مستشفى العيون بجدة،  

ومستشفى امللك عبدالعزيز التخصيص بالجوف.
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التدريب واالبتعاث: 
أثمن  وهم  الصحية  العملية  فيها هم جوهر  العاملني  بأن  الوزارة  تؤمن 
هذه  وإدارة  اإلنتاجية،  عىل  تأثرياً  وأكثرها  الوزارة  تمتلكها  التي  املوارد 
املوارد تتضمن عنارص عديدة من أهمها تدريب األفراد وتطوير مهاراتهم،  
سواء تدريب العاملني الجدد أو التدريب عىل رأس العمل، وما يحققه ذلك 
للوزارة من زيادة اإلنتاجية وتحسني جودة األداء ورفع معنويات األفراد 
وتعميق  العمل  حوادث  وتخفيض  قرب  عن  لإلرشاف  الحاجة  وتقليل 
االعتماد عىل  الذاتي وبالتايل تقليل  االكتفاء  املتخصصة وتحقيق  املعرفة 
هذا  ويف  املؤهلة،  املحلية  بالكوادر  عنها  واالستعاضة  األجنبية  الخربات 
السياق قامت اإلدارة العامة للمستشفيات بعقد الدورات التدريبية التالية 

خالل عام 1431هـ:  

-  ثالث دورات تدريبية لرفع كفاءة املدراء الطبيني للمستشفيات فئة 
)100-200( رسير لعدد )74( مديراً طبياً.

يف  األطفال  ألطباء  أشهر   )3( دورة  كل  مدة  تدريبية  دورات  أربع   -
امللك فهد  الوالدة،  وذلك يف مدينة  املركزة لحديثي  العناية  تخصص 

الطبية لعدد  )9( أطباء.

-  أربع دورات تدريبية مدة كل دورة )3( أشهر ألطباء التخدير والعناية  
الوطني  بالحرس  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  وذلك  للكبار،  املركزة 

بالرياض  لعدد )8( أطباء. 

التخدير  وأقسام  الجراحة  أقسام  لرؤساء  تدريبية  دورات  عقد  تم   -
اليوم  دليل جراحة  الواحد عىل تطبيق  اليوم  أقسام جراحة  ورؤساء 

الواحد يف جميع املناطق الصحية. 

- تم عقد )8( دورات تدريبية لفنيي غرف العمليات وفنيي التعقيم يف 
)8( من املستشفيات املركزية بالوزارة.

- تم طباعة )3500( نسخة من دليل جراحة اليوم الواحد وتوزيعه عىل 
جميع املستشفيات. 

 الربامج واملراكز الطبية املتخصصة:  
- تم تفعيل العمل يف برنامج الدعم الطبي املؤقت وبرنامج الطبيب الزائر 
بهدف سد العجز يف وظائف األطباء االستشاريني خاصة يف املناطق 
البعيدة يف مختلف التخصصات، وتم العمل خالل عام 1431هـ عىل 

استقطاب األطباء االستشاريني من خالل العمل عىل محورين:

• األطباء االستشاريون الزائرون من داخل اململكة،  وقد بلغ عدد من 
تم استقطابهم خالل عام 1431هـ )422( طبيباً وبذلك أمكن 
التي  االستفادة من الخربات املحلية يف تقديم الخدمات الصحية 
يحتاج إليها املواطنون يف اماكن تواجدهم مما يخفف عليهم عبء 

السفر طلباً للعالج يف مستشفيات املدن الكبرية. 

قامت  اململكة،  حيث  الزائرون من خارج  االستشاريون  األطباء   •
الصحة  وزارة  من  كل  مع  هامة  اتفاقيات  عدة  بعقد  الوزارة 
األردنية ووزارة الصحة املرصية والعديد من الجامعات املرصية،  
وكلية األطباء والجراحني الباكستانية،  وذلك بهدف توفري األطباء 
االستشاريني ملرافق الوزارة يف التخصصات النادرة،  وتم يف هذا 
الصدد وصول أربع دفعات من مملكة األردن اشتملت عىل )226( 
طبيباً معظمهم يف تخصصات نادرة، ووصول دفعتني من األطباء 
املرصيني بعدد )41( طبيباً،  ووصول الدفعة األوىل من األطباء 

الباكستانيني.

- وفيما يخص اللجان الطبية املتخصصة تم عقد ثالث ورش عمل مع 
مدراء  بمشاركة  الصحية  املناطق  بمختلف  الصحية  الشؤون  مدراء 
املتابعة واملساعدين للطب العالجي من كل منطقة لتفعيل لجان النظر 
يف املمارسة الطبية، وهي لجان تم استحداثها يف كل مديريات الشؤون 
الخطرية واتخاذ قرار  الطبية  املخالفات واألخطاء  للنظر يف  الصحية 
الصحي  املمارس  تكرار  وعدم  املرىض  سالمة  يضمن  بشأنها  رسيع 
به  تقوم  الذي  النهائي  التحقيق  نتائج  انتظار  فرتة  الخطأ يف  لنفس 

الهيئات الطبية الرشعية التابعة للوزارة.  

- تم تفعيل برنامج تدريبي ملنسوبي مراكز السكري عىل برامج العناية 
ومركز  الوطني  للحرس  الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  بالقدمني 

التدريب بوزارة الصحة. 

أقسام  العمل يف  لتطوير  استشارية  فنية  لجان  تم تشكيل عدد )9(   -
املخ واألعصاب  الوالدة وجراحة  املركزة وحديثي  الطوارىء والعناية 
والوالدة  النساء  وأمراض  الدم  وأمراض  والحنجرة  واألذن  واألنف 

وأمراض القلب والسكري.

- املشاركة مع اإلدارات األخرى ذات العالقة يف الوزارة يف دراسة تطوير 
نظام إحالة املرىض من مراكز الرعاية الصحية األولية إىل املستشفيات، 
يف  أو  الواحدة  املنطقة  داخل  نفسها  الوزارة  مستشفيات  مابني  أو 

املناطق املختلفة.

- املشاركة يف أعمال اللجنة املرشفة عىل تنفيذ برنامج الفحص املبكر ملنع 
اإلعاقة عند األطفال حديثي الوالدة.

للجودة خالل  املطلوب  املستوى  تحقق  لم  التي  املستشفيات  متابعة   -
عملية التقييم التي خضعت لها مستشفيات الوزارة من قبل املجلس 

املركزي العتماد املنشآت الصحية.
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السجالت الطبية: 
تقوم وزارة الصحة بجهود حثيثة وذلك للنهوض بأقسام السجالت الطبية 
بمستشفيات الوزارة وذلك من خالل الخطة اإلسرتاتيجية لتطوير أقسام 
للدراسة  نتائج  عىل  مبنية  اإلسرتاتيجية  هذه  وتعترب  الطبية.  السجالت 
تقييم  تم  باملستشفيات.حيث  الطبية  السجالت  أقسام  واقع  من  امليدانية 
الوضع الراهن ألقسام السجالت الطبية عن طريق استبيان تم تصميمه 
املؤهلة  العاملة  القوى  معايري  تحديث  وكذلك  املستشفيات  عىل  وتوزيعه 
وتوفري  الطبية  السجالت  وفنيي  خصاني  ال  تطويرية  برامج  وإطالق 
الطبية  السجالت  لحفظ  الالزمة  الحديثة  الفنية  والتجهيزات  األجهزة 
واملساحات الالزمة لهذه األقسام طبقا للمعايري القياسية اإلنشائية والتي 

تضمن تطبيق مهامها.

األطباء  بني  للربط  وأساسية  قوية  اتصال  أداة  الصحي  السجل  يشكل 
يعترب  وبهذا  الصحية.  للرعاية  متصلة  سلسلة  عرب  الصحيني  واملمارسني 
األطباء هم املحرك الرئييس لهذه البيانات املوثقة يف السجل الصحي توثيقا 
سليما ودقيقا ويف الوقت املحدد حيث يتم معالجتها وتصنيفا وتحويلها 
إىل معلومات صحية تساعد يف اتخاذ القرارات الهامة للتخطيط والتطوير 

للنظام الصحي والرعاية الصحية.

يف  الصحي  التوثيق  لتحسني  الصحة  وزارة  لحملة  التجهيز  اآلن  ويجري 
السجالت الطبية والتي سوف تنطلق قريبا. وتبدأ بدراسة الوضع الراهن 
لتحسني  العاجلة  الحلول  وإيجاد  الطبية  السجالت  ملحتويات  وتقييم 
طرق التوثيق وتعبئة النماذج يف السجالت الطبية وتطوير طرق الحفظ 
والعاملية..  املحلية  املعايري  حسب  الطبية  السجالت  واسرتجاع  والتخزين 
التوثيق  تحسني  لكيفية  إرشادي  دليل  عىل  الحملة  هذه  تحتوي  كما 
للمعلومات الصحية يف السجالت الطبية يتم اإلعداد له من قبل فريق من 

الخرباء والذين يمثلون مختلف التخصصات الطبية والصحية.

يتم حاليا  اإلعداد لتدشني  برامج تطوير األداء ملدراء/ مرشيف السجالت 
هذه  وتركز  املرجعية  واملستشفيات  الصحية  الشئون  بمديريات  الطبية 

الربامج التدريبية عىل: 

باملناطق  الصحية  السجالت  مرشيف  بني  للتواصل  جرس  بناء   •
الجديدة  اإلدارة  مع  املرجعية  باملستشفيات  السجالت  ومدراء 

املزمع تأسيسها. 

الخطة اإلسرتاتيجية )3 سنوات(  لتطوير  اطالع املتدربني عىل   •
الوكالة  يف  واملعدة  الوزارة  بمستشفيات  الصحية  السجالت 

املساعدة للطب العالجي  وتنفذها إال دارة العامة املستشفيات.

تفعيل  يف  باملناطق  السجالت  ملرشيف  الهام  الدور  عىل  التأكيد   •
وتطبيق الخطة بالتعاون مع مدراء السجالت باملستشفيات.

واملقاييس  املعايري  عىل  االطالع  رضورة  عىل  املتدربني  تشجيع   •
املعلومات  بإدارة  الخاصة   )JCI( والعاملية ،)CBAHI( املحلية
.)Mock Survey( وعمل ورشة عمل للتقييم )MOI( الصحية

لتتوافق  وتطويرها  النماذج  توحيد  لجنة  بأنشطة  التعريف   •
الصحي  السجل  إىل  مستقبال  لالنتقال  الوزارة  تطلعات  مع 
االلكرتوني وماتم انجازه حتى اآلن )80 %( من توحيد للنماذج.

ومراجعته  الصحي  السجل  تتبع  نظام  أهمية  عىل  التأكيد   •
الصحي  السجل  عىل  العثور  وكيفية   )Tracking System(

)املفقود( بأحدث العمليات االحتمالية املتبعة عامليا.

الصحية  السجالت  ألقسام  واإلجراءات  السياسات  دليل  تفعيل   •
الصحية  السجالت  إدارات  لجميع  التنظيمي  الهيكل  وتوحيد 

حسب الطاقة الرسيرية.

الطبي  التوثيق  لتحسني  الصحة  وزارة  حملة  يف  املشاركة   •
 Documentation Improvement الصحية  السجالت  يف 

.Campaign

الرتميز  تطبيق  برنامج  عن  مخترصة  نبذة  املشاركني  إعطاء   •
الخمسة  استخدام  وكيفية  التطبيق  بأهمية  وتعريفهم  الصحي 
أجزاء للتصنيف واملعايري االسرتالية للرتميز ICD-10-AM يف 
الطبية  والسجالت   الخروج  ملخصات  من  للرتميز  عمل  ورشة 

.Lectures/ Coding Workshops

السجالت  إدارات  تواجه  التي  والعوائق  الصعوبات  مناقشة   •
الطبية واالحتياجات التدريبية والتجهيزية.

الخروج بحلول وتوصيات مقرتحة وذلك لدراستها والعمل بها   •
من قبل إدارة السجالت الطبية.

ويف مجال تطبيق الرتميز الصحي )ICD-10-AM( تحرص الوزارة عىل 
)e -Health( واالستعداد جيدا  االلكرتونية  الصحة  مواكبة اسرتاتيجية 
ملرحلة االنتقال إىل السجل الصحي االلكرتوني )EHR( ونظام املعلومات 
جميع  يف  الطبية  السجالت  أقسام  يربط  سوف  والذي   )HIS( الصحية 

مستشفيات وزارة الصحة بعضها البعض. 

املؤهلة واملتخصصة يف  السعودية  الكوادر  استقطاب فريق من  تم  ولقد 
للنقلة  اإلعداد  للبدء يف  الصحي وذلك  والرتميز  الصحية  املعلومات  إدارة 
النوعية يف إدارة السجالت الطبية وتطبيق الرتميز الصحي. حيث انه قد 
تم حرص أسماء عدد )300( من فنيي السجالت الطبية لتخصيصهم يف 
الرتميز الطبي يف املستشفيات وجار اإلعداد لتدريبهم عىل النظام الدويل 
للتصنيف ICD10 -AM عىل يد خرباء متخصصني تم استقطابهم للعمل 
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بالوزارة وكذلك من خالل معاهد تدريب متخصصة.

وسيتم تنفيذ هذه الدورات والربامج التدريبية يف مختلف مناطق اململكة 
يفضلون  والذين  التدريب  يف  والراغبات  الراغبني  عىل  للتيسري  وذلك 
للراغبني  وكذلك  فيها  يقيمون  التي  املناطق  يف  التدريب  عىل  الحصول 
السجالت  حفظ  طريقة  يف  األخرى  والتجارب  الخربات  من  االستفادة  يف 

الطبية بطرق علمية وحديثة وخصوصا يف املدن الطبية والتخصصية. 

يف  العاملني  كفاءة  لرفع  التدريبية  االحتياجات  التايل  الجدول  ويوضح 
مجاالت السجالت الطبية خالل السنوات الثالث املقبلة:

العدد املستهدفعدد الدوراتاالحتياج التدريبي

تطوير أداء موظفي/
موظفات السجالت الطبية

31915

31629املصطلحات الطبية

30900الرتميز الطبي

 اإليفاد الداخيل واالبتعاث
 إدارة املعلومات الصحية –

الرتميز الصحي
تحت الدراسةتحت الدراسة

املعلومات  إدارة  يف  املتخصصني  من  فريق  إليفاد  اإلعداد  حاليا  ويتم 
الصحية  املعلومات  ألبحاث  الوطني  املركز  إىل  الصحي  والرتميز  الصحية 
تدريب  برنامج  لحضور  بريزبن  مدينة  يف  الند  كوينز  بجامعة  والتدريب 
يركز  تدريبي  برنامج  يف  للبدء  استعدادا  وذلك  الصحي  للرتميز  املدربني 
ICD-( عىل املرحلة االنتقالية يف الرتميز الصحي من التصنيف القديم إىل

AM-10( مع إمكانية التعاون يف التدريب مع معاهد وهيئات متخصصة  
الصحي  بالرتميز  التخصص  يف  الراغبني  لتدريب  وعامليا  محليا  ومعتمدة 

ممن تتوفر فيهم الرشوط الالزمة.  

خدمات الطب العالجي 

39 انجازات وزارة الصحة لعام 1431هـ



خدمات األشعة: 
تم يف مدينة الرياض إقامة املؤتمر العلمي لفنيي األشعة خالل الفرتة   -
من 1431/4/27هـ إىل 1431/5/1هـ واملصاحب ملعرض الرعاية 

الطبية السعودي  الذي يقام سنوياً.

بمنطقة  الصحية  باملراكز  العاملني  للفنيني  تأهيلية  دورة  إقامة  وتم   -
الرياض ملدة )12( يوماً.

عسري  بمنطقة  الصحية  باملراكز  العاملني  للفنيني  تأهيلية  ودورة   -
والباحة وبيشة ملدة )12( يوماً.

ودورة تدريبية لفنيي األشعة بالطائف ملدة )23( يوماً.  -

االلكرتوني  األرشفة والحفظ  أي  الباكس  إعداد مرشف نظام  ودورة   -
بمستشفى  أقيمت  والتي    )PACS Adminstrator( األشعة  لصور 

األمري سلمان بالرياض ملدة )3( أيام. 

وتم إقامة دورة تطبيقات إكلينيكية عىل جهاز األشعة )C-Arm(  ملدة   -
يومني.

وتم إقامة عدد )115( ورشة عمل تدريبية يف مختلف مناطق اململكة.  -

وتم االنتهاء من تحديث املعايري القياسية للقوى العاملة واألجهزة يف   -
أقسام األشعة بمستشفيات الوزارة،  إضافة إىل تحديث دليل إجراءات 
العمل،  والوصف الوظيفي للعاملني بأقسام األشعة،  وتحديث دليل 

مواصفات أجهزة األشعة.

وتم كذلك البدء يف برنامج تحسني األداء يف إدارات األشعة باملديريات   -
وأقسام األشعة باملستشفيات.

الصحة النفسية واالجتماعية 
تشمل خدمات الصحة النفسية واالجتماعية التوعية بطبيعة االضطرابات 
تقديم  إىل  إضافة  منها،  والوقاية  بها  لإلصابة  املؤدية  والعوامل  النفسية 
النفسية  واالضطرابات  األمراض  لحاالت  الالزمة  العالجية  الخدمات 
واالجتماعية من خالل )20( مستشفى للصحة النفسية بسعة )2811( 
رسيراً من ضمنها ثالثة مراكز لعالج اإلدمان و)94( عيادة نفسية ملحقة 
باملستشفيات العامة يف مختلف مناطق ومحافظات اململكة،  وبلغت أعداد 
القوى العاملة لدى الوزارة يف مجال الصحة النفسية واالجتماعية بنهاية 
ومستشفيات  األمل  مجمعات  يف  يعملون  طبيباً   )627( 1431هـ  عام 
عدد  بلغ  كما  العامة،   باملستشفيات  امللحقة  والعيادات  النفسية  الصحة 
األخصائيني النفسيني )604( وعدد األخصائيني االجتماعيني )724( وعدد 
االنجازات  أهم  تركزت  وممرضة.  ممرضاً   )3025( النفسيني  املمرضني 

املتعلقة بالصحة النفسية واالجتماعية خالل عام 1431هـ فيما ييل:

أدلة العمل اخلاصة بالعمليات اجلراحية:
- تم إعداد وطباعة دليل جراحة اليوم الواحد )3500( نسخة وتوزيعه 
عىل جميع املستشفيات التابعة للوزارة، وتم كذلك بالتعاون مع إدارة 
األرسة عقد دورات تدريبية لرؤساء أقسام الجراحة وأقسام التخدير 
جميع  يف  الدليل  تطبيق  عىل  الواحد  اليوم  جراحة  أقسام  ورؤساء 

املناطق الصحية. 

لغرف  متكامل  إرشادي  دليل  لوضع  متخصصة  لجنة  تشكيل  تم   -
العمليات.

- تم إجراء )8( دورات تدريبية لفنيي غرف العمليات وفنيي التعقيم 
لعقد  التحضري  بالوزارة،  وجاري  املركزية  املستشفيات  من  عدد  يف 
دورتني تدريبيتني خاصة بجراحة العظام لعدد )150( طبيباً يف كل 

من الرياض وجدة.

التأهيل الطبي: 
عىل  املرىض  بمساعدة  الطبي  التأهيل  مراكز  خالل  من  الوزارة  تقوم 
استعادة كفاءة وظائف األعضاء املعاقة بسبب بعض األمراض واإلصابات 
وحوادث السيارات والطرق، وخالل عام 1431هـ تركزت أهم االنجازات 

املتعلقة بهذا املجال فيما ييل: 

الطبي  التأهيل  خدمات  تطوير  خطة  تضمنته  ما  بتنفيذ  البدء  تم   -
بمرافق الوزارة.

- مشاركة الوزارة يف أعمال اللجنة املشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 
بالتعاون مع  وزارة الشؤون االجتماعية لوضع ضوابط إعفاءات ذوي 
اإلعاقة املحتاجني من رسوم استقدام العمالة املنزلية والطبية )سائق،   

خادمة،  ممرضة منزلية(. 

- تزويد موقع الوزارة اإللكرتوني بدليل خدمات التأهيل الطبي باملناطق 
واملحافظات الصحية.

الصحية  واملحافظات  باملناطق  الطبي  التأهيل  مدراء  مهام  اعتماد   -
وتعميمها.

-  إعادة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة التدريب والتعليم بإدارة التأهيل 
الطبي.  

- استحداث )960( رقم وظيفي لجميع فئات التأهيل الطبي لعدد )12( 
مركز تأهيل.
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املباني والتجهيزات:

تجهيز أربعة مستشفيات للصحة النفسية يف كل من اإلحساء، الجوف،   -
الستة  الشهور  خالل  لتشغيلها  تمهيدا  الشمالية  والحدود  القريات، 

القادمة.

استئجار مبنى جديد ليكون مقراً ملستشفى الصحة النفسية بالعاصمة   -
املقدسة.

البدء بإنشاء مستشفى الصحة النفسية واإلدمان بمحافظة الخرج.  -

افتتاح قسم خاص بعالج اإلدمان بالحدود الشمالية ونجران،  والعمل   -
جار الفتتاح أقسام ملعالجة اإلدمان بكل من تبوك وحائل،  وتم البدء 
يف إنشاء وحدات للحماية املشددة من املرىض الذين يشكلون خطورة 

عىل أنفسهم وعىل اآلخرين يف املستشفيات واألقسام املزمع إنشاؤها.

التنظيم اإلداري والتطوير الفني والتدريب:

وتتضمن  واالجتماعية  النفسية  للخدمات  اإلرشافية  األدلة  تحديث   -
هذه األدلة الهياكل التنظيمية وتشكيل املجالس واللجان والسياسات 
ملجمعات  العاملة  القوى  ومعايري  الوظيفي  والوصف  واإلجراءات 
دليل  النفسية  وكذلك مراجعة وتحديث  الصحة  األمل ومستشفيات 

السياسات واإلجراءات ألقسام الخدمة االجتماعية.

النفسية  للخدمات  الوطنية  اللجنة  بتشكيل  الوزاري  القرار  صدور   -
واالجتماعية.

الرفع للجنة الصحية يف مجلس الشورى فيما يخص النظام املتعلق   -
بالصحة النفسية.

-  إعداد ودراسة الالئحة الخاصة باإلجازات املرضية للمرىض النفسيني 
ووزارة  النفسية  للصحة  العامة  االدارة  من  مختصة  لجنة  قبل  من 

الخدمة املدنية.

اختيار املقر الجديد للجنة الوطنية لرعاية املرىض النفسيني وأرسهم   -
وقد بدأت بممارسة مهامها وذلك تفعيالً للقرار السامي الصادر بهذا 

الخصوص.

العنف  من  الطفل  حماية  مراكز  يف  واألداء  العمل  اجراءات  تطوير   -
وااليذاء وعددها )21( مركزا موزعة عىل مختلف املناطق واملحافظات،  
قبل  من  معها  التعامل  تم  حالة   )1635( يقارب  ما  رصد  تم  حيث 

لجان حماية الطفل. 

بالتعاون مع برنامج األمان  الطفل  إعداد خطة مساندة  املشاركة يف   -
بتسجيل  خاص  وطني  سجل  انشاء  هو  والهدف  الوطنى،   األرسي 

حاالت العنف ضد األطفال وحاالت العنف األرسي.

بوزارة  واالجتماعية  النفسية  الخدمات  ملسئويل  السنوى  اللقاء  عقد    -

الخطة  مسودة  مناقشة  اللقاء  يف  وتمت  تبوك،   منطقة  يف  الصحة 
املتعلقة بعالج اإلدمان،  وإعادة التأهيل ونظام فحص ما قبل الزواج.

املشاركة يف خطة إرشاك القطاع الخاص يف عالج اإلدمان.  -

-  عقد ورشة عمل بعنوان )الفرص واملعوقات( تختص بحاالت املدمنني 
وتأهيل املتعافني 

-  املشاركة مع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات بشأن إعداد تقرير عن 
واقع العالج والتأهيل يف املستشفيات الحكومية والخاصة.

املشاركة يف حلقة نقاش تطرقت اىل واقع عالج اإلدمان وبرامج التأهيل   -
تحت مسمى )التحديات وسبل التطوير(.

-  متابعة االتفاقية املربمة بني كل من وزارة الصحة والبنك السعودي 
املهني  الفني والتدريب  للتعليم  العامة  للتسليف واالدخار واملؤسسة 

بخصوص إعفاء املتعافني من االدمان من القروض املالية.

-  اعتماد الالئحة االساسية للجان أصدقاء املرىض،  بتعاون مشرتك بني 
وزارة الصحة والغرف التجارية،  وقد تم توزيع الالئحة عىل مديريات 
الشئون الصحية بمختلف املناطق واملحافظات تمهيداً لتطبيقها بعد 
ان تم تصميم الهيكل التنظيمي واقرتاح الشعار املوحد الخاص بتلك 

اللجان.

صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/2/ 1431 هـ واملتضمن نقل   -
مهام اإلرشاف عىل دور نقاهة املرىض النفسيني املرفوضني من ذويهم 

إىل وزارة الصحة بدالً من وزارة الشؤون االجتماعية.

األخصائيني  ملساعدة  النفسية  واملقاييس  االختبارات  الئحة  إعداد   -
النفسية  الحاالت  وعالج  تشخيص  يف  بدورهم  القيام  عىل  النفسيني 

ودراسة مرىض االقامة الطويلة.

انهاء عدد من الدراسات الهامة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية   -
 )WHO-AIMS( وأبرزها الدراسة الوطنية لخدمات الصحة النفسية
باملرىض  الخاصة  والحقوق   والترشيعات  االنظمة  تقييم  ودراسة 

النفسيني.

لنظام  التنفيذية  الالئحة  اعداد  يف  النفسية  الصحة  إدارة  مشاركة   -
مجلس  من  بقرار  صدر  الذي  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة 

الوزراء رقم )201( وتاريخ 10 /6/ 1431هـ.

مشاركة اإلدارة يف اعداد دليل اجراءات املواد املخدرة واملؤثرات العقلية   -
وقد تم االنتهاء من الدليل وهو االن قيد املراجعة النهائية من االدارات 

ذات العالقة.

املشاركة بجوالت تفقدية عىل العديد من املؤسسات العالجية الخاصة   -
لصاحب  بذلك  والرفع  املوجودة  املخالفات  ورصد  الرياض  بمدينة 

الصالحية.
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استمرار أعمال اللجنة الخاصة بتحديث االدوية النفسية ودليل االدوية   -
النفسية.

املشاركة يف لجان واجتماعات هيئة الخرباء املتعلقة بالصحة النفسية   -
واإلجتماعية.

التدريب والربامج التطويرية: 

النفسية  الخدمات  مجال  يف  قصرية  تدريبية  دورة   )16( تنفيذ  تم   -
واالجتماعية استفاد منها )500( متدرب وذلك يف عام 1431هـ،  كما 
الصحة  للمتخصصني يف مجاالت  االبتعاث  برنامج  االستفادة من  تم 
واجتماعيني  نفسيني  واخصائيني  أطباء  من  واالجتماعية  النفسية 
وتمريض نفيس، حيث تمت االستفادة من املقاعد العرشة املخصصة 
خادم  برنامج  ضمن  واالجتماعية  النفسية  للصحة  العامة  لالدارة 
مجاالت  يف  للمتخصصني  الخارجى  لإلبتعاث  الرشيفني  الحرمني 
املوافقة عىل عدد من طلبات  النفسية واالجتماعية كما تمت  الصحة 
االيفاد الداخىل للحصول عىل درجة املاجستري والدكتوراة يف مجاالت 
عرشة  طلبات  عىل  املوافقة  تمت  حيث  واالجتماعية  النفسية  الصحة 

مرشحني لإلبتعاث الخارجي وستة مرشحني لإليفاد الداخيل.

تم تدريب فرق حماية الطفل عىل تسجيل حاالت العنف ضد األطفال   -
بالسجل الوطنى وكان مقر السجل مستشفى امللك فيصل التخصيص 

ومركز االبحاث بالرياض.

تم استالم التقارير الدورية الخامسة والسادسة للمرحلة الثالثة من   -
الخطة التطويرية لخدمات الصحة النفسية واالجتماعية وهو اإلجراء 

الذي يهدف ملتابعة تنفيذ بنود الخطة.

التوعية بالصحة النفسية واالجتماعية:

اإلعداد لعقد ملتقى الجمعيات الخريية الصحية واملزمع إقامته قرابة   -
منتصف العام 1432هـ،  وقد وافق مشكوراً صاحب السمو امللكي 

وىل العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء عىل رعايته.

املشاركة يف تنظيم حملة توعية بالصحة النفسية عىل مستوى اململكة   -
اقيم  والذي  النفسية  للصحة  العاملي  اليوم  بمناسبة  انعقدت  والتي 

تحت شعار )لن ننساكم(.

خدمات طب الطوارئ
تدرك وزارة الصحة أهمية االستعداد املبكر وتهيئة املرافق الصحية التابعة 
لها من حيث التجهيزات والخربات البرشية والخطط التي تؤهل الوزارة 
ألداء دورها بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة يف حاالت الحوادث 
التي يتعرض لها األفراد أو يتعرض لها  والكوارث واألخطار والطوارئ 

املجتمع ال قدر الله.

كما تعي الوزارة األهمية الكبرية لالستجابة الرسيعة والفعالة يف حاالت 
الطوارئ واإلسعاف،  ودور ذلك يف التخفيف من تأثريات أية حالة طارئة 
تصيب الفرد أو النظام الصحي عموماً، مثل خفض معدل انتشار األمراض 
واألوبئة، والتقليل من حاالت الوفيات، وتوفري العالج لألعداد الكبرية من 
والقدرة  الصحي،  الحجر  إجراءات  الجرحى، وتطبيق  وإخالء  املصابني، 
األمراض  لرتصد  التدابري  واتخاذ  واإلنقاذ  البحث  عمليات  إجراء  عىل 

ومكافحتها عىل وجه الرسعة.

ويف هذا الصدد، تقوم الوزارة ممثلة يف اإلدارة العامة للطوارئ بتطوير 
مناطق  كل  يف  الوزارة  مستشفيات  خالل  من  املقدمة  الطوارئ  خدمات 
إعداد  أجل  من  األخرى  الحكومية  الجهات  مع  التعاون  وكذلك  اململكة، 
خطة عمل واضحة ومشرتكة بني كل الجهات املعنية بالطوارئ سواء كانت 
اجتماعية  رعاية  أو  أحمر  هالل  أو  إسعاف  خدمات  أو  صحية  خدمات 

وأمنية ودفاع مدني بغية توحيد وتنسيق الجهود املبذولة يف هذا املجال 

قامت إدارة الطوارئ بالوزارة بالعديد من النشاطات واإلنجازات خالل 
عام 1431هـ ومن أهمها:

خدمات الطوارئ والطب امليداني يف موسم حج 1431هـ

أرشفت اإلدارة العامة للطوارئ عيل أعمال الطوارئ خالل موسم حج   -
الهالل  وهيئة  املدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  مع  وشاركت  1431هـ 
فرق  خالل  من  الجوي  واإلخالء  اإلخالء  أعمال  يف  السعودي  األحمر 
الطوارئ املدنية التابعة لها بمنطقة املسجد الحرام وجرس الجمرات 
ومركز الطوارئ بالجمرات ومحطات القطار باملشاعر املقدسة ولجنة 
الطوارئ  والطب امليداني،  وذلك من خالل )135( سيارة  إسعاف 
مجهزة كوحدات عالجية متنقلة تعمل بمنطقة املشاعر املقدسة وتتبع 
الحجاج يف تنقالتهم وقد تم عالج عدد )13893( حالة ميدانياً ونقل 

منها من موقع الحادث للمستشفيات )703( حالة.

شاركت لجنة الطوارئ والطب امليداني يف عملية إخالء عدد من املريض   -
يف  مستشفيات املشاعر املقدسة ومكة املكرمة.

كما شاركت لجنة الطوارئ والطب امليداني يف عملية تصعيد الحجاج   -
إىل منى.
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املشاركة يف تنفيذ االتفاقيات الدولية 

األسلحة  حظر  اتفاقية  لتنفيذ  الوطنية  الهيئة  أعمال  يف  املشاركة   -
الكيميائية وإعداد الالئحة التنفيذية لها وحضور االجتماعات الدولية 

بهذا الشأن.

األسلحة  حظر  اتفاقية  لتنفيذ  الوطنية  الهيئة  أعمال  يف  املشاركة    -
البيولوجية واملشاركة يف اجتماعات الخرباء الحكوميني للدول األطراف 

ملعاهدة حظر وتطوير األسلحة البيولوجية الذي تم بمدينة جنيف.

الوطنية  الخطة  لوضع  املشكلة  الوطنية  اللجنة  أعمال  يف  املشاركة   -
لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية.

واالجتماعات  والندوات  العمل  ورش  يف  اململكة  وفد  ضمن  املشاركة   -
الدولية يف كل من فرنسا والنمسا واليابان.

املشاركة يف أعمال اللجنة العربية للطوارئ.  -

املشاركة يف أعمال اللجنة الخليجية للطوارئ.  -

املشاركة يف أعمال اإلغاثة والتعاون الدويل 

ميدانيني  مستشفيني  وإرسال  بتجهيز  الكريم  السامي  األمر  تنفيذ   -
سعوديني إىل الباكستان كما تم يف الحاالت املشابهة سابقاً ؛ ملعالجة 
وان  ؛  اجتاحتها  التي  الفيضانات  جراء  من  واملترضرين  املصابني 
وذلك  والفنية  الطبية  الطواقم  بنقل  العسكرية  النقل  طائرات  تقوم 
بالتنسيق مع وزارة الصحة وقد قامت اإلدارة بدورها يف توفري األدوية 
املستشفيني  لتشغيل  الالزمة  البرشية  والطواقم  الطبية  واملستلزمات 

املدنيني السعوديني يف كل من كراتيش وإسالم أباد.

املشاركة يف اللجان املختصة بالطوارئ والكوارث

شاركت وزارة الصحة خالل عام 1431هـ  يف الكثري من أعمال اللجان   -
املتعلقة بطب الطوارئ والكوارث وإدارة الحشود لعل من أهمها: 

اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث البحرية.   •

اللجنة الوطنية ملجابهة أخطار الزالزل.   •

•  اللجنة الوطنية للسالمة املرورية.

اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ.  •

اللجنة الوطنية للتسهيالت يف مطارات وسالمة فيها.  •

اللجنة التحضريية للجنة الدفاع املدني.  •

اللجنة التحضريية للجنة الوزارة للتنظيم اإلداري لدراسة إنشاء هيئة   -
عليا للكوارث.

اللجنة العلمية واألمنية ألسلحة الدمار الشامل.  -

لجنة الكوارث البيئية.  -

لجنة تطبيق القانون اإلنساني الدويل.  -

لجنة إخالء السعوديني بالخارج.  -

اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة  االتفاقية املعدلة   -
للتعاون العربي يف مجال اإلغاثة.

تاليف  طرق  لدراسة  الوزراء  بمجلس  الخرباء  بهيئة  املشكلة  اللجنة   -
أخطار األمطار والسيول يف مناطق اململكة.

اللجنة املشكلة بهيئة الخرباء بمجلس الوزراء لدراسة مرشوع تنظيم   -
هيئة الهالل األحمر السعودي.

آليات  اقرتاح  لدراسة  الوزراء  بمجلس  الخرباء  بهيئة  املشكلة  اللجنة   -
فعالة لتقديم املساعدات للدول املنكوبة.  

استحداث آلية تحويل الحاالت الحرجة 

الحاالت  لتحويل  مستحدثة  آلية  تطبيق  1431هـ  عام  خالل  تم   -
تهدد سالمة عضو  أو  املريض  تهدد حياة  التي  والحرجة  اإلسعافية 
من أعضائه وتحتاج إلجراء طبي عاجل ال يحتمل التأخري يف منطقة 
الرياض ملدة ستة أشهر كمرحلة أويل،  وقد أدت هذه اآللية إىل القضاء 
عيل الكثري من السلبيات القائمة وتذليل العقبات بشكل رسيع وتقديم 
نسبياً  للمريض واملصابني يف وقت قصري  الالزمة  العالجية  الخدمات 
الحاالت  هذه  الستقبال  الالزمة  األرسة  توفر  مشكلة  من  والتخفيف 
بما يتمايش مع أهداف الوزارة،  وعلية تم التعميم عيل جميع املناطق 

الصحية بالبدء يف تطبيق هذه اآللية عند تحويل مثل هذه الحاالت.

ملستشفيات  املركزة  للعناية  تحتاج  التي  االسعافية  الحاالت  تحويل   -
املناسب  من  بأنه  وزاري  توجيه  مع  تماشياً  وذلك  الخاص  القطاع 
توقيع عقود ثابتة مع مستشفيات خاصة يتم تحديدها بالتنسيق مع 
الجهات املعنية بهدف خفض التكاليف املرتتبة عىل الوزرة جراء ذلك،  
الرياض  مناطق  من  كل  يف  املستشفيات  هذه  مع  التفاوض  تم  وقد 
مع  عقود  توقيع  وتم  وعسري  والرشقية  املنورة  واملدينة  املكرمة  ومكة 
مستشفيات القطاع الخاص يف املناطق املشار إليها عىل أساس السعر 

املقطوع مما يساعد عىل خفض التكلفة وتسهيل عمليات املحاسبة. 

خطط الطوارئ 

خطط  بتحديث  1431هـ  عام  خالل  للطوارئ  العامة  اإلدارة  قامت 
الطوارئ بصفة دورية واملتضمنة ما ييل: 
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مواجهة األخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية.  -

إدارة الكوارث.  -

اإلخالء الطبي يف الحج.  -

مواجهة السيول واألمطار.   -

مواجهة الزالزل والهزات األرضية.  -

إخالء املستشفيات واملراكز الصحية يف حاالت الكوارث الداخلية.  -

التدريب: 

يف إطار التعاون املشرتك بني وزارة الصحة والوكالة اليابانية للتعاون   -
يف  الوزارة  )ممثل  للطوارئ  العامة  اإلدارة  قامت  )جايكا(  الدويل 
اللجنة السعودية اليابانية املشرتكة( برتشيح بعض من منسوبيها من 
فئات التمريض بمستشفى امللك سعود لألمراض الصدرية بالرياض 
أثناء  التأهيل  التدريبية يف مجال )التمريض وإعادة  الدورة  لحضور 
اليابان،  كما تم إرسال طبيب استشاري متخصص يف  الكوارث( يف 
طب الطوارئ بمستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام لحضور دورة 

تدريبية يف مجال )طب الكوارث والطوارئ( يف اليابان كذلك.

تم إقامة دورتني بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية لتدريب املدربني   -
يف مجال الطوارئ وكيفية التعامل مع الكوارث بمنطقة الرياض وقد 
البنود  ضمن  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من  الربنامج  اعتماد  تم 

واألنشطة الثنائية املشرتكة مع منظمة الصحة العاملية. 

التنظيم اإلداري  

قامت اإلدارة العامة للطوارئ بالوزارة بإعداد دليل خاص بإجراءات   -
العمل بإدارات الطوارئ متضمنا الوصف الوظيفي للعاملني. 

العامة للطوارئ  للعاملني باإلدارة  تم إدخال نظام االتصال )برافو(   -
واملستشفيات  الرياض  بصحة  الطوارئ  إدارة  مع  الربط  تم  كما 
املرجعية األربعة بمدينة الرياض وتعمل اإلدارة عىل الربط مع إدارات 

الطوارئ يف جميع املناطق واملحافظات. 

تم البدء يف تنفيذ مرشوع االتصال املرئي بني غرف الطوارئ املركزية   -
باملناطق  الصحية  الشؤون  بمديريات  الطوارئ  وغرف  بالوزارة 

واملحافظات. 

غرفة الطوارئ املركزية 

مدار  عىل  بالعمل  بالوزارة  املركزية  والعمليات  الطوارئ  غرفة  تقوم 
الرسمية  البالغات  الستقبال  الرسمية  واإلجازات  العطل  أيام  ويف  الساعة 

من املناطق واملحافظات عن املرىض للتنسيق حيال نقلهم حسب احتياج 
الحالة املرضية،  ومتابعة الحوادث العرضية الطارئة والتعامل معها بما 
خطط  بتفعيل  باملناطق  الطوارئ  إدارات  مع  الوضع،  والتنسيق  يتطلبه 
الطوارئ حسب الحدث املبلغ عنه والتأكيد عىل جاهزية املنشآت الصحية 
لديهم ومتابعة التقارير الدورية عن الحدث حتى انتهائه وتزويد صاحب 

الصالحية للعلم والتوجيه إذا لزم األمر.  

خدمات طب األسنان 
هـ(   1432/1431( التاسعة  التنمية  خطة  من  األول  العام  شهد   -
زيادة ملحوظة يف أعداد عيادات طب األسنان يف املستشفيات واملراكز 
الخدمات  تقدم  والتي  األسنان،   التخصصية لطب  واملراكز  الصحية 
العالجية والوقائية يف مجال طب وجراحة الفم واألسنان حيث ارتفع 
العدد من )2083( عيادة لألسنان عام 1430هـ إىل )2226( عيادة 
الصحية واملستشفيات ومراكز  املراكز  يف عام 1431هـ موزعة عىل 
طب األسنان التخصصية لتغطي معظم أرجاء اململكة، كما هو موضح 

يف الجدول التايل: 

خدمات الطب العالجي 
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العام

املجموعمركز أسنان تخصيصمستشفىمركز صحي

%العدد%العدد%العدد%العدد

1426106358٫542523٫432818٫11816100 هـ

1427108357٫645023٫834618٫51879100 هـ

1428111756٫246523٫638819٫71970100هـ

1429113756٫249024٫239519٫52022100هـ

1431116655٫950224٫341319٫82083100هـ

يف  األطفال  بني  األسنان  تسوس  نسبة  أن  إىل  اإلحصاءات  آخر  تشري   -
تفوق  اللثة  أمراض  انتشار  ونسبة  املائة  يف   )90( تصل  السعودية 
أمام  كبرياً  هاجساً  تمثل  عالية  نسب  وهذه  كذلك،  املائة  يف   )90(
األسنان  أطباء  من  الكايف  العدد  توفري  من  تتطلبه  ملا  الصحة  وزارة 
كبرية يف  تحتاجه من جهود  وما  التأهيل،  من  املطلوب  املستوى  عىل 
لخفض  الالزمة  امليزانيات  وتوفري  والوقاية  والتثقيف  التوعية  مجال 

تلك النسبة بقدر اإلمكان. 

لخدمات  الرئييس  املزود  تعد  التي  الصحة  وزارة  إلحصائيات  ووفقاً   -
لديها يف عام  العاملني  األسنان  أطباء  الفم واألسنان، فإن عدد  عالج 
منهم  السعوديني  نسبة  تعادل  طبيباً،   )2551( بلغ  قد  1430هـ 
األولية  الصحية  املراكز  مختلف  عىل  موزعون  وهم  املائة،  يف   )31(
ومراكز األسنان التخصصية وأقسام األسنان يف املستشفيات التابعة 
القطاعات األخرى،  أطباء األسنان يف  بلغ عدد  بينما  الصحة،  لوزارة 
الحكومية والخاصة )4804( طبيباً،  وبلغ عددهم يف كل القطاعات 
مجتمعة )7355( طبيباً،  أي ما معدله طبيب أسنان لكل )3571( 
لكل  أسنان  أي طبيب  عاملياً  به  املوىص  من  أقل  معدل  نسمة،  وهو 
كلية طب   )17( اململكة  يف  حاليا  توجد  أنه  ورغم  نسمة،    )1700(
أسنان حكومية وسبع كليات طب أسنان خاصة، يصل عدد الخريجني 
منها قرابة )300( طبيب سنوياً، إال أن اململكة ال تزال بحاجة ماسة 

إىل عدد كبري من أطباء األسنان لسد النقص أوال والسعي إىل سعودة 
العدد املتبقي ثانياً. 

املرافق والقوى العاملة:

-  ارتفع عدد مراكز طب األسنان التخصصية من )20( مركزاً تخصصياً 
عام 1430هـ إىل )30( مركزاً بنهاية عام 1431ه،   ويتم العمل حالياً 
برشق  التخصيص  األسنان  طب  مركز  من  كل  تجهيز  استكمال  عىل 
إجمايل  بعدد  جدة  بشمال  التخصيص  األسنان  ومركز طب  الرياض 
)40( عيادًة لكل مركز ومن املقرر أن تكون جاهزة للتشغيل يف العام 

1432هـ. 

األسنان  طب  مراكز  من  عدد  واستحداث  إحالل  عىل  العمل  بدأ  كما   -
حفر  اإلحساء،  املكرمة،  مكة  جازان،  بيشة،  من  كل  يف  التخصصية 

الباطن، خميس مشيط،  الخرب، القطيف، والخرج.

األسنان   طب  خدمات  يف  العاملة  الفنية  الكوادر  إعداد  زيادة  وتمت   -
/أخصائي/  )مقيم  املختلفة  بفئاتهم  األسنان  وأطباء  الفنيني  من 
يف  األسنان  طب  خدمات  يف  التوسعية  الخطة  ملسايرة  إستشارى( 
الرعاية  ومراكز  باملستشفيات  األسنان  وأقسام  التخصصية  املراكز 

األولية التابعة للوزارة.
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وضمن الخطة التوسعية كذلك،  فقد تم خالل عام 1431هـ تركيب   -
وتشغيل )52( عيادة جديدة ما بني إحالل واستحداث بكافة املناطق 
الصحية وترسية عدد )232( عيادة أسنان متكاملة مع ملحقاتها من 

أجهزة وآالت وخالفه ضمن منافسة عامة.

خدمات طب األسنان الوقائية: 

إلقاء محارضات  فيها  يتم  املدن  بعض  يف  أسابيع صحية  إقامة  تم    -
واملراكز  املستشفيات  عىل  املرتددين  أسنان  عىل  والكشف  التوعية 
الصحية وأماكن إقامة األسابيع الصحية وتوزيع مواد العناية بالفم 
العام  هذا  وخالل  واملطويات،  النرشات  وتوزيع  ومعاجني(  )فرش 

استفاد من هذه األسابيع )2920( زائراً من مختلف األعمار.

تنفذها  التي  السنوية  التثقيفية  التوعوية  الحملة  إىل  إضافة  هذا    -
إدارة طب األسنان يف الوزارة أثناء فعاليات املهرجان الوطني للرتاث 
الكشف  إجراء  املهرجان  أيام  يتم خالل  )الجنادرية( حيث  والثقافة 
أسنان  عىل  الفلورايد  وتطبيق  اإلرشادية  املحارضات  وإلقاء  الطبي 
العام املايض  األطفال،  وبلغ عدد املستفيدين من هذا النشاط خالل 

)7680( من األطفال والبالغني.

كما تم مؤخرا توفري )31( عيادة أسنان محمولة لتضاف إىل )49(   -
واألدوات  التجهيزات  بكامل  حالياً  موجودة  محمولة  أسنان  عيادة 
الالزمة لتطبيق خدمات طب األسنان الوقائية يف مناطق ومحافظات 
)التطبيق  الوقائية  اإلجراءات  وعمل  الفحص  تم  حيث  اململكة،   
املوضعى للفلورايد والحشوات الوقائية عىل أسنان األطفال( باإلضافة 
ألنشطة التوعية الصحية يف املدارس االبتدائية وأماكن تواجد األطفال 

مثل املجمعات التجارية وأماكن التنزه والرتفيه.

األسنان  طب  بمراكز  توعوي  برنامج  تطبيق  يف  الوزارة  وبدأت   -
التخصصية باملناطق وذلك عن طريق تركيب منصات توعوية يف أماكن 
انتظار املرىض تحتوى عىل مطويات وملصقات إرشادية،  كما تم طبع 
املوضوعات  كافة  عىل  تحتوى  مختلفة  مطويات  نماذج   )7( وتوزيع 
نسخة   )68600( بإجمايل  واألسنان  الفم  بصحة  بالعناية  الخاصة 
باإلضافة إىل )4( نماذج ملصقات بإجمايل)40000( نسخة وتركيب 
الخمس  املناطق  عىل  موزعة  مبدئية  بصفة  توعوية  منصات  عرش 
الرئيسية عىل أن تستكمل تغطية باقي املناطق خالل عام )1432هـ(.

التدريب واالبتعاث: 

استمرت الوزارة يف التوسع يف  برامج االختصاص السعودي يف طب   -
للتخصصات  السعودية  الهيئة  تقرها  التي  واألسنان  الفم  وجراحة 

الصحية،  وتشتمل تلك الربامج عىل معظم التخصصات الفرعية مثل 
إصالح األسنان، تقويم األسنان،  جراحة الوجه والفكني،  االستعاضة 
السنية،  طب أسنان األطفال، عالج جذور األسنان،  وعالج أمراض 
اللثة. وقد بلغ عدد أطباء األسنان املوفدين للدراسة يف داخل اململكة 
)142( طبيباً وطبيبة موزعني عىل برامج تخصصية مختلفة يف مجال 
خارج  املبتعثني  األسنان  وفنيي  أطباء  عدد  بلغ  كما  األسنان،  طب 
اململكة والذين هم عىل رأس البعثة )54( طبيباً و)26( فنياً موزعني 

عىل عدة دول ويف عدة تخصصات.

التعليم الطبي املستمر: 

قام  التي  العمل  وورش  الدورات  من  الكثري  بعقد  الوزارة  قامت   -
بتنفيذها املختصون بإدارة طب األسنان بمشاركة املعنيني يف املناطق،  
إىل جانب إتاحة الفرصة ألطباء وفنيي األسنان يف املشاركة يف اللقاءات 
الدورات  من  والعديد  والخارجية،   الداخلية  واملؤتمرات  العلمية 
التدريبية الخارجية املتقدمة لعدد من أطباء وفنيي األسنان يف مجال 
املشاركة يف  إىل جانب  بأملانيا وسويرسا،   الخزفية  السنية  الرتكيبات 
التنفيذي ملجلس وزراء  املكتب  التي تعقد تحت مظلة  الفنية  اللجان 

الصحة لدول مجلس التعاون.

خدمات الطب العالجي 

49 انجازات وزارة الصحة لعام 1431هـ



اخلدمات التمريضية 
البعد  وبني  املهنية  الناحية  بني  يجمع  مكان  كل  يف  التمرييض  العمل 
اإلنساني الكبري،  ولعل هذا ما يفرس سعي الوزارة ألن يكون للتمريض يف 
مرافقها مكانة مهنية متميزة لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية،  وأن 
تلعب إدارة التمريض فيها دورا رئيسيا يف تحقيق الصحة والوقاية من 
العمل  تنظيم  نحو  الفعلية  البداية  كانت  املجتمع السعودي.  يف  األمراض 
فيما يخص خدمات التمريض يف وزارة الصحة عندما تقرر إنشاء اللجنة 
املستشفيات  عام  مدير  برئاسة  1408هـ  عام  يف  املركزية  التمريضية 
تطور  التمريض  لهيئة  اسرتشادي  دليل  خاللها  من  وضع  والتي  آنذاك 
إىل استحداث لجان تمريضية باملناطق،  تالها يف عام 1414هـ تحويل 
اللجنة املركزية للتمريض إىل إدارة للتمريض،  هي اليوم ترشف عىل أكثر 
الوزارة  مرافق  يف  يعملون  وممرضة  ممرض  ألف  وسبعني  خمسة  من 

املختلفة.

من  لعل  بالتمريض  املتعلقة  اإلنجازات  من  العديد  هـ   1431 عام  شهد 
أبرزها ما ييل:

الرعاية التمريضية:

ومتدربة  متدرب   )230( فيها  اشرتك  عمل  ورش  ثالث  تنفيذ  تم   -
الوزارة  للتغيري( والذي تتعاون فيه  وذلك يف إطار برنامج )القيادة 
تنمية  العاملي بهدف  التمريض  العاملية ومجلس  الصحة  مع منظمة 
املهارات لدى مديرات إدارات التمريض باملناطق واملحافظات وإعداد 

رؤساء ومرشيف أقسام التمريض باملستشفيات.

الزمني  والجدول  التمريضية  الرعاية  إلدارة   السنوية  الخطة  وضع   -
لتنفيذه.

التمريضية  العاملة  القوى  من  االحتياج  تحديد  دراسة  من  االنتهاء   -
قياساً إىل إعداد السكان.

القابالت باملرافق الصحية  وذلك بحرص  وضع معايري االحتياج من   -
األعداد الحالية واالحتياج الفعيل للمناطق الصحية من القابالت قياساً 

إىل النسبة املعمول بها عاملياً. 

الطبي  امللف  يف  املستخدمة  النماذج  دراسة  لجنة  مع  املشاركة   -
بمراجعتها وتحديثها وإجراء التعديالت املناسبة عليها.

قاعدة  وتوسيع  باملناطق  التمريض  إدارات  لدعم  تصور  وضع   -
الصالحيات املعطاة لها. 

املشاركة بفعاليات املنتدى التمرييض السعودي األول.  -

وضع دراسة بخصوص استمرار التعاقد مع التمريض الصيني.  -

الوكالة  مع  بالتعاون  املمرضات  مع  الداخيل  للتعاقد  رشوط  وضع   -
املساعدة لتطوير القوى العاملة.

املشاركة يف لجان التعاقد الخارجي للتمريض.  -

املمرضات  دور  اإلقليمية حول  املشورة  يف  التمريض  إدارة  مشاركة   -
العربية  بالجمهورية  ومكافحتها  العدوى  من  بالوقاية  والقابالت 

السورية.

متابعة  بغرض  املجدولة  امليدانية  الزيارات  برنامج  يف  التوسع   -
مجرى العمل يف املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية لفئات 

التمريض.

لتأثيث  املقدمة  العروض  لدراسة وتحليل  الفنية  اللجنة  يف  املشاركة   -
وتجهيز املراكز الصحية املستحدثة.

كعب  بنت  نسيبة  جائزة  عىل  للحصول  املرشحني  ملفات  دراسة   -
للتمريض عىل مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

املشاركات الخارجية فيا الجنة الفنية الخليجية للتمريض،  ومجلس   -
االختصاصات التمريضية الخليجية،  واللجنة االستشارية للتمريض 

والقبالة بجامعة الدول العربية.

توسيع التعاون مع الوكالة املساعدة لتطوير القوى العاملة لدراسة   -
السري الذاتية للتمريض األجنبي وإجراءات املقابالت الشخصية لهم.

الرعاية التمريضية يف الحج:

تدشني أول دليل إلجراءات وسياسات العمل التمرييض بالحج.  -

تدشني أول دليل للمنتدبني للعمل بالحج متعدد اللغات )10 لغات(   -
ملماريس املهن الصحية. 

دورة  اهمها  ومن  الحج  يف  بالتمريض  خاصة  تدريبية  دورات  عقد   -
القيادة التمريضية، ودورة تمريض املراكز الصحية،  ودورة تمريض 
الطوارىء،  ودورة تمريض العناية املركزة،  ودورة التمريض العام.

تمريض الرعاية الصحية األولية:

الصحية  الرعاية  مراكز  يف  العامل  التمريض  وأهداف  رسالة  وضع   -
األولية.

الصحية  الرعاية  مراكز  يف  التمريض  ملسئويل  عمل  بورشة  القيام   -
سياسات  دليل  لتحديث  املقرتحة  الخطة  تضمنت  باملناطق  األولية 
تقييم  وطرق  األولية  الصحية  بالرعاية  التمرييض  العمل  وإجراءات 

الكفاءة التمريضية للعاملني فيها.

تنفيذ العديد من زيارات املناطق ملتابعة تطبيق سياسات وإجراءات   -
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العمل التمرييض بالرعاية الصحية األولية.

بمراكز  العاملني  التمريض  ومؤهالت  أعداد  حرص  دراسة  إعداد   -
الرعاية الصحية األولية باملناطق واملحافظات.

الجودة التمريضية:

إعداد دليل السياسات اإلدارية الداخلية إلدارة التمريض.  -

إعداد دليل الوصف الوظيفي للعاملني بإدارة التمريض.  -

إعداد دليل خطة الطوارئ واإلخالء الخاصة بإدارة التمريض.  -

إعداد خطة تحسني وضمان الجودة للعام 1432هـ.  -

إعداد خطة التمريض لسالمة املرىض للعام 1432هـ.  -

االنتهاء من تصميم قاعدة بيانات إلكرتونية ملتابعة سالمة املرىض من   -
الناحية التمريضية.

تكوين اللجنة املركزية لتحديث سياسات وإجراءات العمل التمرييض   -
باململكة والتى بارشت أعمال املرحلة األوىل بعمل استبيان مسحى شمل 
السياسات  تحديث  بغرض  فئاتها  بكافة  اململكة  مستشفيات  جميع 
باإليجابيات   يتعلق  وما  للتمريض  العامة  االدارة  من  سابقاً  املوزعة 
والسلبيات واملقرتحات والتوصيات. اما املرحلة الثانية من اعمال هذه 
قامت  فرعية  عمل  وفرق  مركزي  عمل  فريق  بتكوين  فكانت  اللجنة 
بتحديث سياسات واجراءات العمل التمرييض بناء عىل معايري املجلس 
صياغة  واعادة  تحديث  تم  الصحية،  حيث  املنشآت  العتماد  املركزي 
املادة العلمية بنسبة )75%(،  وتم تحديث )61( وصفاً وظيفياً،  كما 
تم إلحاق جزء متكامل يتحدث عن أدوات تحسني الجودة التمريضية 
سياسات  توزيع  تم  واألخرية  الثالثة  املرحلة  ويف  املرىض،  وسالمة 
وإجراءات العمل التمرييض عىل جميع املستشفيات واملراكز الصحية 

التابعة للوزارة.

التدريب والتعليم املستمر:

متدرباً   )180( لعدد  باململكة  للتمريض  التعليمية  الربامج  تنفيذ   -
كالتايل:

واستمرت  )القصيم(  منطقة  يف  الكلوي  للغسيل  التمريضية  الرعاية   -
)14( يوماً.

تمريض الطوارئ يف منطقة )حائل( ومدتها)14( يوماً.  -

التمريض املبنى عىل الرباهني يف )جازان( ومدتها خمسة أيام.  -

الرعاية التمريضية ملرىض األورام )جدة( ومدتها )14( يوماً.  -

جودة الرعاية التمريضية يف مدينة )الرياض( ومدتها خمسة أيام.  -

زيارة أقسام التدريب والتعليم املستمر يف إدارات التمريض باملناطق.  -

اإليفاد الداخيل لعدد )5( طالبات دراسات عليا تمريضية.  -

االبتعاث إىل خارج اململكة لدرجة البكالوريوس لعدد )120(  طالباً   -
لجنة  قبل  من  للنظر  للتمريض  العامة  اإلدارة  من  مرفوعة  وطالبة 

االبتعاث بالوزارة.

يف مجال مركز املعلومات والتوثيق التمرييض:

املناطق  الشئون الصحية يف  باملناطق بمدراء  التمريض  إدارات  ربط   -
التابعني لها. 

تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتمريض بجميع مناطق ومحافظات   -
اململكة.

بالتنسيق  للمناطق  والسنوية  سنوية  الربع  التقارير  نماذج  تحديث   -
العاملة  القوى  نماذج معلومات  املعنية وذلك من خالل  االدارات  مع 
التعليمية  والربامج  واألنشطة  واإلحصائيات  العلمية  والدرجات 

والزيارات امليدانية.

يف مجال الفعاليات واملشاركات املختلفة

املشاركة يف اللجان التحضريية يف املهرجان الوطنى للرتاث والثقافة،    -
املطويات  وتوزيع  التمريض  إلدارة  مخصص  بركن  واملشاركة 

والنرشات الخاصة بالتعريف بمهنة التمريض.

تنظيم يوم التمريض الخليجى.  -

مركز  يف  2010م  السعودى  الطبية  الرعاية  معرض  يف  املشاركة   -
معارض الرياض.

املشاركة يف مؤتمر املمارسة التمريضية املتقدمة وسالمة املرىض والتى   -
أقيمت يف مستشفي امللك خالد التخصيص للعيون.

مشاركة اإلدارة العامة للتمريض يف الندوة التي أقامتها دار الرباعم يف   -
اللجنة النسائية العاملية للشباب اإلسالمي.

خدمات الطب العالجي 
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التنقية الدموية وزراعة األعضاء

مركز األمري سلمان ألمراض الكىل: 

حوايل  1431هـ  عام  يف  الدموية  بالتنقية  املعالجون  املرىض  عدد  بلغ 
يعالج منهم يف مستشفيات    ، اململكة  يف كل مناطق  )11307( مريضاً 
من   )%66( نسبة  يشكلون  مريض   )7200( من  اكثر  الصحة  وزارة 
خالل  من  وذلك  باململكة،   الصحية  القطاعات  بجميع  الحاالت  مجموع 
)120( مركزاً للكلية الصناعية تمتلكها وزارة الصحة،  تمثل ثلثي املراكز 
اكثر من )3000( جهاز غسيل  اليوم،  وتحتوي عىل  باململكة  املوجودة 

كلوي.

ويعترب مركز األمري سلمان ألمراض الكىل التابع  لوزارة الصحة أحد أكرب 
)الدموية والربيتونية( يف الرشق األوسط  الكلوية بنوعيها  التنقية  مراكز 
عىل  تحتوي  الكىل  غسيل  يف  متخصصة  وحدات   )9( املركز  يضم  حيث 

)125( جهازاً لعمليات التنقية الدموية. 

وخالل عام 1431هـ ارتفع عدد جلسات التنقية الدموية إىل )32439( 
جلسة،  وذلك بزيادة قدرها 11% عن العام الذي سبقه،  فيما بلغ إجمايل 
الدموي )531(  الكلوي  الذين أجريت لهم عمليات الغسيل  عدد املرىض 
مابني مرىض مؤقتني ودائمني بزيادة قدرها 20% عن العام الذي سبقه 

إضافة إىل ذلك قام املركز خالل عام 1431هـ بما ييل: 

تم إجراء عدد 10  بحوث علمية تتعلق بأمراض الكىل.   -

الطاقم الطبي يف  التعاقد مع  17 طبيباً وممرضة ليصل إجمايل  تم   -
املركز إىل  76 من القوى العاملة الطبية.

استمرار برنامج املريض الزائر للعام الخامس وهو برنامج يعتمد عىل   -
استقبال مرىض الفشل الكلوي السعوديني القادمني من خارج مدينة 
الرياض، وإجراء الغسيل الكلوي لهم دون الحاجة إىل فتح ملف جديد 
واالكتفاء بتقرير طبي حديث مع احتفاظ كل مريض برقمه لتسهيل 
جميع  من  مريضاً   )266( استقبال  تم  حيث  مستقبالًُ،  إليه  العودة 
أنحاء اململكة بزيادة قدرها  %40 عن املستفيدين من الربنامج يف العام 

املايض. 

بلغ عدد مراجعي عيادات الكىل االستشارية 230 مراجعاً منهم 40   -
طفالً من هم يف مرحلة ما قبل الفشل الكلوي أي بزيادة قدرها %54 

عن العام املايض. 

بالجودة  الخاصة  املعايري  ملراجعة  باملركز  عمل  فريق  تشكيل  تم   -
والسالمة واملعدة من قبل املجلس املركزي العتماد املنشآت الصحية. 

باإلضافة إلعداد  الصحة  وزارة  مع  الكرتونية  بشبكة  املركز  ربط  تم   -
برنامج حاسب آيل يتم عن طريقه الربط بني املخترب ووحدات الغسيل 

والعيادات وكذلك الصيدلية. 

تم إطالق املوقع الجديد للمركز عرب شبكة االنرتنت.   -

أصدر املركز أربع نرشات فصلية من نرشة رعاية الكىل وتم توزيعها   -
عىل العديد من املرافق الحكومية والخاصة، حيث تعترب النرشة أحد 
أهم إصدارات املركز املتخصصة يف األبحاث العالجية والوقائية ضد 

أمراض الكىل. 

تم طباعة أكثر من 60 ألف مطبوعة توعوية للتعريف بأمراض الكىل    -
وسبل الوقاية منها. 

املركز السعودي لزراعة األعضاء: 

كبار  هيئة  قرار  عقب  اململكة  يف  األعضاء  لزراعة  العملية  االنطالقة  كانت 
العلماء رقم 99 وتاريخ 1402/11/6هـ بجواز نقل أعضاء إنسان إىل 
املركز  بإنشاء  السامي  األمر  صدور  تالها  ميتا،  أو  حياً  كان  سواًء  آخر 
وتعديل  الصحة  وزارة  إرشاف  تحت  1404هـ  عام  يف  للكىل  الوطني 
مسماه يف عام 1413هـ إىل املركز السعودي لزراعة األعضاء لتتوسع بذلك 
نشاطاته لتضم العمل يف كل مجاالت زراعة األعضاء، وترتكز مهام املركز 
قبل  من  النهائي  العضوي  القصور  ملرىض  املقدمة  الخدمات  تنسيق  يف 
القطاعات الصحية املختلفة من أجل توفري أعضاء حيوية ملن هم بحاجة 
املتوفني  ذويهم  بأعضاء  التربع  عىل  واملقيمني  املواطنني  بتشجيع  إليها 
دماغياً،  أو التربع من قبل األحياء األقارب وغري األقارب ضمن الضوابط 
التنظيمية الخاصة بذلك، والتأكد من عدم ممارسة التجارة باألعضاء يف 

اململكة العربية السعودية. 

بلغ عدد املستشفيات املبلغة عن حاالت الوفاة الدماغية يف عام 1431هـ 
)86( مستشفى، ووصل مجموع الحاالت املبلغة إىل 615 حالة حيث تم 
كما   ،%60 بنسبة  منها،  حالة   369 يف  الدماغية  الوفاة  تشخيص  توثيق 
تم الحصول عىل املوافقة للتربع باألعضاء يف 115 حالة،  منها 14 حالة 
موافقة للتربع باألعضاء من خارج اململكة، وقد توزعت بني دولة الكويت 
استخدام  حالتني،  وتم  البحرين  ومملكة  حاالت   5 قطر  ودولة  حاالت   7
طائرات اإلخالء الطبي السعودي يف 79 حالة أما باقي الحاالت فقد كان 

فيها املتويف موجوداً يف املركز السعودي لزراعة األعضاء. 

ويف مجال زراعة الكىل بلغ عدد الكىل املزروعة 518 كلية يف عام 1431هـ،  
منها 362 كلية من متربعني أحياء و156 كلية من متربعني متوفني دماغياً 

ليصبح مجموع عمليات الكىل منذ بداية الربنامج 6627 عملية. 

ويف مجال زراعة الكبد بلغ العدد اإلجمايل لألكباد املتربع بها من املتوفني 
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تم  كما  منها،  كبداً   62 زراعة  كبداً، وتم   106 1431هـ  عام  يف  دماغيا 
زراعة 40  كبداً بالتربع من األقارب األحياء، وبذلك بلغ مجموع عمليات 

زراعة الكبد منذ بدء الربنامج 930 عملية. 

ويف مجال زراعة القلب والرئة خالل عام 1431هـ االستفادة من 19 حالة 
كمصدر  منها  لالستفادة  قلباً   20 استئصال  تم  كما  كامل،  قلب  لزراعة 
قلباً   187 القلب  زراعة  عمليات  مجموع  بلغ  البرشية، وبذلك  للصمامات 
كما  الربنامج،  بدء  منذ  البرشية  للصمامات  كمصدر  قلباً  و517  كامالً 
أجريت عملية واحدة لزراعة الرئة ليصبح عدد الرئات املزروعة 45 رئة 

منذ بدء الربنامج. 

ويف مجال زراعة البنكرياس أجريت عمليتان لزراعة البنكرياس ليصبح 
عدد عمليات زراعة البنكرياس 17عملية منذ بدء الربنامج. 

ويف مجال زراعة القرنية جرى استئصال القرنية من 24 حالة. تم منها 
توزيع 46 قرنية للمراكز املتخصصة يف زراعة القرنية. 

تربع  حالة   23 من  االستفادة  تمت  العظم  نخاع  زراعة  مجال  وأخرياً يف 
بالعظم وزراعتها خالل عام 1431هـ. 

"تدفع الحكومة حوال���ي مليار وثالثمائة 
وخم����س وثالثون مليون ريال �س���عودي 
�س���نويًا، كتكلف���ة تقريبي���ة لعالج الف�س���ل 
الكلوي منه���ا 835 مليون لتوفير الغ�س���يل 
الكل���وي الدم���وي وما يق���ارب 65 مليون 
 400 يق���ارب  وم���ا  البريتون���ي،  للغ�س���يل 

مليون لمر�سى ما بعد زراعة الكلى"
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ثانيًا: خدمات الطب الوقائي 

متهيد: 
الوقاية من  الطب يعنى بدراسة  وتطبيق سبل  الوقائي فرع من  الطب 
األمراض ،  وهو أحد فروع الطب األساسية التي تهدف إىل توقع األمراض 
للجماعات  الصحي  املستوى  رفع  إىل  تهدف  كما  قبل حدوثها،   ومنعها 
قبل األفراد،  ومن أهم املهام املوكلة إىل الوكالة املساعدة للطب الوقائي يف 
وزارة الصحة  الوقاية من حدوث األوبئة الصحية والتدخل الرسيع حني 
العامة  الصحة  انتشارها والتقليل من أرضارها،  وتحسني  حدوثها ملنع 
من  خالية  سليمة  حياة  عىل  والحفاظ  املمكنة،   الوسائل  بكل  للمجتمع 

األمراض  لألشخاص األصحاء.
رفع  يف  فاعليتها  املتقدمة  البلدان  يف  الوقائي  الطب  تجربة  أثبتت  وقد 
تتحملها  التي  الصحية  الفاتورة  من  والتقليل  لألفراد  الصحي  املستوى 
الدولة والحد من العجز املايل ملوازنات وزارة الصحة بشكل كبري،  وبالتايل 
فإن الطب الوقائي مجال حيوي وهام عىل املستويني الصحي واالقتصادي 

معاً.
تعمل وزارة الصحة يف مجال الطب الوقائي عىل مستويني أساسيني:

املرض  املتخذة ملنع حدوث  اإلجراءات  األولية: وتشمل كل  الوقاية    -
األيدي  وغسل  الحرشات  ومكافحة  الطبية  اللقاحات  ذلك  ويشمل 
ونرش الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع والتصدي للعوامل والعادات 
والتعرض  كالتدخني  املرض  حدوث  إىل  تؤدي  التي  الشخصية 

لإلشعاعات ومخاطر العمل وغري ذلك.
والعالج  األمراض  عن  املبكر  الكشف  إىل  وتهدف  الثانوية:  الوقاية   -
معالجة  ذلك  ويشمل  األعراض.  وتفاقم  املرض  تطور  ملنع  املبكر 
والفحوص  الرسطانات  عن  املبكر  والكشف  بداياتها  يف  االلتهابات 

املخربية الدورية.

تقدم وزارة الصحة الخدمات الوقائية من خالل العديد من الربامج الصحية  
املتخصصة سعياً وراء تحسني الوضع الصحي للسكان واملحافظة عليه، 
كما تعمل الوزارة 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 
لألمراض  والعاملي  اإلقليمي  الوضع  متابعة  إىل  إضافة  اآلخر،  البعض 

وبخاصة األمراض الوبائية منها وذلك ملنع دخولها للمملكة.
تتلخص أهم إنجازات خدمات الطب الوقائي يف وزارة الصحة خالل عام 

1431هـ فيما ييل
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أواًل: األمراض املعدية:

املراضة  معدالت  وخفض  بالتحصني  التغطية 
والوفاة

بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات ضد األمراض املستهدفة بالتحصني   -
أكثر من )98%( لجميع اللقاحات، ونتج عن ذلك بفضل الله خفض 
معدالت اإلصابة بمعظم األمراض املعدية،  حيث أن تلك النسبة هي 
النسبة املستهدفة واملطلوب تحقيقها والحفاظ عليها باململكة خالل 

خطة التنمية التاسعة.
تم إدخال لقاحني جديدين يف جدول التحصينات األساسية وهي لقاح   -
الجديري املائي ولقاح االلتهاب الكبدي )أ(،  ويوضح الجدول التايل 
النسب العامة لتغطية األطفال بالتطعيم ضد األمراض املعدية يف كافة 

مناطق اململكة خالل العام املايض:

1431هـ
)2010م(

1430هـ
)2009م(

1429هـ
)2008م(

1428هـ
)2007م(

 1427هـ
)2006م(

1426هـ
)2005م(

املؤرش

98 98٫9 97٫6 95،5 96٫1 96،4
الثالثي  باللقاح  األطفال  تحصني  نسبة 
الديكي  والسعال  الدفترييا  ضد  البكتريي 

والكزاز الوليدي )التيتانوس(

98 98٫9 97٫6 95،5 96٫1 96،4 نسبة تحصني األطفال ضد شلل األطفال

97٫7 97٫5 97٫8 94،6 95٫6 95،5 نسبة تحصني األطفال ضد الدرن

98٫2 97٫9 97 95،2 95٫7 96،5
الثالثي  بلقاح  األطفال  تحصني  نسبة 
األملانية  والحصبة  الحصبة  ضد  الفريويس 

والنكاف

98 98٫9 97٫6 95،5 96٫1 96،5
االلتهاب  ضد  األطفال  تحصني  نسبة 

الكبدي)ب(

  
ويتضح من  الجدول  أعاله  أن  نسبة  التغطية لكل التحصينات ارتفعت 
التاسعة،  العام األول من الخطة  الدرن )97٫7%( خالل  إىل )98%( عدا 
معدالت  انخفضت  فقد  بالتحصينات  التغطية  يف  التحسن  لهذا  ونتيجة 
اإلصابة باألمراض املعدية مقارنة باملستهدف يف الخطة كما هو موضح 

بالجدول التايل:
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معدل اإلصابة لكل مائة ألف نسمة

املـــــرض
1431هـ
)2010م(

1430هـ
)2009م(

1429هـ
)2008م(

1428هـ
)2007م(

1427هـ
)2006م(

1426هـ
)2005م(

0٫0 0٫0 0٫03 0٫01 0٫03 صفر الدفرتيـــا

0٫0 0٫0 0٫12 0٫28 0٫09 0٫28 السعال الديكي

0٫01 0٫02 0٫03 0٫04 0٫10 0٫08 الكزاز الوليدي )لكل 1000 مولود حي(

1٫29 0٫32 0٫64 19٫17 3٫4 1٫25 الحصبة

صفر صفر صفر صفر صفر 0٫01 شلل األطفـال

16٫6 15٫6 15٫8 16٫0 15٫4 14٫9 الدرن )الرئوي وغري الرئوي(

0٫17 0٫54 0٫13 0٫13 0٫37 1٫55 النكاف

18٫72 19٫78 20٫43 18٫57 18٫20 18٫20 االلتهاب الكبدي )ب(

يالحظ من الجدول أعاله انخفاض يف معدالت اإلصابة للكثري من األمراض، 
ويتضح هذا االنخفاض بصورة واضحة يف األمراض املستهدفة بالتحصني 
للتطعيمات  املختلفة  باللقاحات  التغطية  مستويات  يف  االرتفاع  نتيجة 
من  الديكي  السعال  بمرض  اإلصابة  معدل  انخفض  حيث  األساسية، 
إىل )0٫0( يف عام  السكان يف عام 1428هـ  ألف من  )0٫28( لكل مائة 
1431هـ وهو املستهدف تحقيقه بنهاية خطة التنمية التاسعة، وانخفض 
معدل اإلصابة بالكزاز الوليدي من )0٫10( لكل ألف مولود حي يف عام 
عام   )0٫03( من  والدفترييا  1431هـ،   عام  يف   )0٫01( إىل  1427هـ 
1427هـ إىل )0٫0( يف عام 1431هـ وهذا أفضل من املستهدف يف خطة 

التنمية التاسعة. 
من جانب آخر انخفضت نسبة اإلصابة بالحصبة من )19٫17( لكل مائة 
ألف من السكان يف عام 1427هـ إىل )0٫64( لكل مائة ألف من السكان 
يف عام 1428هـ و)0٫32( لكل مائة ألف من السكان يف عام 1430هـ 
ووصلت إىل )1٫29( لكل مائة ألف من السكان يف عام 1431هـ،  وتعزى 
الزيادة يف معدالت اإلصابة بالحصبة لذلك العام مقارنة بالعام الذي سبقه 
إىل حدوث فاشية ملرض الحصبة يف جازان نتيجة للتفيش الوبائي للحصبة 

الذي حدث يف اليمن.

ويف مجال التدريب والتعليم والتوعية قامت وكالة الوزارة املساعدة للطب 
ومن  التدريبية  الدورات  من  العديد  بعقد  1431هـ  عام  خالل  الوقائي 

أهمها: 

املراقبة  يف  الصحية  الخرائط  استخدامات  عن  الوزارة  بديوان  دورة   -
الوبائية ملنسقي املراقبة الوبائية باملناطق واملحافظات.

دورة عن املراقبة الوبائية ملرض أنفلونزا الخنازير )H1N1( ملنسقي   -
األمراض املعدية بديوان الوزارة.

دورة عن املراقبة الوبائية لألمراض املعدية وخاصة لألنفلونزا يف حفر   -
الباطن حرضها منسقي املراقبة الوبائية يف املناطق واملحافظات.

املنورة   املدينة  بمنطقة  املعدية  لألمراض  الوبائية  املراقبة  عن  دورة   -
وحفر الباطن وتبوك تم فيها تدريب حوايل )70( طبيب وقائي.

دورة تدريبية عن املراقبة الوبائية ألمراض الكبد الفريوسية يف محافظة   -
جدة تم فيها تدريب منسقي األمراض املعدية واألطباء الوقائيني.

دورة عن املراقبة الوبائية ألمراض الحميات النزفية بمنطقة جازان تم   -
فيها تدريب منسقي األمراض املعدية واألطباء الوقائيني.

كما تم عقد املؤتمر الدويل لطب الحشود يف مدينة القنفذة يف الفرتة من    -
العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  القعدة 1431هـ  ذي   17-15
وبمشاركة  األمريكية  املتحدة  بالواليات  األمراض  مكافحة  ومركز 
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وسوف  الخليجي،   التعاون  مجلس  ودول  اململكة  من  اختصاصيني 
يتم التطرق لهذا املؤتمر الحقاً. 

عقد العديد من حلقات العمل التدريبية يف برنامج التحصني املوسع   -
التطعيم  عملية  مخلفات  من  اآلمن  والتخلص  الحقن  سالمة  وأهمها 
منظمة  من  خرباء  بواسطة  نفذت  أساسية  دورة  خالل  من  وذلك 
مناطق ومحافظات  بكافة  الدورة  نفس  تنفيذ  تالها  العاملية  الصحة 

اململكة بواسطة املختصني بإدارة األمراض املعدية.
-  إعداد وطباعة وتوزيع دليل العاملني يف املراقبة الوبائية.

إعداد وتوزيع ملصقات عن املراقبة الوبائية لألمراض املعدية.  -
متابعة وضع األمراض املعدية عاملياً وذلك باالطالع عىل التقارير التي   -

تصدر عاملياً من منظمة الصحة العاملية وغريها.

برنامج مكافحة حمى اخلرمة النزفية: 
حمى الخرمة النزفية هو مرض فريويس ينتقل عن طريق حرشة تسمى 
القراد ويؤدي إىل حمى شديدة والتهاب يف الكبد وغري ذلك من أعراض،  
للطب  املساعدة  بالوكالة  ممثلة  الوزارة   قامت  1431هـ  عام  وخالل 
برنامج  خالل  من  املرض  هذا  ملكافحة  وطنية  خطة  بصياغة  الوقائي 

مكافحة حمى الخرمة النزفية يف الوزارة واملناطق والذي تضمن ماييل:
التي توجد بها حاالت ايجابية ومشتبهة  متابعة الربنامج يف املناطق   -
املكرمة ومحافظة جدة،  وعملية  مكة  نجران ومنطقة  منطقة  وهي 
شفاء  حتى  العالج  من  الالزم  وعمل  واملخالطني  للمصابني  التقيص 

الحاالت.
اإلرشاف عىل عمل مكافحة النواقل سواًء داخل املنازل أو الحظائر أو   -
املزارع وذلك بالتنسيق بني الشؤون الصحية واإلمارة ووزارة الزراعة.
الخرمة  مرض  ملكافحة  دولية  علمية  ورشة  بعقد  الوزارة  قامت   -
بمشاركة وزارة الزراعة وممثلني من وزارة الشؤون البلدية والقروية 
ووزارة الداخلية وخرباء واستشاريني دوليني إضافة إىل مدراء الشؤون 

الصحية واملنسقني باملناطق واملحافظات.
للمقام  ورفعها  الخرمة  مرض  ملكافحة  وطنية  خطة  صياغة  تم   -

السامي.
النزفية  الفريوسية  الحميات  ألمراض  التقيص  استمارة   تحديث  تم   -

وتعميمها عىل املناطق.
تم مراجعة الخطة املشرتكة ملكافحة مرض الخرمة بمنطقة نجران.   -

العدوى األمريكي وذلك بأخذ عينات  التنسيق مع مركز مكافحة  تم   -
من البعوض والقراد ودم الجمال لفحصها والتأكد من وجود فريوس 

الخرمة.
العمل عىل التنسيق مع الجهات ذات الصلة ملكافحة هذا املرض.  -

خارج  من  القادمني  للحجيج  الوقائية  اإلج��راءات 
اململكة أثناء موسم حج 1431ه�:

بعد  القادمني  الحجاج  جميع  عىل  الصحية  االشرتاطات  تطبيق  تم   -
إبالغها للجهات املختصة وتم إبالغها لوزارة الحج والوزارات املعنية، 
االلتزام  بأهمية  الحجاج  منها  يفد  التي  الدول  عىل  التأكيد  تم  كما 
املخية  الحمى  بلقاح  التطعيم  رشط  وخاصة  الصحية  باالشرتاطات 
الرباعي للقادمني من بلدانهم للعمرة والحج، باإلضافة إىل  الشوكية 
التطعيم ضد الحمى الصفراء للقادمني من الدول املوبوءة بهذا املرض.
ويف مجال اإلجراءات الوقائية فقد تم  إضافة وحدات جديدة لربنامج   -
سالمة  وحدة  الطبية،  البعثات  وحدة  وهي:  بالحج  الوقائي  الطب 
املراقبة  نظم  واستخدام  املياه،  لسالمة  األمنية  اللجنة  األغذية، وحدة 
واجهزة  الذكية  الهواتف  باستخدام  الوبائية  لألمراض  االلكرتونية 

الحاسب اآليل املحمول وذلك ألول مرة.
الدول  من  عدد  يف  األطفال  شلل  ملرض  الوبائية  للتطورات  ونظراً    -
عيل  الصحية  االشرتاطات  يف  التأكيد  تم  فقد  واألسيوية  األفريقية 
رضورة تطعيم القادمني من الدول املوبوءة أو التي سجل بها املرض 
خالل عام 1431هـ وتقديم ما يثبت تطعيمهم بلقاح شلل األطفال 
الفموي قبل قدومهم بستة أسابيع للفئة العمرية دون الخامسة عرش،  
أما القادمني من دول )نيجرييا – الهند – باكستان- أفغانستان( فيتم 

تطعيم جميع الحجاج من كافة األعمار.
توفري اللقاح والعالج الوقائي للحمى املخية الشوكية.  -

مكافحة األمراض املتوطنة واملعدية:

1-  املالريا
أعمال  بدأت  وقد  باململكة  املتوطنة  األمراض  أهم  أحد  املالريا  تعترب 
إنشاء  فيه  كان  الذي  العام  1370هـ،  وهو  العام  منذ  املالريا  مكافحة  
وزارة الصحة،  وتم القضاء عىل املرض بمعظم مناطق اململكة )الرشقية 
باملنطقة  الحايل  الوقت  يف  املرض  خطر  والشمالية(، وأنحرص  والوسطى 

الجنوبية الغربية بمناطق جازان وتهامة عسري.
وقد تمت السيطرة عىل املرض وبدأت مرحلة االستئصال يف عام 1425هـ،  
لكل  حالة   )0٫5( من  اقل  إصابة  ملعدل  بالوصول  العام  الهدف  وحدد 
حالة   )0٫2( إصابة  معدل  إىل  الوصول  وتم  السكان،  من   )100٫000(
املحلية  املالريا  إصابات  حاالت  بلغت  إذ  السكان،   )100٫000(من  لكل 
لعام 1431هـ عدد )29( حالة إصابة محلية مقابل )58( حالة يف عام 

1430هـ..
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يبني الجدول التايل املؤرشات الصحية ملرض املالريا يف اململكة خالل الفرتة 

من عام 1423هـ - 1431هـ. 

1431هـ 1430هـ 1429هـ 1428هـ 1427هـ 1426هـ 1425هـ 1424هـ 1423هـ املؤرش 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
عدد حاالت الوفاة الناجمة عن داء املالريا لكل 

مائة ألف من السكان

0٫2 0٫43 0٫46 3٫8 4٫45 4٫7 5٫3 7٫7 12
معدل اإلصابة باملالريا لكل مائة ألف من 

السكان

%95 %95 %95 %95 %94٫5 %94٫4 %92٫7 %89٫5 %85
نسبة السكان املقيمني يف املناطق املعرضة 

لخطر املالريا والذين يستخدمون تدابري فعالة 
للوقاية منها وعالجها )%(

2- البلهارسيا 
أحد أهم األمراض الطفيلية يف العالم،  حيث  البلهارسيا حالياً  تعترب   -
العالم،  ويتوطن املرض يف  يوجد حوايل )200( مليون إصابة حول 
املدارية ومنها  املدارية وشبه  املناطق  أكثر من )76( دولة ترتكز يف 
اململكة،  وهو مرض طفييل مزمن تسبب ديدان البلهارسيا وله أنواع 
متعددة يوجد منها يف اململكة نوعان رئيسيان هما البلهارسيا البولية 

وتصيب الجهاز البويل والبلهارسيا املعوية وتصيب األمعاء. 
خالل عام 1431هـ قامت الوزارة بمتابعة تنفيذ خطة القضاء عىل   -
ألعمال  والتقييم  باإلرشاف  وذلك  التوطن  بمناطق  البلهارسيا  مرض 
معدل  خفض  يف  االستمرار  الوزارة  استهدفت  وقد  فيها،   املكافحة 
عىل  املحافظة  مع  التوطني  عالية  املناطق  يف  بالبلهارسيا  اإلصابة 
معدالت منخفضة يف املناطق األقل توطيناً، وأيضاً املحافظة عىل نظافة 

املناطق الخالية من العدوى.
الكتشاف  السابقة  اإلصابة  بؤر  عىل  والرتكيز  الجهود  لتكثيف  ونتيجة 
انخفض  فقد  املستهدفني،  املصابة عن طريق فحص جميع  الحاالت 
عدد حاالت الإصابة بالبلهارسيا عىل مستوى اململكة لعام 1431هـ 
إىل )118( حالة، حيث انخفض معدل اإلصابة من )2٫78( لكل مائة 
ألف من السكان يف عام 1429هـ إىل )1٫1( لكل مائة ألف يف 1430هـ 
واىل )0٫5( حالة لكل مائة ألف يف عام 1431هـ وهذا أفضل مما كان 

مستهدفاً يف خطة التنمية التاسعة،  كما يظهر من الجدول التايل: 

1431هـ 1430هـ 1429هـ السنوات

118 282 699 عدد الحاالت

0٫5 1٫1 2٫78
معدل اإلصابة لكل 

100000 نسمة
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3- الليشمانيا
اإلنسان  الرمل ويصيب  ذباب  تنقله حرشة  الليشمانيا مرض طفييل   -
يف كافة األعمار ويوجد منه يف اململكة العربية السعودية نوعان هما 
الليشمانيا الجلدية وتسبب تقرحات جلدية خطرية إذا كانت يف منطقة 
تسبب  وقد  األطفال  أحشاء  وتصيب  الحشويه  والليشمانيا  الوجه،  

الوفاة إذا تأخر عالجها.
حالة   )0٫07( من  الحشوية   بالليشمانيا  اإلصابة  معدل  انخفض    -
لكل مائة ألف نسمة يف عام 1430هـ إىل )0٫03( يف عام 1431هـ،   
يف  حالة   )17( مقابل  حاالت   )8( 1431هـ   عام  يف  سجلت  حيث 
من  الجلدية  بالليشمانيا  اإلصابة  معدل  ارتفع  بينما  1430هـ،  عام 
)10٫05( حالة لكل مائة ألف نسمة يف العام 1430هـ إىل )16٫26( 
لكل 100000 من السكان يف عام 1431هـ،  حيث سجلت )1578( 

حالة يف عام 1430هـ مقابل )4127( حالة يف عام 1431هـ. 
تم خالل العام 1431هـ البدء بتنفيذ مرشوع وطني ملكافحة أمراض   -
الليشمانيا بنوعيها الجلدي والحشوي  وتأمني االحتياجات األساسية 
لبدء التنفيذ،  كما تم تعيني عدد )224( عامل موسمي تم توزيعهم 
توزيع سيارات  كذلك  وتم  باملناطق،   املكافحة  أنشطة  للعمل ضمن 
خاصة للمناطق لتغطية أعمال فرق املكافحة وجاري العمل عىل تأمني 
باقي االحتياجات من السيارات للمناطق بما يتماىش مع خطة  العمل.

املكافحة  لتنفيذ خطط  الالزمة  باحتياجاتها  املناطق  إمداد  كذلك  تم   -
إىل  إضافة  وغريها،   رش  وأجهزة  مبيدات  من  الليشمانيا  ألمراض 
عام  أثناء  مرة  وألول  املناطق،   ملختلف  كافية  بكميات  العالج  توفري 
)1431هـ( تم طرح مناقصة لرشاء طعوم وسموم ملكافحة الخازن 
جانب  إىل  املناطق،  عىل  ووزعت  تأمينها  وتم  الليشمانيا  ألمراض 
االستمرار يف عمل مسوحات للحيوانات الخازنة )القوارض( لتحديد 

كثافتها وأنواعها وبؤر تواجدها.
تم تنفيذ األنشطة التالية التي تهدف إىل االكتشاف املبكر للحاالت مما   -

يؤدي إىل عالجها قبل حدوث املضاعفات املرضية:
البدء بتطبيق الخطة  الوبائي بعد  تفعيل أنظمة املراقبة واملسح   •
الوطنية ملكافحة أمراض الليشمانيا والتي بدأت املرحلة التنفيذية 

لها عام 1431هـ.
تكثيف التوعية الصحية للمواطنني واملقيمني وخاصة يف املناطق   •

ذات الوبائية العالية من خالل استهداف طالب املدارس.
بعد اعتماد الخطة الوطنية ملكافحة أمراض الليشمانيا يف اململكة   •
املناطق  دعم  خاللها  من  تم  والتي  1430هـ   عام  منتصف 
وأجهزة  وسيارات  موسمية  عمالة  من  الرضورية  باالحتياجات 
رش ومبيدات لتنفيذ الخطة والبدء باملرحلة التنفيذية لها بداية 
العام 1431هـ،  لوحظ من خالل تحليل الوضع الوبائي ألعداد 

1431هـ  للعام  املناطق  يف  املسجلة  الجلدية  الليشمانيا  حاالت 
زيادة واضحة يف عدد الحاالت مقارنة مع العام الذي سبقه ويمكن 
الوبائي  املراقبة واملسح  أنظمة  الزيادة إىل تفعيل  أن تعزى تلك 
بعد البدء بتطبيق الخطة الوطنية ملكافحة أمراض الليشمانيا يف 
مختلف مناطق اململكة مما أدى إىل اكتشاف أكثر للحاالت بإتباع 

اآلتي: 
اكتشافها  يتم  التي  الحاالت  ومتابعة  تسجيل  تنشيط   o

وعالجها يف املراكز واملستشفيات األهلية.
األمراض  من  الجلدية  الليشمانيا  مرض  لكون  نظراً   o
الصحي  املركز  طبيب  توجيه  تم  فقد  للعيان  الظاهرة 
حاالت  تسجيل  إىل  سابقاً  املعروفة  والقرى  األماكن  يف 
الليشمانيا الجلدية والقيام بزيارات دورية للمدارس التي 
إصابات  وجود  عن  لالستقصاء  مركز  كل  منطقة  تخص 

عند طالب املدارس.
o تقوية برنامج التوعية الصحية ومشاركة املجتمع.

4- الدرن:
تعترب اململكة العربية السعودية من ضمن الدول ذات الوبائية املنخفضة 
الدرن  لعبء  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  وحسب  الدرن   بمرض 
عاملياً يف عام 1430هـ بلغ العدد املقدر لحاالت الدرن )9٫4( مليون حالة 
عن  اإلبالغ  تم  فيما  نسمة،  ألف  مائة  لكل   )137( قدره  حدوث  بمعدل 
)5٫8( مليون حالة من جميع دول العالم بمعدل اكتشاف قدره )%63(، 
كان من بني تلك الحاالت )2٫6( مليون حالة درن رئوي ايجابي القشع 
تم عالج )86%( منها بنجاح،  وقد شكل العدد املبلغ من دول إقليم جنوب 
غرب  إقليم  األفريقي        )25%(، ثم  اإلقليم  آسيا )37%(، يليها  رشق 
املحيط الهادي )33%(، ثم إقليم رشق املتوسط )8%(، ثم اإلقليم األوروبي 

)4%(، ثم األمريكيتني )%3(.
العام  خالل  السعودية  العربية  باململكة  للدرن  الوبائي  الوضع  عن  أما 
باململكة  املسجلة  الجديدة  الدرن  لحاالت  الكيل  العدد  بلغ  فقد  1431هـ 
عام  عن  حالة   )345( قدرها  بزيادة  حالة،   )4349( السعودية  العربية 
1430هـ،  وبمعدل حدوث قدره )16٫6( لكل مائة ألف نسمة، بزيادة 
هذه  وترجع  سبقه،   الذي  العام  عن  نسمة  ألف  مائة  لكل   )1( قدرها 
الزيادة إىل التحسن الذي حدث يف الوحدات الرئيسية للربنامج باملحافظات 
الوبائية  املراقبة  نظام  يخص  فيما  الرياض  منطقة  وخاصة  واملناطق 
الرئيسية  الوحدة  بني  التعاون  وتقوية  االلكرتوني،  واإلبالغ  للمرض، 
الكربى،  املستشفيات  وبعض  باملنطقة  الدرن  ملكافحة  الوطني  للربنامج 
آليات  تنفيذ  يف  الوطني  املستوى  عىل  الصحية  الخدمات  مقدمي  وإدماج 

واسرتاتيجيات الربنامج الوطني ملكافحة الدرن. 
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و من أبرز إنجازات الربنامج الوطني ملكافحة الدرن:-
عام  خالل  السعودية  العربية  باململكة  االكتشاف  معدل  ارتفاع   -
العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  حسب   )%  91٫8( إىل    1431هـ 
السعودية  العربية  باململكة  للدرن  الكيل  الحدوث  معدل  تقدر  والتي 
خالل عام 1430هـ  )18( لكل مائة ألف نسمة بما يعادل )4667( 
التنمية  خطة  فرتة  بنهاية  تحقيقه  املستهدف  من  أفضل  وهذا  حالة 

التاسعة.
ارتفاع معدل إنجاح املعالجة من )71٫7( لكل مائة ألف نسمة خالل   -
عام 1430هـ إىل )74٫9( لكل مائة ألف نسمة خالل عام 1431هـ. 
بلغت نسبة االنقطاع عن املعالجة 7٫5% خالل عام 1431هـ مقارنة              -

بـ )9٫2%( خالل عام 1430هـ.
املعدي  )8٫2( لكل  القشع  ايجابي  الرئوي  الدرن  بلغ معدل حدوث   -
مائة ألف نسمة خالل عام 1431هـ مقارنة بـ )8٫7( لكل مائة ألف 

نسمة خالل عام 1430هـ.
 )3٫2( معدي  الغري  القشع  سلبي  الرئوي  الدرن  حدوث  معدل  بلغ   -
مائة  لكل   )2٫3( مقارنة  عام 1431هـ  نسمة خالل  ألف  مائة  لكل 
ألف نسمة خالل عام 1430هـ ويرجع هذا إىل تحسن نظام املراقبة 
الوبائية يف التشخيص والتسجيل والتبليغ ملرىض الدرن سلبي القشع. 
بلغ معدل حدوث الدرن خارج الرئة )5( لكل مائة ألف نسمة خالل   -
عام  خالل  نسمة  ألف  مائة  لكل    )4٫6( بـ  مقارنة  1431هـ  عام 
التبليغ والتسجيل واملراقبة  1430هـ،  ويرجع هذا إىل تحسن نظام 

الوبائية للمرض يف املحافظات واملناطق  وتسهيل طرق الوصول إىل 
التشخيص أمام املرىض يف املنشات الصحية.

انخفاض معدل حدوث الدرن بني األطفال )الفئة العمرية أقل من 14   -
عام 1430هـ وكذلك  ألف نسمة خالل  مائة  لكل   )2٫6( إىل   عاماً( 
الدرن  مكافحة  أعمال  نجاح  اىل  يشري  مما  1431هـ،   عام  خالل 
الدرن   لحدوث  العاملي  املعدل  يبلغ  حيث  السعودية  العربية  باململكة 

بني األطفال )3٫25( لكل مائة ألف نسمة. 
بلغت نسبة حاالت  املخالطني حيث  فئة  الدرن بني  انتشار  انخفاض   -
1429هـ  عام  خالل   )%2( املخالطني  بني  املكتشفة  الجديدة  الدرن 

وأصبحت )1%( خالل عام 1430هـ  وعام 1431هـ.
ارتفاع نسبة املخالطني الذين يتم معاينتهم واتخاذ اإلجراءات الوقائية   -
والعالجية لهم من )71%( يف عام 1430هـ إىل )80%(  عام 1431هـ.

استخدام التبليغ االليكرتوني.  -
افتتاح وحدات مكافحة الدرن بالسجون يف املناطق واملحافظات.  -

انخفاض عدد الحاالت املصابة بعصيات الدرن املقاوم لألدوية  إىل اقل   -
من )%0٫5(.

االستمرار يف التدريب والتعليم املستمر عىل رأس العمل.  -
يمثل الجدول التايل معدالت اإلصابة باألمراض املعدية التي سبق الحديث 
الثامنة  التنمية  خطة  سنوات  خالل  نسمة  ألف   )100( لكل  وذلك  عنها 

والسنة األوىل من الخطة التاسعة. 

معدل اإلصابة باملرض لكل 100 ألف نسمة

املرض

1431هـ 1430هـ 1429هـ 1428هـ 1427هـ 1426هـ

0٫5 1٫1 2٫78 1٫53 2٫2 2٫3 البلهارسيا

16٫26 10٫05 9٫36 13٫9 17٫0 17٫2 الليشمانيا الجلدية

0٫03 0٫07 0٫13 0٫17 0٫14 0٫14 الليشمانيا الحشوية

16٫6 15٫6 15٫8 16 15٫4 14٫9 الدرن
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5- متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(:
عام  االيدز  بفريوس  مصابة  جديدة  حالة   )1121( اكتشاف  تم   -
1431هـ،  منهم )439( سعوديني و)682( غري سعوديني، ويالحظ 
بنسبة  1431هـ  لعام  السعوديني  بني  املكتشفة  الحاالت  انخفاض 
)9%( عن الحاالت املكتشفة يف عام 1430ه وبنسبة )13%( عن عام 

1429هـ.
عام  خالل  املرض  هذا  مكافحة  يف  الوزارة  انجازات  أهم  تركزت   -

1431هـ فيما ييل:
بدء تنفيذ الدراسة السلوكية املصلية والرتصد ملرىض نقص املناعة   •
املكتسب /االيدز للمقيمني إقامة غري نظامية للمناطق املختارة يف 

كل من الرياض وجدة وجازان ومكة املكرمة.
تم التنسيق مع الجهات ذات العالقة لضمان توفر األدوية للمراكز   •

العالجية بصورة مستمرة.
للعدوى  باملتالزمات  املعالجة  تنفيذ برامج تدريبية يف مجال  تم   •

املنقولة جنسيا باملناطق ومشاوري عيادات املشورة.
تم عقد دورتان تدريبيتان يف البحوث امليدانية ملنسقي االيدز.   •

الخاصة  سنوية  الربع  التقارير  وإعداد  الحاالت  رصد  متابعة   •
بمنظمة الصحة العاملية.

الحاالت  تقارير  وإعداد  الوافدة   العمالة  بني  اإلصابات  متابعة   •
للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة بدول الخليج. 

وضع إسرتاتيجية وخطط عمل للربنامج.    •
املشاركة يف اجتماعات برنامج األمم املتحدة لاليدز.  •

عقد املؤتمر العلمي الثاني يف الفرتة 8-9 يناير 2011م.  •
برتصد  يتعلق  فيما  املعالجة  مراكز  تطوير  عىل  العمل  يجري   •

ومتابعة الحاالت تحت العالج.
تم تأمني أجهزة ومعدات لعيادات املشورة والفحص الطوعي.   •

بادر الربنامج لعمل مبادرة مكافحة مرض االيدز لدول مجلس   •
التعاون الخليجي والتي تم االتفاق عىل تنفيذها من قبل املكتب 

التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي وجاري تنفيذها.
تم تنفيذ برامج توعية وتثقيف مختلفة من خالل وسائل اإلعالم   •
كما تم تدريب الكوادر اإلعالمية يف مجال مكافحة االيدز بالتعاون 

مع الجمعية الخريية ملكافحة االيدز بجدة.
الشبكة  عىل  املكتسب  املناعي  العوز  ملتالزمة  موقع  إنشاء   •

العنكبوتية

6- مراكز املراقبة الصحية باملنافذ:
تعترب املنافذ الصحية بوابات املراقبة األوىل لجميع الحجاج واملعتمرين   -
عىل  الرتكيز  إىل  الوزارة  وتهدف  اململكة،   إىل  القادمني  والزائرين 

املنافذ  يف  املراكز  هذه  خالل  من  املقدمة  الوقائية  الصحية  الخدمات 
اململكة الربية والجوية والبحرية،  وذلك بفضل الفرق الصحية التابعة 

لها والتي تعمل يف تلك املنافذ طوال العام وعىل مدار الساعة. 
تتلخص أهم انجازات الوزارة فيما يخص مراكز املراقبة الصحية يف   -

املنافذ خالل العام 1431هـ فيما ييل:
إتمام املرحلة األوىل من خطة مراجعة وتطوير القدرات األساسية   •
الالزمة للرتصد واالستجابة الصحية يف املطارات واملوانئ واملعابر 

الربية ذات األهمية يف اململكة.
الصحية  املراقبة  مراكز  قدرات  مالئمة  مدى  لتقييم  آلية  إعداد   •

باملنافذ لألنشطة الوقائية املناطة بها.
التشاور مع منظمة الصحة العاملية حول متطلبات تطبيق اللوائح   •

الصحية الدولية باملنافذ.
بمراكز  الفنية  الكوادر  كفاءة  لرفع  تدريبية  دورات   )4( تنفيذ   •

املراقبة الصحية باملنافذ.
االلتقاء باملختصني املعنيني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية من   •

الجهات ذات العالقة باملطارات الدولية واملوانئ البحرية الهامة.
دخول  منافذ  جميع  يف  الصحية  املراقبة  مراكز  ربط  استكمال   •
 )DSL( بإدخال خاصية  للوزارة  اآليل  الحاسب  الحجاج بشبكة 
للهواتف بالتنسيق مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت 

السعودية.
تمت متابعة النرشات الوبائية العاملية واملشاركة يف إعداد التعاميم   •
املتعلقة بها ومتابعة تنفيذها من قبل املختصني بمراكز املراقبة 

الصحية  والتنسيق يف ذلك مع الجهات ذات العالقة.
برنامج الطب الوقائي يف منافذ دخول الحجاج:  •

للحج  للقادمني  الصحية  االشرتاطات  إعداد  يف  املشاركة   o
والعمرة عىل ضوء املستجدات الوبائية واإلجراءات الوقائية 

املستحدثة.
أعداد  عن  لإلبالغ  اآليل  الحاسب  برنامج  وتهيئة  تطوير    o
الوقائية  واإلجراءات  املنافذ  مختلف  عرب  للحج  القادمني 
الصحية  لالشرتاطات  طبقاً  وباملنافذ  دولهم  يف  املتخذة 

املطلوبة لعام 1430هـ.
o تنفيذ دورتني تدريبيتني حول تطبيق االشرتاطات الصحية 
بمنافذ  البيانات  ومدخيل  الصحية  املراقبة  مراكز  ملسئويل 

دخول الحجاج.
o إعداد خطط القوى البرشية العاملة باملنافذ خالل موسم 
الحج، وترشيح الكوادر الفنية املطلوبة بما يتالءم وأعداد 
الحجاج القادمني عرب كل منفذ والتنسيق يف ذلك مع اإلدارة 

العامة للحج والعمرة.

انجازات وزارة الصحة لعام 1431هـ64



برنامج الطب الوقائي بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة:  •
o عقد عدة لقاءات مع املختصني بمكة املكرمة لتقييم أنشطة 
النقاط  اللجنة خالل موسم حج 1431هـ والتعرف عىل 
التنفيذ  صادفت  التي  املعوقات  عىل  والوقوف  اإليجابية 
املستجدات  وعىل  عليها  للتغلب  الالزمة  اآلليات  واقرتاح 

الوبائية وتوصيات منظمة الصحة العاملية.
إعداد  املكرمة حيال  التنسيق مع املختصني بمنطقة مكة   o
هيكل القوى البرشية املطلوبة لتنفيذ الخطة والتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة لدعم الربنامج باألعداد املطلوبة من 

مختلف الكوادر 
o  التنسيق مع وزارات الداخلية والبلدية والحج حول تقديم 
وجبات جافة مغلفة صحياً لتوزيعها عىل الحجاج باملشاعر 
تعد من قبل مصانع األغذية وتم ذلك من خالل عقود مع 

مؤسسات الطوافة.
الحاالت  إعداد برنامج حاسوبي لإلبالغ عن  االنتهاء من    o
املكتشفة بمستشفيات مكة املكرمة واملشاعر املقدسة عىل 

شبكة الحاسب اآليل للوزارة. 
املراقبة الصحية للعمالة الوافدة:  •

العمالة  الطبي عىل  الكشف  تعديل الئحة  إعداد مرشوع    o
الوافدة  للعمالة  املركزية  اللجنة  توصية  عىل  بناَء  الوافدة 
الصحة  وزراء  ملجلس  التنفيذي  املكتب  مع  بالتنسيق 
معايري  تعديل  تم  الخليجي، حيث  التعاون  مجلس  لدول 
الجزاءات  والئحة  الوافدة  العمالة  فحص  مراكز  اختيار 
من  االنتهاء  تم  وقد  املخالفة،   املراكز  عىل  تطبق  التي 
مراجعتها بصيغتها النهائية وإحالتها إىل املكتب التنفيذي 
من  اعتبارا  بموجبها  العمل  بدأ  وقد  الالزم،  الستكمال 

1431/1/1هـ. 
o اإلعداد للمشاركة يف جوالت اللجنة الفنية الخليجية ملعاينة 
التنفيذي ملجلس  املكتب  املعتمدة من قبل  املراكز  وتقويم 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
للعمالة  الدول األكثر تصديراً  وعددها)6( جوالت، شملت 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتطعيم  الجدد  القادمني  فئات  جميع  فحص  إعادة  تم    o
الالئقني منهم من فئات العمالة الصحية والعمالة املنزلية 
والعاملني يف دور الرعاية االجتماعية والنقاهة والحالقني 
لاللتهاب الكبدي »ب« قبل استخراج اإلقامة النظامية لهم.

o  االستمرار يف إعادة فحص العمالة الوافدة من البلدان ذات 
الوبائية العالية ملرض اإليدز قبل تجديد إقامتهم.

 مكافحة عدوى املنشآت الصحية: 
املستشفيات(  )عدوى  املستشفيات  داخل  مكتسبة  بأمراض  اإلصابة  إن 
مشكلة تعاني منها املرافق الصحية يف كل أنحاء العالم،  وهذه األمراض 
هي التي تتم اإلصابة بها أثناء القيام بأنشطة الرعاية الصحية أو ترتبط 
أنفسهم  املرىض  بها  يصاب  كما  الصحيون  املمارسون  بها  بها، ويصاب 
واألطفال  مزمنة  بأمراض  واملصابون  املسنون  املرىض  وخاصة  كذلك 
حديثو الوالدة،  وتعترب من أهم أسباب الوفاة، وتضاعف حدة املرض لدى 
املريض املنوم،  عالوة عىل ما تتسبب به من إهدار ملوارد الرعاية الصحية 
وزيادة التكلفة،  باإلضافة إىل إطالة فرتة البقاء باملستشفيات،  األمر الذي 
قد يؤثر بالسلب عىل حياة املرىض حتى بعد الخضوع للعالج،  ومن ثم ال 

بد من مكافحة هذه العدوى والحد من انتشارها. 
بوزارة  الصحية  املنشآت  عدوى  مكافحة  إدارة  قامت  الصدد،   هذا  ويف 

الصحة خالل عام 1431هـ بما ييل: 
املركزي  والتعقيم  العدوى  مكافحة  لبيانات  أساسية  قاعدة  وضع   -

باملنشآت الصحية عىل مستوى اململكة.
مستوى  عىل  العدوى  مكافحة  ألقسام  التنظيمي  الهيكل  إعداد    -

املديريات الصحية.
والتعقيم  العدوى  مكافحة  برامج  لتقييم  امليدانية  الزيارات  عمل   -

املركزي:
امليدانية  الزيارات  خالل  الستخدامها  تحقق  قائمة  ووضع  تطوير   -
وتمت زيارة )16( منطقة صحية بنسبة )80%( من إجمايل املناطق 

الصحية باململكة.
تمت زيارة عدد من مراكز الرعاية املمتدة للمعاقني بالرياض لدراسة   -
بأهم  تقارير  رفع  وتم  امليكروبية  والتفشيات  املشكالت  من  عدد 

السلبيات والتوصيات.
العربية  باللغتني  العدوى  بمكافحة  الخاصة  السياسات  وضع   -

واالنجليزية:
إعداد دليل سياسات نظافة وتطهري بيئة املنشآت الصحية.  -

إعداد دليل سياسات استخدام الواقيات الشخصية.  -
إعداد دليل سياسات مكافحة العدوى يف أقسام الطب الرشعي.  -

املشاركة يف الدليل اإلرشادي للتعامل مع حاالت )H1N1( وإجراءات   -
مكافحة العدوى.

إصدار ضوابط لعملية الحجامة بما يضمن عدم انتقال العدوى.  -
تم وضع مقرتح إلنشاء غرف العزل سالبة الضغط طبقاً للمواصفات   -
السلبية  العزل  غرف  إنشاء  مرشوع  تنفيذ  اعتماد  تم  وقد  املعتمدة 

الضغط بمستشفيات وزارة الصحة لعام  1431هـ.
مكافحة  بمتطلبات  الخاصة  الفنية  واالشرتاطات  املواصفات  وضع   -
العدوى مثل أماكن وتصميم أحواض غسيل األيدي باملنشآت الصحية،  

خدمات الطب الوقائي
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الطبية املطابقة  العينات  وتوفري املحاقن ذاتية اإلتالف وأكياس نقل 
للتموين  العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق  العدوى  مكافحة  ملواصفات 
اشرتاطات  يخص  فيما  املستشفيات  لوازم  دليل  ومراجعة  الطبي،  
مكافحة العدوى،  ومراجعة تصاميم مستشفيات النساء والوالدة فيما 

يخص متطلبات مكافحة العدوى.
ترصد عدوى املنشآت الصحية من خالل:  -

الصحية  املناطق  من  الصحية  املنشآت  عدوى  معدالت  تحليل   •
التواصل مع مركز مكافحة  تم  باملالحظات،  كما  تقارير  ورفع 
مكافحة  بني  بيانات  قاعدة  إلنشاء  املتحدة  بالواليات  األمراض 

العدوى واملختربات.
 / )عسري  مناطق  يف  الوبائية  التفشيات  استقصاء  يف  املشاركة   •
الهفوف / املدينة املنورة( وتم وضع التوصيات للحلول ومتابعة 

التنفيذ. 
املشاركة يف سلسلة األيام التدريبية ملكافحة مرض األنفلونزا بالتعاون   -

مع اإلدارة العامة لألمراض الطفيلية واملعدية .
 )H1N1( انفلونزا  ملواجهة  املنتجات  من  كبري  عدد  وتقييم  دراسة   -
وانفلونزا الطيور )H5N1( كالفالتر التنفسية والكمامات / املطهرات 

/ أجهزة تقنية الهواء.
املشاركة يف بعثة وزارة الصحة بلجنة مكافحة العدوى وقد تم تغطية   -
اللجنة  بأعضاء  املقدسة  واملشاعر  واملدينة  مكة  مستشفيات  جميع 
والتعقيم  العدوى  مكافحة  مجال  يف  االستشارات  وتقديم  للمتابعة 
املركزي واألمراض املعدية وتم رفع تقرير بأهم السلبيات والتوصيات.
الالزمة  التطعيمات  وتأمني  املهنية  الصحة  برامج  لتفعيل  اإلعداد   -

للعاملني الصحيني.
التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العتماد الدورات   -

الخاصة بمكافحة العدوى.
التعاون مع اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث ومنظمة الصحة العاملية   -
بخصوص تنفيذ عدد من الدورات التدريبية يف جميع املناطق الصحية.

توزيع الدليل االسرتشادي الخليجي ملكافحة العدوى عىل املستشفيات   -
بجميع  العدوى  مكافحة  بممارسات  االلتزام  ليتم  الصحية  واملراكز 

املناطق الصحية.
ومعرفة  الوزارة  بمستشفيات  املركزي  التعقيم  أقسام  أداء  تحليل   -

مواطن الضعف والقوة وتم وضع خطة تطويرية لها.
مع  بالتعاون  الصحة  وزارة  ملستشفيات  التعقيم  كواشف  إدخال    -

اإلدارة العامة للتموين الطبي.
عمل عدة دراسات بحثية )التعقيم باألوزون / أجهزة تقنية الهواء(.  -

عمل لجنة فنية متخصصة ملراجعة مستلزمات التعقيم املركزي.  -
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ثانيًا: الصحة الوقائية
اململكة  مستوى  عىل  البيئة  بصحة  املتعلقة  السياسات  الوزارة  نفذت    
خدمات  بتقديم  تقوم  كما  العالقة.  ذات  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
الغذائي  التسمم  حاالت  بدراسة  وتقوم  الحج،   موسم  خالل  مبارشة 
مبارش  بشكل  تؤثر  البيئية  والعوامل  املتغريات  أن  وحيث  والكيميائي. 
وغري مبارش عىل الصحة العامة لذلك حرصت الوزارة عىل االهتمام بربامج 
صحة  البيئة وتعزيز الصحة. وقد تم ضمن برنامج الصحة والبيئة تنفيذ 

األنشطة التالية:

برنامج صحة البيئة:
تم تدريب )30( متدرباً من أقسام صحة البيئة باملناطق املختلفة يف   -
اململكة حول اآلثار الصحية لتلوث الهواء بالتعاون مع منظمة الصحة 

العاملية خالل الفرتة من 29-1431/3/30هـ.
ابتعاث عدد )2( من منسوبي الوزارة ملرحلة البكالوريوس والدكتوراه   -

يف مجاالت التغري املناخي وحماية البيئة.

برنامج الصحة املهنية:
أماكن  املهنية يف  املحافظة عىل الصحة والسالمة  الربنامج إىل  يهدف   -
العمل واالشرتاك مع الجهات األخرى املعنية باملراقبة الطبية للعاملني 
املعرضني للمخاطر املهنية واإلرشاف عليهم وقائياً. وتعد أهم إنجازات 

الوزارة يف هذا املجال: 
تدريب )32( ممرضاً وممرضة من العاملني يف املنشآت الصحية عىل   -
مع  بالتعاون  جدة  بمحافظة  والتمريض   املهنية  والسالمة  الصحة 
3-1431/6/5هـ  الفرتة  خالل  واالبتعاث  للتدريب  العامة  اإلدارة 

املوافق17-2010/5/19م. 
وفنيني  وتمريض  أطباء  من  الوزارة  منسوبي  من   )36( تدريب   -
والرعاية  الصحة  وزارة  بمستشفيات  مخترب  وأخصائيي  وصيادلة 
الصحية األولية بمنطقة الرياض عىل الصحة والسالمة بالتعاون مع 
1431هـ  القعدة  ذي   19-18 الفرتة  العاملية خالل  الصحة  منظمة 

املوافق 26-27 أكتوبر 2010م. 

الرعاية  نفايات  من  اآلمن  التخلص  برنامج 
الصحية اخلطرة:

الرعاية  تقدم  التي  املنشآت  من  تنتج  التي  تلك  هي  الطبية  النفايات 
األدوية  إنتاج  ومراكز  واملختربات  املستشفيات  مثل  املختلفة،   الصحية 
واملستحرضات الدوائية واللقاحات،  ومراكز العالج البيطري،  واملؤسسات 

البحثية،  وكذلك مخلفات العالج والتمريض يف املنازل. 

من   %80 حوايل  تشكل  خطرة  غري  نفايات  إىل  الطبية  النفايات  وتنقسم 
نفايات الرعاية الصحية وهي النفايات التي تشتمل عىل مواد كالتي توجد 
العامة،   النفايات  معاملة  النوع  هذا  ويعامل  العادية  املنزلية  النفايات  يف 
ونفايات خطرة تشكل 20% من نفايات الرعاية الصحية مثل نفايات بقايا 
الكيميائية،  والنفايات  املعدية،  والنفايات  والحيوانية،  البرشية  األعضاء 
وغريها، ولها  املشعة  املواد  األدوية، ونفايات  الحادة، ونفايات  والنفايات 
كلها تأثريات سلبية عىل الصحة والبيئة وذلك ملا تسببه من مخاطر شديدة 
عىل الصحة العامة والعاملني يف املستشفيات كما أنها تشكل أحد مصادر 
تداولها  يتم  لم  إذا  الطبي  والفريق  املرىض  لها  يتعرض  قد  التي  العدوى 
والتخلص منها باألسلوب األمثل وهذه املخاطر تشتمل عىل أمراض خطرية 
مثل مرض فقدان املناعة والتهاب الكبد الوبائي النوع )ب( أو النوع )ج( 

وغري ذلك. 
تتمثل أهم االنجازات املتعلقة بالتخلص اآلمن من النفايات الطبية خالل 

عام 1431هـ بما ييل:  
استمرار التخلص من النفايات الطبية من خالل التعاقد مع رشكات   -
وحماية  لألرصاد  العامة  الرئاسة  من  ومعتمدة  متخصصة  معالجة 
الصحية  للمنشآت  معالجتها  تم  التي  النفايات  كمية  وتقدر  البيئة، 

التابعة للوزارة والقطاع الخاص بحوايل )29٫06( ألف طن. 
تم تدريب )20( من مسئويل إدارة النفايات الطبية ومساعديهم  من   -
منطقة الحدود الشمالية  بالتعاون مع اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث 
5-1431/5/7هـ  الفرتة  خالل  الطبية  للنفايات  اآلمنة  اإلدارة  عىل 

املوافق 19-2010/4/21م.
املنشآت  يف  الطبية  النفايات  برنامج  مسئويل  من   )30( تدريب  تم    -
الصحية بمنطقة الرياض عىل اإلدارة اآلمنة لنفايات الرعاية الصحية 

خالل الفرتة 26-1431/10/27هـ املوافق 5-2010/10/6م.

برنامج السالمة الغذائية والكيميائية:
والدوائية،  والغذائية  الكيميائية  التسمم  حوادث  بمتابعة  الربنامج  يقوم 
التقيص  نظام  وتقوية  التسمم،  حوادث  وقوع  من  التقليل  عىل  والعمل 
مجال  يف  العاملني  قدرات  بناء  مع  املناطق  يف  التسمم  لحوادث  الوبائي 

السالمة الكيميائية. وتتلخص إنجازات الربنامج فيما ييل:
فاشيات  جميع  تقيص  مهامها  الحج  يف  الغذاء  لسالمة  وحدة  إنشاء   -

األمراض املنقولة بالغذاء التي تقع بموسم الحج.
االستقصاء  دليل  إعداد  والدواء يف  للغذاء  العامة  الهيئة  املشاركة مع   -

لفاشيات األمراض املنقولة بالغذاء.
املشاركة مع منظمة الصحة العاملية من خالل اشرتاك الربنامج كنقطة   -

اتصال يف حاالت الطوارئ مع الشبكة الدولية للسالمة الغذائية.
عمل التفتيش الرقابي عىل  منشآت الخدمة الغذائية يف الحج بالتعاون   -
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مع أمانة مكة املكرمة.
لعام  بالغذاء  املنقولة  األمراض  لفاشيات  السنوي  التقرير  إعداد  تم   -

2009م.
التسمم  حوادث  وتقيص  التبليغ  عن  تدريبية  دورات   )3( عقد  تم   -
ومكة  املنورة  واملدينة  الرياض،  من  كالً  يف  التبليغ  ونماذج  الغذائي 

املكرمة.
تمت مخاطبة الجهات املعنية ملنع بيع مادة فوسفيد األملونيوم الخطرة   -

كمبيد حرشي للعامة.
املشاركة يف لجنة مرشوع السالمة الكيميائية الوطني.  -

تم إعداد التقرير اإلحصائي السنوي لجميع حاالت التسمم الكيميائي   -
والدوائي.

برنامج احلماية من اإلشعاع
هو أحد برامج التوعية والتدريب الذي  يهدف إىل حماية العاملني واملرىض 
والجمهور من مخاطر اإلشعاع، واالستخدام األمثل لألشعة، والحد من 
التعرض  بأخطار  اإلشعاعي، وتوعيتهم  للتصوير  املربر  غري  االستعمال 
لإلشعاعات املؤينة وكيفية االستفادة منها بأقل خطورة ممكنة، وضمان 
هذا  يف  للعمل  الطبية  الكوادر  وتأهيل  لهم  اإلشعاعية  والوقاية  السالمة 

املجال. وأهم اإلنجازات يف هذا املجال:
تدريب )2( من منسوبي برنامج الحماية من اإلشعاع ملدة )6( شهور   -
بجمهورية سوريا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدينة 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
حصول جميع مسئويل الحماية من اإلشعاع يف أقسام الطب النووي   -
للعمل  اإلشعاع  من  الحماية  مجال  يف  رخصة  عىل   )16( وعددهم 

بأقسام الطب النووي.

برنامج املدن الصحية:
هو أحد برامج منظمة الصحة العاملية تحت مظلة املشاركة املجتمعية وله 
العديد من الفوائد عىل املستوى البيئي واالجتماعي واالقتصادي. وفيما ييل 

ملخص ألهم انجازات الربنامج:
- الزيارات:

تم عقد االجتماع السادس للجنة الرئيسية لربنامج املدن الصحية   •
بمدينة الجموم الصحية.

اإلطالع ميدانياً عىل مدى استعداد مدينة عنيزة لتنفيذ الربنامج   •
والوقوف عىل ما تتصف به املدينة من مقومات ومواصفات.

املدن  برنامج  أهداف  عىل  الحكومية  القطاعات  منسوبي  إطالع   •
الصحية بزيارات تهدف إىل تفعيل دور تلك القطاعات يف املجتمع، 
الصحة  منظمة  من  تقدير  شهادة  الدرعية  محافظ  تسليم  وتم 

العاملية تقديراً الهتمام مدينة الدرعية بالربنامج.
تم تدشني مدينة رياض الخرباء كمدينة صحية.  •

برنامج  فيها  وشارك  أقامها  التي  العمل  وورش  والدورات  الندوات   -
املدن الصحية:

يف  املرأة  دور  لتفعيل  الطبية  فهد  امللك  بمدينة  دورة  إقامة  تم   •
برنامج املدن الصحية.

تم إقامة دورة تعزيز مهارات اللجنة النسائية يف مجايل االتصال   •
والتخطيط بدومة الجندل.

العاملي  الصحة  إقامة دورة ومعرض بمناسبة احتفالية يوم  تم   •
)1000 مدينة  1000 سرية حياة(.

املشاركة يف مهرجان الجنادرية.  •
تم إصدار كتيب برنامج املدن الصحية – املفهوم والتطبيق.  •

تم إصدار كتيب دورة تعزيز مهارات اللجنة النسائية يف مجايل   •
االتصال والتخطيط.

شاركت اللجنة الرئيسية لربنامج املدن الصحية يف ورشة العمل   •
بمدينة  النسائية  اللجنة  مع  واالجتماع  والتخطيط  التواصل  عن 

دوحة الجندل.
الحمالت التي قام بها برنامج املدن الصحية:  -

املدن  بربنامج  للتعريف  اإلعالمية  الحمالت  من  العديد  إقامة   •
وإذاعية  تلفزيونية  ومقاطع  صحفية  إعالنات  من  الصحية 

ومطويات وكتيبات وغريها.
موسم  يف  الصحية  املدن  لربنامج  األوىل  الوقائية  الحملة  إقامة   •

الحج.

برنامج الوبائيات احلقلي 
التي تبحث يف طرق مكافحة  الطبية  العلوم  الوبائيات فرع من  علم   -
وعالج األوبئة،  وتوزيع انتشارها بني السكان،  والعالقة بني املرض 

ومسبباته،  ودراسة الظواهر املرتبطة بالصحة العامة يف املجتمع. 
تم البدء يف تفعيل برنامج الوبائيات الحقيل عام 1409هـ بالتعاون   -
املتحدة  الواليات  يف  عليها  والسيطرة  األمراض  مكافحة  مركز  مع 
القيام  األساسية  الحقيل  الوبائيات  برنامج  مهام  ومن  األمريكية، 
بتدريس األطباء ملدة سنتني يف مجال الوبائيات بحيث يحصل بعدها 
املتدرب عىل شهادة دبلوم من كلية الطب بجامعة امللك سعود تعادل 
درجة املاجستري يف وزارة الخدمة املدنية. ومن مهام الربنامج أيضاً 
املراقبة  مجال  يف  الصحيني  واملراقبني  لألطباء  تدريبية  دورات  عقد 
يف  مهاراتهم  وتحسني  التقارير  وإعداد  العلمي،  والبحث  الوبائية 
الوبائيات  مجال  تخدم  التي  الحديثة  الكمبيوتر  برامج  استخدام 

والبحث العلمي واإلحصاء، وقد تخرج من الربنامج )108( خريجاً.

انجازات وزارة الصحة لعام 1431هـ68



يف عام 1431هـ تم قبول عدد )10( أطباء لاللتحاق بدبلوم الوبائيات   -
من مختلف مناطق اململكة،  وتخرجت الدفعة العرشون من الربنامج 
وعددهم )6( أطباء،  كما تم إصدار النرشة الوبائية السعودية الدورية، 
وكتابة  العلمي  البحث  طرق  يف  تدريبية  دورات   )5( عدد  عقد  وتم 
الورقة العلمية وتحليل البيانات الخاصة باألمراض الوبائية بعدد من 

املناطق، ودورة تدريبية يف جمع وتخزين ونقل عينات األنفلونزا.  

وتم كذلك يف عام 1431هـ اإلرشاف عىل )15( دراسة وبائية نفذت من   -
قبل املتدربني امللتحقني بالربنامج، وإصدار كتاب يتضمن الدراسات 
التي قام بها الربنامج خالل العرش سنوات املاضية، إضافة إىل قيام 
منسوبي الربنامج باملشاركة يف عدد من البحوث الوطنية التي تنفذها 
التي تنفذها بعض  الوزارة، وتقديم املشورة العلمية لبعض البحوث 

اإلدارات بالوزارة.
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ثالثًا: التخطيط والتطوير

التخطيـط بمعناه الشـامل يتجاوز مجرد التنبؤ باملسـتقبل بدون وجود 
بيانات ومعلومات وأرقام تعني عىل اتخاذ القرار الصحيح،  وهو كما تراه 
وزارة الصحة يمثل ممارسة مبنية عىل العلم واملعرفة،  تستقرئ معطيات 
الوضع الراهن،  واحتياجات املستقبل،  ليتم بعدها وضع الخطة املناسبة 
التـي تلتـزم بوقت محـدد،  وبأدوات تنفيـذ محددة،  وترنـو إىل تحقيق 
أهـداف واضحة يمكـن مراقبتها وقياسـها والتأكد من تحقيقها بشـكل 

حيادي وموضوعي. 

تقوم وكالة الـوزارة للتخطيـط والتطوير واإلدارات التابعـة لها بجميع 
املهام املتعلقة بالتخطيط والتطوير والتي تشمل إعداد وتدريب وتخطيط 
القـوى العاملـة، ووضع السياسـات واإلجـراءات املتعلقـة بتطوير نظم 
الجودة والسـالمة يف املرافق الصحية التابعة للوزارة، وتطوير نظم تقنية 
املعلومـات واالتصاالت، وتطويـر الهياكل التنظيمية للـوزارة واملديريات 

واملستشفيات التابعة لها، وغري ذلك. 

وفيما ييل أهم االنجازات املتحققة خالل عام 1431هـ. 

التخطيط
تقوم الوزارة بإعداد مشـاريع خطط التنمية الخمسـية والتي تهدف إىل 
تلبية متطلبات التوسـع املسـتقبيل يف الخدمات الصحية وذلك بالتنسـيق 
والتعاون مـع وزارة االقتصـاد والتخطيط. كما تقـوم بمتابعة تنفيذ ما 
اعتمد بهذه الخطط من برامج ومشـاريع وفق الجدول الزمني لسـنوات 
الخطـة ووفقاً ملا يتم اعتماده مـن مبالغ مالية يف ميزانيـة الوزارة وذلك 
لتلبيـة حاجـة املواطنني للتوسـع يف الخدمات الصحيـة والحاجة لزيادة 
التغطيـة اإلقليمية التـي تمليها زيـادة الطلب نتيجة للزيادة السـكانية. 
وتقـوم أيضاَ بإعـداد تقارير املتابعة السـنوية وتقارير إنجـازات وزارة 
الصحة املرفوعة إىل مجلس الشـورى كما تقوم بإعداد الدراسات الالزمة 
املتعلقة بالسياسـات واالسـرتاتيجيات الصحية وتحليـل الوضع الراهن 
واالحتياجات الفعلية واملشـاكل الصحية الرئيسية يف كافة مناطق اململكة 

باإلضافة إىل إعداد التقارير الدورية عن سري العمل بالوزارة.

وخالل عام 1431هـ تم تحقيق ماييل: 

- قـام فريق  إعـداد خطة التنمية التاسـعة )الذي يمثـل وزارة الصحة( 
باسـتكمال مراجعة مرشوع الخطة التشـغيلية لوزارة الصحة مع وزارة 
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االقتصاد والتخطيط. وتعد الخطة التشغيلية لوزارة الصحة برنامج عمل 
شامل لنشاطات وزارة الصحة خالل سنوات خطة التنمية التاسعة  والذي 
يشمل أهداف وسياسات الوزارة وبرامجها الصحية ومرشوعاتها وجدولة 
تكاليفها عىل سنوات الخطة وقد تم اعتماد هذه الخطة من مجلس الوزراء 

بالقرار رقم )299( وتاريخ 1431/8/28هـ.

إعداد تقارير متابعة تنفيذ مشـاريع وبرامج الخطة حيث انتهت من   -
تقرير متابعة العام األخري من خطة التنمية الثامنة )1431/1430هـ( 
وجـارى اإلعداد لتقرير متابعة العام األول من خطة التنمية التاسـعة 

)1432/1431هـ(.

املشاركة يف إعداد التقرير السنوي إلنجازات وزارة الصحة للعام املايل   -
1431/1430هــ والـذي يتم رفعه للمقام السـامي ومـن ثم يحال 

ملناقشته بمجلس الشورى.

اسـتكمال بيانـات املراكـز الصحيـة ضمن نظـام تحديـد أولويات   -
اسـتحداث املراكز الصحية باستخدام الحاسب اآليل من خالل تطبيق 
نظام هانلـون لتحديد األولويات وفقاً ملعايري وأوزان قياسـية، وربط 

جميع املناطق بالنظام لتحديث بيانات املواقع الخاصة بها.

عقـد حلقة عمل تدريبيـة تحت عنـوان )القيـادة وإدارة التغيري( يف   -
منطقة جازان خالل الفرتة )1431/12/29هـ – 1432/1/2هـ(،  
وشـارك فيها )40( متدرباً يمثلون  مدراء التخطيط يف جميع املناطق 

الصحية.

إجراء الدراسـات التخطيطية املبنية عىل البيانات واملؤرشات السكانية   -
والصحية لتحديد حجم االحتياج من الخدمات الصحية سـواء مراكز 
الرعايـة الصحيـة األولية أو اسـتحداث مستشـفيات أو رفع السـعة 

الرسيرية يف بعض املستشفيات باملناطق

املشاركة  يف أعمال اللجنة املركزية للتخطيط وامليزانية  ملراجعة برامج   -
ومرشوعـات البـاب الرابع املقرتحة مـن مديريات الشـؤون الصحية 
باملناطق واملحافظات  مليزانية العام املايل)1432/1431هـ( ودراسة 

احتياجاتهم يف امليزانية وتحديد األولويات.

املشاركة  يف إعداد خطة إسرتاتيجية طويلة املدى لوزارة الصحة للعرش   -
سـنوات القادمة )1431-1441هـ(، وقد تم وضعها بما يتماىش مع 

اإلسرتاتيجية الوطنية للرعاية الصحية وخطة التنمية التاسعة. 

املشـاركة يف أعمال بعض اللجان الخاصة التـي يتطلب عملها فرتات   -
طويلة وأهمها: 

اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية بالتنسيق مع مدينة   •
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وضع اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب بالتنسيق مع وزارة االقتصاد   •
والتخطيط.

لجنة تنمية املناطق الحدودية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.  •

التخطيط والتطوير 
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إعداد اخلطة اإلس��رتاتيجية لوزارة الصحة 
لألعوام )1431-1440ه�(

تمثـل هـذه الوثيقـة التـي تـم إعدادها طـوال عـام 1431 هــ الخطة 
اإلسـرتاتيجية التي ستسـري عليهـا وزارة الصحـة ومديريات الشـؤون 
الصحيـة التابعة لها يف كل مناطق اململكة خـالل األعوام العرشة القادمة 

)1431-1440 هـ(.

تتضمـن هذه الخطة التـي تقع يف حوايل )256( صفحـة تحليالً للوضع 
الصحي الراهن يف اململكة،  متبوعاً بوصف مفصل لنقاط القوة والضعف 
والفـرص والتحديات التـي تواجه وزارة الصحة،   ثـم الفصول املتعلقة 
ببناء الخطة اإلسـرتاتيجية  من خالل تحديد الرسـالة التي أنشئت وزارة 
الصحـة بغـرض إيصالها،  والرؤيـة التي تتطلـع إىل الوصـول إليها يف 
املسـتقبل،  ومنظومة القيم  واملبادئ التي ارتضتها الوزارة نرباساً لعملها 
وسلوكيات منسـوبيها،  ثم تفصيل األهداف اإلسـرتاتيجية الخمسة التي 
تصبو الوزارة إىل تحقيقها خالل السـنوات العـرش القادمة بإذن الله من 
خالل مجموعة كبرية من السياسات العامة وآليات التنفيذ واملشاريع التي 

تربو عىل مائتني وخمسني مرشوعاً.

تأتي هذه اإلسرتاتيجية كجزء ال ينفصل من منظومة العمل املؤسيس الذي 
اعتمدته الوزارة كمنهج تسـري عليه دوماً،  ومن املعلوم أن من أوىل سمات 
العمـل املؤسـيس  وجود تصور واضح لرسـالة املنظمـة ورؤيتها والقيم 
واملبادئ التي تحكم العمل بها،  وهو ما ال يمكن وصفه إال بجملة واحدة: 

وجود خطة إسرتاتيجية.

 إن الرؤيـة التي تطمـح وزارة الصحة إىل تحقيقهـا معتمدة يف ذلك عىل 
إخالص منسوبيها ورغبتهم الصادقة يف إحداث التغيري االيجابي املطلوب 
هـي باختصار: »توفري رعاية صحية متكاملة وشـاملة بأعىل املسـتويات 

العاملية«

أما الرسـالة التي تلتزم  بتقديمها إىل سـكان اململكة العربية السـعودية،  
ومـن اجلها أنشـئت، فهي وفقا ملـا ورد يف خطتهـا اإلسـرتاتيجية،  وما 
تضمنتـه املادة الخامسـة من النظـام الصحي: »توفـري الرعاية الصحية 
بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من األمراض، ووضع 
القوانـني واللوائح املنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه، 
مـع االهتمام بالجانب البحثـي والتدريب األكاديمي ومجاالت االسـتثمار 

الصحي«. 

أمـا منظومة القيـم واملبادئ التي قامت إسـرتاتيجية الـوزارة بناًء عليها 
واسرتشـاداً بها، وتعول الـوزارة عليها لتكون هي الفيصـل الذي يحكم 
العمل يف كل املرافق التابعة لها سـواًء حرضت عني الرقيب أم غابت فهي 

القيم الثمان التالية:

1- املريض أوالً. 

2- العدالة. 

3- املهنية. 

4- الجودة. 

5- األمانة والشفافية. 

6- الفريق الواحد. 

7- املبادرة واإلنتاجية. 

8- الرشاكة مع املجتمع. 

 وأما األهداف اإلسرتاتيجية الخمسة التي تسعى الخطة إىل تحقيقها فهي: 

1- اعتمـاد منهـج الرعاية الصحيـة املتكاملة والشـاملة مع االهتمام 
بالجانب البحثي والتعليمي.

2- إرساء ثقافة العمل املؤسيس ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة 
األداء. 

3- استقطاب الكوادر املؤهلة وتنمية املوارد البرشية. 

4- تطوير الصحة اإللكرتونية ونظم املعلومات. 

5- االسـتخدام األمثل للموارد وتطبيق اقتصاديـات الرعاية الصحية 
ودراسة طرق تمويلها. 

 

الصحي��ة  للرعاي��ة  الوطن��ي  املش��روع 
املتكاملة والشاملة 

يسـتند املرشوع الوطنـي للرعاية الصحيـة املتكاملة والشـاملة عىل عدة 
محـاور تمثل الركائز األساسـية التي يقـوم عليها،  ولعل مـن أهم هذه 
الركائز بالنسـبة للوزارة هو  املنهج الذي يجب إتباعه  نحو كيفية تقديم 
الخدمات الصحية للمسـتفيدين منهـا بحيث تحقق الـوزارة هدفها بأن 
تصـل بخدماتهـا إىل كل مدينة وقرية وهجرة يف أرجـاء اململكة املرتامية،  
وهو ما يعرف عاملياً  بالوصول إىل الخدمة )Access To Care(،  ثم تأتي 
بعد ذلك  ماهية الخدمات الصحية بمستوياتها األربعة التي تتطلع الوزارة 
إىل تقديمها يف كل منطقة من مناطق اململكة، دون إغفال الجوانب األخرى 
التي بدأت األنظمة الصحية العاملية يف التنبه لها،  واملتمثلة يف أهمية الرعاية 
الصحية الوقائية للسـكان،  وأهمية االكتشـاف املبكر لألمراض،  وتعزيز 

الصحة وما يندرج تحتها من مفاهيم التوعية الصحية بشتى أساليبها. 

فإذا ما سـّلمنا من البداية بأن أي تخطيط اسرتاتيجي يف مجال الخدمات 
الصحية املقدمة للسـكان ال بد وأن يأخذ يف االعتبار ركنني أساسـيني هما 
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كيفيـة تقديم الخدمـات الصحية بجميـع مسـتوياتها،  وكيفية االهتمام 
بالجانب الوقائي والتوعوي،  نجد أن الوزارة قامت يف سـبيل هذا الغرض 
ومنذ بداية عام )1430هـ(  بدراسة تجارب األنظمة الصحية يف العديد من 
دول العالم،  كما تمت مناقشـة املتخصصني من داخل اململكة وخارجها،  
واتفقت جميـع اآلراء عىل رضورة تبني منهج الرعايـة الصحية املتكاملة 
والشـاملة،  وهو املنهج الـذي نجده اآلن مطروحـاً يف كل أدبيات الرعاية 
الصحيـة حول العالم،  والذي يمكن رشحه باختصار عىل أنه منهج يقوم 
عـىل تقديم خدمات الرعاية الصحية بمسـتوياتها األربعة بشـكل تكاميل 
تكون فيه تلك الخدمات مرتابطة ومتصلة عرب شبكٍة واحدٍة من الخدمات 
الصحية التي تهدف إىل خدمة املريض أينما وجد،  عن طريق تقديم أرسع 
وانجح األساليب العالجية بتكلفة معقولة ودون إهدار للموارد املالية،  عىل 
أن تكون تلك الخدمات شمولية ال تهتم فقط بالجوانب العالجية بل تهتم 

كذلك بالجوانب الوقائية والتوعوية. 

ولقـد ثبت من تجـارب دول العالم املختلفة التي تـم تقديمها إىل منظمة 
الصحـة العاملية بـأن ذلك املنهـج يف تقديم الخدمـات الصحية يؤدي إىل 
االسـتثمار الكامل للمـوارد الصحية،  ويؤدي كذلـك إىل خفض التكاليف 
وتقليص النفقات ومعدالت الهدر عىل املدى البعيد،  بحيث تكون  خدمات 
الرعاية الصحيـة قد آتت أكلها من حيث الخـروج بمجتمع يتمتع أفراده 
بصحة العقل والبدن وبقسـط وافـر من الثقافة الصحيـة التي تنعكس 
سلوكاً صحياً سليماً يستطيع األفراد معه تجنب األمراض والقيام بما يلزم 
من فحوصات دورية الكتشافها مبكراً،  وهو األمر الذي سينعكس إيجاباً 
عـىل تكلفـة الرعاية الصحية يف أي بلـد،  والوزارة تـدرك أن هذا الجانب 
الوقائـي والتوعـوي لم يأخذ حقه مـن االهتمـام وأن األوان قد حان لكي 

يعطى ما يستحقه من عناية. 

نظـرت الوزارة بعـد ذلك إىل جملة مـن التحديـات ذات العالقة املبارشة 
والتأثـري الواضـح يف كيفيـة تقديم الخدمـات الصحيـة ألي مجتمع من 

املجتمعات،  والتي تتمثل فيما ييل: 

تغري أنمـاط املراضة، حيث بدأت األمراض املعديـة يف الرتاجع مقابل   -
تزايد األمراض املزمنة وما تمثله من زيادة يف العبء الصحي وارتفاع 

يف فاتورة التكاليف يف املستقبل. 

تزايد أعداد السكان.   -

ارتفاع تكاليف العالج يف اململكة ويف دول العالم عموماً.   -

تسارع االكتشافات الطبية وما يقتضيه ذلك من رضورة اللحاق بها.   -

اتساع رقعة اململكة الجغرافية وتباعد القرى والهجر فيها.   -

ان كل تلك التحديات الواردة أعاله تجعل من تقديم الرعاية الصحية أمراً 
يحتـاج إىل تخطيط سـليم للتمكن مـن تقديم  خدماٍت طبيـٍة جيدة لكل 

املواطنني يف  كل مكان بتكلفٍة معقولة ودون هدر للموارد. 

التخطيط والتطوير 
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قامت الوزارة بدراسـة مستشـفياتها البالغ عددها وقت الدراسة )236( 
مستشـفى، وخلصـت إىل أن مـا مجموعـه )114( مستشـفى هـي من 
املستشـفيات الصغرية التي ال تتجاوز سعتها الرسيرية الخمسني رسيراً،  
وأن معدل إشـغال األرسة يف تلك املستشـفيات ال يتعدى ثالثني باملائة يف 
أحسـن األحوال،  ويعود ذلك إىل عـزوف املواطنني عن العالج فيها لجملة 
من األسـباب لعل أهمها عدم توفـر االستشـاريني واألخصائيني املؤهلني 
فيها،  وضعف إمكانياتها الفنية عموماً،  كما وجدت الوزارة أن استقطاب 
الكفاءات الجيدة لهذه املستشفيات الصغرية هو من الصعوبة بمكان،  إذ 
ال يرغـب األطباء املهرة العمل يف تلك املستشـفيات الصغـرية التي يرتكز 
أكثرها يف املناطق البعيدة واملدن الصغرية التي التتوفر فيها عوامل الجذب 
األخرى،  وبذلك أصبح واضحا للجميع أن بناء هذه املستشفيات الصغرية 
بهذا العدد الكبري يف كل مناطق اململكة لم يؤت الثمرة املرجوة منه،  إضافة 

إىل ما فيها من هدر كبري للموارد. 

و من هنا فإن وزارة الصحة يف محاولتها إيجاد الطريقة السـليمة لتقديم 
الخدمات الصحية قد نظرت إىل تجارب الدول من حولنا والدول املتقدمة 
األخـرى،  ووجدت أن الـدول جميعها قـد توقفت عن بناء املستشـفيات 
الصغرية بسبب عدم جدواها االقتصادية،  ومع توسع التخصصات الطبية 
وتشـعبها أصبح بناء تلك املستشـفيات الصغرية أمراً من املايض ال يمكن 
االسـتمرار فيه،  ووجدت كذلك أن املستشـفيات العرصية ال تقل سـعتها 
الرسيريـة عن مائة وخمسـني رسيـراً،  وهذا هو أحد أهـم القرارات التي 
اتخذتها الوزارة اثناء بناء املستشـفيات الجديـدة التابعة لها وذلك ابتداء 

من عام )1431هـ(. 

وكان السـؤال املطروح بعد ذلك هو: ما هو البديل لتلك املستشـفيات 
الصغـرية وكيف يمكـن تقديم الخدمة الرسيعـة للمواطن يف كل قرى 

وهجر اململكة ؟ 

وهو سـؤال وجيه واالجابة عليه هي يف رضورة إيجاد نظام متطور للنقل 
اإلسعايف أسوًة بما هو معمول به يف كل دول العالم املتقدمة،  وبذلك يوفر 
النظـام الصحي وسـائل النقل الرسيعـة واآلمنة التي ينتقـل من خاللها 
املريض إىل مستويات الرعاية الصحية املطلوبة داخل املنطقة وخارجها. 

ولذلك كان واضحاً من البدايـة أن نجاح منهج الرعاية الصحية املتكاملة 
والشاملة يستلزم  أن يتم تنفيذه عرب مرشوع متكامل،  ينظر يف املستشفيات 
القائمة وكيفية االسـتفادة منها، ثم إيجاد الوسـائل الفاعلة مثل سيارات 
اإلسعاف املجهزة وفنيي اإلسعاف املؤهلني الذين سيتكفلون بنقل املريض 
إىل املستشـفى املقصود بطريقة سليمة وآمنة،  يف ظل نظام صحي تكون 
فيه جميع مراكز الرعاية الصحية األولية واملستشـفيات مربوطة ببعضها 
من خالل شبكة ونظام حاسوبي واحد،  يكون فيه امللف الطبي للمريض 
موحداً أينمـا ارتحل يف اململكة،  وتكون فيـه املعلومات الصحية الخاصة 

باملريـض متوفـرة لألطباء املعالجـني يف أي مستشـفى يف اململكة،  حيث 
يسـتطيع األطباء ويف وقت متزامن االطالع عىل صورة األشـعة والتحاليل 
التي تم عملها للمريض يف أي مركز أو مستشفى يف اململكة،  وبذلك يكون 
األطبـاء متصلني ببعضهم البعض،  ويسـهل عىل العاملني يف املستشـفى 

تحويل املريض واملعلومات الخاصة به يف يرس وسهولة. 

كل تلك اإلجـراءات إنما تهدف إىل زرع الثقة لـدى املواطن بأن الخدمات 
الطبيـة التي تقـدم له سـتكون رسيعًة وآمنـة يف نفس الوقت،  وسـيتم 
تأمينها عن طريق أقرب مستشفى تتوفر فيه إمكانيات العالج،  وحني يتم 
تحويل املريض من مستشفى آلخر فإن معلوماته الصحية ستكون كاملًة 

ومعروفًة وواضحًة لدى املستشفى الذي سيستقبله. 

هذا هـو باختصار ما يعنيه مفهوم الرعاية الصحية املتكاملة والشـاملة،  
والذي سـينفذ عرب املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة،  
وهو مـرشوع تم إعـداده بعد تحليل الوضـع القائم يف كل مستشـفيات 
الـوزارة يف أنحاء اململكـة ومعرفة قدراتهـا الحالية واملعيـار املتوفر لها 
حالياً،  ثم بعد ذلك تمت دراسـة احتياجـات كل منطقٍة عىل حدة بالنظر 
إىل أعداد السـكان وتجمعاتهم ومدى توفر الخدمات الصحية يف املنطقة،  
ثم تم وضع املعايري املطلوبة لتشغيل املستشفيات بصورة جيدة من حيث 
القـوى العاملة واألدوية واللـوازم الطبية والصيانـة الطبية وغري الطبية 
وغري ذلك،  وبعد كل هذا قامت الوزارة بحسـاب األرسة التي يلزم توفرها 
خالل السنوات الخمس القادمة لتكون جاهزة للتشغيل بطريقة صحيحة 

وجديدة. 

إن وزارة الصحـة وعرب هـذا املرشوع تدرك أن الدولة حرسـها الله تقوم 
حاليـاً بـرصف الباليني من الرياالت مـن أجل بناء املستشـفيات واملراكز 
الصحية،  ونأمل بعد كل ذلك  أن يتمكن العاملون يف هذه املرافق الجديدة 
من تقديـم خدمٍة طبيٍة راقية وجيدة للمواطنـني أينما كانوا،  ولذلك كان 
لزامـاً علينـا يف هذا املـرشوع إعادة دراسـة املعايري الالزمة للتشـغيل يف 
صـورٍة كاملة لكي تتمكن الوزارة من تقديم رعايٍة جيدة ومتميزة يف هذه 
املستشـفيات الجديدة والتي سـرياها املواطن قريباً ويتطلع إىل أن يكون 

فيها ما يلبي احتياجاته ويرقى إىل مستوى طموحاته. 

لن يتـم التطرق هنـا إىل التفاصيل املتعلقـة باملرشوع الوطنـي للرعاية 
الصحية املتكاملة والشاملة والتي يمكن االطالع عليها يف الوثيقة الخاصة 

باملرشوع،  ونكتفي بذكر املكونات الثمانية األساسية له وهي:

إعادة هيكلة املستشفيات التابعة للوزارة وإصالح بنيتها التحتية.  -

تعزيز وتقوية الرعاية الصحية األولية.  -

تطوير نظام فعال إلحالة املرىض بني املرافق الصحية املختلفة التابعة   -
للوزارة.

تطوير نظام النقل االسعايف.  -
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رفع كفاءة القوى البرشية فنياً وإدارياً.  -

تطوير برنامج املعلوماتية الصحية والصحة االلكرتونية.  -

تعزيز تأمني األدوية واملستلزمات الطبية.  -

تهيئـة مرافق الوزارة لتطبيـق معايري الجودة تمهيـداً للحصول عىل   -
شهادات االعتماد.

تطوير القوى العاملة

التدريب واالبتعاث:
تـدرك وزارة الصحة أن تحقيق أهدافها مرتبـط ارتباطاً وثيقاً ال ينفصم 
مع رفع مهـارات القوى العاملة لديها يف جميع التخصصات يسـتوي يف 

ذلك اإلدارية منها والفنية، ولذلك فإن هذه من أهم أولوياتها اليوم. 

وهذا االهتمام بتطوير القوى العاملة ال يأتي فقط للتعامل مع املشـكالت 
اآلنيـة القائمـة والناتجة عن نقـص الكفاءات الصحيـة املؤهلة وصعوبة 
اسـتقطابها. وإنما من رؤية إسرتاتيجية ألهمية العنرص البرشي باعتباره 
القوة الرئيسـية لإلنتاج، والعنرص األسـايس والجوهري يف ترجمة خطط 
وبرامـج التنميـة الصحيـة واالجتماعية إىل مشـاريع هادفـة وانجازات 

ملموسة.

كمـا أن التطـورات الكبرية يف املجـال الصحي عىل مسـتوى العالم ككل، 
واملتغريات الكثرية التي جلبتها العوملة،  والتقدم التقني الطبي املتسـارع، 
كلها عوامل تضيف أبعـاداً كثرية ألهمية تنمية املوارد البرشية الوطنية يف 
القطاع الصحي بما يتواكب مع املستجدات واملتغريات عىل املستوى املحيل 

والدويل، وحسن استخدامها لتحقيق اآلمال والطموحات. 

وبذلك فإن كل النشـاطات التي تقوم بها اإلدارات املعنية بتطوير القوى 
العاملـة إنما تهدف يف النهاية إىل مسـاعدة الوزارة يف إعـداد قوى عاملة 
ماهـرة تلبي احتياجاتها الحالية واملسـتقبلية، وهي تقوم بذلك من خالل 
وسـائل متعددة، مـن بينها دراسـة االحتياج من القـوى العاملة بفئاتها 
املختلفة طبقاً لالحتياجات ومتطلبات خطط وبرامج الوزارة، وكذلك رسم 
السياسات الصحية التي ترمي إىل تنمية املهارات، وتكثيف التدريب خارج 
العمل وعىل رأس العمل، ودعم برامج اإليفاد الداخيل واالبتعاث الخارجي 
من اجل الدراسـة والتدرب، وتحقيق العدالة يف توزيع القوى العاملة عىل 
كل املرافـق الصحيـة يف كافة مناطق اململكة،  بغرض تحقيق االسـتفادة 

القصوى منها اعتمادا عىل الكوادر الوطنية بقدر اإلمكان.  

بلغت املخصصات املالية لإلدارة العامـة للتدريب واالبتعاث بالوزارة   -
)250( مليون رياالً يف ميزانية العام 1431هـ بزيادة )100( مليون 

ريـا ل عن عام 1430هـ،  كما يضاف اليها حصة الوزارة من مكرمة 
خادم الحرمـني الرشيفني لالبتعاث الخارجي والتـي بلغت )1000( 

مقعٍد موزعة عىل األعوام 1429-1430-1431 هـ.

- تم ابتعاث )317( مبتعثاً يف التخصصات املختلفة، منهم )300( مبتعثاً 
ضمن برنامـج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعـاث الخارجي و)17( 
مبتعثاً من خارج هذا الربنامج، كما توزع املبتعثون بني )93( مبتعثاً 
لتخصصات طبية و)224( مبتعثـاً لربامج غري طبية،  وتوزعت دول 
العالم التي تم االبتعاث إليها بني أمريكا الشـمالية وأوروبا واسرتاليا،  
كما توزعت الدرجات العلمية التي تم االبتعاث للحصول عليها ما بني 
)20( مبتعثاً لربامج الدكتوراه الطبية،  و)45( مبتعثاً لربامج الزمالة 
الطبية،  و)10( مبتعثني لربنامج املاجستري الطبي،  و)18( مبتعثاً يف 
دورات تدريبية طبية متفاوتـة األمد،  و)14( مبتعثاً لربامج دكتوراه 
غري طبية و)76( لربامج ماجستري غري طبية، و)134( مبتعثاً لدرجة 

البكالوريوس يف تخصصاٍت غري طبية.

يلخـص الجدول أدناه أعـداد املبتعثني للحصول عىل درجـات علمية من 
خارج اململكة يف العام املايل 1431هـ.

العددالدرجة العلمية

20برامج الدكتوراه الطبية

45برامج الزمالة األجنبية

10املاجستري

18التدريب

14دكتوراه غري طبية

76ماجستري غري طبي

134بكالوريوس غري طبي

317اإلجمايل

تم إيفاد )353( طبيباً يف التخصصات الطبية املختلفة للدراسة داخل   -
اململكة وتم كذلك إيفاد )39( موظفاً يف تخصصات اخرى 

يوضح الجدول التايل أعداد املوفدين  حسب الدرجة العلمية يف العام املايل 
1431هـ:
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الدرجة العلمية
 أعداد املوفدين

من األطباء

 أعداد املوفدين من
 التخصصات الفنية
والصحية واإلدارية

-218برامج الزمالة العامة

 برامج الزمالة
التخصصية

65-

1238املاجستري

-43الدبلوم

1-الدكتوراه

-8الربامج الطبية األخرى

35339اإلجمايل

تم البدء يف تنفيذ الخطة اإلسـرتاتيجية الخاصة بمركز التدريب التابع   -
للـوزارة،  والتـي تهدف إىل تطويـر أداء املركز واملقر الذي سـينتقل 
إليـه،  وتحديد االحتياجـات التدريبية لكافة الفئـات الفنية واإلدارية 
بالـوزارة ومرافقها املختلفة،  وإدخال التقنيـات الحديثة يف التدريب 
مثـل التدريب عن بعد واملكتبة االلكرتونية والكورسـات املربمجة عن 

طريق االتصال الفضائي وغري ذلك الكثري. 

بلغ عدد الربامج واألنشـطة التدريبية التي تم تنفيذها تحت اإلرشاف   -
املبارش من مركز التدريب التابع للوزارة خالل عام 1431هـ )311( 

دورة تدرب فيها حوايل )15000( متدرب ومتدربة.

بلغ العدد اإلجمايل للمتدربـني يف كل املراكز التدريبية التابعة للوزارة   -
يف مختلف مناطـق اململكة خالل عام 1431هــ أكثر من )80( ألف 

متدرب يف كافة الربامج الطبية واإلدارية املختلفة.

تم توقيـع اتفاقية لتدريـب )16000( موظف من موظفـي الوزارة   -
بالتعـاون مـع معهـد اإلدارة العامة بالريـاض وفروعـه املختلفة يف 
اململكـة،  وذلك لعدد )669( برنامجاً تدريبياً مختلفاً،  وقد تم بنهاية 
عـام 1431هـ تدريب )2248( متدرباً ضمـن املرحلة األوىل من تلك 

االتفاقية.

تـم تدريـب )104( متدرباً ضمـن برنامج تدريب القـادة يف القطاع   -
الصحي حيث خضعوا جميعاً لدورة تدريبية حول )املهارات األساسية 

للقيادة الصحية( قامت بعقدها الوزارة بالتعاون مع إحدى الرشكات 
العاملية الرائدة.

تم إرسـال )4( من منسـوبي الوزارة لحضور دورة تدريبية متقدمة   -
حول )القيادة الصحية( يف مدينة نيويورك بالواليات املتحدة،  كما تم 
إرسال )3( من قيادات الوزارة واملناطق لحضور دورة متقدمة مدتها 
أسبوعان لدى معهد )انسياد( العاملي كانت عن االتجاهات الحديثة يف 

علوم اإلدارة الصحية.

تم تأسـيس )3( مراكز جديـدة لتطوير املهـارات الفنية بمحافظات   -
القريـات وبيشـة والقنفـذة،  وتقوم هـذه املراكز بتدريب منسـوبي 
الوزارة عىل العديد من املهارات الطبية األساسية ومن أهمها أساسيات 
اإلنعـاش القلبي الرئوي،  وطب الطوارئ،  والرعاية الحرجة وغري ها،  
وتم يف هذا الصدد توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية القلب السـعودية 
لتنفيذ )11( برنامجاً تدريبياً ملنسـوبي الوزارة،  واتفاقية تعاون مع 
جامعة امللك سـعود للعلـوم الصحية بالحرس الوطنـي لتنفيذ )12( 

برنامجاً تدريبياً.

ويف مجال برامج الدراسات العليا لطب األرسة واملجتمع فقد بلغ إجمايل   -
امللتحقني بشـهادة االختصاص يف طـب األرسة بنهاية عام 1431هـ 
)173( طبيباً وعدد امللتحقني الجـدد )54( طبيباً،  كما التحق )49( 

طبيباً جديداً بربنامج الدبلوم السعودي لطب األرسة. 

التعاقد:
تم يف العـام 1431هـ اسـتكمال خطة تطوير اعمـال اإلدارة العامة   -
للتعاقد،  والتي تضمنت إعـادة هيكلتها وتحديد مهام واختصاصات 

كل شعبة من الشعب التابعة لها،  وتطوير نظام التعاقد إجماالً.

بلـغ عدد لجـان التعاقد الخارجـي يف الفرتة مـن منتصف 1430هـ   -
وحتى نهاية عام 1431هـ )36( لجنة قامت بتعيني عدد )18706( 

متعاقداً عىل جميع التخصصات.

-  وتم كذلك الحصول عىل املوافقة إلصدار عدد )20000( تأشرية.
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تخطيط وتطوير القوى العاملة:
املشـاركة يف اعداد قاعـدة بيانـات متكاملة عن كافة القـوى العاملة   -

بالوزارة واملديريات واملرافق التابعة لها.

تصميم دراسة عن الوضع الراهن للقوى العاملة وتطبيقها عىل اربعة   -
مستشفيات بمنطقة الرياض وعسري.

تصميـم دراسـة ملراجعة اوضاع القـوى العاملة الفنيـة وفق معايري   -
جديـدة تـم وضعهـا،  مع اقـرتاح الحلـول لسـد الفجـوة يف بعض 

التخصصات وتوحيد املسميات الوظيفية.

انشاء وحدة استقطاب الكوادر الصحية املتميزة وفتح قنوات تواصل   -
مـع اكثر من )69( رشكـة عاملية متخصصة يف اسـتقطاب الكفاءات 
الطبية،  وقد بلغ عدد األطباء االستشاريني الذين تمت مقابلتهم بنهاية 
عام 1431هـ )11( استشارياً يف مختلف التخصصات التي تحتاجها 
الـوزارة وجاري اسـتكمال اجـراءات التعاقد معهم،  كمـا تم تجهيز 
)47( سـرية ذاتية لطواقم التمريض االجنبـي الراغبني يف العمل لدى 

الوزارة والتنسيق يف ذلك مع اإلدارة العامة للتمريض.   

تقنية املعلومات
يشهد العالم اليوم ثورة يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات والتحول اىل 
األنظمة االلكرتونية والتخـيل تدريجياً عن األنظمة اليدوية التقليدية ليس 

فقط عىل مستوى القطاع الصحي بل يف كل املجاالت األخرى.

واآلن بالـكاد نجد صحيفة أو مجلة تعنى بالشـأن الصحي ال تتحدث عن 
مفاهيـم ومصطلحات جديـدة مثل الصحة االلكرتونيـة ونظم املعلومات 
الصحية وامللف االلكرتوني املوحـد وغري ذلك من املفردات  التي أصبحت 

جزءا أساسيا ًمن قاموس صناعة الخدمات الصحية يف عالم اليوم.

ووزارة الصحـة السـعودية ال تعمـل بمعزل عما يدور حولها سـواء عىل 
املسـتوى الوطني أو اإلقليمـي أو العاملي،  وهي يف سـعيها الدءوب نحو 
اسـتخدام تطبيقـات التكنولوجيـا الحديثـة يف املجال الصحـي يف كافة 
مرافقها إنما تسـتلهم توجهات الدولة -حفظها الله- التي تبنت مبادرات 
هامـة وطموحة من اجـل التوجه إىل التعامل االلكرتونـي يف كل قطاعات 
الدولة،  وليست مبادرة  الحكومة االلكرتونية من خالل برنامج التعامالت 
االلكرتونية الحكومية )يـرس(،  أو برنامج التعليم االلكرتوني املتضمن يف 
مرشوع امللـك عبدالله بن عبدالعزيـز لتطوير التعليم العـام،  أو الخطة 
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الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات،  ليست كلها سوى أمثلة عىل التوجه 
العام للدولة،  وهو توجه يسـري جنباً إىل جنب مع ما تشـهده دول العالم 

املتقدمة اليوم من طفرة تقنية يف جميع املجاالت.

إن أسـلوب تقديم خدمات الرعاية الصحية اليوم مختلف جذريا عما كان 
عليه باألمس القريب،  والطفرة التي يشـهدها عالم الطب اليوم هي ثورة 
حقيقية يف مجال اسـتخدام املعلومـات والشـبكات االلكرتونية والحلول 
التقنيـة من اجل توفري رعاية طبية ترتكز عىل احتياجات املسـتفيد منها، 

وتعتمد الجودة والدقة وقياس ومراقبة األداء كأول وأهم معايريها. 

وكتوضيح ملا سـبق، فـان وزارة الصحة  مقتنعـة اآلن أكثر من أي وقت 
مىض بأنه لم يعد من املقبول االستمرار يف تبني امللف الطبي الورقي مثال،  
وما أدى ويؤدي إليه من تشـتيت للتاريخ املريض للفرد بحسـب الجهات 
التـي يتلقى فيها الرعاية الصحية،  ومن تكرار الفحوصات واإلجراءات يف 
كل مرة يغري فيها املريض املستشـفى الذي يراجعه أو املدينة التي يعيش 
فيهـا،  وما يعنيه هذا من اسـتنزاف للوقت والجهد واملـوارد،  ولذلك فان 
الوزارة ماضية قدماً يف سـبيل إيجاد نظام معلوماتي صحي متكامل هو 
األضخم عىل مسـتوى املنطقة، ويرجى عند االنتهاء منه بعد عدة سـنوات 
أن يحقـق فوائـد عظيمـة للقطاع الصحـي يف اململكة عمومـاً،  منها عىل 
سـبيل املثال انه سـيوفر ملفاً صحياً الكرتونياً موحداً لكل فرد عىل ارض 
اململكة،  يحتوي عىل كل تاريخه املريض عىل شكل بطاقة الكرتونية يمكن 
اسـتخدامها يف أي مرفـق صحي عام أو خاص بغية السـماح بمشـاركة 
معلومات وبيانات ذلك املريض الكرتونياً بسهولة ورسعة وفاعلية وجودة 
أكثر بني األطباء واملؤسسـات الصحية،  وتدويـن كل ما يحتاجه املريض 
ويقدم له من تقارير طبية وتاريخ مريض وأدوية وأشعة وتحاليل مخربيه 
وإجـازات مرضية، األمر الذي سيسـاعد يف ربط األطباء واملرافق الصحية 
ببعضها البعض وجعلها تتكامل معاً كوحدة متناسـقٍة ال متنافرة،  تعمل 
بطريقة تتسـم بالرسعة والسالسـة والفعالية،  إضافة إىل تقليل االعتماد 
عىل أقسـام أخـرى كثرية يف املستشـفيات مثل اقسـام التقاريـر الطبية 
والسـجالت الطبية،  بما تضمه هذه األقسـام من سجالت وملفات ورقية 
ضخمة،  تحتل مساحات كبرية وتتطلب اعداداً اكرب من املوظفني ملتابعتها 
وإدخالها واسـتخراجها،  األمر الذي سيوفر يف النهاية عوائد ضخمة عىل 
القطاع الصحي عموما،  والذي تتحمل فيه الدولة نصيب األسد من حصة 
اإلنفاق الصحي، ويقلل من الضغوط التي يتحملها ذلك القطاع يف سـبيل 

االستمرار بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة.

فـإذا ما أضفنـا إىل ذلك تطبيق نظام املعلومـات الصحي هذا ونرشه عىل 
شكل نظام معلوماتي صحي عىل املستوى الوطني بمجمله،  فإن فعاليته 
وأهميتـه تكتيس مغـزًى حيويـاً واسـرتاتيجياً من حيث جمـع وتخزين 
واسـرتجاع وتحليل وإدارة ومشـاركة املعلومات بني املؤسسـات الطبية 

املختلفة، وليس ضمن املؤسسة الواحدة فحسب،  وما يعنيه هذا من تمكني 
وزارة الصحـة من جمع كافـة البيانات املتعلقة باألمـراض واألوبئة عىل 
مسـتوى اململكة ،  والتعرف عىل أنماط ومناطق انتشارها ونسب اإلصابة 
بهـا والفئات العمرية التي تعاني منها وغري ذلك من بياناٍت وأرقام كثريًة 
ال غنى عنها من اجل التخطيط السـليم نحو انجح الطرق لتقديم خدمات 

الرعاية الصحية للمستفيدين منها  أينما كانوا.

ووزارة الصحـة ممثلة بإدارة تقنية املعلومـات واالتصاالت لديها،  تدرك 
تماما انه ورغم سـهولة رشاء احـدث تقنيات املعلوماتيـة الصحية طاملا 
كانت امليزانيات لذلك متوفرة بحمد الله،  إال أن ذلك ال يشكل سوى الجزء 
األسهل من املعادلة،  ويظل التحدي األكرب هو يف تدريب وتأهيل القيادات 
والكـوادر البرشية الفنية واإلدارية والطبيـة  القادرة عىل التعامل بكفاءة 
مع هذه التقنيات وصيانتها واإلرشاف عليها عىل املدى املتوسـط والبعيد،  
وهـو ما تعمـل الوزارة جاهدًة يف سـبيل توفـريه اآلن كجـزء من الخطة 

اإلسرتاتيجية للصحة االلكرتونية التي تم االنتهاء منها مؤخرا.

نسـتعرض فيما يـيل أهم االنجـازات التي تـم تحقيقها يف مجـال تقنية 
املعلومات بوزارة الصحة أثناء العام 1431هـ:

إعداد إسرتاتيجية الصحة االلكرتونية:
تم يف عـام 1431هــ االنتهاء من إعـداد اإلسـرتاتيجية الوطنية للصحة 
االلكرتونيـة، بالتعاون مع كربى الرشكات العامليـة واملحلية ذات العالقة،  
وتتضمـن خطة طموحة تم البدء يف أوىل مراحلها يف عام 1431هـ بهدف 
الوصول يف النهايـة إىل التطبيق الكامل للملـف الصحي الكرتوني وربط 
جميع املرافق الصحية التابعة للوزارة بشـبكة الكرتونية موحدة، وإيجاد 
كافة الخدمـات االلكرتونية املوجهة نحو املريـض وميكنة األنظمة املالية 
واإلدارية والفنيـة وإجراءات العمل والتواصل داخـل الوزارة واملديريات 
واملستشفيات واملراكز الصحية باستخدام نظم معلومات صحية متطورة.

تطوير نظم املعلومات الصحية يف مراكز 
الرعاية الصحية األولية:

تم يف عام 1431هـ حوسبة )150( مركزاً صحياً يف انحاء اململكة كمرحلة 
مبدئية،  وذلك بغية تقليل األخطاء الطبية وعدم تكرار الفحوصات وجعل 
هـذه املراكز جاهزة مسـتقبالً لربطها الكرتونياً بجميـع املواقع الصحية 
األخـرى التابعة للوزارة وتمكني املريض مثـالً من الحصول عىل مواعيده 
عنـد احالتـه اىل املستشـفى بطريقـة الكرتونية  ثـم بعد ذلـك يتم عمل 
اإلجراءات الطبية يف املستشـفى وإعادة إرسال ملف املريض الكرتونياً اىل 

الطبيب املعالج يف املركز الصحي .
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برنامج الضم�ان الصحي: 
تـم تشـغيل برنامج الضمان الصحـي لعدد )18( مستشـفى من أصـل 
)20( والهـدف من هذا املرشوع هو توفـري البنية التحتية املالئمة لتطبيق 

الضمان الصحي عىل املستفيدين من الخدمة يف مرافق وزارة الصحة.

ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 
الصحية:

تم تطوير نظام املعلومات الجغرافية الصحية وربطه بالبوابة االلكرتونية 
للوزارة وذلك لتسـهيل وصول املريض للمرافق الصحية التابعة للوزارة،  
ويجـري العمل عىل وضع املواصفات الفنية للمرحلة الثانية،  ويهدف هذا 
املرشوع اىل عمل مسـح ميداني للمواقع الصحية بجميع املناطق وربطها 
بالبوابة االلكرتونية من اجل رسعة الوصول لهذا املوقع عن طريق النظام 

االلكرتوني.

ت���ط���وي���ر ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات ال��ص��ح��ي��ة 
باملستشفيات:

تـم تجهيـز البنيـة التحتيـة لتقنيـة املعلومـات يف )80( مستشـفى من 
مستشـفيات الـوزارة يف مناطق اململكـة املختلفة،  وذلـك بتوفري األجهزة 
الالزمـة والشـبكة االلكرتونيـة،  وقد تم تشـغيل النظام الطبـي بنجاح،  
والهدف من هذا املرشوع هو ربط املستشـفيات باملواقع الصحية األخرى 
لتبادل املعلومات عن طريق نظام الكرتوني موحد، وربط أقسام املستشفى 
الطبيـة واإلدارية ببعضها البعض عن طريق النظـام اآليل، ومتابعة حالة 
املريض من قبل إدارة املستشـفى للمسـاعدة يف اتخاذ القـرارات املتعلقة 

بالرعاية املقدمة له يف الوقت املناسب. 

معلومات  مل��رك��ز  التحتية  البنية  تطوير 
بالوزارة:

تم إنشـاء مركز معلومات متطور للوزارة عىل أسٍس عاملية،  حيث تم نقل 
مركـز املعلومـات القديم إىل املركـز الجديد،  كما تم ربـط األبراج الثالثة 
لديوان الوزارة بالشـبكة الداخلية والعنكبوتية،  والهدف من هذا املرشوع 
هو أن تكون الوزارة مرجعاً الكرتونياً لجميع القطاعات الصحية باململكة 
واملسـاعدة يف تزويد الجهات املعنية باإلحصائيـات الطبية التي بموجبها 
يتم وضع الخطط اإلسـرتاتيجية للمسـتقبل فيما يخـص خدمات الرعاية 

الصحية. 

تطوير نظام الكرتوين إلدارة األّسرة:
تم عمل مـرشوع إلدارة األرّسة بواسـطة النظام اإللكرتونـي الذي بدء يف 
تعميمـه عـىل املستشـفيات والهدف مـن هذا املـرشوع التأكد مـن إدارة 
وتشـغيل األرّسة يف كافة املستشفيات التابعة لوزارة الصحة بكفاءة عالية 
مما يؤدي لخفض التكلفة وتقصري فرتة إشـغال االرسة وتوفريها للمرىض 

يف الحاالت الطارئة أو الروتينية .

أثناء  الصحية  امل��ع��ل��وم��ات  نظم  تطوير 
موسم حج 1431ه�:

تم يف عام 1431هـ التوسع يف تطبيق نظام املسح امليداني باستخدام   -
أجهـزة املحمـول )Smart mobiles( وبرنامـج الوبائيـات الحقـيل 
االلكرتونـي )FAST( وذلـك بالتعاون مـع كل من الوكالة املسـاعدة 
للطـب الوقائي ومركـز مكافحة األمراض األمريكـي )CDC(. كما تم 
 )H1N1( نقـل البيانات الخاصة باألوبئة وخاصة أنفلونـزا الخنازير
 ،)SPSS( وتحليلها باسـتخدام نظم التحليل اإلحصائيـة االلكرتونية
والهدف من هذا املرشوع رسعة وصول البيانات للجهات املعنية التخاذ 

القرار حيال الحاالت الوبائية وكيفية معالجتها.

إضافة إىل ذلـك تم االنتهاء من تنفيذ نظـام اإلحصائيات الطبية لعام   -
1431هـ باسـتخدام تقنيات الشـبكات والربـط االلكرتوني )تبادل 
املعلومات اإلحصائية والطبية باملشـاعر املقدسـة آلياً( وذلك من أجل 
معرفة عدد حاالت األمراض املعدية وأنواعها لكي تقوم الوزارة بوضع 
االحتياطـات االحرتازية يف املواسـم القادمة وتوفـري الخدمات الطبية 

سواء من الكوادر البرشية أو من اللقاحات واألدوية.

رف���ع ق���درة االتص��ال الش��بكي وتب��ادل البيانات 
الكرتونيا: 

تم رفع قدرة االتصال باالنرتنت لديوان الوزارة واملديريات واملستشـفيات 
التـي تحتوي عـىل أكثر من )200( رسيـر إىل ما يقـارب عرشة أضعاف 

الرسعة السابقة.

نظام فحص ما قبل الزواج:
تم االنتهـاء من املرحلة األوىل من  البوابـة االلكرتونية لطالبي الفحص ما 
قبـل الزواج حيث يتـم من خاللها تقديـم هذه الخدمة وجدولـة املواعيد 
الكرتونياً واستخدام البصمة االلكرتونية لتوثيق معلومات املتقدم كأحدث 
تقنية متاحة يف هذا املجال حيث سيتم ربط الجهات الحكومية األخرى ذات 
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العالقة بهذه البوابة يف املرحلة الثانية. 

يهدف هـذا املرشوع إىل رسعة تبـادل املعلومات بني الجهـات الحكومية 
وكذلـك معرفة الحاالت املرضية الوراثية والتي قد تصيب ذرية املتزوجني 

الحقاً فيما لو لم يتم اكتشافها وتشخيصها قبل الزواج.

الربام��ج االلكرتوني��ة اخلاص��ة بقي��اس ومراقب��ة 
األداء:

تم تطوير نظام رصد وتسـجيل وإبالغ األحداث الجسيمة التي قد تقع يف 
املرافق الصحية التابعة للوزارة مثل )اختطاف مولود ــ نقل دم خاطئ( 
وذلك بطريقـٍة الكرتونية يتم من خاللها جمع تلك األحداث وتحميلها آلياً 

وإيصالها للمسؤولني يف املستشفى واملنطقة والوزارة يف آٍن واحد. 

يوفر الربنامج آلية معينة من اجـل اتخاذ الخطوات االحرتازية التي تمنع 
وقوع الحـدث مطلقاً ومتابعة ذلك من قبل الجهـات املعنية بالوزارة عن 

طريق النظام االلكرتوني.

إضافة إىل ذلك فقد  تم تطوير نظاٍم ملؤرشات قياس األداء باملستشـفيات  
يتـم مـن خالله متابعـة وتطوير وضبـط األداء يف املستشـفى من خالل 
استخدام مؤرشات معينة وعرضها بشكل الكرتوني للمسؤولني يف الوزارة 

بشكٍل مستمر يتم تحديثه من وقت آلخر.

مشروع دمج عقود مشاريع التشغيل والصيانة 
للحاسب اآليل:

تم توحيد عقود مشاريع التشغيل والصيانة حيث تم ضم )54( مستشفى 
و)150( مركـزاً صحيـاً يف كراسـة واحدة للتشـغيل والصيانة وسـيتم 
طرحها قريباً ويهدف هذا املرشوع لتسهيل ومتابعة وتقييم األداء من قبل 

اإلدارات املعنية يف الوزارة.

التقارير الطبية االلكرتونية:
تم االنتهاء مـن املرحلة التجريبية ملـرشوع التقارير الطبيـة االلكرتونية 
والبـدء فيه يف جميـع مناطق اململكة حيـث يتم إرسـال التقارير الطبية 
للعمالـة الوافدة للمديرية العامة للجوازات بشـكل الكرتوني والهدف من 
املـرشوع هو ميكنة التقارير الطبية وربـط الجهات املعنية لرسعة تبادل 

املعلومات واتخاذ القرار .

نظام مركز مراقبة السموم:
تم تطوير النظـام اآليل ملركز مراقبة السـموم باملنطقة الرشقية حيث تم 
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اختيار النظام عـىل نطاق تجريبي ويجري حالياً كتابة كراسـة الرشوط 
واملواصفات لتعميمه عىل جميع مراكز مراقبة السـموم التسـع املوجودة 
يف اململكـة ويهدف هذا املرشوع اىل تسـهيل تبـادل املعلومات بني مراكز 

السموم مما يساهم يف الحد من انتشارها. 

تطوير السياس��ات واالج��راءات املالي��ة واالدارية 
بوزارة الصحة

قامت الوزارة اثناء عام 1431هـ بالبدء يف مرشوع كبري وذلك بالتعاون 
مع جهات محلية اكاديمية وأخرى عاملية بغرض تطوير الشؤون االدارية 

واملالية بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها.
واملقرتحات  املعضالت  وحدد  األويل  التقرير  أنهى  قد  العمل  فريق  وكان 
التطويرية  الرامية نحو تحسني آليات وكفاءة عمل الوزارة وتطوير األداء 
جميع  وتطلعات  حاجات  يلبي  بما  وتطويرها  العاملني  كفاءة  وتحسني 
األطراف املستفيدة حيث حددت الدراسة الصعوبات واملشاكل التي تواجه 
العمل اإلداري واملايل، واملتمثلة يف عدم تطابق الهيكل والدليل التنظيمي 
الرسمي واملكتوب ملهام ومسؤوليات بعض اإلدارات والوحدات يف ديوان 
للوحدات  الفعلية  واملمارسة  التنظيمي  الواقع  مع  والفروع  الوزارة 
التنظيمية وذلك اسوة بما يحدث يف معظم اإلدارات الحكومية إضافة إىل 
ضعف عالقة التواصل بني اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية وبعض 
مديريات الشؤون الصحية ما أدى اىل تأخري الرد عىل البيانات واملعلومات 
واالزدواجية  التداخل  كذلك  والتعليمات  باللوائح  التقيد  أو عدم  املطلوبة 
والتعليمات  التعاميم  إصدار  وكثرة  اإلدارات  بعض  بني  فيما  املهام  يف 
إىل  إضافة  الصورة،  وضوح  لحني  املعامالت  إنجاز  وتعطيل  وتناقضها 
األنظمة  تقادم  املشكلة من خالل  واللوائح وتظهر هذه  األنظمة  مشاكل 
واللوائح اإلدارية واملالية وعدم تماشيها مع التطورات واملستجدات الحديثة 
والتي يتجاوز عمرها 25 سنة ولم تعد تناسب الظروف الحالية إضافة اىل 

تناقض وتعارض اللوائح التنفيذية مع اللوائح واألنظمة األساسية. 
لإلجراءات  أدلة شاملة  غياب وجود  إىل  املرشوع  عمل  فريق  توصل  وقد 
اإلدارية واملالية مبنية عىل األنظمة واللوائح املعتمدة تحدد بشكل واضح 
الرشوط واملتطلبات وخطوات سري العمل والوقت املستغرق إلنهاء اإلجراء 
والنماذج املستخدمة وكذلك وجود اختالفات واضحه بني اآلراء واجتهادات 
وجود  لعدم  نتيجة  حالياً  املتبعة  اإلجراءات  وطول  اإلدارات  بعض  لدى 
أدلة واضحة، كما  أن هناك خلال يف توزيع املوظفني لدى بعض اإلدارات 
فهناك أعداد تزيد عن حاجة العمل الفعلية والعكس صحيح حيث تعاني 
بعض اإلدارات من نقص يف عدد املوظفني واتساع حجم العمل وبصفة 
عامة هناك نقص يف عدد املوظفني املطلوبني والذي يؤدي إىل ضغط العمل 

وتكدس األعمال. 

يتم من خاللها تحديد  التي  التدريب  ما سبق قصور خطط  اىل  يضاف 
الفعلية  االحتياجات  من  مستمد  مدروس  بشكل  التدريبية  االحتياجات 
للوزارة ونقص الكوادر املؤهلة يف مجال العمل مايؤثر عىل نوعية العمل 
ورسعة إنجازه كذلك معظم الدورات التدريبية تركز عىل تطوير املهارات 
باالهتمام نفسه  التي ال تحظى  اإلدارية والسلوكية  املهارات  الفنية دون 
وضعف كفاءة العاملني يف مهارة اللغة اإلنجليزية بشكل عام واستخدام 

الحاسب اآليل وافتقار مهارات تخطيط القوى العاملة. 
وكانت أهم التحديات التقنية التي خرجت بها الدراسة تتلخص يف عدم 
الوزارة وكثرة األعطال  تكامل بعض األنظمة اإلدارية واملالية الحالية يف 
املتكررة ما يقلل الفائدة منها ويؤدي إىل عدم رضا املستخدمني وأخطاء 
البيانات الصادرة منها بسبب أخطاء التصميم وتطوير هذه األنظمة  يف 
الكثري  الشبكي والذي يعد معضلة لدى  انقطاع متكرر لالتصال  وكذلك 
وسياسات  محدثة  برامج  وجود  وعدم  وبطئها  الحكومية  األجهزة  من 
جميع  تربط  الشبكات  فعالية  وعدم   املعلومات  لحماية  أمنية  تقنية 
األقسام واإلدارات بالوزارة وفروعها مع بعضها البعض إضافة إىل تقادم 
األجهزة الحاسوبية والتقنية، وكذلك كون جميع امللفات الحالية للموظفني 

والعاملني ورقية مما يصعب التعامل معها أو الحصول عىل املعلومات.
خمسة  إىل  والتقني  التنظيمي  التطوير  مرشوع  عمل  فريق  توصل  وقد 
مبادارات تطويرية تعالج تلك املعضالت والتحديات وتسهم بشكل مبارش 
يف تحقيق هدف الوزارة نحو التطوير والجودة، وهي وضع هيكل ودليل 
تنظيمي للشؤون اإلدارية واملالية نابعان من طبيعة عمل اإلدارة ومراعياً 
الخدمة  ترسيع  عىل  ويعمل  املختلفة  وفروعها  الصحة  وزارة  لظروف 
دليل  احتياجاتهم ومراجعة وتحديث  تلبية  إىل  للمرىض ويهدف  املقدمة 
الوصف الوظيفي بما يتماىش مع التطورات الحديثة يف مجال إدارة املوارد 
اإلدارية  للشؤون  العامة  اإلدارة  الجودة يف  البرشية ووضع نظام لضبط 
الوزارة  لفروع  واإلدارية  املالية  الصالحيات  منح  يف  والتوسع  واملالية 
لكل  الفعيل  االحتياج  وتحديد  ودقيقة  املختلفة يف ضوء ضوابط صارمة 
املدنية ووزارة  الخدمة  وزارة  مع  العمل  إىل  إضافة  الوظائف،  من  إدارة 
املالية عىل تحديد بعض اللوائح لتتماىش مع املتغريات والخطط املستقبلية 
املتعلقة  واألنظمة  اللوائح  وإيصال  لتعميم  آلية  ووضع  الصحة  لوزارة 
بالتوظيف واملالية واملشرتيات وتحديثها باستمرار، وكذلك تحديد وتوثيق 
العمليات  أنشطة  وتحديد  الحالية  الرئيسية  واملالية  اإلدارية  العمليات 
اإلدارية واملالية الرئيسية والفرعية لإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية 
بالوزارة والفروع بالتفصيل مع وضع الخرائط التوضيحية وتطوير أدلة 
املالية  للشؤون  العامة  باإلدارة  الخاصة  والنماذج  واإلجرءات  للسياسات 
املهني،ورفع  واألداء  الجودة  معايري  بأعىل  والفروع  بالوزارة  واإلدارية 
واإلبتعاث  التدريب  خالل  من  البرشية  املوارد  بتطوير  واالرتقاء  كفاءة 
واستقطاب الكوادر املؤهلة وتوفري املوارد البرشية ذات املؤهالت املحددة 
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حسب الوصف الوظيفي املعتمد لكل وظيفة وإعادة توزيع املوظفني بني 
توفري  وكذلك  وحجمه  العمل  طبيعة  مع  يتناسب  بما  واألقسام  اإلدارات 
املوقع  وتفعيل  التدريب  خطط  إعداد  يف  تساعد  محدثة  بيانات  قاعدة 

اإللكرتوني لإلدارات والعمل عىل التعامالت اإللكرتونية يف الوزارة.
من  التقنية  النواحي  بتطوير  خاصة  أجزاء  عىل  املرشوع  اشتمل  وقد 
خالل تطوير البنية التقنية للوزارة  وتغطي األجهزة والشبكات والربط 
بني جميع إدارات ووحدات الوزارة وتوفري االتصال عرب اإلنرتنت والعمل 
عىل مرشوع مركز االتصال اإللكرتوني للتواصل مع املراجعني والرد عىل 

استفساراتهم من املختصني من خالل الشبكة والرقم املوحد للوزارة.
الجدير بالذكر ان املرشوع قد قطع شوطاً ال بأس به ومن املؤمل ان يتم 

االنتهاء منه خالل عام 1433ه.

ضمان اجلودة

املس��اهمة بإع��داد مستش��فيات وزارة الصحة 
لالعتماد الوطني 

قامت اإلدارة العامة لضمان الجودة باملساهمة يف دعم خطة املجلس املركزي 
العتماد املنشـآت الصحية إلعداد )90( مستشفى من مستشفيات الوزارة 
املستهدفة لالعتماد، وذلك من خالل تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية 
للقيادات الصحية باملستشـفيات حيث تم اعتماد )21( مستشفى منها يف 

املرحلة األوىل وجاري العمل عىل إعداد املستشفيات املتبقية. 

املس��اهمة بإع��داد مستش��فيات وزارة الصحة 
لإلعتماد اخلارجي

تم اختيار )10( مستشفيات من بني الـ 21 مستشفى الحاصلة عىل اعتماد 
املجلس املركزي العتماد املنشآت الصحية إلعدادها لتطبيق معاييـر الهيئة 
األمريكيـة املشـرتكة)JCI(   وهي: مجمع امللك سـعود الطبي بالرياض، 
مستشـفى امللك سعود بعنيزة، مستشفى امللك فهد بجدة، مستشفى امللك 
خالد بنجران،  مستشـفى حراء بمكة املكرمة، مستشـفى عسري املركزي 
بأبها، مستشـفى امللـك عبدالعزيز ومركز األورام بجدة، مستشـفى امللك 
فهد بالباحة،  مستشفى امللك عبدالعزيز التخصيص بالطائف، ومستشفى 

امللك فهد باألحساء.

ويتطلـب الحصول عىل شـهادة االعتمـاد تطبيق أربع عـرشة حزمة من 
املعايري يف املجاالت التالية: 

معايري تقديم واستمرارية الخدمة الطبية.  -

معايري األهداف العاملية لسالمة املريض.  -

معايري حقوق املريض وذويه.  -

معايري تقييم حالة املريض.  -

معايري رعاية املريض.  -

معايري التخدير والعمليات.  -

معايري إدارة األدوية واستخدامها.  -

معايري توعية املريض وذويه.  -

معايري تحسني الجودة وسالمة املريض  -

معايري منع العدوى ومكافحتها.  -

معايري مجلس اإلدارة وقيادات املستشفى.  -

معايري إدارة املرفق وسالمته.  -

معايري مؤهالت وكفاءة املوظفني.  -

معايري إدارة التواصل واملعلومات.  -

اجل��ودة  عل��وم  يف  التدريبي��ة  ال��دورات  برنام��ج 
باملستشفيات املستهدفة باالعتماد

قامت وكالة الـوزارة للتخطيط والتطوير ممثلة بـاإلدارة العامة لضمان 
الجودة بتنفيذ سلسـلة من الدورات التدريبيـة املكثفة للقيادات الصحية 
ومسـؤويل الربامـج التخصصية بالجودة وسـالمة املـرىض باملجموعتني 
الثانية والثالثة من املستشفيات املسـتهدفة باالعتماد خالل العام الحايل،  
وذلـك إطـار خطة الوكالـة لتطبيـق املعايـري الوطنية للمستشـفيات يف 
مجموعة مختارة من مستشفيات الوزارة،  بهدف التحسني املستمر لجودة 
الخدمات الصحية وسالمة املرىض بها.كما تم التعاون مع املعهد األمريكي 
لجـودة الرعايـة الصحيـة بتقديم أربـع دورات مكثفة يف مبـادئ جودة 
الرعاية الصحية اسـتهدف القيادات الصحيـة يف كل من منطقة الرياض 
واملدينة املنورة وجدة والدمام. يهدف الربنامج إىل التدريب عىل أساسيات 
الجودة وسالمة املرىض مثل طرق الوقاية من األحداث الجسيمة،  وأدوات 
الجودة،  وسبل إدارة املخاطر، ومنهجية تحسني األداء، وأساسيات اعتماد 
املستشـفيات وغري ذلك. يبني الجـدول املرفق الـدورات املقامة أثناء عام 

1431هـ يف هذا الخصوص.
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مجموع أيام التدريبعدد الدوراتاأليام التدريبيةالساعات املعتمدةمسمى الدورة

5111الوقاية من األحداث الجسيمة ملدراء املستشفيات

8212مقاييس الجودة ملدراء الجودة باملستشفيات

3515230قيادة الجودة وسالمة املرىض ملدراء املستشفيات

7224الجودة وسالمة املرىض للمدراء الطبيني

5122الجودة وسالمة املرىض ملدراء غرف العمليات

12224الجودة وسالمة املرىض ملدراء أقسام الجودة

235210الدورة الشاملة بالجودة ملدراء أقسام الجودة

295420شهادة إدارة الجودة للقيادات الصحية

124331673املجمـوع

وباإلضافة إىل الدورات التدريبية السـابقة قامت الـوزارة بإعداد برنامٍج 
يؤهـل امللتحقـني به لدبلـوم الجودة يف خدمـات الرعايـة الصحية وذلك 
مـع إحدى الجهـات العاملية املتخصصـة وملدة عام كامـل  بغرض إعداد 
الكوادر الوطنية للعمـل كأخصائيي جودة، ومن ثم تطبيق مفاهيم إدارة 
الجودة الشاملة يف املؤسسات الصحية التابعة للوزارة وتحسني مخرجات 

الخدمات املقدمة فيها. يهدف الربنامج تحديداً إىل ما ييل:

تعريف املشاركني بأساسيات جودة الرعاية الصحية.  -

معرفة أسس التخطيط االسرتاتيجي للجودة.  -

قياس الجودة باستخدام املؤرشات.  -

استخدام األدوات اإلحصائية يف قياس الجودة وتحسينها.  -

تطبيق برامج سالمة املرىض وإدارة املخاطر.  -

 Data-driven((تطويـر املهـارات اإلداريـة املبنية عـىل املعلومـات  -
Management  وتطوير مهـارات القيادة والتخطيط واتخاذ القرار 

القائم عىل األسلوب العلمي والتحليل النوعي والكمي للبيانات.
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إع���داد وثيقة اللوائ��ح والقواعد والنظ��م للطاقم 
 Medical Staff  ( ال��وزارة  مراف��ق  يف  الطب��ي 

.)Bylaws/Rules & Regulations
تشكل هذه الوثيقة نقطة محورية يف سعي الوزارة نحو مأسسة العمل يف 
كل مرافقها وجعله دائما محكوما بقوانني وأنظمة مكتوبة  ومدونة،  ومن 
ذلك ما يتعلق باللوائح املنظمة لعمل األطباء يف مستشفيات وزارة الصحة 

والتي تم إعدادها باللغتني العربية واإلنجليزية وتتضمن ما ييل:

الرسالة والرؤية والقيم الرئيسية.  -

مبادئ أخالقيات العمل الطبي.  -

هيكل الطاقم الطبي.  -

عضوية الطاقم الطبي.  -

- االمتيازات الرسيرية.

اإلجراءات التصحيحية.  -

لجان املراجعة التصحيحة الداخلية.  -

االقسام والوحدات الطبية.  -

القيادات الطبية.  -

اللجان الطبية.  -

- معايري تنويم ورعاية املرىض.

- واجبات الطبيب املعالج.

- السجالت الطبية.

- رعاية املرىض يف اقسام الطوارئ.

- معايري خروج املرىض املنومني.

- الغاء عيادة أو تنويم مجدول.

مسئوليات تحسني الجودة يف األقسام الطبية.  -

- انشطة تقييم وتحسني الجودة.

- تضارب املصالح ورسية معلومات املريض.

اإلداري��ة  واإلج��راءات  السياس��ات  وثيق��ة  إع��داد 
 Administrative( مبستش��فيات وزارة الصح��ة

 :)Policies & Procedures
تم يف عـام 1431ه البـدء بوضع دليل السياسـات واإلجـراءات اإلدارية 
بمستشـفيات وزارة الصحـة والـذي يهدف اىل ترسـيخ اسـلوب العمل 
املؤسـيس يف الوزارة واملرافق التابعة لها، ومـن االمثلة عىل املواضيع التي 

يغطيها الدليل ما ييل:

أخالقيات املمارسة املهنية.  -

التسلسل اإلداري.  -

حقوق وواجبات املرىض.  -

متعلقات املرىض.  -

مرافقة املريض.  -

قواعد منع التدخني بمستشفيات وزارة الصحة.  -

تحويل املريض من وإىل مستشفيات وزارة الصحة.  -

تضارب املصالح.  -

التعامل مع معلومات املستشفى.  -

مراجعة شكاوي املوظفني.  -

دليل تهيئة املوظفني.  -

القواعد املتعلقة بالتعامل مع حاالت اإلساءة لألطفال.  -

 إع�داد ج��داول صالحيات الوظائ�ف العليا بالوزارة 
جلميع اإلج�راءات املالية واإلدارية:

تـم يف عام 1431هـ إعداد جـداول صالحيات الوظائـف العليا بالوزارة 
لإلجراءات اإلداريـة واملالية وعددها )79( إجراء لـكل  من وكيل الوزارة 
- وكيل الوزارة املسـاعد- مدير عام بديوان الـوزارة- مدير إدارة بديوان 
الوزارة- مدير عام الشـئون الصحية - مدير الشـئون الصحية – امللحق 
الصحي بالخـارج – مدير مكتـب التوظيف السـعودي بالخارج- مدير 

املركز الطبي املتخصص،  ومن هذه اإلجراءات:

االنتداب  -

منح اإلجازات.  -

التعاقد.  -

إصدار أوامر اإلركاب.  -
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التأمني بالرشاء املبارش.  -

الرتقية.  -

التوقيع عىل تأشريات الخروج والعودة.  -

اعتماد شهادات الخربة.  -

املوافقة عىل نقل كفالة املتعاقدين.  -

التوقيع عىل الشيكات.  -

طرح املنافسات.  -

إصدار التعاميم.  -

رصف السلف.   -

إعداد تقرير دراسة اإلحالة بني مستويات تقدمي 
اخلدمة الصحية اخملتلفة بوزارة الصحة 

تم يف عـام 1431هـ االنتهاء من إعـداد تقرير قواعـد إحالة املرىض بني 
املرافـق الصحية املختلفة بوزارة الصحة ومن أهم التوصيات التي وردت 

بالتقرير:

إنشاء نظام وشبكة معلومات.  -

وضع نظام ملراقبة ورصد حركة األرسة باملستشفيات وخاصة للحاالت   -
الطارئة والحرجة.

إنشاء مستشفى أو مركز واحد متخصص للحاالت الطارئة يف املناطق   -
الكـربى باململكة بهدف تخفيف العبء عىل أقسـام الطوارئ والعناية 

املركزة باملستشفيات واستيعاب أعداد كبرية من املصابني واملرىض.

رضورة قيام اإلدارات اإلرشافية سواء عىل املستوى املركزي أو املناطق   -
بالدور املناط بها اإلرشاف ومراقبة ومتابعة سري العمل بنظام اإلحالة.

 إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية لإلدارة العامة لضمان 
اجلودة يف إطار اخلطة اإلسرتاتيجية للوزارة:

تـم خالل عام 1431هــ االنتهاء من وضع الخطة اإلسـرتاتيجية لإلدارة 
العامة لضمان الجودة يف إطار الخطة اإلسـرتاتيجية للوزارة والتي ترتكز 
عىل أربعة  محاور إسرتاتيجية وهي تنمية املوارد البرشية،  وإرساء ثقافة 
العمل املؤسيس ورفع مسـتوى الجودة،  وقياس ومراقبة وتحسني األداء،  
وتطويـر نظـام الجودة بالتعـاون مـع اإلدارات والجهـات املعنية داخل 
وخارج الوزارة. ويف هذا السـياق فقد قامت الوزارة خالل عام 1431هـ 
بتشكيل لجنة الجودة الشاملة يف الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط 
والتطوير،  وتهدف اىل  اقرتاح الخطط اإلسرتاتيجية لتحسني األداء واملعدة 

مـن اإلدارة العامـة لضمان الجـودة ومتابعـة تطبيقها، وإقـرار خطط 
لجان متابعة األداء، ومتابعة العمل بسياسـات العمل واللوائح التنظيمية 
واإلجرائيـة واملعايـري القياسـية، ومراجعة االسـتخدام األمثـل للموارد، 
ومراجعـة وتقييم خالصة املؤرشات اإلحصائية، وتذليل عقبات التنسـيق 

والتعاون بني اإلدارات املختلفة بوزارة الصحة.

برنامج قياس األداء:
يهـدف برنامـج قياس األداء إىل تزويد املنشـآت الصحية بـأدوات قياس 
كمية ألبعاد الجودة وسـالمة املرىض توفر األساس ملعرفة املستوى الحايل 
للجودة وسـالمة املرىض فيها،  ومعرفة مصادر التباين يف أداء املؤسسات 
الصحيـة،  وحسـاب املعدالت عىل مسـتوى املنشـآت الصحيـة واملناطق 

واملستوى الوطني من أجل اقتباس املمارسات الفضىل.

قامـت اإلدارة العامـة لضمان الجودة بتقديم الدعـم الفني من خالل   -
تحديد املؤرشات املطلوبة واملعلومـات الخاصة بكل مؤرش، والتدريب 
عـىل جمع البيانـات والتحليـل اإلحصائي، فيما قامـت اإلدارة العامة 
لتقنيـة املعلومات بتصميم وتنفيـذ الربنامج الحاسـوبي وتوفري آلية 
الدخول إىل الربنامج للمعنيني بديوان الوزارة واملناطق ومستشـفيات 

الوزارة.

املقاييس املستخدمة:  -

1- األحداث الجسيمة )Sentinel Events(  وتشمل:  

o  الجراحة عىل املريض الخطأ/ الجهة الخطأ.

ترك جسم أجنبي مكان التدخل الطبي بشكل غري مقصود.  o

الخطأ بنقل الدم.  o

الخطأ الدوائي املميت أو املسبب للعجز.  o

املراضة من الدرجتني الثالثة والرابعة.  o

الوفاة غري املتوقعة.  o

خطف مولود من احد املرافق الصحية .  o

الخلط بتسليم املولود إىل غري ذويه.  o

2- مؤرشات أداء املستشفى )Hospital Indicators(  وتشمل باملرحلة 
األوىل:

معدل وفيات املرىض املنومني.   o

معدل الوفيات املتعلقة بالجراحة.  o

معدل إجراء العمل الجراحي ثانية للمريض.  o

معدل قبول املريض بشكل غري مخطط له بالعناية املركزة.  o
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عدد حاالت اإلنعاش القلبي الرئوي.  o

معدل سقوط املرىض.   o

معدل العمليات القيرصية.  o

معدل التهابات الشقوق الجراحية.  o

 :)Hospital Dash-Board( 3- لوحة القياس املركزية

وتتبع للربنامج املراجعة االكلينيكية وتوفر ملدير املستشفى  وسيلًة دقيقًة 
ورسيعًة ملتابعة مؤرشات االداء الرئيسية باملستشفى وادخال البيانات من 
خالل موقـع الوزارة االلكرتوني وذلك للمسـاعدة يف تحديـد نقاط القوة 
والضعف بأداء املؤسسـات الصحية ومقارنة األداء بني املنشآت واملناطق 
الصحيـة، وقياس تطور مسـتوى الجـودة والسـالمة يف مختلف مراحل 

تطبيق الربامج الصحية.

برنامج جائزة التميز بوزارة الصحة:
انطالقـاً مـن إيمان الـوزارة بأهميـة العمل وفـق روح الفريـق الواحد،  
ورضورة رفـع كفـاءة العاملـني وزيـادة إنتاجيتهـم من خـالل الحفز 
والتشـجيع والتكريـم،   فقد تـم يف عام 1431هـ اإلعـداد إلطالق جائزة 
التميز عىل مستوى الوزارة،  وقامت اإلدارة العامة لضمان الجودة بإعداد 
دليـل الجائزة،  التي تطمح الوزارة أن تكون جائزًة رائدًة لإلبداع والتميز 
عىل املسـتوى املحـيل واإلقليمـي  فيما يخص تحسـني جـودة الخدمات 
الصحية،  ووسـيلًة تسـاعد الـوزارة يف سـعيها نحو نرش ثقافـة اإلبداع 

والتميز بني منسوبيها.

برنامج حلول األداء لتطوير غرف العمليات: 
وهـو برنامـج تنفذه الـوزارة عىل مراحـل بالتعاون مع احـدى الجهات 
العامليـة املتخصصـة يف هـذا املجال، ويهتـم بتطويـر األداء داخل غرف 
العمليـات ملجموعـة مختارة من مستشـفيات الوزارة عـن طريق إدخال 

مبادئ السكس سيجما لتحسني مستوى األداء.

تـم تنفيذ املرشوع يف )12( مستشـفى حتـى اآلن وتتطلع الوزارة إىل   -
التوسع يف تطبيقه ليصبح العدد اإلجمايل )30( مستشفى بنهاية عام 
1433 هــ،  وقـد كانت النتائج مشـجعًة للغاية،  إذ تراوحت نسـب 
التحسن العام يف أداء العمليات يف املستشفيات املشاركة ما بني )%33( 
إىل )84%(،  ويشمل ذلك خفض معدالت إلغاء العمليات،  واالستفادة 
املثىل من الوقت الفعيل داخل غرف العمليات،  وااللتزام بمواعيد ثابتة 
لبدء وانتهاء العمل فيها،  وتحريك الغرف الغري مستخدمة،  والتقليل 
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مـن قوائـم االنتظار للحـاالت العاديـة،  وترسيع اإلجـراءات املتعلقة 
باستقبال الحاالت االسعافية منذ دخولها عرب الطوارئ وحتى وصولها 

إىل غرفة العمليات. 

برنامج تقييم األقسام:
-  ويهدف هذا الربنامج الذي تم البدء به خالل عام 1431هـ إىل إجراء 
زيـارات تقييميـه يقوم بها أطبـاء من ذوي الخـربة واملعرفة لبعض 
األقسـام الحساسة يف املستشـفيات التابعة للوزارة يف مناطق اململكة 
املختلفة،  مثل أقسام الطوارئ واإلسعاف،  والعناية املركزة،  والنساء 

والوالدة،  وغرف العمليات وغريها 

تهدف الـوزارة من هـذا الربنامج الطمـوح إىل مراجعة سـري العمل   -
يف األقسـام املذكـورة وجوانب النقص التي تعاني منها عىل مسـتوى 
التجهيـزات واملعـدات والقـوى البرشيـة املؤهلـة ووجود سياسـات 
وإجراءات واضحة تحكم العمل فيها،  ومن ثم مسـاعدة تلك األقسام 
عـىل رفع مسـتوى الجـودة وسـالمة املـرىض والكفاءة يف التشـغيل 

واستخدام املوارد املتاحة.

تم يف عـام 1431هـ وضـع التصور آلليـة عمل الربنامـج والبدء يف   -
املرحلة التجريبية منه من خالل تقييم العمل يف أقسام العناية املركزة 
وأقسام الطوارئ يف مستشفى اإليمان ومستشفى األمري سلمان بمدينة 

الرياض،  ويجري العمل هذا العام عىل املرحلة الثانية من الربنامج.

 

برنامج ادارة اخملاطر:
تعتـرب الرعاية الصحية يف كل انحاء العالم من املجاالت التي تشـتمل عىل 
العديـد من املخاطر التي قـد يتعرض لها املريـض او الزائر او العاملني 
الصحيـني إال اذا تم تقييم بيئة العمل وجميع االجراءات املتعلقة باملريض 
مـن أجل تحديـد مواطن الخطـأ ومواضع الضعف يف النظـام ويف البرش 

والتي قد تؤدي اىل حدوث اخطاء طبية صغرية او متوسطة او خطرية.

ويف سـبيل ذلك قامت وزارة الصحة بإنشـاء برنامج ادارة املخاطر الذي 
يهـدف اىل اعداد متخصصـني يف هذا املجال يعملـون يف املرافق الصحية 
التابعة للوزارة ويقومون بشـكل يومي بتحديـد اية فرصة لحدوث خطأ 
ومنعه قبل حدوثه كما يقومون بتوعية كل العاملني واملمارسني الصحيني 
باساليب املمارسة الصحيحة التي تقلل اىل اقىص حد ممكن من احتمالية 

تعرض املريض او افراد الطاقم الطبي اىل الخطر.

قامت الوزارة حتى االن بتدريب )90( فرداً يعملون االن كاخصائي ادارة 
مخاطر بمستشـفياتها املختلفة، كما قام الفريق املسؤول عن الربنامج يف 
الوزارة بعمل زيارات تقييمية لخمسة عرش مستشفى شملت )30( عنرصاً 

يجري تقييمها يف كل مستشـفى ومن اهمها سـالمة استخدامات االدوية، 
منع سـقوط املرىض، التعرف عىل هوية املريض، مراجعة حاالت املراضة 
والوفيات، وجود فريق االستجابة الرسيعة، التحكم بااللم، التخدير الواعي 
واستخدامات الدم وغري ذلك من املناطق ترتكز فيها  املخاطر داخل املرافق 

الصحية.

برنامج سالمة االدوية:
وهـو برنامج يختص بتدريـب االفراد املؤهلني للعمل كأخصائي سـالمة 
االدوية والعقاقري، ويرتكز عملهم يف تقييم املرافق الصحية التابعة للوزارة 
مـن ناحية وجـود السياسـات واالجـراءات املتعلقة بتنظيـم وضبط كل 
املراحل املتعلقة برحلة الدواء منذ ان يكتبه الطبيب املعالج وحتى اعطائه 
للمريض ويشـمل ذلك الكتابة الصحيحة الواضحة السم الدواء والجرعة 

املناسبة وطريقة رصفه للمريض الصحيح عرب الطريق الصحيح.

وقـد قامت الـوزارة بتدريب )90( اخصائي سـالمة االدويـة وتتطلع اىل 
التوسـع يف هذا الربنامج الهـام بتدريب املزيد من افرادهـا وعقد دورات 

توعوية واخرى متخصصة يف هذا املجال. 

اقتصاديات الصحة 

يف مجال دراسات اقتصاديات الصحة: 

إعداد دراسة لحسابات الصحة الوطنية خاصة بنفقات وزارة الصحة   -
)تعترب الدراسة األوىل من نوعها يف الوزارة(. 

إعداد دراسـة لحسـاب تكاليف الخدمـات الصحية لحـج 1430هـ   -
وتعترب كذلك األوىل من نوعها يف الوزارة. 

إعداد دليل أسعار الخدمات الصحية بمقابل.   -

يف مجال املوارد الذاتية: 

اسـتكمال إجراءات النظام املايل املطور املبني عىل الالمركزية واملرونة   -
وذلك بإعـداد الحسـاب الختامي لربنامـج العالج بأجـر واملطبق يف 
)219( مرفقـاً من مرافق الوزارة وكذلك الحسـاب الختامي لربنامج 

التدريب بأجر. 

االنتهاء من تصميم برنامج حاسوبي لتحويل النظام املايل املطور من   -
يـدوي إىل آيل، وتطبيقه يف )40( مستشـفى وجاري اسـتكمال باقي 

املستشفيات خالل سنة 1432هـ. 
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تحديـث دليل التدريب بأجر وطباعة )2000( نسـخة منه وتوزيعها   -
عىل املرافق الصحية التابعة للوزارة. 

 يف مجال االستثمار الذاتي ملوارد الوزارة:

إبرام عقود إيجار مواقع صحية تابعة للوزارة لنشـاطات اسـتثمارية   -
تمثل الدعم اللوجسـتي للمرافق الصحية وقد تجاوز عدد هذه املواقع 

)200( موقعاً يف عام 1431هـ. 

إبرام عقود استثمارية لرجيع املستهلكات مثل )الورق وأفالم األشعة(.   -

 التنظيم واألساليب 

إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة باملشاركة مع اللجنة الوزارية للتنظيم   -
اإلداري والـذي تم اعتماده بشـكل مؤقت بالقـرار الصادر من اللجنة 

الوزارية للتنظيم اإلداري يف 23 جمادى الثاني لعام 1431 هـ.

إعداد الهياكل التنظيمية الخاصة باملديريات العامة للشؤون الصحية   -
واملستشفيات واملراكز الصحية 1431هـ. 
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رابعًا: إدارات وبرامج 
مستحدثة

  

إدارة برنامج عالقات املرضى
هذا الربنامج الذي اسـتحدث مؤخراً بقرار وزاري معنٌي يف الدرجة األوىل 
باملحافظـة عـىل حقوق املـرىض واطالعهم عليهـا،  ومراجعـة الخدمات 
املقدمة لهم واالستماع إىل شـكواهم وتقليل املصاعب التي تواجههم إثناء 
احتكاكهم باملرافـق الصحية التابعة للوزارة سـواء كمراجعني للعيادات 
الخارجية فيها أو كمرىض منومني لديها،    كما يشمل هذا الربنامج وضع 
ساعات مفتوحة السـتقبال مالحظات وشكاوي املسـتفيدين من الخدمة 
عىل مستوى املستشفيات وعىل مستوى مديريات الشؤون الصحية وكذلك 
عىل مستوى الوزارة،  يسـتوي يف ذلك املريض نفسه أو أقاربه أو عائلته،  
ويوجـد مقر لهذا الربنامج يف الوزارة واملديريات ويف جميع املستشـفيات 
التابعة للوزارة،  وهو شـكل آخر من أشـكال تفعيل الشـعار الذي قامت 
عليـه الخطة اإلسـرتاتيجية لـوزارة الصحة » املريـض أوال «،  كما قامت 
الوزارة بتفعيل وثيقة حقوق ومسؤوليات املرىض والتي تنص فيما تنص 

عليه عىل إن للمريض وذويه الحق فيما ييل: 

تعريفه برسـالة املنشـأة الصحية التي يتلقى عالجه بها وحقوقه هو   -
وذويه وكذلك مسؤولياتهم تجاهها.

الحصول عىل الخدمة الصحية املناسبة يف الوقت املناسب بغض النظر   -
عن العرق،  أو الدين أو املعتقد أو املذهب أو اللغة أو الجنس أو العمر 
أو اإلعاقة وذلك طبقاً لسياسات وإجراءات أهلية العالج وضمن طاقة 

املنشاة والقوانني املنظمة لها.

مناقشـة الربنامج العالجي للمريض سـواًء معه أو مع املسـؤول عنه   -
بالرسية التي تقتضيها األعراف الطبية.

-  الحفاظ عىل سرت عورة املريض يف غري ما تقتضيه رضورة العالج.

-  الحفاظ عىل رسية املعلومات الخاصة باملريض والتشخيص والتحاليل 
والعالج والسجالت الطبية املتعلقة به.

أن تكـون الرعايـة الصحيـة يف بيئة آمنة ومناسـبة لوضـع املريض   -
الصحي.

وجود سياسة خاصة للتعامل مع األطفال وذوي االحتياجات الخاصة   -
وكبار السن لحمايتهم من التعرض ألي نوع من اإلساءة أو اإليذاء.
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منـع التدخني يف جميـع مرافق املنشـأة الصحيـة وتخصيص أماكن   -
محددة للمدخنني بعيدة عن أماكن تقديم الخدمة الصحية.

حصول املريض عىل الرعاية الصحية املناسبة بصورة الئقة ومحرتمة   -
يف كل األوقات وتحت كل الظروف بما يضمن حفظ كرامته وشخصيته 

وقيمه وعاداته ومعتقداته الثقافية واالجتماعية والدينية.

التقدم بشكوى شفوية أو مكتوبة أو مقرتحات إلدارة عالقات املرىض   -
دون أي تأثري عىل جودة الخدمة املقدمة له.

معرفـة املريض بأسـماء املشـاركني يف تقديـم الخدمـة الصحية له   -
وتخصصاتهم واسـم الطبيب املسـئول عن عالجه، وجميع الخيارات 
العالجيـة املتعلقة بحالته واملضاعفـات واملخاطر املتوقعـة والبدائل 
الطبية املتاحة،  وأخذ موافقته الكاملة عىل كل اإلجراءات التشخيصية 
أو العالجية التي تتطلب موافقته بعد رشحها له بشكل كامل وواضح.

إدارة حقوق املوظفني
أنشـئت هـذه اإلدارة بقـرار وزاري تضمن رضورة إيجـاد إدارة  ترتبط 
مبارشًة بمدير عام الشـؤون اإلداريـة واملالية وذلك بغـرض إيجاد جهة 
مختصـة ومحايدة تتوىل رعاية حقوق املوظفني سـواء املادية أو املعنوية 

والنظـر يف تظلماتهم وشـكاويهم مما يمكن الوزارة مـن اتخاذ القرارات 
الصائبـة التي تحفظ حقوق كالً من الطرفني،   الوزارة واملوظف عىل حد 

سواء.  

 
برنامج الرعاية الصحية املنزلية:

يهـدف هذا الربنامج والذي بدأ العمـل به مطلع عام 1430هـ  إىل تقديم 
خدمات الرعاية الصحية العالجية والوقائية والتأهيلية والتوعوية للمرىض 
يف منازلهم بواسـطة مجموعات وفرق طبية معـده لهذا الغرض،  إضافة 
إىل اإلقالل من مراجعة املرىض أقسام الطوارئ للحصول عىل خدمة يمكن 
تقديمها يف منزل املريض، والتقليل من تكرار دخول املستشـفى للمرىض 
املسـنني وذوي األمـراض املزمنة،  مما يسـاهم يف التقليل مـن احتماالت 
تعرضهـم لعدوى املستشـفيات ويف نفس الوقت يسـاعد يف توفري األرسة 
للحاالت الطارئة والحرجة التي ال يمكن عالجها خارج املستشفى،  إضافة 
إىل دور الربنامـج يف تقديـم خدمات التوعية واإلرشـاد الصحي للمريض 
وأرسته داخل املنزل،  وتعزيز دور العائلة يف تقديم الرعاية الصحية التي 

يحتاجها املريض.
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تقدم الفرق الطبية التابعة لربنامج الرعاية الصحية املنزلية  العديد من   -
األنشـطة الطبية املتمثلة يف الرعاية التلطيفية ملرىض األورام والحاالت 
املرضية املتقدمة واألمراض املزمنة ومضاعفاتها كالضغط، والسكري 
وامـراض القلب والجهـاز التنفيس وإصابـات التقرحـات الرسيرية 
والجـروح والتغذية األنبوبيـة والوريدية وإصابـات الجهاز العصبي 
والجلطات الدماغيـة ومرىض الجهاز البويل واولئك الذي يسـتعينون 
بالقسـاطر البولية بصفة مزمنة،  كما يهتـم الربنامج بتوفري االجهزة 

واملستلزمات الطبية املساعدة حسب الحالة املرضية. 

الجدير بالذكر انه يستفيد من خدمات هذا الربنامج حاليا ما يزيد عن   -
)5600( مريـض يف جميع مناطق اململكة،  وكان عدد املسـتفيدين يف 
الشـهور االوىل من تطبيق الربنامج حـوايل )800( مريض،   تتفاوت 
حاالتهـم بني االمراض املزمنـة واصابات الجهـاز العصبي والحركي 
والجلطـات الدماغية وكذلك امراض الشـيخوخة واالمراض النفسـية 
والجـروح والتقرحـات املزمنـة واالمـراض الرسطانيـة،  وبلـغ عدد 
مستشـفيات الوزارة املطبقة للربنامج )80( مستشـفى تمثل مرحلته 
االوىل،  كمـا تم تخصيص )80( سـيارة مجهزة وجديدة تسـتخدمها 

الطواقم الطبية التي تم تدريبها لهذا الغرض اثناء الزيارات املنزلية.

وألهمية هذا الربنامج فقد صدر قرار وزاري بتشـكيل اللجنة الوطنية   -
للرعايـة الصحيـة املنزليـة تحـت مظلة مجلـس الخدمـات الصحية 

تهدف إىل توحيد أنشـطة الربنامج وعمل الدراسات والتقييم واألبحاث 
وتأسـيس قاعدة بيانات خاصة بالرعاية الصحية املنزلية عىل مستوى 

اململكة يف املراكز الطبية بمختلف األجهزة الصحية الحكومية.  

برنامج إدارة األسرة 
صـدر القرار الوزاري  يف 1430/4/3هـ  باسـتحداث برنامج إدارة   -
االرّسة لدعم توفري الرسير يف مستشفيات وزارة الصحة سواء للحاالت 
الطارئة او للحاالت الروتينية،  وكذلك االستخدام االمثل للموارد املتاحة 
والتنسـيق السـتقبال وإحالـة الحـاالت املرضية ورصـد االحتياجات 

املستقبلية بما يخص أعداد االرّسة يف كافة مناطق اململكة .

وخالل عام 1431هـ اسـتمر الربنامج يف جهـوده الرامية اىل  التقليل   -
قدر االمكان من عدم توفر الرسير يف املستشفيات التابعة للوزارة عند 
الحاجة اليه سـواء للحاالت االسعافية او الحاالت الروتينية،  وذلك عن 
طريق االسـتفادة القصوى من الرسير الواحد لخدمة اكرب عدد ممكن 
من املرىض،  وهذا من شـأنه خفض التكلفة ومدة اإلشغال مما يحقق 

الكفاءة والفعالية يف استخدام الرسير الواحد.

-  يشـمل الربنامج كافة املستشـفيات التابعة للوزارة سعة 100 رسير 
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فأكثـر،  وقد تـم اسـتحداث إدارة لـإلرشاف عىل برنامـج األرسة يف 
جميع مديريات الشؤون الصحية باململكة ويرشف عليها أحد األطباء 
مـن ذوي الخـربة يف هذا املجال. كما تم اسـتحداث أقسـام جديدة يف 
املستشفيات سـعة 100 رسير فأكثر تختص برعاية املرىض املنومني 
وأخـرى لجراحة وعـالج اليوم الواحـد، وقد صدر التوجيـه الوزاري 
مؤخراً برفع نسـبة أرسة العناية املركزة يف كافة املستشـفيات التابعة 
لـوزارة الصحة للوصـول للمعدالت العامليـة يف هذا املجـال،  كما تم 
اسـتحداث إدارة لتنسـيق إحالة املرىض عىل مسـتوى وزارة الصحة 
تعمل عىل مدار السـاعة ويرتبط بها عـرشون إدارة للطوارئ يف كافة 
املديريات يف مناطق اململكة مهمتها إيجاد رسير للمريض يف أي قطاع 

صحي داخل اململكة. 

كما تم إعطاء صالحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة املرىض   -
يف الحاالت الطارئة للقطاع الخاص وعىل نفقة وزارة الصحة واستئجار 

أرسة أيضاً للحاالت التمريضية املزمنة لتقليل تكلفة العالج.

-  بدأت جراحـات اليوم الواحد يف )60%( من املستشـفيات املشـاركة 
يف الربنامـج وعددهـا )124( مستشـفى سـعة 100 رسيـر فأكثر، 
وستسـتكمل البقية لالنضمام خالل الفرتة القريبـة القادمة،  كما تم 
تطوير شبكة ربط آيل بني املديريات والوزارة للحصول عىل املعلومات 
الفورية من كافة املستشفيات فيما يخص أعداد األرسة ونسبة إشغالها 
ومدة بقاء املريض ومدة دوران الرسير، وتقوم الوزارة حالياً بدراسة 
قياس نسبة أعداد األرسة مقارنة بأعداد السكان يف كافة مناطق اململكة 
للوصول للمعدل الوطني )3 أرسة لكل 1000 من السكان( وتوحيدها 

عىل مستوى مناطق اململكة خالل السنوات الخمس القادمة.

برنامج املراجعة اإلكلينيكية 
صـدر قـرار معـايل وزيـر الصحـة باسـتحداث برنامـج  املراجعة   -
اإلكلينيكيـة يف 1430/7/4ه،  ويهدف الربنامـج إىل إيجاد منهجية 
واضحة لتحسـني العناية املقدمة للمريض وذلك بمقارنة املمارسـات 
الطبيـة الحالية باملعايري املتفق عليها عامليـاً. تهدف الوزارة من وراء 
هـذا الربنامج إىل الوصـول ملفاهيم معينة يمكـن تلخيصها يف أمرين 

هامني: التأكيد عىل املهنية واملسؤولية،  وقياس الكفاءة والفعالية.

يعمـل برنامج املراجعة اإلكلينيكية وفق خطة سـنوية معدة مسـبقاً   -
تقسـم إىل 4 فرتات ربع سنوية يتم خالل كل فرتة قياس األداء وجمع 
النتائج وتحليلهـا ورفع التوصيات بناء عىل النتائج. وقد تم انتشـار 
الربنامـج يف جميع مناطق ومحافظـات اململكة وذلك بتكليف مرشف 
للربنامج يف كل مديرية للشئون الصحية يف كافة املناطق واملحافظات،  

إضافـة إىل تعيني منسـقني للربنامـج يف معظم مستشـفيات املناطق 
واملحافظات.

كانـت بداية تطبيـق الربنامـج يف مجموعٍة مختارة من مستشـفيات   -
الـوزارة،  تالهـا يف العام 1431هــ البدء يف تطبيـق الربنامج داخل 
املستشـفيات الصغرية والطرفيـة والتي لم تكن مشـمولة يف املرحلة 
األوىل،  كما تم وضع آليات تطبيق الربنامج يف مراكز الرعاية الصحية 
األولية وتم إعداد نموذج لقياس األداء يف مراكز الرعاية الصحية األولية 

سعياً لتحسني وتطوير أدائها كذلك

تـم كذلك يف العام 1431هــ البدء يف عمل نظـام آيل للربنامج بحيث   -
يربـط جميـع املناطق واملحافظات مـع الوزارة ضمن خطـة الوزارة 

املتعلقة بالصحة االلكرتونية.

وحدة اخلدمات االعالمية
تحتوي هذه الوحدة التي تم انشـاؤها ألول مـرة يف املقر الرئييس للوزارة  
عىل اقسـام التصميـم االيضاحـي )الجرافيكـس( واسـتوديو التصوير 
التلفزيوني وقسـم املونتاج وارشـفة املواد التلفزيونية واالذاعية والصور 

الفوتوغرافية الخاصة بالوزارة.

يأتي انشاء هذه الوحدة وتزويدها بالخربات البرشية املؤهلة وذلك لتمكني 
كافة ادارات الوزارة من القيام بتصميم واخراج وتنفيذ جميع املطبوعات 
والكتيبات والربوشـورات واملواد االعالمية واالعالنية الخاصة بها بطريقة 
رسيعة ومهنية ومتقدمة، ويجري العمل اآلن عىل توسـيع نطاق عمل هذه 

الوحدة ليشمل املزيد من الخدمات واالنشطة.
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خامسًا: اخلدمات الطبية 
املساندة 

اخملتربات وبنوك الدم

اخملتربات الطبية
تـم خالل عـام 1431هــ تدعيم املختـربات الطبية بجميـع املناطق   -
بأحدث األجهـزة املخربية،  كما تم تدعيم وتجهيـز مختربات املناطق 
الرئيسـية يف)الرياض، جـدة، مكة املكرمـة، الدمام، املدينـة املنورة، 
جازان( بجميع مسـتلزمات فحوص الحميـات النزفية وتقنية فحص 

سلسلة تفاعالت البلمرة. 
تـم إعداد قاعدة معلومات بجميع أجهـزة مختربات الوزارة والتي لها   -

محاليل تشغيلية.
تـم مراجعة دليل لـوازم املختربات الطبية وخدمـات نقل الدم والذي   -

يحتوى عىل أكثر من )3000( بند.
البـدء يف تنفيذ برنامج للجـودة النوعية يف املختربات الطبية )أقسـام   -
الكيميـاء،  الهرمونات ودالالت األورام،  وتحاليل تخثر الدم وأقسـام 
املناعة( بعدد )130( مخترباً بمختلف املناطق واملحافظات الصحية.

تم إدخال تقنية الكشف عىل الفريوسـات عن طريق التقسيم الجيني   -
لها للمسـاعدة يف الكشـف عىل أكرب عدد من الفريوسات املسببة ألكثر 
مـن عرشة آالف فـريوس وميكروب، وهـو األول من نوعـه يف الرشق 
األوسـط والخليج العربي،  كما تم إدراج تقنية التشـخيص الجزيئي 
يف مناطق حائل،  عسـري،  الطائف، واإلحساء إضافة للمناطق املدرجة 

سابقاً.  
تم تأمني أجهزة متطورة يف املخترب اإلقليمي يف الرياض، جدة،  الرشقية،     -
بغرض التعرف عىل تركيب القواعد النتريوجينية يف  الحمض النووي 

للفريوسات املختلفة مما يساعد يف تشخيصها.
تـم تجهيز عدد)11( مختـرباً مركزياً و)30( مختـرباً فرعياً لفحص   -
الدرن يف   إطار الربنامـج الوطني ملكافحة الدرن  يف مختلف املناطق 

واملحافظات الصحية.
تـم تنفيذ )22( دورة تدريبيـة وورش عمل داخليـة وخارجية وبلغ   -
إجمايل املسـتفيدين  )438( من منسوبي املختربات املختربات الطبية 
وبنوك الدم ومراكز السموم والكيمياء الرشعية، كما تم إنهاء إجراءات 
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إبتعاث عـدد )146( مبتعثاً لنيل درجات البكالوريوس واملاجسـتري 
والدكتـوراه يف مختلف تخصصـات املختربات وبنوك الدم والسـموم 

والكيمياء الرشعية. 
القيام بوضع ومراجعة وتعديل  مواصفات األجهزة املخربية بالوزارة.   -
العمـل عىل تأمني الفحوصـات النـادرة وكذلك نقل العينـات داخلياً   -

وخارجياً حسب املعايري العاملية..
التعـاون مع الطب الوقائي يف إنجاز برنامـج الزواج الصحي وربطه   -

بقاعدة معلوماتية مركزية تمهيداً لربطه بالقطاعات الحكومية.

مراكز السموم والكيمياء الطبية الشرعية:
تـم تأهيل وتجهيز مركز مراقبة السـموم والكيميـاء الطبية الرشعية   -
بمنطقة جازان وتم تشـغيله جزئياً ببعض مهام السـموم والكيمياء 
الطبيـة الرشعيـة وينتظـر افتتاحـه للعمـل بكامـل طاقتـه خـالل 
العام1432هـ ليصبح املركز التاسع ملراقبة السموم والكيمياء الطبية 

الرشعية باململكة.
تم بنجاح تنسـيق وتنفيذ خطة فحص سـائقي حافالت نقل الحجاج   -

بوحدات الفحص بكل من منطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة.
يف إطار خطـة الوزارة  لإلحالل تم تأمني تجهيـزات إضافية متقدمة   -
بجميع مراكز مراقبة السـموم والكيميـاء الطبية الرشعية وتبلغ قيمة 
هـده التجهيزات  حـوايل)92( مليون ريا ل،  وتوفـر أحدث التقنيات 
العاملية يف الكشـف الكمي والكيفي عن السـموم واملخـدرات بجميع 

أنواعها وفقاً ألحدث املعايري العاملية. 
تنفيـذ خطة فحـص املخدرات للمتقدمـني للوظائف حيـث تم إمداد   -
املستشـفيات واملراكز التي سـيتم فيها الفحص باألجهزة والكواشف 

وتم تدريب الكوادر البرشية  الالزمة لذلك.
تـم  إدراج الفحـص الكيميائـي للعب األطفـال التي يتـم تداولها يف   -
األسـواق قبل فسـحها مـن املنافـذ وذلك لضمـان خلوها مـن املواد 
الكيميائيـة الضارة بصحـة الطفل وذلك بالتنسـيق مع الجهات ذات 
العالقة مثـل وزارة التجارة والصناعة والجمارك والهيئة السـعودية 

للمواصفات واملقاييس.
تم إيفاد )12( مبتعثاً من منسوبي مراكز السموم والكيمياء الرشعية    -
لدراسة املاجستري والدكتوراه يف السموم بالجامعات املحلية والعاملية. 
تم تنفيذ )4( دورات تدريبية ملنسوبي املراكز يف عدة مجاالت من مهام   -
السـموم والكيمياء الرشعية والسموم العالجية بمركز مراقبة السموم 
بالدمام وعسـري،  وجارى تنسيق دورة متطورة تستهدف  عدد)37(
فرداً من منسـوبي املراكز للتدريب  عـىل جميع أجهزة الفصل اللوني 

ملنسوبي املراكز بمختربات الرشكة املصنعة بأوروبا. 

بنوك الدم
تم إصدار الدليل املوحد لطرق العمل والجودة النوعية يف بنوك الدم   -
وتوزيعه عىل جميع بنوك الدم الحكومية والخاصة للتمىش بموجبه يف 

جميع ما يخص خدمات نقل الدم.  
البالزما  ملشتقات  مصنع  إنشاء  مرشوع  دراسة  من  االنتهاء  تم   -
بالرياض والدي ستنفذه وزارة الصحة باالشرتاك مع إحدى رشكات 

التقنية العاملية يف مجال تصنيع مشتقات البالزما. 
دراسة احتياجات بنوك الدم بالوزارة من القوى العاملة والتجهيزات   -
الدم  ببنوك  الخاصة  اإلنشائية  واملخططات  واملحاليل  والكواشف 

باملشاركة مع اإلدارات العامة ذات العالقة بالوزارة.
تطوير نظام الحاسب اآليل الخاص بمعلومات املتربعني بالدم لتغطية   -
أعمال  متابعة  يف  النظام  هذا  من  واالستفادة  الدم  بنوك  احتياجات 

جميع بنوك الدم التابعة للوزارة.   
املشاركة يف اللجان التحضريية للمؤتمر العربي الثامن لخدمات نقل   -

الدم الذى سيقام يف الكويت يف أوائل عام 1432هـ.
إبتعاث مجموعة من املختصني يف بنوك الدم بالوزارة لبعثات علمية   -
بالخارج بغرض الحصول عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف مجال 

خدمات نقل الدم.
برامج  إعداد  وكيفية  بالدم  الطوعي  التربع  عن  كتابني  إصدار  تم   -
تحفيز املتربعني بالدم وتم توزيعها عىل جميع بنوك الدم الحكومية  

والخاصة. 
تم إصدار دراسة متكاملة حول تقييم بنوك الدم بالقطاعات الصحية    -
الحكومية والخاصة باململكة باالشرتاك مع الهيئة العامة للغداء والدواء 
السالمة  إلجراءات  املوحدة  الضوابط  تنظيم  العتماد  تمهيداً  وذلك 

واألمان بجميع بنوك الدم.
تم إقامة دورتني تدريبيتني للفنيني واألخصائيني يف بنوك الدم باملخترب   -
املركزي وبنك الدم بالرياض أحداهما ملدة أسبوع واألخرى ملدة ثالثة 

أيام.
جمع وتحليل إحصائيات خدمات نقل الدم لجميع بنوك الدم الحكومية   -
والخاصة واالستفادة من نتائج التحليل يف وضع التصورات والحلول 
الالزمة ألي قصور أو مشكلة وكنظام متابعة يقظة ألعمال بنوك الدم. 
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خدمات التغذية :

خدمات التغذية:
تم االنتهاء من دراسة وتطوير وتحديث رشوط ومواصفات خدمات   -

التغذية يف مستشفيات الوزارة،  وقد تم الرفع العتمادها.
اإلعداد والتحضري للقاء العلمي خدمات التغذية الواقع واملأمول والذي   -

سيعقد م يف يوم 1432/2/29هـ.
إعداد جدول للزيارات امليدانية لتفقد أحوال التغذية باملستشفيات يف   -

جميع املناطق اعتبارا من شهر محرم 1432هـ.
الفعيل  االحتياج  وإعدادها وتحديد  التغذية  منافسات  بدراسة  القيام   -

من الوجبات والتجهيزات والعمالة املطلوبة يف عقود التغذية.
اليومية  الغذائية  الوجبات  سعر  لتكلفة  تحليلية  دراسة  أجريت   -

لالسرتشاد بها يف منافسات التغذية للمستشفيات.

التغذية العالجية
تمت زيارة املستشفيات ذات السعة )200( رسير فأكثر يف خمٍس من   -
املديريات الصحية خالل عام 1431هـ لتفعيل دور عيادات التغذية 
تغذية  أخصائي   )75( بها  يعمل  عيادة   )60( عددها  يبلغ  والتي 

عالجية كمرحلة أوىل.
جارى استحداث وتحوير أكثر من )200( وظيفة تغذية عالجية لسد   -

احتياجات املستشفيات.
تم تقديم أكثر من )20( محارضة تعريفية عن التغذية العالجية ودور   -
أخصائي التغذية ضمن الفريق الطبي العامل باملستشفيات بمناطق 

ومحافظات اململكة املختلفة.
املستشفيات  يف  الخاصة  االحتياجات  بذوي  الخاص   الحليب  توفري   -

التابعة للوزارة.

الرضاعة  وبرنامج  التغذوي  والتثقيف  التوعية 
الطبيعية:

يف  الطبيعية  الرضاعة  ملنسقي  السابع  السنوي  االجتماع  عقد  تم   -
1431/4/27هـ كما تم تكريم عدد )21( مؤسسة صحية حاصلة 

عىل لقب صديق الطفل.
تطبيق  عىل  تدريبي  لربنامج  املحليني  للمنسقني  عمل  ورشة  إقامة   -

الخطوات الالزمة النجاح الرضاعة الطبيعية.
تدشني األسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية بمنطقة الرياض.  -

الحدود  الطبيعية بمنطقة  إقامة عدد )2( برامج تدريبية للرضاعة    -
الشمالية.

إعداد التقرير السنوي لربنامج الرتصد التغذوي لعام 1431هـ.  -
املشاركة يف عدد )87( من الفعاليات املختلفة من ندوات ومحارضات   -

ومؤتمرات ومعارض ودورات تدريبية داخلية وخارجية.

سالمة األغذية:
محارضة عن سالمة االغذية يف حج 1431هـ بعنوان تطبيق أنظمة   -

الجودة يف أقسام التغذية يف مستشفيات املشاعر املقدسة.
تدريب عدد من األخصائيني والفنيني عىل أجهزة الكشف عن مستوى   -

نظافة األغذية بطريقة )ATP( املعروفة عاملياً.
تم إعداد ملحق خاص بسالمة األغذية يشتمل عىل العنارص الرئيسية   -
ومنها تطبيق املواصفات الدولية )ISO2000( الخاص بإدارة السالمة 

الغذائية وتطبيق االشرتاطات الصحية.
تم تدريب )60( طالباً من كلية الطب بجامعة اإلمام محمد بن سعود   -

اإلسالمية بخصوص سالمة األغذية يف املستشفيات.
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الصحة الدولية 

اإلقليمية  واملنظمات  الهيئات  م��ع  العالقات 
والدولية:

العديد  إنجاز  تم   وقد  العرب،   الصحة  وزراء  مجلس  مع  التعاون   -
العربية  اإلسرتاتيجية  إعداد  مثل  املجلس  هذا  خالل  من  الربامج  من 
للتنمية الصحية،  اإلسرتاتيجية القومية  ملواجهة ظاهرة سوء استخدام 
املخدرات،  ووضع دستوٍر موحٍد لألدوية،  هذا باإلضافة اىل تعاون 
العربي  الصندوق  ومنها  املجلس  عن  املنبثقة  الهيئات  مع  الوزارة 
وقد  هذا  الطبية،   لالختصاصات  العربي  واملجلس  الصحية  للتنمية 
املوحدة  الكلمة  وإلقاء  بإعداد  الصحة  بوزارة  ممثلًة  اململكة  قامت 

ملجلس وزراء الصحة العرب أمام العديد من املحافل الدولية.
التعاون مع مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون: الذي يعترب   -
املجلس من خالل  املجلس، ويهدف  لدول  التعاون  أبرز مظاهر  من 
أنشطته إىل توحيد جهود الدول األعضاء وتوثيق عالقاتها األخوية من 
أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفري أعىل مستوى من الصحة ملواطني 
1431هـ،   عام  يف  دوريني  اجتماعني  املجلس  وعقد  املجلس.  دول 
األول يف شهر فرباير )املؤتمر الثامن والستني( بدولة األمارات العربية 
املتحدة ،  والثاني )التاسع والستني( يف شهر مايو يف جنيف عىل هامش 
اجتماعات الجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية،  حيث صدرت عن 

هذين االجتماعني العديد من القرارات الهامة.
مجلس  لدول  الصحة  وزراء  ملجلس  التنفيذي  املكتب  مع  التعاون   -
بثالث  التنفيذية  الهيئة  اجتماعات  يف  اململكة  تشارك  حيث  التعاون: 
أعضاء،  وقد تم عقد اجتماعني دوريني بمقر املكتب التنفيذي ملجلس 
التعاون بالرياض خالل عام 1431هـ  وزراء الصحة لدول مجلس 
املؤتمرات  التي تسبق  التحضريية  االجتماعات  إىل عدد من  باإلضافة 
يف  باملشاركة  اململكة  الوزارة  وتمثل  للمجلس.  والطارئة  الدورية 
الربامج الصحية  التنفيذي  ملتابعة  املنبثقة عن املكتب  الفنية  اللجان 
املشرتكة لدول املجلس من خالل )42( لجنة خليجية مختصة،  من 
واملعدات  لألدوية  املوحد  الرشاء  األولية،   الصحية  الرعاية  ابرزها: 
الطبية،  مكافحة التدخني، الكشف الطبي عىل العمالة الوافدة وتبادل 
املعلومات بشأنها،  مكافحة األمراض املعدية،  مراقبة الجودة النوعية،  
توحيد  الصحية،   النظم  تطوير  الصحي،   اإلسرتاتيجي  التخطيط 

القوانني الصحية،  وجعل شبه الجزيرة العربية خالية من املالريا.
منظمة  مع  التعاون  يعترب  العاملية:   الصحة  منظمة  مع  التعاون   -
واملنظمات  الوزارة  بني  التعاون  برامج  أهم  من  العاملية  الصحة 
العامة  الجمعية  اجتماعات  يف  املشاركة  خالل  من  وذلك  الدولية، 

املؤمترات والندوات:
-  املشاركة يف مهرجان الجنادرية الوطني ملدة )17( يوماً.

-  عقد دورة فنيي التغذية  بمحافظة جدة ملدة)5( أيام.
عقد دورة فنيي التغذية ملدة شهر يف اإلدارة العامة للتغذية بالرياض.  -

-  دورة التغذية وأمراض الكىل ملنسوبي التغذية الذين يعملون بمراكز 
الكىل بمناطق اململكة املختلفة ملدة)5( أيام.

يعملون  الذين  التغذية  ملنسوبي  السكرى  وداء  التغذية  دورة  عقد   -
بمراكز السكرى ملدة )5( ايام.

املشاركة بجناح توعوى يف معرض الرياض الدوىل الذي اقيم بعنوان   -
)اللياقة البدنية والحمية(.

واجتماع  للطفل  الصديقة  الصحية  املؤسسات  تكريم  حفل  إقامة   -
منسقي الرضاعة الطبيعية يف مناطق اململكة ومحافظاتها.

املشاركة يف منتدى املعارف الصحى الثانى بعنوان )التغذية الصحية(   -
التى تنظمها الصحة املدرسية.
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عقد املؤمترات الدولية 
القعدة  ذو  من )17-15  الفرتة  يف  جدة   مدينة  يف  وزارة الصحة  عقدت 
1431هـ(،  املؤتمر العاملي لطب الحشود والتجمعات البرشية )الخربات 
والتجارب – فرصة للتغيري( كأول مبادرة من نوعها عىل مستوى العالم  
والذي بورك بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمني الرشيفني،  وبحضور 
أصحاب املعايل وزيري الحج والثقافة واألعالم السعوديني واألمني العام 
املساعد لجامعة الدول العربية والعديد من القيادات الصحية لدول العالم 
يف  املتخصصة  واملحلية  واإلقليمية  العاملية  العلمية  واملنظمات  والهيئات 
الخرباء  من   املقدمة  العمل  أوراق  كافة  املؤتمر  ناقش  وقد  املجال.  هذا 
واملشاركني يف املؤتمر،  وصدرت  عنه  عدة توصيات بلغت يف مجملها سبع 
البرشية(، ومن    والتجمعات  الحشود  لطب  جدة  ضمن  )إعالن  توصيات 
أهم هذه التوصيات إنشاء جهة مرجعية دولية مختصة بصحة الحشود 
والتجمعات البرشية  مقرها اململكة العربية السعودية،  والعمل عىل وضع 
إطار أكاديمي لتخصص صحة الحشود والتجمعات البرشية يشتمل عىل 
جميع الفئات التي لها دور يف خدمة الحشود طبياً وصحياً وبيئياً وإسناد 
مرشوع هذه الدراسة إىل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية يف اململكة 
العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة،  والتوصية كذلك بعقد مثل 
اململكة  تقوم وزارة الصحة يف  املؤتمر بشكل دوري كل سنتني وأن  ذلك 
يف  اكتسبتها  التي  املرتاكمة  للخربات  نظراً  بتنظيمه  السعودية  العربية 
مجال خدمة الحشود وأن يتم ذلك بالتنسيق  مع منظمة الصحة العاملية 
والهيئات الدولية ذات العالقة األكاديمية والعلمية،  والتوصية أخريا بتبني 
فكرة استحداث جائزٍة يكون مقرها باململكة عىل أن تكون لها صفة عاملية 
وتمنح كل سنتني عند انعقاد امللتقى املقرتح وأن يطلق عليها اسم )جائزة 
لصحة  سعود   آل  عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم 
ممارسة  التأصيل  يف  املتميزين  تكريم  منها  الهدف  البرشية(،   الحشود 

وبحثاً يف هذا املجال الطبي الجديد. 

ملنظمة الصحة العاملية،  واجتماعات اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة 
العاملية إلقليم رشق املتوسط. وقد شاركت الوزارة يف اجتماع الدورة 
كما  )3-1431/6/7هـ(،   الفرتة  خالل  جنيف  يف  والستني  الثالثة 
شاركت يف الدورة السابعة والخمسني للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة 
العاملية لرشق املتوسط والتي عقدت بالقاهرة خالل الفرتة )24- 27 
/1431/10هـ(.  ويف مجال التعاون مع املنظمة تقوم الوزارة بطلب 
أكثر  استقدام  تم  األجانب ملهمات معينة حيث  الخرباء واملستشارين 
من )50( خبرياً  يف مختلف املجاالت الصحية والفنية من قبل منظمة 
الصحة العاملية،  وإرسال  التقارير الواردة منهم اىل الجهات املعنية يف 

داخل الوزارة وخارجها.
اإلسالمي:    املؤتمر  منظمة  لدول  الصحة  وزراء  مؤتمر  مع  التعاون   -
املؤتمر  منظمة  لدول  الصحة  وزراء  مؤتمر  يف  الــوزارة  شاركت 
اآلن  وتجرى  1431هـ  عام  خالل  طهران  يف  عقد  الذي  االسالمى 
اإلجراءات التحضريية لعقد املؤتمر الثالث والذي سيعقد يف جمهورية 

كازاخستان خالل العام الحاىل1432هـ.

التعاون مع وزارات الصحة األخرى
تحقيقاً لدعم التعاون الدويل يف كافة املجاالت الصحية بما يضمن تنفيذ 
ومذكرات  اتفاقيات  بإعداد  الوزارة  قامت  املشرتكة  الصحية  املرشوعات 
تفاهم للتعاون الصحي بني اململكة والعديد من بلدان العالم ومنها كندا 
والواليات املتحدة وقطر واليمن،  كما تم توقيع عدد من الربامج التنفيذية 
جمهورية  االيرلندية،   امللكية  الجراحني  كلية  اليابان،   من:  كل  مع 
مستشفى  األملانية،   هايدلبريج  جامعة  أملانيا،   جمهورية  سنغافوره،  
كليفالند،    مستشفى  األمريكية،   املتحدة  بالواليات  لألطفال  ميتشيجان 
وكلية رولينز للصحة بجامعة ايمورى األمريكية. ويف إطار تطوير تعاون 
من  كل  إىل  بزيارات  الصحة  وزير  قام  األخرى  العالم  بلدان  مع  الوزارة 
سويرسا،  مرص،  األردن،  الربتغال،  أملانيا،  كندا،  أمريكا،  التالية:  الدول 
وتونس،  كما قامت عدد من وفود  وزارات الصحة بعدد من البلدان بزيارة 
اململكة وتشمل هذه الزيارات وفود من:  أمريكا، كندا، بريطانيا، جمهورية 
الصني الشعبية، ايرلندا، بلجيكا، تركيا، األردن، كوريا الجنوبية، كرواتيا، 

إريرتيا،  جيبوتي، وجمهورية املالديف. 
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سادسًا: مشاريع وإنشاءات

تسعى الوزارة إىل الوصول بخدماتها إىل كل من يحتاجها يف املدن الكبرية 

املساحة  امتداد  عىل  ة  املتناثر  والهجر  القرى  ويف  بل  الصغرية  واملدن 

الشاسعة للمملكة العربية السعودية.

العام 1431هـ وما قبله  الوزارة تقوم منذ  الهدف فان   ويف سبيل هذا 

إنشائياً،  بعضها مشاريع  يجري  بتنفيذ  ما مجموعه  )163( مرشوعاً 

يف  اعتماده  تم  أن  بعد  طرحه  يجري  اآلخر  وبعضها  حالياً  بها  العمل 

ميزانية هذا العام،  وتتضمن هذه املشاريع إنشاء وبناء املرافق الصحية 

وأبراج طبية متخصصة  أولية  ومراكز صحية  من مستشفيات  املختلفة 

ومراكز قلب ومراكز طب أسنان ومراكز عالج السكر ومختربات وغريها،  

إىل جانب مشاريع ترميمية لعدد آخر من املرافق الصحية التابعة للوزارة 

يف طول البالد وعرضها.

 )86( حالياً  تنفيذها  الجاري  الطبية   واألبراج  املستشفيات  إعداد  تبلغ 

مرشوعاً بإجمايل سعٍة رسيرية تتجاوز )15000( رسير ستتم إضافتها 

إىل ما هو موجود حاليا لدى مستشفيات الوزارة يف عموم مناطق اململكة 

)33277( رسيراً. 
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أوال: مشاريع يجري العمل على تنفيذها : 

1( مستشفيات وأبراج طبية يجري تنفيذها وعددها )86(  بإجمايل سعة سريرية )15550( سريرًا  

عدد )4( مستشفى سعة )500( رسير مستشفى تخصيص 

عدد )4( مستشفى سعة )500( رسير مستشفى عام 

عدد )2( مستشفى سعة )300( رسير مستشفى عام 

عدد )9( مستشفى سعة )200( رسير مستشفى عام 

عدد )13( مستشفى سعة )100( رسير مستشفى عام 

عدد )23( مستشفى سعة )50( رسير مستشفى عام 

عدد )1( مستشفى سعة )500( رسير مستشفى والدة وأطفال 

عدد )4( مستشفى سعة )200( رسير مستشفى والدة وأطفال 

عدد )1( مستشفى سعة )100( رسير مستشفى والدة وأطفال 

عدد )1( مستشفى سعة )500( رسير  مستشفى صحة نفسية 

عدد )8( مستشفى سعة )200( رسير  مستشفى صحة نفسية 

عدد )3( مستشفى سعة )100( رسير  مستشفى صحة نفسية 

عدد )1( برج طبي سعة )400( رسير برج طبي 

عدد )5( برج طبيسعة )300( رسير برج طبي 

عدد )4( برج طبيسعة )200( رسير برج طبي 

عدد )3( برج طبيسعة )100( رسير برج طبي 

2( عدد )7( مشاريع خمتربات وبنوك الدم: 
إنشاء املخترب الصحي الوطني بالرياض.   -

إنشاء عدد )6( مختربات إقليمية وبنوك دم  موزعة عىل مناطق اململكة.  -

مشاريع وإنشاءات
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3( عدد )20( مشروعًا إلنشاء املراكز التخصصية 
لعالج السكري مبختلف مناطق اململكة 

4( عدد )7( مشاريع إلنشاء مراكز عالج األسنان 
مبختلف مناطق اململكة . 

ث�اني�ًا: مشاريع جاري طرحها وترسيتها 

وإجمايل   )21( بعدد  طبية  وأبراج  مستشفيات   )1
سعة سريرية )6700( سرير:

عدد  ) 2 (  مستشفىسعة )500( رسير - مستشفى تخصيص

عدد  ) 3 (  مستشفىسعة )300( رسير-  مستشفى عام

عدد  ) 2 (  مستشفىسعة )200( رسير-  مستشفى عام

عدد  ) 1 (  مستشفىسعة )100( رسير-  مستشفى عام

عدد  ) 1 (  مستشفىسعة )400( رسير-  مستشفى والدة وأطفال

عدد  ) 2 (  مستشفىسعة )200( رسير-  مستشفى والدة وأطفال

عدد  ) 2 (  مستشفىسعة )500( رسير -  مستشفى صحة نفسية

عدد  ) 1 (  برج طبيسعة )500( رسير-  برج طبي

عدد  ) 2 (  برج طبيسعة )400( رسير-  برج طبي

عدد  ) 5 (  برج طبيسعة )200( رسير-  برج طبي

الطبي  ال���ك���ادر  م��س��اك��ن  إن��ش��اء  م��ش��روع   )2
إجمالية  بتكلفة  األوىل  املرحلة  باملستشفيات 

تصل اىل مليار ريا ل
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ث�الث�ًا: مشاريع إحالل وتطوير البنية التحتية 
االوىل  مستشفى-املرحلة   )42( لعدد 

والثانية

العمل  ويجري  ريال،  مليارات  خمسة  اىل  لها  االجمالية  التكلفة  تصل 

لطرحها يف منافسات عامة.

الصحية  الرعاية  م��راك��ز  مشاريع  راب��ع��ًا: 
األولية على مستوى اململكة

عدد )1414( مركز رعاية صحية أولية تحت إرشاف املشاريع والشؤون 
الهندسية بالتنسيق مع إدارات املشاريع باملناطق، وهي:

- عدد )1010( مرشوع مركز رعاية صحية أولية جاري تنفيذها.

أولية جاري تنفيذها تحت  - عدد )22( مرشوع مركز رعاية صحية 
مسمى )مرشوع الوفاء الصحي ( مع رشكة االتصاالت السعودية.

- عدد )382( مرشوع مركز رعاية صحية أولية جاري إعداد املستندات 
الالزمة لطرحها يف منافسات عامة.
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سابعًا: اخلدمات الصحية يف 
احلج 

الحج هو الركن الخامس من أركان اإلسالم،  يتوافد ألدائه ضيوف الرحمن 
كل عام من كل فج،  تلبية لألمر اإللهي لسـيدنا إبراهيم – عليه السالم – 
قال تعاىل )وأذن يف النـاس بالحج يأتوك رجاال وعىل كل ضامر يأتني من 

كل فج عميق(- الحج،  اآلية 27. 

ومنذ أن رفع إبراهيم وإسماعيل – عليهما السالم -  قواعد البيت العتيق، 
والحج إىل بيت اللـه العتيق فريضة لم تنقطع،  يؤديها ماليني الحجاج يف 
كل عام،  أثناء رحلتهم داخل املشـاعر املقدسـة التي تشـمل الحرم املكي 

الرشيف،  وعرفة،  ومزدلفة،  ومنى.

تشـري األرقام إىل تضاعف أعداد الحجاج بنسـبة كبرية جدا خالل العقود 
الثمان املاضية، فبعد أن كانت اعدد الحجاج القادمني من خارج اململكة ال 
تتجاوز املائة ألف حاج عام 1370هـ،  بلغ العدد يف موسم حج 1431هـ 
حـوايل 1،8 مليون حاج من خـارج اململكة،  بينما وصـل العدد اإلجمايل 

لحجاج الداخل والخارج يف نفس السنة إىل  2،8 مليون حاج. 

ومنذ إنشـاء أول مديرية عامة للحج يف سـنة 1365هـ )1945م( كانت 
تناط بها مسـؤولية تقديم كافة الخدمات الالزمة للحجيج ومنها تنسـيق 
الرعايـة الصحية لهـم،  وحتى يومنا هذا،  كانت حكومـة اململكة العربية 
السعودية وما زالت تستشعر عظم املسؤولية امللقاة عىل عاتقها برضورة 
تأمني كافـة احتياجات الحجيج وما يضمن عودتهم سـاملني غانمني بعد 
تأديتهم لهذه الفريضة العظيمة،  ولعل من أهم تلك الخدمات هي خدمات 
الرعايـة الصحية التي تمثل بحق تحديا سـنويا كبريا أمام وزارة الصحة 
بصفتهـا املقـدم الرئييس للخدمـات الصحية قبـل وأثناء موسـم الحج،  
واملسـؤول األول كذلك عن تنظيم تلك الخدمات وتنسـيق مـا يقدم منها 

بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية األخرى.

منـذ األسـبوع األول النقضاء حـج عام 1430 هــ،  بدأت لجـان الحج 
التحضريية اسـتعدادها ملوسم حج عام 1431 هـ والذي كان بفضل الله 
تعاىل ناجحا عىل كافة األصعدة ومنها ما يتعلق بالخدمات الصحية،  حيث 
تمكنت الوزارة من تنفيذ الخطة السنوية للحج بنجاح كبري، والتي تركزت 
عىل مفهوم العمل الجماعي املشرتك ليس فقط داخل حدود الوزارة وإنما 
بالتنسـيق الكامل مع الجهات األخرى ذات العالقة،  واسـتعانت الوزارة  
يف ذلك بخرباتها املرتاكمة عرب السـنوات املاضية يف مجال طب الحشـود،  
وأكثر من تسعة عرش ألف وستمائة  فرد من منسوبيها تم تفريغهم تماما 
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لخدمة الحجيج ،  بزيادة مقدارها ألف وستمائة وخمسني فردا عن موسم 
حج عام 1430 هـ،  وقد قاموا جميعا عىل خدمة حوايل ثالثة ماليني حاج 
أدوا فريضة الحج لذلك العام،   وارتفع عدد األطباء السعوديني املشاركني 
ضمن القـوى البرشية التابعة لـوزارة الصحـة إىل )1157( صعودا من 
)631( يف موسـم حـج 1430 هــ،  كمـا ازدادت إعداد القـوى العاملة 
الزائرة من غري السـعوديني من )245( استشـاري وأخصائي يف موسـم 
حج 1430هـ إىل )318(،  وبذلك تم انجاز موسم حج خال من األمراض 
املعديـة والوبائية،   وتقديم الخدمات العالجية التي بدأت بالرعاية األولية 
وانتهت بخدمات الرعاية الصحية املتخصصة والدقيقة. وقد دلت املؤرشات 
اإلحصائية الصحية ملوسـم حج عام 1431هـ إىل زيـادة أعداد مراجعي 
العيادات الخارجية ومراجعي أقسـام الطوارئ بمستشفيات الوزارة عن 
العـام الذي سـبقه )19٫8% و12٫4% عىل التوايل( وكذلـك ارتفاع حاالت 
التنويم بنسبة 42٫5% عن موسم حج عام 1430هـ،  ولتلبية هذا الطلب 
املتزايد قامـت الوزارة يف املقابل بتطبيق الخطة املعدة سـلفاً فيما يتعلق 

بالخدمات العالجية واالسعافية الطارئة والتي اشتملت عىل:

اخلدمات الوقائية

اإلج��راءات الوقائية للحجي��ج القادمني من 
خارج اململكة

تم تطبيق االشرتاطات الصحية لهذا املوسم 1431 هـ عىل جميع الحجاج 
القادمـني )بعد إرسـالها ملقـام وزارة الخارجية لتعميمها عىل سـفارات 
وممثليات خادم الحرمني الرشيفني ومن ثم إبالغها لوزارة الحج والوزارات 
املعنيـة(، ويتم التأكيد عىل الدول التي يفـد منها الحجاج بأهمية االلتزام 
باالشـرتاطات الصحية وبلقاح الحمى املخية الشـوكية الرباعي للقادمني 
مـن بلدانهم للعمـرة والحج. وكاملتبع تـويص وزارة الصحة السـعودية 
كل قادم للحـج أو العمرة بالتطعيم بلقاح األنفلونزا املوسـمي خصوصاً 
املصابني بأمـراض مزمنة )أمراض القلب، أمراض الكيل، أمراض الجهاز 
التنفيس، أمراض األعصاب، مرض السكري،  مريض نقص املناعة الخلقي 
واملكتسبة، األمراض االستقالبية، والحوامل،  وذوي السمنة املفرطة وذلك 
باإلضافـة إىل التطعيم ضد الحمى الصفراء للقادمـني من الدول املوبوءة 

بهذا املرض.
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 ونظراً الستمرار التطورات الوبائية ملرض شلل األطفال يف عدد من الدول 
األفريقية واألسـيوية فقد تم التأكيد يف االشرتاطات الصحية عىل رضورة 
تطعيـم القادمني من الدول املوبوءة أو التي سـجل بها املرض خالل هذا 
العام وتقديم ما يثبت تطعيمهم بلقاح شلل األطفال الفموي قبل قدومهم 

بستة أسابيع للفئة العمرية دون الخامسة عرش.

اإلجراءات الوقائية داخل اململكة
تتلخص اإلجـراءات الوقائية التي تمـت ضمن برنامج الحـج لهذا العام 

1431 هـ فيما ييل: 

التوصيـة بالتطعيم بلقـاح األنفلونزا املوسـمي خصوصـاً املصابني   -
بأمـراض مزمنـة )أمراض القلـب، أمـراض الكيل، أمـراض الجهاز 
التنفـيس، أمراض األعصاب، مرض السـكري،  مـريض نقص املناعة 
الخلقي واملكتسـبة، األمراض االستقالبية(، والحوامل،  وذوي السمنة 

املفرطة.

تنفيـذ حمالت تطعيـم بلقاح الحمـى املخية الشـوكية الرباعي لغري   -
املطعمني خالل الثالث أعوام السابقة.. وقد بلغ عدد من تم تطعيمهم 
باللقاح الرباعي للحمى املخية الشـوكية بالعاصمة املقدسـة واملدينة 

املنورة )338٫175( شخصاً.

قيـام مديريات الشـئون الصحية باإلجـراءات الوقائيـة املطلوبة من   -
املواطنـني واملقيمـني الراغبـني يف الحـج واملكلفني بالعمـل يف املنافذ 

واملشاعر املقدسة من القطاعات املختلفة.

قيام مديريات الشـئون الصحية باإلجراءات الالزم اتخاذها يف  منافذ   -
دخـول الحجـاج املختلفة )برية، جويـة، بحرية( مـع تكثيف أعمال 

املراقبة الوبائية لألمراض املعدية يف مناطق الحج. 

توفـري اللقاح والعـالج الوقائي للحمى املخية الشـوكية ولقاح شـلل   -
األطفال الفموي:

تـم تطعيـم )43٫110( حاجـاً ضد الحمى املخية الشـوكية بنسـبة   -
)2٫4%( من إجمايل الحجاج القادمني.

تـم إعطـاء العـالج الوقائي ملـرض الحمـى املخيـة الشـوكية لعدد   -
)435٫530( حاج من عقار سربوفلوكساسـني بما نسـبته )%24٫5( 
مـن إجمايل عـدد الحجاج القادمني مـن دول الحـزام األفريقي وغري 
املطعمني من بقية الدول. وقد لوحظ اسـتمرار التحسـن يف مسـتوى 

التزام الدول بتطعيم حجاجها بلقاح الحمى الشوكية الرباعي.

تـم تطعيـم )463٫423( حاجـاً بما نسـبته )26٫1%( بلقاح شـلل   -
األطفـال الفموي من الدول املوبوءة باملـرض أو التي مازال الفريوس 

ينتقل بها.

املراقبة الصحية باملنافذ:
بلـغ إجمايل عدد الحجـاج القادمني عرب املنافذ املختلفـة )1٫774٫992( 
حاجاً منهم  )1٫644٫810(   حاجاً عرب املنافذ الجوية  بنسبة )%92٫7(، 
و)117٫268( حاجـاً عـرب املنافـذ الربية بنسـبة  )6٫6%( و)12٫914( 

حاجاً عرب املنافذ البحرية بنسبة )%0٫7(.

وتعتـرب مراكز املراقبـة الصحية يف منافذ دخول الحجـاج املختلفة الربية 
والجويـة والبحريـة والبالغ عددهـا )16( مركزاً هي خـط الدفاع األول 
لحمايـة حجاج بيت الله الحـرام واملواطنني من وفـادة األمراض املعدية 
واملحجريـة من خالل تطبيق عدد من االشـرتاطات واإلجـراءات الصحية 
عـىل القادمني بواسـطة الفرق الوقائيـة املكلفة بالعمل بهـذه املنافذ عىل 
مدار السـاعة طـوال فرتة توافد الحجـاج ومن هذا املنطلـق فقد تم عمل 

االستعدادات التالية: 

إعداد برنامج وقائي تم تنفيـذه يف جميع منافذ دخول الحجاج حيث   -
تم زيادة عدد املكلفني من كافة التخصصات لتقديم الخدمات الوقائية 

والعالجية أثناء قدوم الحجاج وكذلك عند عودتهم إىل أوطانهم.

توفري اللقاحات والعالج الوقائي وجميع املسـتلزمات الطبية واألدوية   -
اإلسعافية يف كافة املنافذ.
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تطبيـق الربنامـج الحاسـوبي إلدخال االسـتمارة املوحـدة لإلحصاء   -
اليومي للحجاج واإلجراءات الوقائية املقدمة لهم يف جميع املنافذ.

الرتص��د الوبائ��ي لألم��راض املس��تهدفة 
باحلج:

الحمى الشـوكية: تعترب الحمى الشـوكية ذات أوليـة قصوى من بني   -
األمراض املشـمولة باملراقبة الوبائية،  حيث يتم رفع درجة االشـتباه 
بها واستقصاء جميع الحاالت املشتبهة فوراُ وعىل مدار الساعة واتخاذ 

اإلجراءات الوقائية إنفاذاً إلسرتاتيجية احتواء الحاالت.

الحمى املخية الشـوكية النيسـريية: لم تسـجل أية حالة حمى مخية   -
شـوكيه يف العاصمة املقدسـة أو املدينة املنورة بحمد الله وهذا يعترب 
إنجاز متميزاً إذ أنه موسم الحج السابع عىل التوايل الذي لم تسجل به 

أية حالة.

الحمى الشـوكية أنواع أخرى: سجلت حالة واحدة  من األنواع األخرى   -
)E coli( يف مكة املكرمة وهي ملقيمة من الجنسـية األثيوبية وخرجت 

من املستشفي بحالة جيدة ولم تسجل أي حالة يف املدينة املنورة.

األم��راض الوبائية األخ��رى ذات األهمية يف 
موسم احلج

الكولريا: سـجلت حالة واحدة فقط لحاج نيجريي يف مكة املكرمة وتم   -
القيام بكافة اإلجراءات الوقائية ولم تسجل أي حالة يف املدينة املنورة.

الحميـات النزفية: تم تسـجيل )12( حالة لحمى الضنك منها يف مكة   -
املكرمة )5( سعوديني و)5( من حجاج باكستان. أما يف املدينة املنورة 
فقد تم تسـجيل حالتني واحدة ملقيم باكسـتاني واألخـرى لحاج من 

الجنسية الهندية وقد تم اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة حيالهم.  

مالريـا: تم تسـجيل )105( حاالت مالريا وافدة منهـا )43( حالة يف   -
مكة املكرمة و)62( حالة يف املدينة املنورة.

التسمم الغذائي
بالنسـبة للتسـمم الغذائي فلم تسـجل أي حالة بمنطقـة املدينة املنورة 
وسجل  )4( حوادث تسمم غذائي لـ )24( مصاب بمكة املكرمة،  وقد تم 
اتخـاذ اإلجراءات الفورية الالزمة حيالها حيث تم عالجهم وأخذت عينات 
منهـم ومن الطعام املشـتبه فيه للفحـص املخربي وخرجـوا جميعاً بعد 

تحسن حاالتهم. 

صحة البيئة 
مراقبة األطعمة: نظراً ألهمية الحد من األمراض املنقولة بالغذاء خالل   -
موسـم حج هذا العام 1431 هـ فقد تم التنسـيق مع وزارة الشئون 
البلدية والقروية لتوجيه املختصني لديها لتشديد الرقابة عىل املطاعم 
ومحـالت بيع األغذية بمناطق الحج والطرق املؤدية إليها والتأكيد من 
حصول العاملني عىل شهادات صحية وتكثيف التوعية الصحية يف هذا 

املجال.

مراقبة املياه: تمت مراقبة سالمة وتوفر االشرتاطات الصحية لخزانات   -
ومصـادر املياه باملرافق املختلفة وقياس نسـبة الكلـور وأخذ عينات 
لعمل الفحوصات الجرثومية والكيميائية للمياه للتأكد من صالحيتها 

لالستخدام.

هـذا وقد قامت فرق االسـتقصاء الوبائـي يف كل مكة املكرمـة واملدينة 
املنورة باملهام التالية:

يف مخترب الصحة العامة بالعاصمة املقدسة  •

تم فحـص )4٫090( عينة مـن األغذية واملياه واملسـحات الحلقية 
والرشجيـة التي تم تجميعهـا من قبل فرق االسـتقصاء الوبائي 
وفرق صحة البيئة وتم اكتشاف )134( عينة إيجابية للملوثات.
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يف مخترب الصحة العامة باملدينة املنورة  •

تم فحـص )16٫964( عينة من األغذية واملياه واملسـحات الحلقية 
والرشجيـة التي تم تجميعهـا من قبل فرق االسـتقصاء الوبائي 

وفرق صحة البيئة وظهرت إيجابية )2٫360( عينة للملوثات.

مكافحة نواقل املرض
استكشاف البعوض البالغ والريقات  -

تم استكشـاف )4٫547( موقعـاً للبعوض البالغ منهـا )51( موقعاً 
إيجابيـاً و)7٫519( موقعـاً للريقات منهـا   )175( موقعاً إيجابياً يف 
مكة املكرمة واملشـاعر املقدسة..، وقد تم استكشاف )2٫969( موقعاً 
للبعـوض البالغ منها )55( موقعاً إيجابياً و)4٫302( موقعاً للريقات  
منهـا )38( موقعاً إيجابياً يف املدينة املنورة. وقد تم مكافحة البعوض 
بطوريـه البالغ والريقـي بالطـرق الكيميائية واملكافحـة امليكانيكية 

بغرض خفض كثافة البعوض والسيطرة عىل انتقال املرض.

مكافحة حمي الضنك:  -

تـم وضع مصايـد لجمع البعـوض البالغ وزعت داخـل الحرم املكي 
الرشيـف واملنطقـة املركزية حول الحـرم وأحياء العاصمة املقدسـة 

واملشاعر بكل من عرفات ومنى.

مكافحة العدوى 
 حرصـت الوزارة عىل تاليف حـدوث أي مصادر للعـدوى وتطبيق برامج 

مكافحة العدوى يف املستشفيات وأظهرت النتائج هذا املوسم ما ييل: 

تحسـن إجـراءات مكافحة العـدوى يف جميـع املستشـفيات مقارنة   -
باألعوام السابقة. 

تحسن درجة وعي العاملني من أطباء وتمريض عن إجراءات مكافحة   -
العدوى وتشخيص األمراض.

 النفايات الطبية
نظراً لتقديم الخدمات الطبية العالجية والوقائية للحجيج من خالل املرافق 
الصحية وما ينتج عن العمل باألقسـام املختلفـة باملرافق الصحية خالل 
موسـم الحج من مخلفات طبيـة )برشية- كيميائيـة – عضوية – أدوية 
طبيـة( أو مخلفات غري طبية فقـد حرصت الوزارة عىل إلـزام الرشكات 
املسـئولة عن الصيانة والنظافة العاملة باملرافـق الصحية بمناطق الحج 
واملشاعر املقدسة بإبرام عقود مع الرشكات املتخصصة يف مجال التخلص 
من النفايات الطبية بالطرق الفنية السليمة وحسب املعايري العاملية، أسوة 
بمـا هو معمول به يف املرافق الصحية عىل مدار العام ملنع حدوث أية آثار 
سـلبية قد تنتج عنها، وقامـت الجهات املختصة بالـوزارة بتنفيذ جوالت 
تفقدية عىل املرافق الصحية تم خاللها اإلطالع عىل سري خطوات التخلص 

اآلمن من النفايات الطبية وتسجيل املالحظات وإبالغها للمسئولني.
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اخلدمات العالجية

تشـغيل )137( مركزاً صحياً منها ما هو دائم ويعمل عىل مدار العام   -
ومنها ما هو موسمي يعمل خالل فرتة الحج عىل النحو التايل:

)27( مركزاً دائماً بالعاصمة املقدسة.  •

)9( مراكز موسـمية بالعاصمة املقدسـة )طريق مكة املكرمة –   •
املدينة املنورة(.

)4( مراكز صحية داخل الحرم املكي الرشيف.  •

)28( مركزاً صحياً بمنطقة املشاعر بمنى.  •

)6( مراكز صحية بمنطقة املشاعر بمزدلفة.  •

)46( مركزاً صحياً بمنطقة املشاعر بعرفات.  •

)5( مراكًز صحية  موسمية باملنطقة املركزية حول الحرم النبوي   •
الرشيف.

)2( مركز صحي عىل طريق الهجرة.  •

مركز صحي طريق املدينة – تبوك.  •

)4( مراكًز صحية طريق املدينة – الرياض.  •

)5( مراكًز صحية بمناطق سكن الحجاج.  •

بلغ إجمايل عدد املنومني بجميع مستشـفيات مكة املكرمة واملشـاعر   -
املقدسـة واملدينـة املنـورة )36٫490( مريضـاً خـالل الفـرتة مـن 
1-1431/12/15 هـ منهم )4٫403( حاجاً بمستشفيات العاصمة 
املقدسـة واملشـاعر، بينما تم تنويـم )3٫948( حاجاً بمستشـفيات 
منطقـة املدينـة املنـورة خـالل الفـرتة مـن 1431/11/1 هــ إىل 

1432/1/5هـ.

الخارجيـة ملستشـفيات  للعيـادات  املراجعـني  إجمـايل عـدد  بلـغ   -
العاصمة واملشـاعر املقدسـة )128٫248( مراجعاً خـالل الفرتة من 
1-1431/12/15هــ. بينمـا بلغ إجمايل عـدد املراجعني للعيادات 
الخارجية ملستشـفيات منطقـة املدينة املنـورة )276٫872( مراجعاً 
منهـم )41٫291( حاجـاً خالل الفـرتة مـن  1431/11/1 هـ إىل 

1432/1/5 هـ. 

بلـغ إجمايل عـدد املراجعـني للمراكز الصحيـة بالعاصمة املقدسـة   -
واملشاعر املقدسة )403٫863( مراجعاً.

بلـغ عدد املراجعني للمراكز الصحية العاملة يف موسـم الحج بمنطقة   -
املدينـة املنورة للفرتة مـن 1431/11/1 هــ إىل 5 /1432/1 هـ 

)406٫920( مراجعاً.  

بلغ إجمـايل عدد الوفيات من الحجاج بالعاصمة املقدسـة واملشـاعر   -
املقدسـة )475( حالـة وفـاة يف الفـرتة مـن  1431/12/15-1 
إضافة إىل )278( حالة وفـاة بمنطقة املدينة املنورة خالل الفرتة من 

1431/11/1 هـ إىل 5 /1432/1 هـ.

بلغـت الطاقة االسـتيعابية ألرسة املـرىض )3٫838( رسيـراً  بجميع   -
املرافق الصحية بمناطق الحج تقـدم الخدمات الصحية لحجاج بيت 

الله الحرام موزعة عىل النحو التايل: 

املنطقة
 عدد األرسة
األساسية

 قابلة للزيادة
بعدد

 أرسة عناية
مركزة

 العاصمة
املقدسة

1625133139

550144103منطقة منى

5303557منطقة عرفات

113316772املدينة املنورة

3838479371املجموع

تشـغيل قسـم أمراض وجراحة القلـب بمدينة امللك عبداللـه الطبية   -
بالعاصمة املقدسة، ودعم مستشفيات مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
واملدينـة املنورة بأكثر من )35( استشـاري وأخصائـي قلب وأوعية 
دموية و)25( فني قلب وتروية،  وإنشاء مركز تنسيق موحد الستقبال 
وتحويـل حاالت مـرىض القلب بالرسعـة املطلوبة وذلك باالسـتعانة 
بخدمات اإلسـعاف الطائر عند الحاجة لنقل الحاج من مستشـفيات 
عرفات ليخضع لعملية القسطرة القلبية ومن ثم تتم إعادته إىل عرفات 
إلتمام مناسك حجه، وكانت املحصلة النهائية هي  عمل)330( عملية 
قسطرة قلبية مقارنة بـ )183( عملية يف عام 1430هـ وإجراء )14( 
عمليـة قلب مفتـوح مقارنة ب )9( حـاالت يف السـابق،  وهذا كله يف 
النهاية سـاهم بشـكل كبري يف رسعة تشـخيص ونقل حاالت أمراض 
القلـب واألوعيـة الدمويـة، مما سـاعد كثـريا يف تخفيـف العبء عن 
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مستشفيات املشاعر والتقليل من نسبة الوفيات بني مرىض القلب من 
الحجاج.

وعىل صعيد الخدمات املقدمة ملرىض الفشـل الكلـوي، قامت الوزارة   -
بزيـادة اعداد أجهزة الغسـيل الكلوي يف املستشـفيات التابعة لها يف 
العاصمة املقدسة واملشاعر اثناء موسم حج عام 1431هـ، وتم إجراء 

غسيل كلوي ملئتني مريض.

ويف مجال خدمـات العناية املركزة خصصت الـوزارة أكثر من )70(   -
استشـاري وأخصائـي يف طب العنايـة املركزة، يسـاندهم فريق من 
)120( أخصائيا تنفسيا وطواقم تمريض متخصصة يف حاالت العناية 

الحرجة التخصصية.

ويف مجـال الخدمـات االسـعافية أثناء موسـم حج عـام 1431هـ،    -
خصصت الوزارة )33( طبيبا استشاريا وأخصائيا يف طب الطوارئ،  
يسـاندهم فريق من )75( ممرض وممرضة مـن ذوي الخربة يف هذا 
املجـال،  وتم تشـغيل )17( مركزا جديدا للطـوارئ  بجرس الجمرات 
بمنى وجبل الرحمة بعرفات،  كما تم تجهيز مهابط لإلسعاف الطائر 
الذي تقدمه هيئة الهالل األحمر السعودي  لنقل الحاالت االسعافية إىل 
مستشفيات املشاعر املقدسة ومنها إىل مستشفي النور التخصيص أو 
مدينـة امللك عبدالله الطبية يف مكة املكرمة عند الحاجة،  وقد تم إخالء 
ثالث حاالت باستخدام اإلسعاف الطائر،  إحداها كانت من مستشفى 
نمرة حيث تم نقل أول حالة عىل مسـتوى املشاعر واملريض موصول 

بجهاز التنفس الصناعي.

ويف مجـال املختربات وبنوك الدم،  شـهد حج عـام 1431 هـ إدخال   -
تقنيات متطورة وجديدة للكشـف عن األمراض الفريوسية من خالل 
التقسـيم الجيني لهـا والذي يمكن مختربات الـوزارة من تصنيف ما 
يزيد عن عرشة  آالف نوع من الفريوسـات بدقـة عالية،  كما تم ألول 
مرة افتتاح قسـم األحياء الدقيقة املهجرية يف مستشـفى منى الوادي 
للمسـاعدة يف رسعة إجراء فحوصات األمراض البكتريية والفريوسية 

وغريها.   
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