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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل،

ــّل   ــي« ُج ــاع الصح ــها »القط ــذ تأسيس ــة من ــالد المبارك ــذه الب ــت ه ــد أول لق

رعايتهــا وإهتمامهــا وأعطــت ودعمــت بســخاء للحفــاظ علــى صحــة وســالمة 

المواطــن وبنــاء أجيــال صحيــة ســليمة تواصــل مســيرة البنــاء والتطــور فــي 

بالدنــا الغاليــة، وتمثــل ثقــة القيــادة الكريمــة دافعــا لنــا وحافــزًا متجــددًا 

ــي  ــا الغال ــد مــن العطــاء والعمــل المتواصــل المخلــص لخدمــة وطنن لمزي

ومواصلــة مســيرة التقــدم والرقــي، تماشــيا مــع رؤيــة مملكتنــا الحبيبــة 

2030، حيــث تســعى وزارة الصحــة إلــى تنظيــم وتطويــر القطــاع الصحــي 

باإلضافــة إلــى حمايــة صحــة الفــرد، وذلــك مــن خــالل ضمــان ســهولة الحصــول 

علــى افضــل الخدمــات الصحيــة للمواطنيــن الكــرام، مــع الحــرص علــى 

التحســين المســتمر لجــودة تقديــم الرعايــة الصحية، باإلضافة إلى اســتدامة 

المــوارد الخاصــة بالــوزارة، مــع ضــرورة االلتــزام الكامــل لمنســوبي الــوزارة 

علــى  والتأكيــد  بالــوزارة،  الخاصــة  والتعليمــات  واألنظمــة  بالسياســات 
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النزاهــة واألمانــة وتجنــب التصرفــات المخالفــة ألخالقيــات المهنــة، كمــا لــن 

نغفــل جانــب المســاءلة فالــكل مســؤول عــن أعمالــه ونتائجهــا، وبفضــل من 

اهلل حققــت )وزارة الصحــة( خــالل الفتــرة الماضيــة العديــد مــن اإلنجــازات فــي 

قطاعاتهــا وخدماتهــا المقدمــة.

يطيــب لنــا أن نضــع بيــن أيديكــم إنجازاتنــا لعــام 2018م، وهــي نتــاج لجهــود 

وطاقــات بذلــت مــن قبــل جميــع الزمــالء والزميــالت العامليــن فــي وزارة 

الصحــة يــدًا بيــد وبــروح الفريــق الواحــد ُكٌل فــي مجــال تخصصه وفــي ميدانه.

ــا نعمــة اإلســالم،  ــر أن يديــم علــى بالدن وفــي الختــام أســأل المولــى القدي

ونعمــة األمــن واألمــان، والخيــر والرفــاه، وأن يحفــظ لنــا قائــد مســيرتها خــادم 

ــي عهــده  ــز وســمو ول ــد العزي ــن عب ــن الشــريفين الملــك ســلمان ب الحرمي

األميــن، عونــً وفخــرًا لهــذا الوطــن المعطــاء، وأن يســدد علــى دروب الخيــر 

والفــالح خطاهــم.

أخوكم

توفيق بن فوزان الربيعة
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رؤية الوزارة
 توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية

ـــا،  ـــذ قيامه ـــا من ـــرفت بحمله ـــي تش ـــالة الت ـــأداء الرس ـــة ب ـــة ملتزم إن وزارة الصح
والتـــي تقـــوم علـــى توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة بجميـــع مســـتوياتها، وتعزيـــز 
الصحـــة العامـــة، والوقايـــة مـــن األمـــراض، ووضـــع القوانيـــن واللوائـــح المنظمـــة 
للقطـــاع الصحـــي العـــام والخـــاص، ومراقبـــة أدائـــه، مـــع االهتمـــام بالجانـــب 

ــتثمار الصحـــي.  ــاالت االسـ البحثـــي والتدريـــب األكاديمـــي ومجـ

المريض أوال. •

العدالة. •

 المهنية. •

 الجودة. •

الرسالة

القيم

االمانة والشفافية. •

الفريق الواحد. •

 المبادرة واالنتاجية. •

الشراكة مع المجتمع. •
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ــة فقــد تجــاوز متوســط  ــرة ونوعي ــوزارة بجهــود منســوبيها إنجــازات كبي حققــت ال

األعمار في المملكة المعدل العالمي )70( عام ليصل إلى ) 74( عام كما انخفضت 

معــدالت وفيــات الرضــع بنســبة 96% وارتفعت معــدالت التطعيم 137% خــال 35 عاما.

 فــي ظــل معطيــات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة حاليــا ألكثــر مــن

31 مليــون نســمة مــن المواطنيــن والمقيميــن باإلضافــة إلــى تقديــم 

الخدمــة إلــى 18 مليــون زائــر ســنويا خال فترتي الحــج والعمرة فــإن ما بدأت 

بــه وزارة الصحــة مــن مبــادرات للتحــول الوطنــي فــي القطــاع الصحــي اصبــح 

ضــرورة حتميــة للتصــدي لكافــه التحديــات الراهنــة إلــى جانــب تطويــر 

الخدمــات المقدمــة.

وبدعــم مــن القيــادة الرشــيدة وضمــن برنامــج التحــول الوطنــي- احــد البرامــج 

الصحــي نظامنــا  تحويــل  يتــم   -2030 المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  فــي   التنفيذيــة 

لتحقيــق: تســهيل الحصــول علــى الخدمــة ) تقليــص أوقــات االنتظــار(، تعزيــز الجــودة 

ــادة الكفــاءة ) تحقيــق االســتفادة القصــوى ــة الوقائيــة والعاجيــة( وزي ــز الرعاي  ) تعزي

من الموارد المتاحة(.

مقدمة
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ويتم التحول من خال أربعة من األهداف اإلستراتيجية:

ū .تسهيل الحصول للخدمات الصحية

ū .تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

ū .تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

ū .تعزيز السالمة المرورية

الرعايــة  ونمــوذج  المؤسســي  التحــول   ( الصحــي  التحــول  برامــج  مــن  وعــدد )6(  

الصحيــة، برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة، مشــاركة القطــاع 

اإللكترونيــة(. والصحــة  العاملــة  القــوي  الحوكمــة،  الخــاص، 

ــادرات  ــز اإلســتراتيجية ، المب ــد مــن الركائ ــك البرنامــج العدي ويشــمل كذل

والمؤشــرات المســتهدفة القابلــة للقيــاس والممكنــة مــن  تحقيــق هــذه 

األهــداف اإلســتراتيجية.    

هــذا التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة  يتــم إعــداده ســنويًا بنــاءا علــى توجيــه المقــام 

الســامي الكريــم الــوارد فــي البرقيــة رقــم )7/ب/26345( وتاريــخ 1422/2/19هـــ والــذي 

ينــص فــي الفقــرة ثانيــًا )ترفــع الــوزارات والمؤسســات العامــة بمــا فيهــا الجامعــات 

واألجهــزة الحكوميــة األخــرى التقاريــر الســنوية التــي تعدهــا تنفيــذًا للمــادة )29( مــن 

ــغ  ــورى, ويبل ــس الش ــى مجل ــرة إل ــوان مباش ــا الدي ــوزراء ويحيله ــس ال ــام مجل نظ

الديــوان الجهــة التــي رفعــت التقريــر بالقــرارات التــي يصدرهــا مجلــس الشــورى 

بشــأنها لدراســتها(.
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نظــام مــن   )29( المــادة  متطلبــات  تحقيــق  هــو  التقريــر  إعــداد  مــن   الهــدف 

 مجلــس الــوزراء المشــار إليهــا بعاليــة ذلــك بإعــداد وثيقــة شــاملة تحتــوي علــى

 مــا قامــت بــه الــوزارة مــن إنجــاز خــال العــام المالــي الســابق مقارنــة بمــا تــم إنجــازه

في العام الذي سبقه.

يحتوي هذا التقرير على ) 7 ( أبواب هي:

10 ........................................................................................... الملخص التنفيذي 

19 ................................................................................. الباب االول: الجانب المالي 

الباب الثاني: المرافق الصحية والمشاريع اإلنشائية ....................................... 23

االباب الثالث: تنمية الموارد البشرية ................................................................ 43

65 ............................ الباب الرابع: انجازات المؤشرات اإلستراتيجية للعام 2018 

163 ..................................................................................... الباب الخامس: األبحاث 

175 .................................... الباب السادس: الخدمات الصحية خالل موسم الحج 

179 .................... الباب السابع: الصعوبات والتحديات واألولويات اإلستراتيجية  

المرفقات على القرص المدمج
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74%نسبة السعودة بالوزارة

75%نسبة الوظائف  المشغولة

18%نسبة الوظائف المحجوزة

7%نسبة الوظائف الشاغرة

 المعتمد بالميزانية
النسبةالمنصرف الفعليبعد التعديل

89,991,516,50887,016,617,651%96,69

تم التشغيل
تم االستالم 

المبدئ
تم إعادة الطرحتم السحبجاري التنفيذجاري التحضير

1682441

المالية

المشاريع اإلنشائية

تنمية الموارد البشرية

عدد مشاريع المستشفيات واألبراج الطبية بمناطق المملكة )حسب حالة المشروع(:

الملخص التنفيذي
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اإليفاد

1,708أعداد الموفدين  مختلف الفئات 

1,293أعداد األطباء الموفدين    

االبتعاث

330إجمالي أعداد المبتعثين    

1,276المبتعثون على راس البعثة  بنهاية العام 2018م

برنامج طبيب سعودي تحت التدريب

عدد األطباء المستمرون ببرنامج طبيب سعودي تحت 

التدريب  
2,592

التعليم الطبي المستمر

عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر 
284,175)بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات(.   

التدريب بمراكز المحاكاة

المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعامل المحاكاة 
59,650بالمركز الرئيسي.  

 المشاركات التدريبية الخارجية والمؤتمرات

 اجمالي عدد المتدربين في الدورات والمشاركين في 
249المؤتمرات الخارجية

التدريب واالبتعاث العام 2018م
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المبادرات

نسبة  اكتمال المبادرةالمبادرة

  15%  من المستهدف 19%تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية األولية

  44%  من المستهدف 48%اصاح واعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية األولية في وزارة 
  6% من المستهدف 24%الصحة

  46% من المستهدف 46%المركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية

 24%  من المستهدف 38%تحسين أداء المستشفيات والمراكز المتخصصة

 33% من المستهدف 33%تخطيط القوى العاملة

  2%  من المستهدف 37%التوسع في تغطية الخدمات التخصصية  

التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة                
)التأهيل الطبي، الرعاية المديدة، والرعاية الصحية 

المنزلية، ومراكز ايواء المرضى النفسيين(.
  5% من المستهدف %16

  45%   من المستهدف 48%رفع ودعم الخدمات الطبية االسعافية

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة 
  26%   من المستهدف 36%وجودة تلك الخدمات

تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية 
القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة االستيعابية 

الكاملة.
  45% من المستهدف %48

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة 
  26% من المستهدف 36%وجودة تلك الخدمات

استراتيجية  المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض 
  10% من المستهدف 12%المهن الصحية

تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية لمطابقة 
 CBAHI 9% من المستهدف 30%المعايير الوطنية للجودة وسامة المرضى  

ضمان توفير معايير السامة األساسية في المرافق 
  45.5 من المستهدف 47%الصحية واجراء اإلصاحات الطارئة

100%المركز السعودي لسامة المرضي

 65%  من المستهدف 66%نموذج الرعاية الصحية الحديث
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نسبة  اكتمال المبادرةالمبادرة

 25% من المستهدف 55%الرفع من مهارات مقدمي الخدمة االسعافية

  40%تجربة المريض 

  31.03%  من المستهدف 31%الصحة اإللكترونية

  50%  من المستهدف 50%حوكمة القطاع الصحي

  50.25% من المستهدف 51.95%برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

  20% من المستهدف 20%المشاركة المجتمعية 

تحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين 
100%الصحي في مرافق وزارة الصحة

 16% من المستهدف 48%برنامج حصن

85.5% من المستهدف 87.5%المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها

  1% من المستهدف 22%االستعداد للطوارئ الصحية

Pre-) تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى
)Hospital Care

  5%  من المستهدف %10

إنشاء وتشغيل األمانة العامة للجنة الوزارية لسامة 
57.5% من المستهدف 57.5%الطرق
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األبحاث بوزارة الصحة

1,789 عدد المشاريع البحثية بوزارة الصحة

القوى العاملة بالحج

22,501مجموع القوي العاملة الصحية العاملة بالحج

اإلجراءات الصحية

1,795,407عدد الحجاج الذين تم خدمتهم باإلجراءات الصحية

تجهيزات المرافق الصحية بحج العام 1439هـ

 مجموع المرافق الصحية -مستشفيات ومراكز صحية
168) دائمة وموسمية(  التي تم تجهيزها بموسم الخج

األبحاث

الخدمات الصحية بالحج
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ــق  ــداف وف ــق األه ــومة لتحقي ــات المرس ــذ السياس ــى تنفي ــة عل ــت وزارة الصح عمل

االســتراتيجيات الموضوعــة مــن خــال االســتفادة مــن االعتمــادات الماليــة لإلنفــاق 

ــم الخدمــات الصحيــة  ــر المرافــق الصحيــة القائمــة والتوســع فــي تقدي علــى تطوي

ــواء  ــة س ــات الصحي ــن الخدم ــع م ــراد المجتم ــة أف ــات كاف ــة احتياج ــدة ولتلبي الجدي

كانــت توعويــة أو وقائيــة أو عاجيــة وذلــك لمواكبــة الزيــادة فــي النمــو الســكاني 

ــي. ــدم الطب ــاري والتق ــع الحض والتوس

* ملحوظة: التقرير المالي صادر بتاريخ 1440/8/30هـ  

الميزانية

  مقارنة المعتمد  بالميزانية ) بعد التعديل( مع المنصرف الفعلي لألعوام 38/1439هـ 

2017-م ، 39/1440هـ - 2018م ) بالرياالت( :

 العام المالي 39/1440هـ العام المالي 38/1439هـ

المعتمد 
بالميزانية بعد 

التعديل

المنصرف 
النسبةالفعلي

المعتمد 
بالميزانية بعد 

التعديل

المنصرف 
النسبةالفعلي

83,766,424,77078,959,306,078,2994,26%89,991,516,50887,016,617,651 96,69%
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* ملحوظة: التقرير المالي صادر بتاريخ 1440/8/30هـ  

* ملحوظة: التقرير المالي صادر بتاريخ 1440/8/30هـ  

موقف الصرف للعام المالي 1440/39هـ - 2018م

االعتماد قبل 
التعديل   

االعتماد بعد 
المتبقيالنسبةالمنصرفالتعديل

النسب اإلجمالية  
704,807,120 98,61%47,284,457,00050,863,960,27450,159,153,154لتعويضات العاملين

النسب اإلجمالية 
الستخدام السلع 

والخدمات
12,297,089,00026,831,360,81924,849,232,540%92,611,982,128,279

 النسب اإلجمالية 
 468,798,383 -106,63%3,270,153,0007,069,214,0907,538,012,474للمنافع االجتماعية

النسب اإلجمالية 
6,522,006-104,32%115,834,000151,072,021157,594,027للمصروفات األخرى

النسب اإلجمالية لألصول 
763,283,848 84,96%1,329,731,0005,075,909,3024,312,625,454غير المالية

96,692,974,898,857%64,197,264,00089,991,516,50887,016,617,651إجمالي الميزانية

موقف الصرف للعام المالي 1440/39هـ - 2018م

االعتماد قبل البرامج والمشاريع
التعديل

االعتماد بعد 
المتبقيالنسبةالمنصرفالتعديل

النسب اإلجمالية 
383,845,083 98,92%23,740,788,00035,503,512,55935,119,667,476للنفقات على البرامج

النسب اإلجمالية 
73,912,203,097,153%1,613,473,0008,443,783,5566,240,686,402للنفقات على المشاريع

مجموع النفقات على 
94,112,586,942,236%25,354,261,00043,947,296,11641,360,353,879البرامج والمشاريع

 نصيب الفرد من الناتج المحلي و النسبة  للعام المالي
 1440/39هـ - 2018 م :

السنةالمؤشر
نصيب الفرد  من الناتج  المحلي اإلجمالي 

23,4182018بالدوالر األمريكي

النسبة المئوية لاعتمادات المالية لوزارة 
6.572018%الصحة بالنسبة إلجمالي ميزانية الدولة
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المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية

المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية

المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية



الباب الثاني

المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية

المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية

المرافق الصحية
والمشاريع ا�نشائية
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تهتــم الــوزارة  بتوفيــر مرافــق صحيــة أفضــل مــن خــال مراكــز الرعايــة الصحيــة 

األوليــة وتوفيــر خدماتهــا فــي جميــع المناطــق النائيــة والطرفيــة بمــا يحقــق وصــول 

الخدمــات الصحيــة للجميــع. كمــا تهتــم أيضــا بتقديــم الخدمــات الصحيــة العاجيــة 

بالمستشــفيات والمراكــز التخصصيــة الكبــرى والمــدن الطبيــة للمراجعيــن فــي 

المــدن الرئيســية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة وتعمــل علــى تجهيــز كل هــذه 

المرافــق بصــورة حديثــة ومتطــورة وتمكينهــا مــن  تقديــم خدمــات صحيــة شــاملة 

ومتكاملــة  مــن خــال اســتخدام البيانــات والتقنيــات الحديثــة.   كذلك تعمــل الوزارة 

من خال التخطيط االستراتيجي المبني على اسس علمية على انشاء العديد من 

المشــاريع االنشــائية المختلفــة الحاليــة والمســتقبلية لتحقيــق االهــداف المرجــوة 

ونيــل ثقــة المواطــن فــي تقديم خدمات صحيــة ذات جودة عالية وبصورة مســتديمة 

تحقيقــا لألهــداف اإلســتراتيجية الموضوعــة.

وضعــت الــوزارة مــن خــال برنامج التحــول الوطنــي 2020 العديد مــن المبادرات 

التــي تســاهم فــي تطويــر  البنيــة التحتيــة للمرافــق الصحيــة معتمــدة فــي 

ذلــك علــى الركائــز اإلســتراتيجية )االرتقاء بالبنيــة التحتية والقدرة االســتيعابية 

للصحــة - وخدمــات صحيــة فــي متنــاول الجميع(.

   ومن أهم هذه المبادرات:    
إصاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية.• 

تحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.• 

تلــك •  وجــودة  ســرعة  لضمــان  والطــوارئ  المركــزة  العنايــة  أقســام  تطويــر 

الخدمــات.

التوســع فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة الممتــدة )التأهيــل الطبــي والرعايــة • 

النفســيين(. للمرضــى  إيــواء  ومراكــز  المنزليــة  الصحيــة  والرعايــة  المديــدة 

التوسع في تغطية الخدمات التخصصية.• 

المرافق الصحية 
والمشاريع اإلنشائية
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المنطقة
السعة السريرية

اإلجمالي500<50100-51200-101300-201400-301500-401≥

18513812249الرياض

211303010مكة المكرمة

142302113جدة

1101102116الطائف

933201119المدينة المنورة

1004302019القصيم

1041022120الشرقية

241101110األحساء

40120007حفر الباطن

775001020عسير

41101007 بيشة

352101012تبوك

802111013حائل

 الحدود
422110010الشمالية

1046001021جازان

423010010نجران

440020010الباحة

31320009الجوف

20110004القريات

31100005القنفذة

1194853299197284المجموع

مستشفيات وزارة الصحة حسب السعة السريرية والمنطقة للعام 1439هـ )2018م(

المرافق الصحية القائمة والسعة السريرية بنهاية 
العام 2018 حسب المناطق:    
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المنطقة
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477937477937477937498337498337الرياض

102622102664102664102694102694مكة المكرمة

132993143203133091133091133091جدة

142415132240132240152590162640الطائف

202768202818202818192768192768المدينة المنورة

182754182809182809192859192859القصيم

183256183256183256203356203356الشرقية

10185510190510190591855101955األحساء

7100071000710007100071000حفر الباطن

202280202280202330202330202330عسير

77707770777077707770 بيشة

111170111220111770121820121820تبوك

121175121175121175121290131790حائل

 الحدود
810109131091310101360101360الشمالية

212050212225212225212225212225جازان

101150111200111200111350101300نجران

101125101165101165101165101165الباحة

8128081280913309133091330الجوف

44904490449044904490القريات

22004350435054005400القنفذة

27040,30027441,29727441,83528243,08028443,680المجموع

المستشفيات واألسرة بوزارة الصحة حسب المنطقة في األعوام الخمسة األخيرة



27التقرير السنوي لوزارة الصحة 1439-1440هـ  |
2018

المنطقة

ية
عا

ز ر
ك

مر
ية

ول
ة أ

حي
ص

ى
شف

ست
م

ب
قل

ز 
ك

مر

م
ورا

ز أ
ك

مر

ي
كر

س
ز 

ك
مر

ة 
حد

/و
كز

مر
ي

لو
ك

ل 
سي

غ

ب
ط

ز 
ك

مر
ان

سن
أ

ل
هي

 تأ
كز

مر
ي

طب

ي/
كز

مر
ر 

تب
خ

"م
 

ي"
م

لي
إق

ة 
حي

ص
ة 

قب
را

 م
كز

مر
فذ

نا
م

بال
ة 

ئي
قا

و

ة 
ح

اف
ك

 م
دة

يا
ع

ن
خي

تد
ال

ب
ط

ز 
ك

مر
ي

رع
ش

44749114373111721الرياض

 مكة
851011373110241المكرمة

951300583113571جدة

12116002101011181الطائف

 المدينة
15919102143015361المنورة

18319113195100111القصيم

14320112162116501الشرقية

721010261100191األحساء

40700141011121حفر الباطن

25420002185211371عسير

85700141100131 بيشة

961200181004221تبوك

11113101101110151حائل

 الحدود
481010353111141الشمالية

17021002141102291جازان

681010172112201نجران

1081010172010161الباحة

43910162100151الجوف

1940011101161القريات

4350013100081القنفذة

2390284114392044214132849420المجموع

مجمل المرافق الصحية بوزارة الصحة حسب المنطقة عام 1439هـ )2018م(.
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1439-1440هـ

0 1 2 3 4 5 6

ضايرلا

ةكم

ةيقرشلا

ةنيدملا

لئاح

ميصقلا

كوبت

دودحلا

ريسع

فوجلا

ةحابلا

نازاج

نارجن

حرطلا دادعإ مت بحسلا مت ذيفنتلا يراج زيهجتاا يراج يئادتبالا مالتسالا مت ليغشتلا مت

أوالً: المستشفيات واألبراج الطبية

  عدد مشاريع المستشفيات واألبراج الطبية بمناطق المملكة
)حسب حالة المشروع(

تم إعداد الطرح تم السحب جاري التنفيذ جاري ااتجهيز  تم االستام
االبتدائي تم التشغيل

0 0 3 0 2 0 الرياض
0 0 3 1 1 0 مكة
1 1 2 3 0 0 الشرقية
0 0 1 0 1 0 المدينة
0 1 0 1 1 1 حائل
0 1 3 1 0 0 القصيم
0 0 1 0 0 0 تبوك
0 0 1 0 1 0 الحدود
0 0 4 2 0 0 عسير
0 1 0 0 0 0 الجوف
0 0 1 0 0 0 الباحة
0 0 5 0 0 0 جازان
0 0 0 0 0 0 نجران

عدد مشاريع المستشفيات واالبراج الطبية بمناطق المملكة )حسب حالة المشروع(
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مشاريع تم تشغيلها خالل عام 1439- 1440هـ  2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

500 سريرمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل1حائل

500 سرير1المجموع

 المشاريع التي تم إستالمها ابتدائيٍا خالل عام 1439-1440هـ  -  2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

2الرياض
200 سرير برج للطوارئ بمستشفى االيمان

300 سرير مستشفى شمال الرياض

200 سرير برج طبي بمستشفى الوالدة واألطفال بحائل1حائل

100 سريرمستشفى الليث1مكة المكرمة

500 سريرمستشفى المدينة المنورة التخصصي1المدينة المنورة

300 سريربرج طبي بمستشفى عرعر المركزي 1الحدود الشمالية 

1600 سرير6المجموع

المشاريع الجاري تجهيزها خالل عام 1439-1440هـ -  2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

3الشرقية

مستشفى األمير محمد بن فهد لألمراض 
100 سريرالوراثية بالقطيف

100 سريرمستشفى العمران

200 سرير مستشفى الملك فيصل باألحساء 

50 سريرمستشفى المحاني العام بالطائف1مكة المكرمة 

100 سريرمستشفى عيون الجواء1القصيم

200 سريرمستشفى الصحة النفسية بحائل 1حائل

2عسير 
100 سرير مستشفى سبت العايا ببلقرن

100 سريرمستشفى الوالدة واألطفال ببيشة 

950 سرير 8المجموع
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 جدول المشاريع الجاري تنفيذها خالل عام 1439-1440هـ - 2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

200 سريربرج للطوارئ بمستشفى الملك سلمان1الرياض

2الشرقية
500 سريرمستشفى الخبر المركزي

100 سرير مستشفى عنك

3القصيم

300 سريرمستشفى بريدة مع السكن

200 سريرمستشفى النساء والوالدة واألطفال بعنيزة 

المركز الطبي التخصصي بمستشفى الملك 
200 سريرفهد ببريدة 

---القصيم

3مكة المكرمة

مستشفى الوالدة واألطفال بمجمع الملك 
400 سريرعبداهلل الطبي بجدة 

100 سريرمستشفى مكة المكرمة العام

مستشفى الجموم

500 سريرمستشفى الميقات بالمدينة المنورة 1المدينة المنورة

300 سرير--الجوف

-برج طبي بمستشفى الوالدة واألطفال برفحاء1الحدود الشمالية

100 سريرمستشفى الوالدة واألطفال بتبوك1تبوك

200  سريرمستشفى المخواة1الباحة

4عسير

200 سريرمستشفى ظهران الجنوب في عسير 

200 سريرمستشفى رجال ألمع مع السكن 

200 سريرمستشفى الصحة النفسية بأبها 

مستشفى خميس مشيط المركزي مع 
400 سريرالسكن 

5جازان

300 سريرالمستشفى التخصصي بجازان

مستشفى النساء والوالدة في جازان مع 
500 سريرالسكن

300 سريرمستشفى الدرب مع السكن 

إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان 
200 سريرالعام

200 سريرمستشفى العارضة

50 سرير--نجران

5650 سرير22المجموع
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المشاريع التي تم سحبها خالل عام 1439-1440هـ - 2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

2الرياض
150 سريرمستشفى حوطة سدير

50 سريرمستشفى رمـــــاح

100 سريرمستشفى بقيق1الشرقية

200 سريرمستشفى الوالدة واألطفال بالرس1القصيم 

مشروع إنشاء مستشفى حائل العام مع 1حائل
300سريرالسكن

مشروع إنشاء مستشفى النساء والوالدة في 1الجوف
300 سريرسكاكا

1100 سرير6المجموع

المشاريع التي تم طرحها بعد السحب عام 1439-1440هـ - 2018

المنطقة
المستشفى

عدد األسرة
اسم المستشفىالعدد

مشروع إنشاء مستشفى النساء والوالدة 1الشرقية
300 سريربالقطيف

300 سرير1المجموع
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1439-1440هـ

ثانيًا: مشاريع إسكان العاملين بمناطق المملكة 
مشاريع إسكان العاملين بمناطق المملكة الجاري تنفيذها  2018

عدد المشاريع المنطقةعدد المشاريع المنطقة

1عسير3الرياض

2تبوك1مكة المكرمة

1الجوف3الشرقية

1الباحة2المدينة المنورة

4جازان1حائل

-نجران-القصيم

2الحدود الشمالية

21 مشروعاإلجمالي

خريطة مشاريع إسكان العاملين بمناطق المملكة الجاري تنفيذها  2018
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1
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1

1

1
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2

2

الرياض

الحدود
الشمالية

القصيم

حائل

الجوف

تبوك

الشرقية

نجران

عسير
الباحة

جازان

مكة

المدينة
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ثالثًا: المراكز المتخصصة
مشاريع المراكز المتخصصة الجاري تنفيذها  2018

أسماء المراكزالمنطقة

إنشاء وتجهيز المختبر اإلقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالرياض الرياض
مع اإلشراف

إنشاء وتجهيز وتأثيث بنك دم بجدة مع اإلشرافمكة المكرمة

الشرقية

مبنى الطوارئ والحوادث بمجمع الدمام الطبي

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في حفر الباطن

إنشاء وتجهيز وتأثيث بنك دم بحفر الباطن مع اإلشراف

المدينة المنورة
إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد

مبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ بمستشفى ينبع العام

حائل
إنشاء مركز طب األسنان بحائل 50 عيادة

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك خالد بحائل

إنشاء وتجهيز المختبر اإلقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالجوفالجوف

إنشاء وتجهيز وتأثيث مركز طب األسنان بالباحةالباحة

جازان
إنشاء وتجهيز وتأثيث مختبر إقليمي وبنك دم ومركز سموم بجازان

المركز الوطني لنواقل األمراض
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رابعًا: مراكز الرعاية الصحية األولية
 مراكز الرعاية الصحية األولية التي تم إنهاؤها خالل عام 1439-1440هـ -  2018

عدد المراكزالمنطقةعدد المراكزالمنطقة

42عسير6الرياض

-تبوك39مكة المكرمة

-الجوف12الشرقية

3الباحة10المدينة المنورة

2جازان-حائل

6نجران11القصيم

-الحدود الشمالية

131 مركزاإلجمالي

خريطة مراكز الرعاية الصحية األولية التي تم إنهاؤها خال عام 1439-1440هـ: 2018
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خريطة مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري تنفيذها خال عام 1439-1440هـ:

مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري تنفيذها خالل عام 1439-1440هـ 

عدد المراكزالمنطقةعدد المراكزالمنطقة

35عسير71الرياض

-تبوك7مكة المكرمة

2الجوف14الشرقية

18الباحة37المدينة المنورة

19جازان18حائل

-نجران24القصيم

10الحدود الشمالية

255 مركزاإلجمالي
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مراكز الرعاية الصحية األولية المستقبلية والتي سيتم طرحها بعد اعتماد الهوية 
الجديدة  2018

عدد المراكزالمنطقةعدد المراكزالمنطقة

56عسير99الرياض

8تبوك56مكة المكرمة

4الجوف48الشرقية

12الباحة30المدينة المنورة

23جازان11حائل

2نجران13القصيم

4الحدود الشمالية

366 مركزاإلجمالي

 خريطة  مراكز الرعاية الصحية األولية المستقبلية والتي سيتم طرحها بعد اعتماد
الهوية الجديدة 2018

99

2

13

48

23

56

56

11

12

4

30

4

8

الرياض

الحدود
الشمالية

القصيم

حائل

الجوف

تبوك

الشرقية

نجران

عسير
الباحة

جازان

مكة

المدينة



37التقرير السنوي لوزارة الصحة 1439-1440هـ  |
2018

  حصص المناطق من مراكز الرعاية الصحية األولية وحالة المراكز الصحية

في جميع مناطق المملكة 2018

الرياض

الحدود
الشمالية

القصيم

حائل

الجوف

تبوك

الشرقية

نجران

عسير

جازان

مكة

المدينة

الباحة
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37
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4

81
18
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11
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331
71
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99
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0

48
2

231
35

140
56

مستقبليجاري التنفيذمنتهيحصة المنطقة
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 المشاريع االنشائية للمدن الطبية بالمنطقة الغربية 2018

اسم المدينة المنطقة
الطبية

السعة وصف المدينة الطبية
مالحظاتالسريرية

الغربية

مدينة الملك 
عبد اهلل 
 الطبية
بمكة

500المستشفى التخصصي

جاري دراسة 
االحتياج 
الفعلي 
للمدينة 
الطبية 
ودراسة 

مشاركة 
القطاع 

الخاص في 
التنفيذ 

والتشغيل.

150مركز للقلب

100مركز زراعة األعضاء

150مركز لألورام

150مركز للعلوم العصبية

200مستشفى نساء ووالدة وأطفال

100مستشفى العيون

150مستشفى تأهيلي

200 عيادةعيادات خارجية

-مختبر مركزي ألبحاث الحج

استكمال تجهيز الموقع العام ومبنى 
-الخدمات

-مبنى لإلدارة

-سكن للمدينة الطبية

1500اإلجمالي

 المشاريع االنشائية للمدن الطبية بالمنطقة الوسطى 2018

اسم المدينة المنطقة
الطبية

السعة وصف المدينة الطبية
مالحظاتالسريرية

المنطقة
الوسطى

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي
للعيون 
بالرياض

--مبنى لإلدارة والمؤتمرات

--سكن المستشفى

توسعة 
مدينة الملك 
فهد الطبية 

بالرياض

-250مركز لألورام

-350المركز الوطني للعلوم العصبية

-250مركز للقلب

--مركز أبحاث

--مبنى لإلدارة

--سكن للمدينة الطبية

850اإلجمالي

خامسًا: المشاريع االنشائية للمدن الطبية
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 المشاريع االنشائية للمدن الطبية بالمنطقة الشرقية 2018

اسم المدينة المنطقة
الطبية

السعة وصف المدينة الطبية
مالحظاتالسريرية

مدينة الملك الشرقية
خالد الطبية

600المستشفى التخصصي بالدمام

جاري دراسة 
االحتياج 
الفعلي 
للمدينة 
الطبية 
ودراسة 

مشاركة 
القطاع 

الخاص في 
التنفيذ 

والتشغيل.

200مركز زراعة األعضاء واألورام

200مركز للقلب

150مركز العلوم العصبية

200مستشفى الظهران التخصصي للعيون

150مستشفى تأهيلي

200 عيادةعيادات خارجية

-مركز أبحاث

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى 
-للخدمات

-مبنى لإلدارة والمؤتمرات

-سكن للمدينة الطبية

1500اإلجمالي

 المشاريع االنشائية للمدن الطبية بالمنطقة الشرقية 2018

اسم المدينة المنطقة
الطبية

السعة وصف المدينة الطبية
مالحظاتالسريرية

مدينة الملك الجنوبية
فيصل الطبية

تم اإلنتهاء 500المستشفى التخصص بعسير
من 

المرحلة 
األولى من 

المدينة 
الطبية، 
وجاري 
دراسة 
االحتياج 
الفعلي 

ليتم 
استكمال 

بقية 
مراحل 
المدينة 
الطبية 
وترسية 
المرحلة 
الثانية )أ(.

200مركز للقلب

200مركز العلوم العصبية

200مركز األورام

100مستشفى العيون

150مستشفى تأهيلي

200 عيادةعيادات خارجية

-مركز أبحاث

-مبنى لإلدارة والمؤتمرات

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى 
-للخدمات تشمل عمل نفق

-سكن للمدينة الطبية

1350اإلجمالي
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 المشاريع االنشائية للمدن الطبية بالمنطقة الشمالية وباقي مناطق المملكة 2018

اسم المدينة المنطقة
الطبية

السعة وصف المدينة الطبية
مالحظاتالسريرية

الشمالية

مدينه األمير 
محمد بن

عبد العزيز بن 
عبد الرحمن
آل سعود 

الطبية

مستشفى الملك عبد العزيز 
500التخصصي بالجوف

تم اإلنتهاء 
من 

المرحلة 
األولى من 

المدينة 
الطبية، 
وجاري 
دراسة 
االحتياج 
الفعلي 

ليتم 
استكمال 

بقية 
مراحل 
المدينة 
الطبية 
وترسيه 
المرحلة 
الثانية )أ(.

100مركز لألورام

100مركز للقلب

100مركز العلوم العصبية

100مستشفى العيون

100مستشفى تأهيلي

200 عيادةمبنى عيادات خارجية

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى 
-للخدمات

-مبنى لإلدارة والمؤتمرات

-سكن للمدينة الطبية

مناطق 
المملكة

العناية 
المركزة في  

6  مدن

الرياض ، جدة ، األحساء ، الدمام ، المدينة 
--المنورة ، عسير

1350اإلجمالي

6200اإلجمالي العام
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الباب الثالث

تنمية الموارد
البشرية

تنمية الموارد
البشرية

تنمية الموارد
البشرية



الباب الثالث

تنمية الموارد
البشرية

تنمية الموارد
البشرية

تنمية الموارد
البشرية
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  إنجازات الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية من
خال مؤشرات األداء للعام 2018م

البيان
المتحقق للعام    

)2017م(
المستهدف 

للعام )2018م(
المتحقق خال 
العام )2018م(

نسبة المتحقق 
إلى المستهدف

100%3.40%> 5% 5.2%نسبة التسرب الوظيفي

نسبة توفر الموارد البشرية المطلوبة 
حسب المعايير المعتمدة

%75%80%83%104

99%74%75%73%نسبة السعودة بالوزارة

 تســتهدف الــوزارة تنميــة ورفــع كفــاءة أداء المــوارد البشــرية والتقييــم المســتمر 

للطلــب واالحتيــاج  مــن القــوى العاملــة، يتــم ذلــك من خال وضــع وتنفيــذ العديد من 

المبــادرات واألهــداف اإلســتراتيجية  وصــوال  لتحقيــق رؤيــة المملكة 2030  

أهم اإلنجازات خال العام 2018:

الموارد البشرية

العــام  خــال  اإلنجــازات  أهــم 

 :2018

التوسع في التدريب والتطوير محليا وعالميا• 
الرفع من مهارات مقدمي الخدمة• 
زيادة الفعالية االكلينيكية• 

الركائز اإلستراتيجية

تخطيط القوى العاملة بالقطاع الصحي • 
المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن • 

الصحية
أهم المبادرات

تحسين القيمة المتحصلة من الخدمات الصحية• 
تسهيل الحصول علي الخدمات الصحية • 

األهداف اإلستراتيجية 
المرتبطة برؤية 2030
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العــام  خــال  اإلنجــازات  أهــم 

 :2018

140,968

67,677

ةيحصلا ةلماعلا ىوقلا

يدوعس يدوعس ريغ

68%

51,481

29

ةيراد�ا ةلماعلا ىوقلا

يدوعس يدوعس ريغ

100%

 نسب سعودة القوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الخدمة 
المدنية والتشغيل الذاتي

غير سعوديالفئة
النسبةالمجموعسعودي

68%140,96867,677208,645القوى العاملة الصحية

100%51,4812951,510القوى العاملة اإلدارية

74%192,44967,706260,155اإلجمالي

 نسب سعودة القوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية 
والتشغيل الذاتي

* ال يشمل المدن الطبية



|  التقرير السنوي لوزارة الصحة 46
2018

1439-1440هـ

3,503

159

ةلدايصلا

نييدوعسلا نييدوعسلا ريغ

3,533

584

نانس�ا ءابطأ

نييدوعسلا نييدوعسلا ريغ

63,362

2,891

ةدعاسملا ةيبطلا تائفلا

نييدوعسلا نييدوعسلا ريغ

12,755

27,604

ءابط�ا

نييدوعسلا نييدوعسلا ريغ

57,815

36,439

ضيرمتلا

نييدوعسلا نييدوعسلا ريغ

 نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي

غير السعوديينالفئة
نسبة اإلجماليالسعوديين

السعودة

32%12,75527,60440,359األطباء

86%3,5335844,117أطباء األسنان

96%3,5031593,662الصيادلة

61%57,81536,43994,254التمريض

96%63,3622,89166,253الفئات الطبية المساعدة

68%140,96867,677208,645اإلجمالي

 نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية
والتشغيل الذاتي

* ال يشمل المدن الطبية

%32

%61

%86

%96

%96
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إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول بالوزارة

الفئات

الباب االول

الوظائف 
المعتمدة

الوظائف الوظائف المشغولة
الشاغرة

الوظائف 
المحجوزة إناثذكورإجمالي

طبيب 
5,6013,1232,1639602,235256استشاري

11,4079,3756,8582,5171,297802طبيب نائب

طبيب 
22,90319,54212,3897,1531,0642,316مقيم

8,8452,5291,744785132643الصيادلة

69,73860,05316,94443,1091,7727,965التمريض

الفئات 
الطبية 

المساعدة
46,54743,33532,17911,1561,3647,494

مجموع 
الوظائف 
الصحية

165,041137,95772,27765,6807,86419,476

54,72240,78935,9184,87151813,508اإلداريين

219,763178,746108,19570,5518,38232,984اإلجمالي

إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول بالوزارة

75%

7%

18%

ةلوغشملا فئاظولا ةرغاشلا فئاظولا ةزوجحملا فئاظولا

178,746

8,382

32,984
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إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب الثالث بالوزارة

الفئات

الباب الثالث

الوظائف 
المعتمدة

الوظائف الوظائف المشغولة
الشاغرة

الوظائف 
المحجوزة إناثذكورإجمالي

طبيب 
4,5462,3721,9214511,765433استشاري

5,8544,3623,2961,066816729طبيب نائب

طبيب 
7,5245,7023,5102,1921,668213مقيم

4,2271,133617516169207الصيادلة

43,75234,2015,69728,5042,6797,799التمريض

الفئات 
الطبية 

المساعدة
25,13122,91817,2615,6571,3543,833

مجموع 
الوظائف 
الصحية

91,03470,68832,30238,3868,45113,214

14,33210,7218,7411,9802,4841,141اإلداريين

105,36681,40941,04340,36610,93514,355اإلجمالي

إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب الثالث بالوزارة

75%

7%

18%

ةلوغشملا فئاظولا ةرغاشلا فئاظولا ةزوجحملا فئاظولا
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مؤشرات الموارد الصحية

  المؤشر
 المعدالت لكل

 عشرة آالف
  نسمة

السنة

31.42018األطبـــــاء )شاماً أطباء األسنان(

5.02018أطباء األسنان

8.72018الصيادلة

55.22018التمريض

37.22018الفئات الطبية المساعدة

0.722018مراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة 

22.52018أسرة المستشفيات  بالمملكة )كل القطاعات(

13.12018أسرة مستشفيات وزارة الصحة

3.82018أسرة مستشفيات الجهات الحكومية األخرى

5.62018أسرة مستشفيات القطاع الخاص



التدريب واالبتعاثالتدريب واالبتعاثالتدريب واالبتعاث



التدريب واالبتعاثالتدريب واالبتعاثالتدريب واالبتعاث
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والتطويــر  االســتقطاب  خــال  مــن  البشــرية  المــوارد  تطويــر  الصحــة  وزارة  تبنــت 

المستمر للموارد البشرية، وقد تمثل ذلك في  اتخاذ اليات تنفيذ مشاريع مبادرات 

التحــول الوطنــي التــي تهــدف الــي زيــادة أعــداد متدربي الرعايــة الصحية الســعوديين 

ــادة إجمالــي عــدد مقاعــد التدريــب  وتحســين جــودة التدريــب مــع التركيــز علــى زي

لألطبــاء والتمريــض, ومــن هــذا المنطلــق فقــد نصــت رســالة الــوزارة علــى:

وقــد تبنــت الــوزارة  العديــد مــن األهــداف اإلســتراتيجية والمبــادرات فــي هــذا المجــال 

وتــم ربطهــا باألهــداف اإلســتراتيجية لرؤيــة المملكــة 2030.

 بنــاء كــوادر مؤهلــة وتنميــة مهــارات وقــدرات القــوى البشــرية العاملــة 
بــوزارة الصحــة مــن خــالل البرامــج التدريبيــة المتخصصــة وبرامــج االبتعــاث 

والخارجــي الداخلــي 

التدريب واالبتعاث

الركائز 

اإلستراتيجية

االرتباط برؤية 2030

أهم المبادرات

التوسع في التدريب والتطوير محليا وعالميا• 
الرفع من مهارات مقدمي الخدمة• 
زيادة الفعالية االكلينيكية• 

زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين • 
وتحسين تدريبهم.

المختبر التفاعلي )مركز التدريب التفاعلي(.• 
الترغيب ببعض المهن الصحية .• 

 تحسين القيمة المتحصلة من الخدمات الصحية• 
)جودة النتائج والخبرة والتكلفة(.

تسهيل الحصول علي الخدمات الصحية ) النطاق • 
الجغرافي، توفر الخدمات وتيسير االسعار(.
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المخرجات خال العام 2018:

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحيةالهدف االستراتيجي

التوسع في التدريب والتطوير محليا ودولياالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد األطباء السعوديين 

الملتحقين ببرامج التدريب
)ايفاد وابتعاث(

وصف المنجز

تم زيادة عدد االطباء  الملتحقين ببرامج 
االيفاد وابتعاث لتصل على 1397 مبتعث/

موفد خال العام 2018

بزيادة قدرها 43% عن العام 2017

المؤشر
اجمالي عدد الموفدين - مختلف 
الكوادر الصحية واالدارية )االيفاد 

الداخلي (

وصف المنجز

بلغ عدد الموفدين داخليا بمختلف الكوادر 
الصحية واإلدارية 1708 موفد بنهاية العام 

2018

بانخفاض قدره - 14% عن العام 2017

976
139743%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2018 2017

1992
1708-14%

1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

2018 2017

المؤشر
اجمالي عدد المبتعثين - 

مختلف الكوادر الصحية واالدارية  
)االبتعاث  الخارجي (

وصف المنجز

بلغ عدد المبتعثين في مختلف التخصصات 
الصحية واالدارية 330 مبتعث خال العام 2018 

زيادة اعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهمالمبادرة

مبادرة تهدف لسد احتياجات سوق العمل وفقا للتغيير المنشود في وصف المبادرة
النظام الصحي وتقليل االعتماد على الكفاءات الخارجية

0
330330%

0 50 100 150 200 250 300 350

2018 2017
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تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحيةالهدف االستراتيجي

التوسع في التدريب والتطوير محليا ودولياالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد ساعات التعليم الطبي 

المستمر )بديوان الوزارة 
والمناطق والمحافظات(

وصف المنجز

بلغ عدد ساعات التعليم الطبي المستمر 
22,926 ساعة تدريبية بنهاية العام 2018

بانخفاض قدرة 42% عن العام 2017

60585
59650-2%

59000 59200 59400 59600 59800 60000 60200 60400 60600 60800

2018 2017

عدد المتدربين بمراكز المهارات المؤشر
الفنية والمحاكاة

وصف المنجز

بلغ عدد المتدربين بمراكز المهارات الفنية 
والمحاكاة 59,650 متدربَا بنهاية العام 2018

بانخفاض قدرة 2% عن العام 2017

 المختبر التفاعلي )مركز التدريب التفاعلي(المبادرة

وصف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلنشاء مركز تدريب تفاعلي )محاكاة افتراضية(
ُمعتمد بمعايير عالمية لتدريب الكوادر الصحية بالعنايات المركزة، 

وذلك لتوحيد المعايير وتحسين جودة أداء الممارسين الصحيين 
المعنيين بالفشل العضوي وبرامج التبرع باألعضاء وزراعتها

39317
22926-42%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

2018 2017
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أعداد الموفدين وفق الدرجة العلمية ومجال الدراسة خال العام 2018م:

 علومالدرجة العلمية
 طبصيدلةتمريضادارية

بشري
 علوم
اإلجماليطبية

224004773بكالوريوس

1696628110دبلوم

3123111761215ماجستير

02731215101,255شهادة االختصاص

 شهادة االختصاص
00055055))تخصص دقيق

6243201,2931461,708اإلجمالي

اإليفاد الداخلي
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أعداد االطباء الموفدين خال العام 
)2018م( وفق التخصص

386طب االسرة

160الطب الباطني

114طب األطفال

63النساء والتوليد

54جراحة عامة

42العناية الحرجة )كبار(

36طب الطوارئ

29االشعة التشخيصية

28طب وقائي

20طب التخدير

19الطب النفسي

18جراحة عظام

17داء السكري

16مكافحة العدوى

15طب وجراحة العيون

14عاج الجذور وعصب االسنان

11استعاضة سنية

11إصاح االسنان

10تقويم االسنان

9الوبائيات الحقلي

8االمراض الجلدية

8الطب الشرعي

جراحة االنف واالذن والحنجرة 
8والعنق والراس والرقبة

7الطب المهني

7امراض وجراحة اللثة

7جراحة المسالك البولية

7طب االعصاب

7طب الطوارئ )اطفال(

العناية المركزة )اطفال حديثي 
6الوالدة(

جهاز هضمي وامراض 
6الكبد)كبار(

أعداد االطباء الموفدين خال العام 
)2018م( وفق التخصص

6طب االسرة والمجتمع

5امراض معدية )كبار(

5صدرية )كبار(

5طب اسنان األطفال

11التخدير

4الطب التلطيفي

4جراحة الثدي والغدد الصماء

4جراحة الفم والوجه والفكين

4طب أعصاب )اطفال(

4غدد صماء )كبار(

3األشعة الصوتية للقلب

3الصحة العامة

3الطب المهني والصحة المهنية

3العناية المركزة )اطفال(

3امراض الكلي )كبار(

3امراض دم )كبار(

3تخدير األطفال

3جراحة )اطفال(

3جراحة االوعية الدموية

جهاز هضمي وامراض الكبد 
3)اطفال(

3روماتيزم

3طب المجتمع

3قلب )كبار(

3علم األمراض السريري

2األشعة العصبية

الحساسية والمناعة السريرية 
2)اطفال(

2امراض السكري

2امراض كلى )اطفال(

2اورام )اطفال(

2تقويم األسنان
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أعداد االطباء الموفدين خال العام 
)2018م( وفق التخصص

2جراحة االنف واالذن والحنجرة

2جراحة التجميل والحروق

2جراحة المخ واالعصاب

2زراعة االسنان

طب الوراثة السريرية واعتال 
2التمثيل الغذائي

2علم االمراض التشريحي

2علم امراض الدم

2غدد صماء )اطفال(

2قلب االطفال

2طب األلم

1امراض معدية )اطفال(

أشعة الجهاز الهيكلي 
1العضلي

1إصاح األسنان

اضطرابات نمو وسلوك  
1االطفال

1األشعة التداخلية

1التخدير المناطقي

1السكتة الدماغيه

1الصحة العامة 

1الصرع وتخطيط الدماغ 

الطب الطبيعي و أعادة 
1التأهيل

الطب النفسي لألطفال 
1والمراهقين

1العناية المركزة )كبار(

امراض الشبكية والتهابات 
1العنبية

1امراض النوم

1تصوير الجسم باألشعة

1جراحة اإلصابات والحاالت الحرجة

1جراحة العظام

1جراحة العمود الفقري

أعداد االطباء الموفدين خال العام 
)2018م( وفق التخصص

حاالت الحمل الحرجة وطب 
1االجنة

زراعة نخاع العظام والخايا 
1الجذعية )كبار(

1صحة اسنان المجتمع

1طب االسنان

1طب امراض الفم

1طب المجتمع

1,293المجموع
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االبتعاث الخارجي:
أعداد المبتعثين وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية خال العام 2018م 

علوم طبية علوم اداريةطب بشريصيدلةتمريضالدرجة
اإلجماليتطبيقية

000077بكالوريوس

45122010152239ماجستير

00330033زمالة

تخصص 
005005دقيق

00440044تدريب

002002دكتوراه

451210410159330اإلجمالي

أعداد المبتعثين وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية خال العام 2018م

0

45

0 0 0 00

12

0 0 0 00

20

33

5

44

20

10

0 0 0 0
7

152

0 0 0 0
0

20

40

60

80

100
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140

160

سويرولاكب ريتسجام ةلامز قيقد صصخت بيردت هاروتكد

ضيرمت ةلديص يرشب بط ةيرادإ مولع ةيقيبطت ةيبط مولع
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 عدد المبتعثين الجدد في العام 2018م وفق الدولة والدرجة العلمية

اإلجمالي ماجستيرزمالةدكتوراهتدريبتخصص دقيقبكالوريوسالدولة

0117174  10استراليا

112 0 0 0 0السويد

02 2 0 0 0 0المانيا

1 0 0 10 0 0اليابان

2446 40 0 0أمريكا

125 110 0ايرلندا

211120130 60بريطانيا

1 00  10 0 0بلجيكا

3 0 0 30 0 0سنغافورة

2 0 0 110 0سويسرا

6 50 10 0 0فرنسا

25 60 190 0 0كندا

27 130 3110 0كوريا/ج 

145 0 0 0 0ماليزيا

11 00  00  0مصر

7544233239330اإلجمالي 

 المبتعثون على راس البعثة وفق الدولة والدرجة العلمية بنهاية العام 2018م

اإلجماليتدريبتخصص دقيقزمالةدكتوراهماجستيربكالوريوسالدولة

11724980117455المملكة المتحدة

14911411000274استراليا

00119190201ألمانيا

6930112105127أمريكا

0204233160كندا

0102216039كوريا الجنوبية

100297138فرنسا

017000017بلجيكا

030121016السويد

03032311سويسرا

0522009إيرلندا

0230207ماليزيا

0000505سنغافورة

0000224ايطاليا

0001113النمسا

0101002إسبانيا

0002002االردن

002002اليابان

0002002جنوب افريقيا

0100001التشيك

0010001هولندا

33642811127279501,276اإلجمالي
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263,806284,175

نيبردتملا ددع

2017 2018

التدريب:
 عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر )بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات( 

خال األعوام 2017-2018م

ساعات التعليم الطبي السنة
عدد المتدربينالمستمر المعتمدة

201739,317263,806م

201822,926284,175م

عدد المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعامل المحاكاة بالمركز الرئيسي والمناطق 
لألعوام 2017م – 2018م

اجمالي عدد المتدربين بمراكز المهارات ومعامل المحاكاةالسنة

201760,585م

201859,650م

 عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر )بديوان الوزارة والمناطق
والمحافظات( خال األعوام 2017-2018م

39,317

22,926

ةدمتعملا رمتسملا يبطلا ميلعتلا تاعاس

2017 2018
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60,58559,650

 تاراهملا زكارمب نيبردتملا ددع يلامجا
ةاكاحملا لماعمو

2017 2018

أعداد المتدربين في برنامج التدريب االداري المختلفة خال األعوام 2017م – 2018م

البيان
أعداد المتدربين

2018م2017م

 الدورات التدريبية بمعهد
2,3094,244االدارة العامة

برنامج اللغة االنجليزية 
7461للمبتعثين

برامج الهيئة السعودية 
7481للمحاسبين القانونيين

الجمعية السعودية 
255للمراجعين

 البرامج اإلعدادية بمعهد
077اإلدارة العام 

 عدد المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعامل المحاكاة بالمركز الرئيسي
والمناطق لألعوام 2017م – 2018م 
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أعداد المتدربين في برنامج التدريب االداري المختلفة خال األعوام 2017م – 2018م 

 أعداد المتدربين في برنامج التدريب االداري المختلفة ) الدورات الخارجية (
خال األعوام 2017م – 2018م

2018م2017مالبيان

26144دورات خارجية

40156حضور مؤتمرات خارجية

المشاركة بورقة عمل في 
1349مؤتمرات خارجية

74
81

نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا جمارب

2017 2018

74
61

نيثعتبملل ةيزيلجنالا ةغللا جمانرب

2017 2018

0

77

 ماعلا ةراد�ا دهعمب ةيدادع�ا جماربلا

2017 2018

2,309

4,244

ةماعلا ةرادالا دهعمب ةيبيردتلا تارودلا

2017 2018

25

5

نيعجارملل ةيدوعسلا ةيعمجلا

2017 2018
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13

49

ةيجراخ تارمتؤم يف لمع ةقروب ةكراشملا

2017 2018

 عدد المتدربين في الدورات والمشاركين في المؤتمرات الخارجية خال
األعوام 2017م-2018م

261

44

ةيجراخ تارود

2017 2018

40

156

ةيجراخ تارمتؤم روضح

2017 2018



الباب الرابع

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية



الباب الرابع

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية

إنجازات المؤشرات
االستراتيجية
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احتــوت رؤيــة المملكــة 2030 علــى العديــد مــن  األهــداف 

اإلســتراتيجية وعــدد مــن المبــادرات  بمــا يحقــق التطلعــات 

واالرتقاء بمســتوي الخدمات المقدمة للمواطن وصوال إلى 

مســتقبل زاهــر وتنميــة مســتدامه.

وقــد وضعــت وزارة الصحــة أربعــة أهــداف اســتراتيجية مرتبطــة بركائــز اســتراتيجية 

ومبــادرات تســاهم فــي تحقيــق هــذه األهــداف، وقــد قامــت الــوزارة بإنجــاز العديــد مــن  

هــذه المبــادرات  واألنشــطة المصاحبــة لهــا مــن خــال الخطــط الموضوعــة والمراحــل 

الزمنيــة المدرجــة والمعتمــدة علــى مؤشــرات قيــاس أداء تم وضعها بصــورة علمية 

وتتــم متابعتهــا بصــورة دوريــة وصــوال لألهــداف اإلســتراتيجية لرؤيــة المملكــة 2030.  

المؤشرات
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الهــدف هــو تســهيل الوصــول إلــى خدمــات الرعاية الصحيــة للمواطنيــن والمقيمين 
فــي الوقــت والمــكان المناســبين، وذلــك مــن خــال أربعــة عناصــر هــي: التوســع في 
الطاقــة االســتيعابية اإلجماليــة )أســرة المستشــفيات والطواقــم الطبيــة(، والتوزيــع 
الجغرافــي المناســب )المســافة مــن أحــد مقدمــي الرعايــة الصحيــة(، والوصــول فــي 
الوقــت المناســب إلــى الخدمــات ذات الصلــة، والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الرعايــة 

ــة لألفراد. الصحي

الهدف االستراتيجي األول

تسهيل الوصول للخدمات الصحية

األهداف اإلستراتيجية لرؤية المملكة 2030

اهم مبادرات الهدف االستراتيجي األول

تخطيط القوى العاملة بالقطاع الصحي

استراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحية

المركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية

تحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة

إنشاء وتفعيل عيادات تغذية

 تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية األولية

توفير الخدمات الطبية المختبرية المتخصصة

تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل 
للطاقة االستيعابية الازمة

إصاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات

سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ

رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافية

التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الصحية
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المؤشر

نسبة المراكز الصحية األولية 
التي تشمل على عيادات رعاية 

نفسية

وصف المنجز

تم زيادة نسبة المراكز الصحية األولية التي 
تشمل على عيادات رعاية نفسية لتصل إلى 

14% من المراكز بنهاية العام 2018

المبادرة: تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية االولية

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تهــدف المبــادرة لتهيئــة المراكــز الصحيــة والعامليــن فيهــا 
لتقديــم الرعايــة الصحيــة النفســية األوليــة، مــن تشــخيص 
وعــاج وذلــك مــن خــال تجهيــز عيــادات نفســية فــي مراكــز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتدريــب القــوى العاملــة مــن أطبــاء 
النفســية  االضطرابــات  أكثــر  مــع   للتعامــل  وممرضيــن 

شــيوعا القلــق واالكتئــاب

15%
19%

0% 5% 10% 15% 20%

فدهتسملا زجنملا

زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

نسبة التجمعات السكانية بما 
فيها الطرفية المغطاة بالخدمة 

الصحية

وصف المنجز

تم زيادة تغطية التجمعات السكانية بما 
فيها الطرفية بالخدمة الصحية بنسبة 

81.39% خال العام 2018

بزيادة قدرها  4.3% عن العام 2017

التوزيع المتوازن للخدمات والمرافق الصحية المبادرة

وصف المبادرة
تعنــى المبــادرة بدراســة الوضــع الراهــن لتوزيــع المرافــق والخدمــات 
بغــرض تطويــر خطــة وطنيــة لتوزيــع المرافــق والخدمــات الصحيــة 

بمــا يضمــن ســهولة الوصــول والحصــول علــى الخدمــة

إنجازات في نفس المجال

 تم اطاق 10 عيادات متنقلة في 7 مناطق وهي : الرياض، جدة ، المدينة المنورة، عسير، جازان، 
تبوك وسوف يتم التدشين في المناطق االخري حسب الخطة.

78%

81.39%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

82%

2017 2018

13.97%14%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00%

2018
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المؤشر

متوسط عدد زيارات مراكز 
الرعاية الصحية األولية التابعة 

لوزارة الصحة للفرد الواحد 
سنويًا

وصف المنجز

بلغ متوسط زيارات المراكز الصحية األولية 
للفرد الواحد سنويا  2.95 زيارة خال العام 

2018

إنجازات في نفس المجال

تم اطاق 10 عيادات متنقلة في 7 مناطق وهي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة 
المنورة وعسير وجازان وتبوك وسوف يتم التدشين في المناطق األخرى حسب الخطة 

-تستهدف الوزارة للوصول  لعدد 4 زيارات للفرد الواحد سنويا

زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

عدد  عيادات االرشاد بالمراكز المؤشر
الصحية )الصحة النفسية سابقا( 

وصف المنجز

تم زيادة عيادات االرشاد الصحي بالمراكز 
الصحية ليصبح عددها 575 عيادة خال العام 

2018

بزيادة قدرها 102% عن العام 2017

تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية االوليةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

ــادرة لتهيئــة المراكــز الصحيــة والعامليــن فيهــا  تهــدف المب
لتقديــم الرعايــة الصحيــة النفســية األوليــة، مــن تشــخيص 
وعــاج وذلــك مــن خــال تجهيــز عيــادات نفســية فــي مراكــز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتدريــب القــوى العاملــة مــن أطبــاء 
وممرضيــن للتعامل مع  أكثر االضطرابات النفســية شــيوعا  

القلــق واالكتئــاب

إنجازات في نفس المجال

تم تطوير  وحدات خدمات الرعاية النفسية من خال افتتاح 20 وحدة على مستوي المملكة

15%
19%

0% 5% 10% 15% 20%

فدهتسملا زجنملا

2.95%3%

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50%

2018

285
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0
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زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

عدد مراكز الرعاية الصحية 
األولية التي تقدم خدمات 

الطبيب االستشاري/ االخصائي 
للمواطن 

وصف المنجز

بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التي 
تقدم خدمات الطبيب االستشاري / األخصائي  

للمواطنين 83 مركز بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 1% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

ســاهمت خدمــات الطبيــب االستشــاري - االخصائــي فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة االوليــة من 
ناحيــة توفيــر االحتيــاج دون الحاجــة الحالــة عــدد كبيــر مــن المواطنيــن والــذي ادي بشــكل 

مباشــر الــى رفــع نســبة رضــا المســتفيدين وتقليــل قوائــم االنتظــار

اصالح واعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األوليةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تعنــى هــذه المبــادرة بتطويــر الرعايــة الصحيــة األوليــة 
فــي أنحــاء المملكــة بتوفيــر مرافــق صحيــة أفضــل من 
ــة  ــر البنيــة التحتيــة لمراكــز الرعاي خــال إنشــاء وتطوي
الصحيــة األوليــة باإلضافــة إلــى تحســين وصــول الرعايــة 

الصحيــة إلــى المناطــق النائيــة والطرفيــة
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زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

 عدد المراكز الصحية  التى المؤشر
تعمل بفترة دوام ممتد

وصف المنجز

تم زيادة المراكز الصحية التي تقدم الرعاية 
العاجلة والممتدة لتصبح 239 مركزا خال 

العام 2018

بزيادة قدرها 17% عن العام 2017
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زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

 عدد عيادات طب األسرة في المؤشر
مراكز الرعاية الصحية األولية

وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات طب األسرة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية ليصبح عددها 400 

عيادة خال العام 2018

بزيادة قدرها 100% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم إنشــاء أكاديميــة طــب األســرة فــي التجمــع الصحــي الثاني بمنطقــة الرياض بالشــراكة 
مــع الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة، ونتائــج المبــادرة تدريــب عدد من األطباء األســرة 

مــن 25 طبيــب فــي الســنة األولــى إلــى 100 طبيــب ابتــداءا مــن الســنة الثانية.
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زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

عيادات التثقيف الصحي في المؤشر
مراكز الرعاية الصحية األولية

وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات التثقيف الصحي في 
مراكز الرعاية الصحية األولية ليصبح عددها 

260 عيادة خال العام 2018

بزيادة قدرها 160% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تم تكوين 128 مجموعة اهتمام ودعم للمرضى حول المملكة

تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الرعايــة  خدمــات  جــودة  تحســين  إلــى  المبــادرة  »تهــدف 
االولويــة لرفــع كفــاءة االداء فــي 6 محــاور رئيســية للمراكز 

الصحيــة وهــي كالتالــي :

االحاالت غير المائمة إلى المستشفيات. 1
المراكــز . 2 فــي  المســجلين  المرضــى  عــدد  زيــادة 

الخدمــة نطــاق  فــي  الصحيــة 
زيادة نسبة التغطية للتطعيمات. 3
علــى . 4 المبنــي  الطــب  وفــق  والتــداوي  التشــخيص 

البراهيــن
زيادة رضا المراجعين. 5
زيادة رضا الموظفين. 6

6%
24%
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

عدد المرضي المحالين داخل المؤشر
المملكة

وصف المنجز

تم زيادة حركة االحاالت داخل المملكة ليصبح 
عددها 371,978 خال العام 2018

بزيادة قدرها24.6% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم اعتمــاد حوكمــة سياســة وإجــراءات عمــل العــرض على اللجنــة الطبية االستشــارية . 1
بغــرض تســريع البــت فــي طلبات النقــل للمستشــفيات التخصصيــة والمرجعيــة داخل 
المملكــة , حيــث انخفــض زمــن البــت مــن )10( ســاعات فــي ينايــر 2018م إلــى ســاعتين 

فــي ديســمبر 2018م.
سياســة وإجــراءات إحالــة ونقــل مرضــى إنقــاذ حيــاة مريــض / عضــو , حيــث تمــت إطــاق . 2

عمــل وحــدة االتصــال الحرج عبر الرقم الموحد 1937 من خــال تواصل األطباء المعالجين 
باستشــاري طــب طــوارئ منــاوب وتلقــي االستشــارات حــول مرضــى إنقــاذ حيــاة / عضو 
علــى مــدار 7/24 وخــال أيــام العطــات األســبوعية والرســمية ومــن ثــم متابعــة نقلهــم 
عبر األطباء والكوادر الفنية المســاعدة بإدارة العمليات بمركز اإلحاالت الطبية لضمان 

وصولهــم فــي الزمــن المناســب لتقديم الخدمــة المطلوبة.
تــم ربــط مجموعــة مــن مستشــفيات القطاعــات الصحية الحكوميــة األخــرى بالبرنامج . 3

االلكترونــي لإلحــاالت الطبيــة ، كمــا تــم موائمــة أعمــال إدارة شــراء الخدمة مــن القطاع 
الصحــي الخــاص داخــل المملكــة عبــر البرنامــج االلكترونــي بهــدف تســهيل حصــول 

المرضــى علــى الخدمة الصحية     

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الطبيــة  اإلحــاالت  حركــة  إدارة  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
وإجراءات حجز المواعيد لكافة المرضى المحولين بين 
المنشــآت الصحيــة داخــل وخــارج المملكة عبــر إجراءات 
عمــل موحــدة ومــن خــال تصميــم نظــام إلكترونــي 

موحــد لإلحــاالت والمواعيــد
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

إجمالي عدد المرضى المحالين المؤشر
للعاج في الخارج

وصف المنجز

تم تخفيض عدد المرضى المحالين للعاج 
في الخارج الى 2,153 مريض خال العام 2018

بانخفاض  قدره %15 عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تـم اعتمـاد حوكمـة سياسـة وإجـراءات عمـل العرض علـى الهيئة الطبيـة العليا بهـدف تنظيم . 1
وتسـريع البـت فـي طلبـات العـاج بالخارج , بحيث يتـم البت في الطلب خـال )14( يومًا.

اكتمـال تكويـن لجـان التوصيـة بالعـاج خـارج المملكـة فـي المستشـفيات المرجعيـة داخـل . 2
وخـارج وزارة الصحـة واكتمـال ربطهـا بالبرنامـج االلكترونـي لإلحـاالت الطبيـة لتسـهيل إجـراءات 

طلبـات عـاج المرضـى خـارج المملكـة.
موافقـة المقـام السـامي علـى إجـراء تعديات فـي األنظمة واللوائـح الخاصة بآليـات صرف أوامر . 3

إركاب المرضـى ومرافقيهـم وتنظيم عدد المرافقيـن وقواعد المرافقة.
تـم البـدء بإيـداع النفقـات النثريـة في حسـابات المرضى المحاليـن للخارج في البنـوك المحلية . 4

ليتـم سـحب المبالـغ دون أي رسـوم وحفاظًا عليهم وعلـى مرافقيهم من االحتيال والسـرقة، 
كمـا سـهل ذلـك توثيـق عمليـات التحويـل للمسـتفيدين مـع إمكانية إتاحـة هـذه المعلومات 

للجهـات الرقابية المختصة.
تـم إنشـاء قسـم تنسـيق الرعايـة بمركـز اإلحـاالت الطبيـة بهـدف مسـاعدة المرضى في سـرعة . 5

الحصول على التقارير الطبية من المستشفيات الستكمال إجراءات سفرهم للعاج في الخارج 
والحصـول علـى مواعيد متابعة في المستشـفيات بالداخل لتسـهيل عـودة مرضى العاج من 
خـارج المملكـة ومرضـى اإلحـاالت العكسـية مـن المستشـفيات التخصصيـة والمرجعية داخل 

المملكة.
إطاق أعمال الملحقية الصحية في الصين وشرق آسيا لمتابعة المرضى المحالين للعاج على . 6

نفقة الدولة بهذه الدول
إتمـام التعاقـد مـع شـركة للتدقيـق المالـي واإلكلينيكـي للمرضـى المحاليـن للعـاج علـى . 7

نفقـة الدولـة بالخـارج, وسـيتم بـدء العمـل خـال الربـع األول من عـام 2019م 

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الطبيــة  اإلحــاالت  حركــة  إدارة  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
وإجراءات حجز المواعيد لكافة المرضى المحولين بين 
المنشــآت الصحيــة داخــل وخــارج المملكة عبــر إجراءات 
عمــل موحــدة ومــن خالــل تصميــم نظــام إلكترونــي 

موحــد لإلحــاالت والمواعيــد
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
إجمالي التكلفة العاجية 
للمرضى المحولين خارج 

المملكة 

وصف المنجز

تم تخفيض التكلفة العاجية للمرضى 
المحولين في الخارج الى 2.65 مليار خال 

العام 2018 

بانخفاض قدره 13% عن العام 2017

اجمالي تكلفة نفقات إعانة المؤشر
للمرضى ومرافقيهم بالخارج 

وصف المنجز

تم تخفيض التكلفة العاجية للمرضى 
المحولين في الخارج الى214.4 مليون خال 

العام 2018

بانخفاض قدره %18 عن العام 2017

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الطبيــة  اإلحــاالت  حركــة  إدارة  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
وإجراءات حجز المواعيد لكافة المرضى المحولين بين 
المنشــآت الصحيــة داخــل وخــارج المملكة عبــر إجراءات 
عمــل موحــدة ومــن خــال تصميــم نظــام إلكترونــي 

موحــد لإلحــاالت والمواعيــد
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
 السعة السريرية

)مستشفيات جديدة أو توسعة 
مستشفيات قائمة(

وصف المنجز

تم زيادة الطاقة االستيعابية للمستشفيات 
لتصل لعدد 43,680 سرير خال العام 2018

بزيادة قدرها 1% عن العام 2017

الطاقة التشغيلية لألسرةالمؤشر
وصف المنجز

تم زيادة الطاقة التشغيلية لاسرة لتصل 
الى 59,371 خال العام 2018

بزيادة قدرها 0.7% عن العام 2017
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

نسبة اإلشغال بالمدن الطبيةالمؤشر
وصف المنجز

تم زيادة نسبة االشغال بالمدن الطبية إلى 
77% بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 5% عن العام 2017
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

نسبة اإلشغال بالمستشفيات المؤشر
)100 سرير فأكثر(

وصف المنجز

تم زيادة نسبة االشغال بالمستشفيات )من 
100 سرير فأكثر( لتصل الى 63% بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 0.3% عن العام 2017

تحسين اداء المستشفيات والمراكز المتخصصةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المستشــفيات  أداء  تحســين  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
فــي  الطبــي  التأهيــل  ومراكــز  المتخصصــة  والمراكــز 
تقديــم الخدمــات العالجيــة وفــق معاييــر إقليميــة وعالمية 
خــال  مــن  التخصصيــة  المراكــز  لدعــم  المبــادرة  تهــدف 
القــوى العاملــة المؤهلــة مــن أطبــاء وممارســين صحييــن 
بمــا يضمــن زيــادة توفيــر الخدمــات التخصصية التــي تقدمها
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
مدة انتظار مواعيد العيادات 

الخارجية )باأليام(.
وصف المنجز

تم تقليص مدة انتظار مواعيد العيادات 
الخارجية الى 25 يوم خال العام 2018

بانخفاض قدره 20% عن العام 2017

مدة االنتظار في العيادات المؤشر
الخارجية )بالدقائق(

وصف المنجز

تم تقليص مدة االنتظار  في العيادات 
الخارجية الى 31 دقيقة خال العام 2018

بانخفاض قدره 3% عن العام 2017

تخطيط القوى العاملةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المــوارد  مــن  االحتيــاج  تحديــد  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
للقطــاع الصحــي بالمملكــة، ويشــمل ذلــك: القــوى 
العاملة، والخدمات، والمرافق، باستخدام آليات تخطيط 
منهجيــة وأدوات تنبــؤ علميــة مبنيــة علــى المدخــات 
التــي تســهم بشــكل رئيســي فــي تشــكيل الصــورة 

المســتقبلية للصحــة
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر

نسبة  الحصول على مواعيد مع 
التخصص الطبي المطلوب خال 4 

أسابيع المتوسط لجميع التخصصات 
في المستشفيات الرئيسية

وصف المنجز

تم زيادة إمكانية الحصول على مواعيد 
التخصصات الطبية بنسبة 74% خال العام 

2018

بزيادة قدرها 79% عن العام 2017

مدة تنويم المريض بالعناية المؤشر
المركزة  )باأليام(

وصف المنجز

تم تقليص مدة تنويم المريض بالعناية 
المركزة ليصبح 7 أيام خال العام 2018

بانخفاض قدره 12% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تم تطوير قسم العناية المركزة لاطفال بمستشفي الوالدة واالطفال بمستشفي الدمام ورفع 
السعة السريرية من 54 الى 100 سرير
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
مدة انتظار مواعيد عيادات النفسية 

للحاالت الغير حرجة )باأليام(.
وصف المنجز

تم تقليص مدة انتظار مواعيد العيادات 
النفسية للحاالت الغير حرجة الى 15 يوم 

خال العام 2018

بانخفاض قدره 17% عن العام 2017

مدة انتظار مواعيد عيادات المؤشر
النفسية للحاالت الحرجة )باأليام(.

وصف المنجز

تم تقليص مدة انتظار مواعيد العيادات 
النفسية للحاالت الحرجة الى  يوم واحد خال 

العام 2018

بانخفاض قدره 86% عن العام 2017

تخطيط القوى العاملةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المــوارد  مــن  االحتيــاج  تحديــد  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
للقطــاع الصحــي بالمملكــة، ويشــمل ذلــك: القــوى 
العاملة، والخدمات، والمرافق، باستخدام آليات تخطيط 
منهجيــة وأدوات تنبــؤ علميــة مبنيــة علــى المدخــات 
التــي تســهم بشــكل رئيســي فــي تشــكيل الصــورة 

المســتقبلية للصحــة
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
 مدة انتظار المريض لرؤية الطبيب 

بالعيادات النفسية
وصف المنجز

تم تقليص مدة االنتظار  في العيادات 
النفسية الى 35 دقيقة خال العام 2018

بانخفاض قدره 15% عن العام 2017

تخطيط القوى العاملةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المــوارد  مــن  االحتيــاج  تحديــد  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
للقطــاع الصحــي بالمملكــة، ويشــمل ذلــك: القــوى 
العاملة، والخدمات، والمرافق، باستخدام آليات تخطيط 
منهجيــة وأدوات تنبــؤ علميــة مبنيــة علــى المدخــات 
التــي تســهم بشــكل رئيســي فــي تشــكيل الصــورة 

المســتقبلية للصحــة
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
عدد عيادات ومراكز اضطرابات 

النمو والسلوك 
وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات ومراكز اضطرابات 
النمو والسلوك لتصل إلى 22 عيادة بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 38% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تم افتتاح عيادات ومراكز  الضطرابات النمو والسلوك بعدد 6 مستشفيات.

 عدد المناطق المدشنة تجريبيا المؤشر
لبرنامج نقل حديثي الوالدة

وصف المنجز

بلغ عدد المناطق المدشنة تجريبيا لبرنامج 
نقل حديثي الوالدة 3 مناطق بنهاية العام 

2018

إنجازات في نفس المجال

ــة المنــوة  وعســير  ــاث مناطــق المدين ــوالدة فــي ث ــم تدشــين مشــروع نقــل حديثــي ال ت
ــق ــي المناط ــي باق ــج ف ــاق البرنام ــدا الط ــة تمهي ــة تجريبي ــم كمرحل والقصي
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المؤشر
عدد عيادات االستشارات الدوائية 

في المستشفيات.
وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات االستشارات الداوئية  
لتصبح 47 عيادة خال العام 2018

بزيادة قدرها 683% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم تدشــين تطبيــق الكترونــي عبــر الهاتــف يتضمــن البروتكــوالت العاجيــة واالســتخدام 
االمثــل للمضــادات الحيوية

 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر

نسبة فحص السمع لحديثي 
الوالدة للحد من االعاقات 
المتعلقة بالنطق واللغة 

من خال التدخل في الوقت 
المناسب

وصف المنجز

تم زيادة نسبة فحص السمع لحديثي الوالدة 
ليصبح 96% خال العام 2018

بزيادة قدرها 7% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم زيــادة الطاقــة االســتيعابية لفحوصــات حديثــي الــوالدة إلــى 200 الــف فحــص ســنويًا-  فــي 
اطــار الفحــص المبكــر لحديثــي الــوالدة  تــم االطــاق التجريبــي للفحــص المبكر للشــبكية 

للمواليــد الخــدج فــي مستشــفي الــوالدة واالطفــال بحفــر الباطــن
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
عدد المستشفيات التي أطلقت 
برنامج موعد المركزي )الموعد 

عن طريق التطبيق(.

وصف المنجز

بلغ عدد المستشفيات التي أطلقت برنامج 
موعد المركزي  276 مستشفى خال العام 

2018

بزيادة قدرها 590% عن العام 2017
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المؤشر
عدد المواعيد المنفذة عن طريق 

تطبيق موعد بمراكز الرعاية 
الصحية

وصف المنجز

بلغ عدد المواعيد المنفذة عن طريق تطبيق 
موعد 9 مليون موعد خال العام 2018

مقارنة بـ 20,700 خال العام 2017

تطبيق صحة ضمن مبادرة الصحة االلكترونية  المبادرة

وصف المبادرة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تحســين فعاليــة وكفــاءة قطــاع الرعايــة 
الصحيــة من خــال تقنية المعلومات والتحــول الرقمي وتقديم خدمات 
متطــورة عاليــة الجــودة للمواطنيــن علــى مســتوى المملكــة مثــل: 

الطــب االتصالــي، واالستشــارات المرئيــة عــن بعــد.
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
عدد المسجلين في تطبيق 

موعد 
وصف المنجز

 بلغ عدد المسجلين في تطبيق موعد
 4 مليون مسجل خال العام 2018

مقارنة بـ 17,624 خال العام 2017

تطبيق موعد ضمن مبادرة الصحة االلكترونية  المبادرة

وصف المبادرة

»موعــد« هــي خدمــة إلكترونيــة تمّكن المســتفيد من حجــز مواعيده 
فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وإدارة هــذه المواعيــد بتعديلهــا أو 
إلغائهــا، وكذلــك إدارة مواعيــده األخــرى فــي أي مستشــفى يتــم إحالتــه 

إليــه مــن خــال تطبيــق إلكترونــي علــى الهواتــف الذكيــة
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المؤشر
عدد المكالمات الواردة / 
 االستشارات الطبية لمركز

صحة 937

وصف المنجز

بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز صحة 937 
- 4,137,509  اتصال خال العام 2018

بزيادة قدرها 184% عن العام 2017

مركز )937(المبادرة

وصف المبادرة

تشــمل  المميــزة،  الخدمــات  مــن  مجموعــة   )937( مركــز  يقــدم 
خدمــة االستفســارات عــن الخدمــات المقدمــة مــن الــوزارة، واالستفســار 
عــن المعامــات الصــادرة والــواردة للــوزارة، وكذلــك الخدمــات الصحيــة، 
واالستشــارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشــفيات حسب الحاجة 
الطبية، والباغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية 
والخاصــة، إذ يتلقــى المركــز جميــع االتصــاالت مــن المرضــى فيمــا يخص 
الجانــب الصحــي الــذي ُتعنى به )الصحــة(، باإلضافة إلى جميع الشــكاوى 
والماحظــات علــى مــدار الســاعة، وتمريرها لــإلدارات المعنيــة المختصة 
بالــوزارة وفروعهــا، إلــى جانــب تلقــي جميــع االتصــاالت الطارئــة والعاجلــة؛ 
ليكــون بمثابــة أذن صاغيــة للمرضــى لمعرفــة حاجاتهــم ومتطلباتهــم 

والعمــل علــى تنفيذهــا.
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الطبي المطلوب

المؤشر
معدل رضا المواطن العام/ 

مركز صحة 937
وصف المنجز

بلغ معدل رضى المواطنين العام عن مركز 
 صحة 937

86% خال العام 2018

بزيادة قدرها 4% عن العام 2017

المؤشر
معدل  اغاق الباغات/ مركز 

صحة 937
وصف المنجز

معدل اغاق الباغات

بزيادة قدرها 6% عن العام 2017
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عدد االستشارت دوائية عن طريق المؤشر
مركز صحة 937

وصف المنجز

بلغ عدد االستشارات الدوائية عن طريق مركز 
 صحة 937

13 ألف خال العام 2018

إنجازات في نفس المجال

تـم تفعيـل خدمـة االستشـارات الهاتفيـة لحاالت التسـمم المختلفة للرد على جميع  أسـئلة 
الجمهور واألطباء العاملين بمختلف مستشفيات المملكة من خال خدمة  937 ، بزيادة في 

عدد المكالمات المسـتلمه واالستشـارات الطبية الخاصة بحاالت التسـمم بنسبة %42 .
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

عدد عيادات طب االسنان المؤشر
وصف المنجز

بلغ عدد عيادات طب االسنان بالمراكز  
الصحية والمستشفيات والمراكز 

المتخصص 3,078
بزيادة قدرها 6% عن العام 2017

  عدد مراكز  وأقسام قسطرة المؤشر
القلب 

وصف المنجز

تم افتتاح مراكز  وأقسام قسطرة القلب 
لتصبح 22 خال العام 2018

بزيادة قدرها 29% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم عمــل 4,2931 عمليــة قســطرة قلــب و 2,988  عمليــة جراحيــة القلــب كمــا تــم تدشــين 
برنامــج األشــعة لربــط مراكــز القلب التخصصية بعــدد 9 مراكز قلب 
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

مدة  االنتظار للعمليات الجراحية المؤشر
للقلب )باأليام(

وصف المنجز

تم تقليص مدة انتظار  العمليات الجراحية 
للقلب الى 33 يومَا خال العام 2018

بانخفاض قدره 23% في العام 2017

إنجازات في نفس المجال

 تدشــين برنامــج ا)للوكــم( للموظفيــن المؤقتيــن واالستشــاريين المتفرغيــن جزيئــًا 
والزائريــن بجميــع مناطــق المملكــة ممــا ســاهم  بشــكل كبيــر فــي رفــع معــدل 
اإلنتاجيــة فــي كل مناطــق المملكــة مــن ناحيــة توفيــر االحتيــاج لــكل منطقــة دون الحاجــة 
إلحالــة عــدد كبيــر مــن المرضــى خارجهــا، والــذي أدى بشــكل مباشــر إلــى رفــع نســبة رضــا 

ــا. ــار ومدته ــم االنتظ ــل قوائ ــتفيدين وتقلي المس
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عدد مراكز ووحدات الغدد المؤشر
الصماء والسكر ي 

وصف المنجز

تم افتتاح مراكز للغدد الصماء والسكري 
ليصبح عددها 39 بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 105% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

اكتملت التغطية بنسبة 100% لجميع المناطق والمحافظات. 
ــدون وخــز تــم توزيعهــا علــى جميــع  تــم تأميــن 24 ألــف جهــاز قيــاس الســكر  لألطفــال ب

المناطــق والمحافظــات فــي مراكــز الســكر المتخصصــة.
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

عدد مراكز جراحة البدانةالمؤشر
وصف المنجز

تم افتتاح مراكز جراحة البدانة لتصل إلى 14 
مركزا بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 17% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

  يوجــد 14 مركــز بدانــة معتمــد علــى مســتوى المملكــة، وتــم عمــل 7،616 عمليــة 
جراحيــة للبدانــة 
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عدد مراكز األورام ) مراكز المؤشر
مرجعية واقسام(

وصف المنجز

تم افتتاح مراكز أورام ليصبح عددها 12 
مركز بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 20% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تم توأمة وحدة األورام بالمدينة المنورة مع مركز األورام بمستشفى الملك فهد • 
التخصصي.

تم تدشين وحدة عاج أورام االطفال بمستشفى األمير محمد بن ناصر بجازان• 
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 تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصصالركيزة اإلستراتيجية
الطبي المطلوب

المؤشر
عدد العيادات المتخصصة 

بمتازمة داون ) حسب توصيات 
الجمعية االمريكية(

وصف المنجز

بلغ عدد العيادات المتخصصة بمتازمة داون 
4 عيادات بنهاية العام 2018

إنجازات في نفس المجال

افتتــاح عيــادات متخصصــة بمتازمــة داون، لتوفير رعايــة صحية متكاملــة لمرضى متازمة 
داون باعتمــاد توصيــات الجمعيــة األمريكيــة لطــب األطفــال لمتابعــة مرضــى متازمــة داون 
وتــم افتتــاح اربــع عيــادات بــكل مــن الريــاض و جــدة و الدمــام  وبلــغ عــدد المســتفيدين 67 

مريــض اســبوعيًا.

التوسع في تغطية الخدمات التخصصية  المبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

مــن  التخصصيــة  المراكــز  لدعــم  المبــادرة  تهــدف 
خــال القــوى العاملــة المؤهلــة مــن أطباء وممارســين 
صحييــن بمــا يضمن زيــادة توفيــر الخدمــات التخصصية 

التــي تقدمهــا.
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

عدد زيارات الرعاية الصحية المؤشر
المنزلية.

وصف المنجز

تم زيادة عدد زيارات الرعاية الصحية المنزلية 
لتصبح 428 ألف زيارة خال العام 2018

بزيادة قدرها 38% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

ــن  ــام عبدالرحم ــفى االم ــَا بمستش ــاض ممث ــة الري ــي األول بمنطق ــع الصح ــن التجم دش
الفيصل الزيارة المنزلية األولى على مســتوى المملكة لتقديم الرعاية المنزلية لما بعد 

الــوالدة. بمــدة أقصاهــا خمــس أيــام مــن خــروج األم والطفــل من المستشــفى.

311,522

428,830

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2017 2018

عدد المستشفيات المقدمة المؤشر
لخدمات الرعاية الصحية المنزلية 

وصف المنجز

تم زيادة المستشفيات المقدمة لخدمات 
الرعاية المنزلية لتصبح 213 مستشفى 

بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 2% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تم ادراج خدمة العاج الوريدي بعشر أقسام رعاية صحية منزلية،  زيارة 661 مريض 
تم اجراء 146 استشارة طبية
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد كبار السن المستفيدين 

من خدمات الرعاية الصحية 
المنزلية

وصف المنجز

بلغ عدد كبار السن المستفيدين من 
خدمات الرعاية الصحية المنزلية 20351 

بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 7% عن العام 2017

 نسبة االصابة بقرح الفراش المؤشر
ضمن الرعاية المنزلية

وصف المنجز

تم خفض نسبة اإلصابة بقرح الفراش لتصل 
الى 5% في العام 2018

بانخفاض قدره 56% عن العام 2017
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عدد المدرجين من كبار السن المؤشر
في مراكز الرعاية الصحية األولية

وصف المنجز

بلغ عدد المدرجين من كبار السن في 
مراكز الرعاية الصحية األولية 27235 بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 4% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

ــار الســن مثــل الكشــف عــن حــاالت االكتئــاب وتدهــور االدراك والذاكــرة  يتــم تقديــم عــدة خدمــات لكب
باالضافــة التعــاون مــن عــدة جهــات لتوفيــر مســتلزمات كبــار الســن واتخــاذ اجــراءات االبــاغ عــن حــاالت العنــف 

26,198

27,235

25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

2017 2018

إنجازات في نفس المجال

تــم افتتــاح 20 مكاتــب مســاندة فــي مختلــف المناطــق والمحافظــات لتســهيل الحصــول علــى 
الخدمــات الصحيــة ليســتفيد منهــا كبــار الســن وذو االعاقــة  ومرضي الرعايــة المنزلية.

إنجازات في نفس المجال

تم ادراج خدمات العاج الوريدي بعدد 10 أقسام صحة منزلية
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد المستشفيات المطبقة  

لبرنامج الوقاية من الخثرات 
الدموية

وصف المنجز

تم زيادة عدد المستشفيات المطبقة  
لبرنامج الوقاية من الخثرات الدموية لتصل 

إلى 238 مستشفى بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 510% عن العام 2017

  عدد المراكز الصحية التي المؤشر
تقدم الرعاية العاجلة الممتدة

وصف المنجز

تم زيادة المراكز الصحية التي تقدم الرعاية 
العاجلة الممتدة لتصبح 239 مركزا خال 

العام 2018

بزيادة قدرها 15% عن العام 2017
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المؤشر

نسبة المرضى الذين يحصلون 
على الرعاية المنزلية أو الرعاية 

التأهيلية او الرعاية المديدة خال 
4 أسابيع من مرافق وزارة الصحة

وصف المنجز

تم زيادة نسبة المرضى الذين يحصلون على 
الرعاية المنزلية أو الرعاية التأهيلية او الرعاية 

المديدة خال 4 أسابيع لتصل إلى %96.45 
بنهاية العام 2018
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

عدد مكاتب المساندة لتسهيل المؤشر
الحصول على الخدمات الصحية 

وصف المنجز

تم زيادة عدد مكاتب المساندة لتصل إلى 
36 مكتب بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 125% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

 افتتــاح مكاتــب مســاندة فــي مختلــف المناطــق والمحافظــات  لتســهيل الحصــول علــى 
الخدمــات الطبيــة داخــل المنشــآت الصحيــة مــن خــال مكاتب مســاندة ليســتفيد من هذه 

الخدمــة كل مــن ذوي اإلعاقــة و كبار الســن من مرضى الرعايــة الصحية المنزلية، 
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

عدد مراكز التأهيل الطبيالمؤشر
وصف المنجز

تم زيادة عدد المستشفيات التى بها 
مراكز واقسام تأهيل طبي لتصل على 14 

مستشفى بنهاية العام 2018 

بزيادة قدرها 133% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

كمــا تــم إطــا ق التســجيل االلكترونــي لــذوي اإلعاقة فــي مرحلتها االولى فــي ثاثة مناطق 
والتــي تشــمل  الريــاض، المنطقــة الشــرقية، الجــوف. كمــا تــم افتتــاح عدد من عيــادات طب 
االســنان وعــدد 3 مــن اقســام العاج الطبيعي في عدد من المناطــق والمحافظات. كما تم 
افتتــاح اول عيــادة علــى مســتوي المملكــة للتأهيــل الرئــوي بمستشــفي الملــك ســعود 

لامــراض الصدرية.

المبادرة
التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة) التأهيل الطبي، 

الرعاية المديدة، والرعاية الصحية المنزلية ، ومراكز ايواء 
المرضي النفسيين(.

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تهــدف المبــادرة إلــى توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة 
الممتــدة بمــا يتضمــن التأهيــل الطبــي والرعايــة 
النفســيين  للمرضــى  اإليــواء  ومراكــز  المديــدة 
والرعايــة الصحيــة المنزليــة مــن خال شــراء الخدمات 

مــن القطــاع الخاص
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خدمات صحية في متناول الجميعالركيزة اإلستراتيجية

 عدد عيادات التغذية  في مراكز المؤشر
الرعاية الصحية األولية 

وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات التغذية في مراكز 
الرعاية الصحية إلى 47 عيادة خال العام 2018

بزيادة قدرها 74% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

ــح•  ــية القم ــى حساس ــن لمرض ــن الجلوتي ــة م ــة الخالي ــات الغذائي ــن المنتج ــم تأمي  يت
بتــم صــرف المنتجــات الغذائيــة الخاليــة مــن الجلوتيــن لجميــع مرضــى الســيلياك 
المراجعيــن للعيــادات الخارجيــة والرعايــة المنزليــة بمستشــفيات وزارة الصحــة ويخدم 

ــتفيد. 1,524 مس

كما تم افتتاح اول عيادة تغذية متنقلة فى عسير.• 
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تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئةالركيزة اإلستراتيجية

مدة انتظار المريض بالطوارى المؤشر
)بالدقائق(

وصف المنجز

تم تقليص مدة انتظار  المريض في 
الطوارئ  الى 24 دقيقة خال العام 2018

بانخفاض قدره 20% عن العام 2017
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إنجازات في نفس المجال

تم تحسين اداء خدمات اقسام الطواري بعدد 20 مستشفى
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المؤشر

نسبة المرضى الذين يتلقون 
الرعاية الطبية الطارئة أو العاجلة  
منذ دخولهم بوابة الطوارئ إلى 

خروجهم خال 4 ساعات

وصف المنجز

تم زيادة نسبة المرضى الذين يتلقون 
الرعاية الطبية الطارئة من دخولهم الطوارئ 
الى خروجهم خال أربع ساعات إلى 87% خال 

العام 2018

بزيادة قدرها 143% عن العام 2017

المبادرة
تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة 

والتخطيط المتكامل للطاقة االستيعابية الكاملة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

ســهولة  يضمــن  نظــام  بتصميــم  المبــادرة  تعنــى 
ــًة  ــة خاص ــة الصحي ــق الرعاي ــى مراف ــض إل ــول المري وص

فيمــا يتعلــق بأمــراض القلــب والرعايــة الحرجــة.
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إنجازات في نفس المجال

تم رفع مستوي الخدمة المقدمة القسام الطوارئ لمرضي الربو  بعدد 8 مستشفيات
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االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

عدد أسرة العناية المركزة 
المشغلة لكل 100 ألف من 

السكان

وصف المنجز

تم زيادة عدد  أسرة العناية المركزة 
المشغلة لتصل إلى 15.9 لكل 100 ألف من 

السكان بنهاية العام 2018

استراتيجية  المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

العنايــة  أســرة  توفــر  نســبة  لزيــادة  المبــادرة  تهــدف 
خــال  مــن  المملكــة  انحــاء  جميــع  فــي  المركــزة 
ــة  ــام العناي ــي اقس ــة ف ــرة إضافي ــز اس ــغيل وتجهي تش
المركــزة فــي األقســام التابعــة لــوزارة الصحــة باإلضافــة 
إلــى إدخــال المزيــد مــن التحســينات علــى األنظمــة 

العامليــن وتطويــر  والعمليــات 

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

نسبة باغات الطوارئ التي يتم 
البدء في معالجتها من قبل 
الفرق االسعافية خال 8 دقائق 

من وصول مكالمة الباغ 

وصف المنجز

تم زيادة نسبة الباغات التي تم في 
معالجتها من قبل الفرق االسعافية خال 8 

دقائق من وصول مكالمة الباغ لتصل على 
34.14% بنهاية العام 2018

بانخفاض قدره 20% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

كما تم انشاء 54 مركز اسعافي )مركز إسناد( واحد على األقل بكل منطقة

34.14%
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إنجازات في نفس المجال

تم تطوير  عدد 5 اقسام  للعناية المركزة للكبار  بعدد من المستشفيات
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استراتيجية  المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الصحية  المهن  بعض  قيمة  تعزيز  إلــى  الــمــبــادرة  تهدف 
الصحي،  القطاع  عليها  يركز  التي  المساعدة   / المساندة 
وذلك من خال مشروع وطني ممنهج يعتمد على إشراك 

المجتمع لزيادة الجاذبية لهذه المهن الصحية.

االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

عدد العاملين المؤهلين 
بالتمريض لكل 100.000 من 

السكان.

وصف المنجز

يبلغ عدد العاملين المؤهلين للتمريض 570 
ممرض لكل 100 ألف من السكان في العام 

2018

المؤشر

عدد العاملين السعوديين 
المؤهلين في التمريض لكل 

100 ألف من السكان

وصف المنجز

يبلغ عدد العاملين السعوديين المؤهلين 
للتمريض 210 ممرض لكل 100 ألف من 

السكان في العام 2018

استراتيجية  المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحيةالمبادرة

نسبة انجاز المبادرة للعام 2018وصف المبادرة

المهــن  بعــض  قيمــة  تعزيــز  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
عليهــا  يركــز  التــي  المســاعدة  المســاندة/  الصحيــة 
القطــاع الصحــي، وذلــك مــن خــال مشــروع وطنــي 
ممنهــج يعتمــد على إشــراك المجتمع لزيــادة الجاذبية 

الصحيــة. المهــن  لهــذه 
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إنجازات في نفس المجال

تــم إنشــاء رابــط إلكترونــي لقيــاس كاً مــن بيئــة العمــل والرضــا الوظيفــي لمنســوبي 
مهنــة التمريــض.
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اهم مبادرات الهدف االستراتيجي الثاني

نموذج الرعاية الصحية الحديث

المشاركة مع القطاع الخاص

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

مركز اإلبداع الوطني

حوكمة القطاع الصحي

 مبادرة الشفافية في القطاع الصحي

مركز تجربة المريض 

المركز السعودي لسامة المرضي

سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ

رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافية

التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الصحية

الشراكة بين القطاع العام والخاص

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية

الصحة اإللكترونية

المركز  الوطني لسامة المرضى

 المشاركة المجتمعية

الخصخصة

تطوير الخدمات  لنقل الدم

.)CBAHI( تهيئة وتجهيز المرافق الصحية   المطابقة للمعايير الوطنية للجودة وسامة المرضي

يركــز هــذا الهــدف علــى تحســين جــودة وكفــاءة الرعايــة الصحيــة ونتائجهــا، وذلــك 

للمجتمــع  الصحيــة  والتوقعــات  لاحتياجــات  الصحــي  النظــام  اســتجابة  بدعــم 

ــان  ــع ضم ــة م ــة المبرهن ــة ذات الفعالي ــة اآلمن ــة الصحي ــز التغطي ــعودي وتعزي الس

االســتدامة الماليــة.

الهدف االستراتيجي الثاني

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
نسبة التنظيم وتوحيد العمل 

في برامج الجودة الخارجية 
للمختبرات وبنوك الدم

وصف المنجز

بلغت نسبة توحيد العمل في برامج الجودة 
الخارجية للمختبرات وبنوك الدم %100 

بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 25% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

- تم تطبيق برنامج فحص المتبرعين بالدم باستخدام تقنية فحص الحمض النووي
- تم تنظيم عدة فعاليات للمشاركة في االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

تطوير المختبرات وضبط الجودةالمبادرة

وصف المبادرة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تطويــر المختبــرات بتزويدهــا بالتقنيــات 
الحديثــة للفحــص واالختبار والمعايرة ورفع الكفــاءة الفنية للكوادر 

البشــرية وإرســاء نظم إدارة الجودة الشــاملة
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
نسبة ضمان دقة النتائج 

المخبرية ومراقبة مامونية 
سامة الدم

وصف المنجز

بلغت نسبة ضمان دقة النتائج 80% بنهاية 
العام 2018

بزيادة قدرها 14% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

تــم اتمتــة المختبــرات الطبيــة ) Total Lab Automation( ادراج برنامــج دعــم االعتمــاد لمعاييــر 
المختبرات وبنوك الدم .

تطوير المختبرات وضبط الجودةالمبادرة

وصف المبادرة

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تطويــر المختبــرات بتزويدهــا بالتقنيــات 
الحديثــة للفحــص واالختبار والمعايرة ورفع الكفــاءة الفنية للكوادر 

البشــرية وإرســاء نظم إدارة الجودة الشــاملة
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

نسبة التبرع التطوعي بالدمالمؤشر
وصف المنجز

تم زيادة نسبة التبرع التطوعي بالدم ليصل 
الى 50% بنهاية العام 2018

بزيادة قدرها 67% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

- تم تامين عدد 24 عربة للتبرع بالدم المتنقل لبنوك الدم المركزية
- تم تنظيم عدة فعاليات للمشاركة في االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

تطوير خدمات  نقل الدمالمبادرة

وصف المبادرة

ــدم بحيــث تكــون  ــادرة لرفــع مســتوى خدمــات نقــل ال تهــدف المب
جاذبــة للمتبرعيــن بالــدم للوصــول لنســبة تبــرع طوعــي )%100( 
كمــا تهــدف إلــى توفيــر االحتياجــات الكافيــة مــن الــدم ومكوناتــه 

لجميــع المرضــى بشــكل آمــن 
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

عدد مراكز الرعاية الصحية 
األولية المعتمدة من قبل 
المركز السعودي العتماد 
)CBAHI( المنشاءت الصحية

وصف المنجز

بلغ عدد المراكز المطابقة للمعايير 
 )CBAHI( الوطنية للجودة وسامة المرضى

لتصبح 207 مركز خال العام 2018

بزيادة قدرها 117% عن العام 2017

المبادرة
تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية لمطابقة المعايير 

CBAHI الوطنية للجودة وسالمة المرضى

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الرعاية  مراكز  وتجهيز  تهيئة  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
لمتطلبات  الوطنية  المعايير  لتطابق  األولية  الصحية 
الجودة وسامة المرضى وذلك من خال توفير االحتياجات 
األساسية  للمتطلبات  المطابقة  ــازمــة  ال اإلنشائية 
األقسام  في  الازمة  الطبية  التجهيزات  وتوفير  للسامة، 
المختلفة، وتدريب القيادات في المناطق والعاملين في 
مراكز الرعاية الصحية األولية على ثقافة الجودة الشاملة 

وآلية تطبيق السياسات واالجراءات وااللتزام  بها.
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد المستشفيات التي حققت 

المتطلبات الوطنية األساسية لسامة 
المرضى في النطاق األخضر

وصف المنجز

بلغ عدد المستشفيات التي حصلت على 
النطاق األخضر في معايير السامة األساسية 

خال العام 2018 عدد )51( مستشفى

المؤشر

نسبة المستشفيات التابعة لوزارة 
الصحة التي تفي بتحقيق المتوسط 

الحسابي  )Median(  للمعدل األمريكي 
لثقافة سامة المرضى. 

وصف المنجز

تم زيادة عدد المستشفيات التي تفي 
  )Median(  بتحقيق المتوسط الحسابي

للمعدل األمريكي لثقافة سامة المرضى 
لتصبح 50% من اجمالي المراكز خال العام 

2018

المبادرة
ضمان توفير معايير السالمة االساسيه في المرافق الصحية 

واجراء اإلصالحات الطارئة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المرافــق  وتأهيــل  بتطويــر  المبــادرة  هــذه  تعنــى 
الصحيــة لتتوافــق مــع معاييــر الســامة باالظافــة إلــى 

ــة تدريــب وتأهيــل القــوى العامل
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد  المنشآت الصحية التي تم 

تسجيلها في نظام التقييم 
الذاتي 

وصف المنجز

تم زيادة عدد المنشآت الصحية التي تم 
تسجيلها في نظام التقييم الذاتي لتصبح 

3,500  منشأة خال العام 2018

المبادرة
ضمان توفير معايير السالمة االساسيه في المرافق الصحية 

واجراء اإلصالحات الطارئة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

المرافــق  وتأهيــل  بتطويــر  المبــادرة  هــذه  تعنــى 
الصحيــة لتتوافــق مــع معاييــر الســامة باإلضافــة إلــى 

ــة تدريــب وتأهيــل القــوى العامل
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المؤشر

نسبة المستشفيات التابعة 
لوزارة الصحة التي تقدم تقارير 

عن األداء الشامل ومعايير 
الجودة

وصف المنجز

تم زيادة نسبة المستشفيات التي تقدم 
تقارير عن األداء الشامل ومعايير الجودة 

لتصبح 99% من المستشفيات التابعة لوزارة 
الصحة

بزيادة قدرها 149% عن العام 2017

المركز السعودي لسالمة المرضيالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

الوطنــي  المركــز  تأســيس  إلــى  المبــادرة  »تهــدف 
لســامة المرضى وإطاقه بشكل كامل لتعزيز ثقافة 
وطنيــة لابــاغ عــن ســامة المرضى وزيــادة الوعي حول 

المســائل المتعلقــة بســامتهم«
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السالمة في المرافق الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد المستشفيات المطبقة 

لبرنامج أداء الصحة
وصف المنجز

تم زيادة عدد المسشفيات المطبقة لبرنامج 
أداء الصحة لتصبح 72 مستشفى بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 118% عن العام 2017
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المؤشر
عدد المستشفيات المطبقة 

آللية أداء الصحة في موسم الحج 
وصف المنجز

بلغ عدد المسشفيات المطبقة آللية أداء 
الصحة في موسم الحج 9 مستشفيات 

بنهاية العام 2019

إنجازات في نفس المجال

تطبيــق آليــات برنامــج أداء الصحة بموســم الحج 1439 ألول مرة لتحســين الخدمات المقدمة 
للحجيــج، وضمــت 9 مستشــفيات تحــوي 1316 ســرير، 950 كادر صحــي تحــت اشــراف 70 من 
جامعــي البيانــات باإلضافــة الــى مشــرفين ميدانيين و 8 مســئولي تحســين أداء مركزيين، 
وتــم تطبيــق البرنامــج علــى 4 اقســام ضمــت 14 مؤشــر اداء. تــم خدمــة عــدد 2,371,675  من 

الحجيــج و عــدد 81,730 مريــض فــي اقســام الطــوارئ والعيــادات الخارجيــة.

برنامج أداء الصحةالمبادرة

وصف المبادرة

والمراكــز  المستشــفيات  أداء  لتحســين  البرنامــج  يهــدف 
المتخصصــة ومراكــز التأهيــل الطبــي التابعــة لــوزارة الصحــة ليتــم 
تقديــم الخدمــات العاجيــة وفــق معاييــر إقليمية وعالميــة. من خال 
تحســين اإلجــراءات للحصــول علــى االستشــارات الطبيــة التخصصيــة 
ــد وقيــاس  ــة. ووضــع مؤشــرات أداء لتحدي خــال مــدة زمنيــة معياري

المســتهدفات وتطويــر مهــارات الكــوادر.
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زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية( الركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

نسبة مرضى السكر البالغين 
غير المتحكيم بمستوى 
مؤشر السكر التراكمي 

وصف المنجز

بلغت نسبة مرضى السكر البالغين غير 
المتحكيم 74.3% بمستوى مؤشر السكر 

التراكمي خال العام 2018  

نموذج الرعاية الصحية الحديثالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تهــدف المبــادرة إلــى تقديــم أســلوب جديــد للرعايــة 
ــط  ــس فق ــة ولي ــى الصح ــاظ عل ــى بالحف ــة يعن الصحي
عــاج المــرض، بحيث يتكامل فيــه دور الفرد والمجتمع 
ومؤسســاته مــع دور مقدمــي الخدمــات الصحيــة بمــا 
يضمــن الحصــول علــى الرعايــة وفق أفضل الممارســات 

الصحيــة

74.3%74.3%
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زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية( الركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد المتدربين على البرامج 

االسعافية )البروتوكوالت، البرامج 
الطبية القصيرة ، التخصصية(.

وصف المنجز

بلغ عدد المتدربين على البرامج االسعافية 
5,178 متدرب بنهاية العام 2018

إنجازات في نفس المجال

تدشــين وحــدة التدريــب المتنقلــة ) Mobile Simulation Unit ( مجهــزة بالدمــى عاليــة الدقــة 
تســاعد منســوبي الــوزارة علــى رفــع كفائتهــم وزيــادة مهاراتهــم للتعامــل  مــع الحــاالت 

النــادرة والمهددة للحياة .

الرفع من مهارات مقدمي الخدمة االسعافيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

والمعرفــة  المهــارات  تطويــر  إلــى  المبــادرة  تهــدف 
وتحســينها الخدمــة  لمقدمــي  المطلوبــة  االســعافية 

5178
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تحسين تجربة المريضالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

معدل رضى المستفيدين عن 
تجربة الخدمات الصحية المقدمة 
من قبل مراكز الرعاية الصحية 

األولية

وصف المنجز

بلغ معدل رضى المستفيدين عن تجربة 
الخدمات الصحية المقدمة في مراكز 

الرعاية الصحية األولية 73% خال العام 2018

المؤشر

معدل رضى المستفيدين عن 
تجربة الخدمات الصحية خال 

التنويم 

وصف المنجز

بلغ معدل رضى المستفيدين عن تجربة 
الخدمات الصحية المقدمة خال التنويم %80 

خال العام 2018

إنجازات في نفس المجال

تم تدشين بطاقة اولوية.   • 
تأسيس المجالس االستشارية للمريض واالسرة في كافة المستشفيات التابعة للوزارة• 
اطاق البرنامج الوطني لقياس تجربة المريض.  • 
اطاق مبادرة جوالت القيادات لتعزيز مفهوم تجربة المريض.• 
اطاق حملة )يحق لك( لنشر ثقافة حقوق المرضى.• 

تجربة لمريض المبادرة

نسبة انجاز المبادرة 
للعام 2018

73.0%73.0%
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تحسين االستدامة والشفافية المالية الركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
مدة إجراءات تأسيس منشآت 

األعمال وتراخيصها )باأليام(
وصف المنجز

تم تقليص مدة  اصدار  تراخيص منشآت 
األعمال لتصبح فورية خال العام 2018

بانخفاض قدره 100% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

انشــاء إدارة لدعــم وتنميــة ورعايــة قطــاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وفقًا ألفضــل • 
الممارســات العالميــة 

تفعيل مركز اتصال قطاع االعمال لتسهيل الربط بين المستثمرين ووزارة الصحة• 

الشراكة بين القطاع العام والخاصالمبادرة

وصف المبادرة

لتمويل  الخاص  القطاع  مع  شراكات  عقد  إلى  المبادرة  تهدف 
الطاقة  رفع  في  يساهم  مما  والتشغيلية  الرأسمالية  المشاريع 
وترشيد  االنتظار  وقت  وتقليل  االنتاجية  والكفاءة  االستيعابية 

النفقات الرأسمالية.
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تحسين االستدامة و الشفافية المالية الركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد  المراكز الصحية التي تم 

تجهيز بنيتها التحتية للربط 
االلكتروني

وصف المنجز

تم تجهيز 500 مركزا صحيا للربط 
االلكتروني خال العام 2018

إنجازات في نفس المجال

ضمــن مبــادرة الصحــة االلكترونيــة تــم اعتمــاد تجهيــز  36  مستشــفى فــي المنطقــة 
الشــمالية وذلــك لتحســين كفــاءة وفعاليــة قطــاع الرعايــة الصحيــة من خــال تكنولوجيا 

المعلومــات والتحــول الرقمــي.
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المؤشر
مؤشر مستوى نضج تحول 

الخدمات الحكومية الرئيسية 
الكترونيا

وصف المنجز

بلغ  مستوى نضج تحول الخدمات 
الحكومية الرئيسية الكترونيا %85.19 

بنهاية العام 2018
85.19%85.19%
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تحسين االستدامة و الشفافية المالية الركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
مؤشر مستوى نضج تحول 

الخدمات الحكومية الرئيسية 
)عالية التأثير( الكترونيا

وصف المنجز

بلغ مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات 
الحكومية الرئيسية )عالية التأثير( الكترونيا 

90.64%  بنهاية العام 2018
90.64%90.64%
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المؤشر

نسبة السكان الذين لديهم 
سجل طبي رقمي موحد

وصف المنجز

بلغت نسبة السكان الذين لديهم سجل 
طبي رقمي موحد 12.95% بنهاية العام 

2018

الصحة االلكترونيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تهدف هـــذه المبـــادرة إلى تحســـين فعاليـــة وكفاءة 
قطـــاع الرعايـــة الصحية من خـــال تقنيـــة المعلومات 
والتحـــول الرقمـــي وتقديـــم خدمات متطـــورة عالية 
الجودة للمواطنيـــن على مســـتوى المملكة مثل: 

الطـــب اإلتصالي، واإلستشـــارات المرئيـــة عن بعد.

12.95%12.95%
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 زيادة حصة القطاع الخاص من االنفاق من خالل طرق تمويلالركيزة اإلستراتيجية
بديلة وتقديم الخدمات

المؤشر
نسبة مساهمة القطاع الخاص 
في االنفاق على الرعاية الصحية

وصف المنجز

تم زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في 
االنفاق على الرعاية الصحية لتصل إلى %20.3 

بنهاية العام 2018

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحيةالمبادرة

وصف المبادرة
 نسبة انجاز المبادرة

للعام 2018

تعنى هذه المبادرة باإلشراف على عملية شراء الخدمة 
الصحية  المنافع  من  حزمة  تشمل  التي  الصحية 
المعنية،  الجهات  قبل  من  عليها  والمتوافق  الشاملة 
المواطنين  جميع  الصحية  الخدمات  هذه  لتغطي 
والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي وذويهم

20.3%20.3%
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إيجاد مصادر دخل إضافيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

مجموع اإليرادات من القطاع 
الخاص الستخدام الموارد 

الصحية الحكومية

وصف المنجز

تم زيادة مجموع اإليرادات من القطاع الخاص 
 الستخدام الموارد الصحية الحكومية

لتصل إلى 0.78 مليار ريال سعودي بنهاية 
العام 2018

المبادرة
تحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي في 

مرافق وزارة الصحة

نسبة انجاز المبادرة 
للعام 2018
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اهم مبادرات الهدف االستراتيجي الثالث

 برامج الوقاية في الصحة العامة

االستعداد للطوارئ الصحية

 المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها

برنامج حصن

يركــز  الهــدف علــى الصحــة الوقائيــة العامــة )مثــل الوعــي والتطعيــم( للحــد مــن 

التعــرض لألمــراض والتحكــم باألمــراض المعديــة  والتحكــم باألمــراض الغير معدية  

كالســمنة والتدخيــن  كمــا يشــمل ذلك   االســتعداد واالســتجابة للطــوارئ  الصحية 

)بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة(.

الهدف االستراتيجي الثالث

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

 نسبة األمراض المعدية المحددة  
التي حققت مستويات الخفض 

المستهدفة

وصف المنجز

بلغت نسبة األمراض المعدية المحددة التي 
حققت مستويات الخفض المسهدفة %44

إنجازات في نفس المجال

تــم توقيــع تعديــل وتمديــد اتفاقيــة مــع مراكــز الوقايــة مــن االمــراض ومكافحتهــا 
االمريكيــة مــع المركــز الوطنــي للوقايــة مــن االمــراض ومكافحتهــا فــي مجــال تدريــب 
وتطويــر برنامــج الوبائيــات الحقلــي الــذي يســهم فــي رفع كفــاءه الممارســين الصحيين 

لرصــد والتحكــم فــي االمــراض المعديــة واحتــواء الفاشــيات.

برنامج حصنالمبادرة

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

هو نظام الكتروني يوفر للعاملين في المجال الصحي 
تمكنهم  التي  الدقيقة  المعلومات  القرار  وأصحاب 
وذلك  الصحية،  الخدمات  من  عاٍل  مستوى  تقديم  من 
على  للمحافظة  والبرامج  الخدمات  من  عدد  باستخدام 

الصحة العامة والرعاية الصحة األولية.

44.4%44.4%
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

معدل اإلصابات الجديدة بمرض 
الضنك لكل 100,000 من 

السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابات الجديدة بمرض الضنك  
16 لكل 100,000 من السكان خال العام 

2018

إنجازات في نفس المجال

ــة  ــادة المركــز الوطنــي للوقاي ــم تطبيــق اســتراتيجية فــرق الميــدان المشــتركة بقي ت
مــن األمــراض ومكافحتهــا مــع الجهــات المعنيــة بمكافحــة حمــى الضنــك )وزارة الصحة، 
أمانــة جــدةص، وزارة البيئــة والزراعــة والميــاه(، والتــي تهــدف إلــى انخفــاض معــدل اإلصابــة 

بحمــى الضنــك، ضمــن مبــادرة المركــز الوطنــي للوقايــة مــن االمــراض ومكافحتهــا.
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المؤشر

معدل اإلصابة بمرض الماريا 
لكل 100,000 من السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بمرض الماريا 1.04 لكل 
100,000 من السكان خال العام 2018

مبررات زيادة معدالت اإلصابات باألمراض المعدية

ان معدالت الزيادة الماحظة ليســت زيادة في معدل انتشــار األمراض بل يعكس تحســن 
عمليــة اإلبــاغ وتطورهــا وشــمولها لجميــع القطاعــات الصحيــة فــي المملكــة وهــذا لــم 
يكــن موجــودًا فــي الســابق وعليــه فيمكــن اعتبــار اإلحصــاءات الــواردة فــي 2018 هــي خط 

األســاس لدقته وشــموله .
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مبررات زيادة معدالت اإلصابات باألمراض المعدية

ان معدالت الزيادة الماحظة ليســت زيادة في معدل انتشــار األمراض بل يعكس تحســن 
عمليــة اإلبــاغ وتطورهــا وشــمولها لجميــع القطاعــات الصحيــة فــي المملكــة وهــذا لــم 
يكــن موجــودًا فــي الســابق وعليــه فيمكــن اعتبــار اإلحصــاءات الــواردة فــي 2018 هــي خط 

األســاس لدقته وشــموله .

خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

معدل اإلصابة بمرض الحصبة 
لكل 100,000 من السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بمرض الحصبة  3.5 لكل 
100,000 من السكان خال العام 2018
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المؤشر
معدل اإلصابة بمرض الدرن 
الرئوي لكل 100,000 من 

السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بمرض الدرن الرئوي 7.61 
لكل 100,000 من السكان خال العام 2018
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المؤشر

معدل اإلصابة بمرض الحصبة 
األلمانية لكل 100,000 من 

السكان 

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بمرض الحصبة األلمانية 
0.16 لكل 100,000 من السكان خال العام 

2018
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

معدل اإلصابة بمرض الدرن الغير 
رئوي لكل 100,000 من السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بمرض الدرن غير الرئوي  
2,46 لكل 100,000 من السكان خال العام 

2018
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المؤشر
معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي أ 

لكل 100,000 من السكان
وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي أ  0.74 
إصابة لكل 100,000 من السكان خال العام 

2018  
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المؤشر
معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي 

ب لكل 100,000 من السكان
وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي ب  22.24 
إصابة لكل 100,000 من السكان خال العام 

2018
20.18

22.24
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مبررات زيادة معدالت اإلصابات باألمراض المعدية

ان معدالت الزيادة الماحظة ليســت زيادة في معدل انتشــار األمراض بل يعكس تحســن 
عمليــة اإلبــاغ وتطورهــا وشــمولها لجميــع القطاعــات الصحيــة فــي المملكــة وهــذا لــم 
يكــن موجــودًا فــي الســابق وعليــه فيمكــن اعتبــار اإلحصــاءات الــواردة فــي 2018 هــي خط 

األســاس لدقته وشــموله .
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

معدل اإلصابات الجديدة باالتهاب 
الكبدي ج لكل 100,000 من 

السكان

وصف المنجز

بلغ معدل اإلصابات الجديدة بااللتهاب الكبدي 
ج  10.28 إصابة لكل 100,000 من السكان 

خال العام 2018
بإنخفاض قدرة 8% عن العام 2017
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المؤشر

نسبة مرضى نقص المناعة 
المكتسب HIV الذين تحقق كبح 

الفيروس لديهم

وصف المنجز

بلغت نسبة مرضى نقص المناعة 
المكتسب HIV الذين تحقق كبح الفيروس 

لديهم 91.85% بنهاية العام 2018
 

91%

91.85%

90%
91%
91%
91%
91%
91%
92%
92%
92%

2017 2018

المؤشر
معدل االصابة بااللتهاب الكبدي 
غير المحدد  لكل 100 الف من 

السكان 

وصف المنجز

تم تقليص معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي 
الغير محدد ليصل الى 0.09 لكل 100 ألف 

خال العام 2018

بانخفاض قدره 65% عن العام 2017
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
معدل اإلصابة بمرض الزحار 
االميبي لكل 100 ألف من 

السكان

وصف المنجز

تم تقليص معدل اإلصابات بمرض الزحار 
األميبي ليصبح 10.02لكل 100 ألف خال العام 

2018

بانخفاض قدره 10% عن العام 2017

11.08

10.02

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

2017 2018

عدد المرضى الذين تم عاجهم المؤشر
لفيروس الكبد ج 

وصف المنجز

تم زيادة عدد المرضى الذين تم عاجهم من 
فيروس الكبد ج ليصبح 9253 مريض خال 

العام 2018

بزيادة قدرها 30% عن العام 2017

المؤشر
معدل اإلصابة بمرض الكزاز 

الوليدي لكل 1000 مولود حي
وصف المنجز

تم تقليص معدل اإلصابة بمرض الكزاز 
الوليدي ليصبح 0.03  لكل 1000 مولود خال 

العام 2018

بانخفاض قدره 22% عن العام 2017
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خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

نسبة التغطية بالتحصيناتالمؤشر
وصف المنجز

بلغت نسبة التغطية بالتحصينات 98% خال 
العام 2018

المؤشر
  معدل انتشار  مرض البلهارسيا 

في المملكة  لكل 100,000 
نسمة من السكان.

وصف المنجز

بلغ معدل انتشار مرض البلهارسيا في 
المملكة  لكل 100,000 نسمة من السكان

0.29 خال العام 2017.

بانخفاض قدره 9% عن العام 2017
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إنجازات في نفس المجال

تم تغطية األمراض التالية لعام 2018 :
اللقاح السداسي بنسبة %96 • 
شلل األطفال الفموي  بنسبة %98.• 
لقاح الدرن )بي سي  جي(  بنسبة %98.• 
اللقاح الثاثي الفيروسي  بنسبة %96.• 
لقاح البكتيريا العقدية الرئوية  بنسبة %98.• 

)يشمل الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية وااللتهاب الكبدي ب وشلل األطفال المعطل(
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المؤشر

  معدل اإلصابة بمرض الليشمانيا 
الحشوية  لكل مائة ألف نسمة 

من سكان المملكة.

وصف المنجز

تم تقليص معدل اإلصابة بمرض الليشمانيا 
الحشوية ليصل الى 0.006 خال العام 2018

 

المركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتهاالمبادرة

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

تهـــدف المبـــادرة لتفعيـــل مهـــام المركز واالســـهام 
في الحد مـــن االمراض المعدية وغير المعدية والعمل 
على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، وكذلك تعزيز 
الصحة، وإجراء البحوث والدراســـات فـــي مجال الوقاية 

مـــن األامراض المعدية وغيـــر المعدية ومكافحتها

خفض معدالت االصابات  باالمراض المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
  معدل اإلصابة بمرض 

الليشمانيا الجلدية لكل مائة 
ألف نسمة من سكان المملكة.

وصف المنجز

تم تقليص معدل اإلصابة بمرض الليشمانيا 
الجلدية ليصل الى 2.8 خال العام 2018

بانخفاض قدره 8% عن العام 2017
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خفض معدل انتشار عوامل خطورة االصابة باالمراض غير المعديةالركيزة اإلستراتيجية

عدد عيادات مكافحة التدخينالمؤشر
وصف المنجز

تم زيادة عدد عيادات التدخين ليصبح عددها 
494 عيادة خال العام 2018

بزيادة قدرها 94% عن العام 2017

عدد المراكز الصحية المنفذة المؤشر
لبرامج الصحة المدرسية 

وصف المنجز

بلغ عدد مراكزالرعاية  الصحية األولية 
المنفذة لبرامج الصحة المدرسية 2,342 

مركزا بنهاية العام 2018
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إنجازات في نفس المجال

تدشين 175 عيادة محمولة لتطبيق البرامج الوقائية بالمدارس ومراكز التسوق
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خفض معدل انتشار عوامل خطورة االصابة باالمراض غير المعديةالركيزة اإلستراتيجية

عدد المفحوصين عن داء المؤشر
السكري 

وصف المنجز

تم زيادة عدد المفحوصين عن داء السكري 
ليصبح عددهم 867,732 ألف شخص خال  

العام 2018

بزيادة قدرها 198% عن العام 2017

المؤشر
عدد المكتشفين عن داء 
السكري وحاالت ما قبل 
السكري كامل السنة 

وصف المنجز

بلغ عدد المكتشفين لداء السكري من خال 
الفحص المبكر 61,782 ألف خال العام 2018

بزيادة قدرها 33% عن العام 2017
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إنجازات في نفس المجال

 تاميــن عــدد 24 الــف جهــاز قيــاس للســكر لاطفــال بــدون وخــز وقــد تــم توزيعهــا علــى 
جميــع المناطــق والمحافظــات فــي مراكــز  الســكر المخصصــة.  
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خفض معدل انتشار عوامل خطورة االصابة باالمراض غير المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
نسبة فحص األمراض االستقابية 
وامراض الغدد الصماء لحديثي 

الوالدة للحد من اإلعاقة

وصف المنجز

بلغت نسبة فحص األمراض االستقابية 
وامراض الغدد الصماء لحديثي الوالدة للحد 

من اإلعاقة خال العام 2018 إلى %98

المؤشر
 نسبة االستجابة للمشورة 
الطبية )ضمن برنامج الزواج 

الصحي(

وصف المنجز

ازدياد نسبة االستجابة للمشورة الطبية 
لتصل الى 70% خال العام 2018

بزيادة قدرها 21% عن العام 2017
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خفض معدل انتشار عوامل خطورة االصابة باالمراض غير المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد حاالت الكشف المبكر عن 

هشاشة العظام عن طريق جهاز 
الديكسا

وصف المنجز

تم زيادة عدد حاالت الكشف المبكر عن 
هشاشة العظام لتصبح 10,273 حالة بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 133% عن العام 2017

عدد العيادات المفعلة للكشف المؤشر
المبكر عن سرطان الثدي 

وصف المنجز

تم زيادة عددعيادات الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي ليصبح عددها 61 عيادة بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 154% عن العام 2017

4,414

10,273

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2017 2018

24

61

0
10
20
30
40
50
60
70

2017 2018

إنجازات في نفس المجال

 تحقيق جائزة التميز للعام 2018 لبرنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي
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خفض معدل انتشار عوامل خطورة االصابة باالمراض غير المعديةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
  عدد الحاالت المفحوصه  في 
الكشف المبكر عن سرطان 

القولون    

وصف المنجز

تم زيادة عدد حاالت الكشف المبكر عن 
هشاشة العظام لتصبح 5918 حالة بنهاية 

العام 2018

بزيادة قدرها 30% عن العام 2017

المركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتهاالمبادرة

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

تهـــدف المبـــادرة لتفعيـــل مهـــام المركز واالســـهام 
في الحد مـــن االمراض المعدية وغير المعدية والعمل 
على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، وكذلك تعزيز 
الصحة، وإجراء البحوث والدراســـات فـــي مجال الوقاية 

مـــن األامراض المعدية وغيـــر المعدية ومكافحتها
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فدهتسملا زجنملا

المؤشر
  عدد المدارس المطبقة لبرنامج 
تعزيز صحة الفم واالسنان لطلبة 

المدارس االبتدائية 

وصف المنجز

بلغ عدد المدارس المطبقة لبرنامج تعزيز 
صحة الفم واالسنان لطلبة المدارس 

االبتدائية 3064 بنهاية العام 2018 
بزيادة قدرها 88% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

كما بلغ عدد الطاب الذين تم فحصهم في مجال صحة االسنان 651047 طالب
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رفع مستوي الجاهزية لمكافحة الطوارئ الصحيةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
نسبة جاهزية المناطق الصحية 

لمواجهة الحوادث االشعاعية 
والنووية 

وصف المنجز

تم رفع نسبة جاهزية المناطق الصحية 
لمواجهة  الحوادث االشعاعية والنووية الى 

50% خال العام 2018 

إنجازات في نفس المجال

- تــم تأهيــل عــدد 54 ممــارس صحــي  )أطبــاء الطــوارئ والطــب النــووي, مســؤولي الحمايــة 

مــن االشــعاع( داخــل وخــارج المملكــة علــى االســتجابة الصحيــة للحــوادث والكــوارث النوويــة 

واالشــعاعية 

- اعتماد تجهيز 10 مناطق بأجهزة الرصد االشعاعي 

- تجهيــز خمــس معامــل ثانويــة لقيــاس الجرعات االشــعاعية مرتبطة بالمعمل الرئيســي في 

ديوان الوزارة .

المؤشر

نسبة الفئات المستهدفة في 
القطاع الصحي المدربة على 
التعامل مع الكوارث الصحية

وصف المنجز

تم زيادة نسبة  الفئات المستهدفة في 
القطاع الصحي المدربة على التعامل مع 

 الكوارث الصحية لتصل إلى 28% بنهاية
العام 2018

االستعداد للطوارئ الصحيةالمبادرة

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

تهـــدف المبـــادرة إلـــى تفعيـــل مركـــز وطنـــي إلدارة 
الطـــوارئ والكـــوارث الصحيـــة باالظافـــة إلـــى مراكز 

مســـاندة إقليمية 
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اهم مبادرات الهدف االستراتيجي الرابع

)Pre-hospital care( تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى

ضمان نظام متكامل في رعاية اإلصابات )Trauma care( وإعادة تأهيل مصابي الحوادث 
المرورية والرعاية طويلة األجل

 توفير مقاعد أطفال في المركبات للمواليد الجدد

ضمان توافق المركبة مع مواصفات ومعايير السامة المرورية

دعم اإلمكانات األمنية للتوسع في تطبيق قوانين السامة المرورية وتطوير سياسات 
وإجراءات وأدوات التطبيق.

تطوير أنظمة ولوائح تعزز السامة المرورية

 رفع مستوى السامة المرورية في الطرق الخارجية من خال
تحسين البنية التحتية

بناء القدرات المؤسسية لجمع وتوثيق وتحليل بيانات منظومة السامة المرورية 

تقييم ومعالجة المواقع الخطرة وتجهيز الطرق الحضرية القائمة بعناصر السامة المرورية 
الازمة.

إنشاء وتشغيل األمانة العامة للجنة الوزارية لسامة الطرق

تطوير األنظمة واللوائح المرورية لجعل العقوبات أكثر فاعلية في االلتزام بالنظام

تدريب وترخيص ومراقبة السائقين لتحسين سلوك القيادة

تحسين تقنيات المراقبة والتحكم لضمان إدارة فعالة لحركة المرور داخل المدن وعلى 
الطرق الخارجية. 

تطوير آلية لرصد الحوادث واالستجابة إليها 

التوسع في استخدام النظم الذكية لرصد الحركة المرورية وتنبيه مستخدمي الطرق

ضمان التزام المقاولين والموردين بمواصفات ومعايير مواد رصف الطرق والعامات المرورية 
ومطابقتها

إعداد أدوات ومواد لتعليم مفاهيم السامة المرورية للطاب والطالبات

مبادرة سامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير

يهتم الهدف االستراتيجي الرابع  بالسامة المرورية في الجوانب  التالية:  اإلصابات 

المرورية، والحوادث -  الوفيات -  انتشار المخالفات الخطيرة. 

الهدف االستراتيجي الرابع

تعزيز السالمة المرورية
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1439-1440هـ

ضمان ادارة حوادث ذات كفاءة عاليةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
 متوسط زمن االستجابة 
للحوادث المرورية )دقائق(

وصف المنجز

تم تقليص متوسط زمن االستجابة للحوادث 
المرورية ليصبح 15 دقيقة خال العام 2018

بانخفاض قدره 10% عن العام 2017

تعزيز بنية تحتية مثلى للطرقالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
نسبة الطرق التي تفي بمعايير 

السامة المرورية المحدثة
وصف المنجز

بلغت نسبة الطرق التي تفي بمعايير 
السامة المرورية المحدثة 48.53% بنهاية 

العام 2018
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ضمان ادارة منظومة شاملة للتعامل مع االصاباتالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
معدل الوفيات الناتجة عن 

الحوادث المرورية لكل 100 الف 
من السكان

وصف المنجز

بلغ معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث 
المرورية 17.6 وفاة لكل 100 ألف من السكان 

خال العام 2018

بانخفاض قدره 9% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

قامــت  اللجنــة العامة لســامة المرورية بتصنيف أســوء )8( طــرق في المملكة في أعداد 
الوفيــات والحــوادث وذلــك بالتعــاون مــع وزارة النقــل وأمــن الطــرق والهال األحمــر، لخفض 
نســبة الوفيــات والحــوادث  مــن خــال زيــادة الضبــط االمنــي وتقييــم المواقــع ومعالجتهــا 

وتحســين البنية التحتية وضمــان التزام المقاولين
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ضمان ادارة منظومة شاملة للتعامل مع االصاباتالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

 نسبة الوفيات التي تحدث داخل 
المنشآت الصحية الناتجة عن 

الحوادث المرورية

وصف المنجز

بلغت نسبة الوفيات داخل المنشآت الصحية 
والناتجة عن الحوادث المرورية 8% خال العام 

2018

بانخفاض قدره 34% عن العام 2017

المبادرة
 تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل المستشفى 

)Pre-Hospital Care(

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

تهـــدف هذه المبـــادرة إلـــى توحيد النظام االســـعافي 
وتطويـــر الخدمـــات االســـعافية لضمان الوصـــول إلى 
أماكن وقوع االصابات ضمن حدود أفضل الممارســـات 
الدوليـــة، وتدريـــب منســـوبي المـــرور وأمـــن الطـــرق 
والدفـــاع المدني على االســـتجابة االوليـــة وحصولهم 
علـــى شـــهادة المســـتجيب االول، وتطويـــر المعايير 

والمواصفـــات الوطنية العتماد ســـيارات االســـعاف.
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ضمان ادارة مرورية فعالةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
 نسبة الجهات المعنية بالسامة 

المرورية المرتبطة معلوماتيا
وصف المنجز

تم ربط 33% من الجهات المعنية بالسامة 
المرورية معلوماتيَا خال العام 2018

المؤشر

 نسبة المواضيع الرئيسية 
المتعلقة بالسامة المرورية 

)حسب تعريف منظمة الصحة 
العالمية( والتي تم التوعية بها 

من خال حمات وطنية 

وصف المنجز

تم شن حمات توعية مرورية باستهداف %50 
من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالسامة 

المرورية حسب تعريف منظمة الصحة 
العالمية

33%
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ضمان ادارة مرورية فعالةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

 نسبة المساحة المراقبة مروريا 
من قبل غرف عمليات اإلدارة 

المرورية 

وصف المنجز

تم زيادة نسبة المساحة المراقبة مروريا من 
قبل غرف عمليات اإلدارة المرورية لتصبح %20 

خال العام 2018

بزيادة قدرها 150% عن العام 2017

المؤشر
 نسبة المخالفات الخطيرة من 

اجمالي المخالفات المرورية
وصف المنجز

تم تقليص نسبة المخالفات المرورية 
الخطيرة لتصبح النسبة  20% من اجمالي 

المخالفات خال العام 2018

بانخفاض قدره 38% عن العام 2017

إنجازات في نفس المجال

 تغليــظ المخالفــات الخطيــرة وفًقــا لتعريــف االدراة العامــة للمــرور هــو تحديــًدا مــا أدى 
النخفــاض نســبة المخالفــات الخطيــرة مــن اجمالــي المخالفــات
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ضمان امان وسالمة المركباتالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد إصابات الحوادث المرورية 

لكل 100 ألف نسمة
وصف المنجز

بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية لكل 100 
ألف نسمة 94 إصابة بنهاية العام 2018

المؤشر
نسبة المركبات التي تتوافق 

ومعايير الفحص الدوري المحدثة
وصف المنجز

بلغت نسبة المركبات التي تتوافق ومعايير 
الفحص الدوري المحدثة 10.42% بنهاية العام 

2018
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ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالسالمة المروريةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر

تقييم مدى تطبيق القوانين 
المتعلقة بالسامة المرورية 

بناء على معايير منظمة الصحة 
العالمية 

وصف المنجز

بلغ تقييم مدى تطبيق القوانين المتعلقة 
بالسامة المرورية بناء على معايير منظمة 

الصحة العالمية 10.42% بنهاية العام 2018

انشاء وتشغيل األمانة العامة للجنة الوزارية لسالمة الطرقالمبادرة

 نسبة انجاز المبادرةوصف المبادرة
للعام 2018

تهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى إنشـــاء وتشـــغيل االمانة 
العامة للجنة الوزارية لســـامة الطرق وتقوم باالشراف 
علـــى إدارة المشـــاريع وحوكمتهـــا وذلك عـــن طريق 
المنظمـــة  وتفصيـــل  والمســـؤوليات  األدوار  تحديـــد 

كامل بشـــكل 

ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالسالمة المروريةالركيزة اإلستراتيجية

المؤشر
عدد المخالفات المرورية لكل 

100 ألف نسمة

وصف المنجز

بلغ عدد عدد المخالفات المرورية 132.976 
لكل 100 ألف نسمة بنهاية العام 2018
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اتفاقياتاتفاقياتاتفاقيات
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اتفاقيات تحققت خال عام 2018

الهدف االستراتيجي

تسهيل الوصول للخدمات الصحية

وصــــف االتفاقية
 توقيـع اتفاقيـة بيـن أمـارة مكـة المكرمـة والمديريـة العامة للشـؤون الصحيـة بمنطقة مكـة المكرمة، 
بهـدف تنظيـم العمـل التطوعـي الصحـي مـن خـال تدشـين البوابـة االلكترونيـة للعمـل التطوعـي تحـت 
مظلة امارة منطقة مكة المكرمة  وستقوم الشؤون الصحية بإدراج الفرص التطوعية لديها عبر البوابة 

وادراج  انشـطتهم مـن خالها

صحـة القنفـذة توقـع )3( عقـود اتفاقيـة، مـع مركـز التأهيـل الشـامل لخدمـة نـزالء المركـز مـن ذوي اإلعاقـة 
النفسـية، ومـع مركـز سـند لـذوي االحتياجـات الخاصـة لاسـتفادة مـن خدمـات صحـة القنفـذة تخـدم هـذه 
الفئـة، ومـع نـادي الحـي المدرسـي والهـدف تثقيـف وتدريـب علـى اإلسـعافات األوليـة وكيفيـة التعامـل مـع 

األزمـات والكـوارث، ضمـن مبـادرة المشـاركة المجتمعيـة

تـم توقـع اتفاقيـة شـراكة مجتمعيـة بيـن صحـة الريـاض مـع أحـد رجـال األعمـال بالمنطقـة إلنشـاء مبنـى 
لغسـيل الكلى بسـعة )15( سـرير بمستشـفى الرفايع بالجمش، والذي يهدف إلى تسـهيل الحصول على 

الخدمـة والمسـاهمة بالتنميـة الصحيـة بالمنطقـة. ضمـن مبـادرة المشـاركة المجتمعيـة

تـم توقيـع اتفاقيـة بيـن صحـة مكـة المكرمـة والمؤسسـة الخيريـة الوطنيـة للرعايـة الصحيـة المنزليـة 
"نرعـاك" والتـي تهـدف االتفاقيـة إلـى دعـم مبـادرات المجتمـع السـعودي المدنـي وتخصيص يوم سـعودي 
للرعايـة الصحيـة المنزليـة يوافـق 8 مـن ديسـمبر مـن كل عـام، واعتمـاده فـي روزنامـة منظمـة الصحـة 
العالميـة، وذلـك ضمـن مبـادرة التوسـع فـي خدمـات الرعايـة الصحيـة الممتـدة )التأهيـل الطبـي والرعايـة 

المديـدة والرعايـة الصحيـة المنزليـة ومبـادرة المشـاركة المجتمعيـة.

* صحـة جـازان توقيـع اتفاقيـة مـع )3( شـراكات اسـتراتيجية مـع شـركة تجاريـة وجمعيـة خيريـة ومؤسسـة 
وقفيـة وتتضمـن االتفاقيـة، تجهيـز بيـت منتصـف الطريـق، وتوفيـر 200 غرفـة السـتضافة المرضـى مـن خارج 

المنطقـة، ودعـم تنفيـذ )137( عمليـة قلـب مفتـوح لألطفـال من قائمـة االنتظار بمستشـفيات جازان. 

صحـة الشـرقية توقـع اتفاقيـات مـع عـدد من رجال األعمـال وتضمنت ) مركز السـيهاتي الطبـي والكلى بـــ 
10 مليـون ريـال، مركـز السـحيمي الخيـري لعـاج اضطرابـات النمو والسـلوك بــــــ 15 مليون ريال، مشـروع 
توسـعة مبنـى الطـوارئ والتأهيل الطبي بمستشـفى األمير سـلطان بـن عبدالعزيز بمدينـة مليجة بـــــ 5 
مليـون ريـال( والـذي يهـدف إلـى التوسـع والوصـول إلـى الخدمـات الصحيـة، وذلك ضمـن مبادرة المشـاركة 

لمجتمعية ا

تـم عقـد اتفاقيـة بين مستشـفى الملـك خالد التخصصي للعيون ومبادرة سـعي، لتمكيـن المكفوفين 
وضعـاف البصـر مـن االنخـراط فـي سـوق العمـل، والـذي يهـدف إلـى أهميـة الشـراكة المجتمعيـة فـي دعـم 

التوظيـف المكفوفيـن وضعـاف البصـر، وذلـك ضمـن مبـادرة المشـاركة المجتمعيـة.
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الهدف االستراتيجي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

الهدف االستراتيجي

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

وصــــف االتفاقية
تــم توقيــع مذكــرة مفاهمــة بيــن وزارة الصحــة ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنمية 
المــوارد البشــرية )هــدف( ومجلــس الغــرف الســعودية ممثــاً باللجنــة الوطنيــة الصحيــة، والتــي تهــدف 
لتوظيــف عــدد )40( الــف ســعودي وســعودية، فــي اكثــر مــن 10 تخصصــات صحيــة تبــدأ مــن عــام 2019 

وحتــى عــام 2020،

 التجمع الصحي األول بالشــرقية يوقع اتفاقية مع هيئة التخصصات الصحية لتوفير الفرص التدريبية 
والتطويرية لمنســوبي التجمع الصحي وإلنشــاء أكاديمية للدراســات العليا لطب األسرة

توقيــع اتفاقيــة بيــن وزارة الصحة والمركز الســعودي العتماد المنشــآت الصحيــة، إلدراج فصل خاص بالتطوع 
فــي الئحــة )ســباهي( التــي تخص معاييــر التقييم الجديدة للمستشــفيات والمراكز الصحيــة، والذي يهدف 

إلــى رفــع الكفــاءة و تنفيــذ إحــدى مبــادرات رؤيــة المملكــة، ضمــن مبــادرة المشــاركة المجتمعيــة.

تــم عقــد اتفاقيــة مــع شــركة )education First (  إللحــاق عــدد 1000متــدرب مــن منســوبي الــوزارة بالبرنامــج 
اإللكترونــي لتطويــر مهــارات اللغــة االنجليزيــة حيــث بلــغ عــدد الملتحقييــن بالبرنامــج االن 930 متدربــًا

وشــركة  الشــرقية  بمنطقــة  الصحــي  التجمــع  وإدارة  بالــوزارة  االمــداد  إدارة  بيــن  اتفاقيــة  توقيــع  تــم 
الوطنية للشــراء الموحد لألدويــة واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة »نوبكــو«، والــذي يهــدف إلــى االســتقال 

المبدئــي لإلمــداد والتمويــن للتجمــع الصحــي ووضــع آليــة للتحــول فــي االمــداد.

ــج  ــن كاول برنام ــج وتي ــذ برنام ــال( لتنفي ــركة )عق ــع ش ــة م ــى اتفاقي ــة عل ــر الصح ــي وزي ــع معال ــم توقي ت
وطنــي للتحفيزعلــى التبــرع بالــدم، عبــارة عــن برنامــج يقــوم بتحفيــز علــى التبــرع وأيضــا تســهيل الوصــول 

الــى أماكــن التبــرع بالــدم.

وصــــف االتفاقية
وقعــت وزارة الصحــة مــع أحــد الشــركات الفنلنديــة بحضــور وزيــرة الصحــة الفنلنديــة، اتفاقيــة تعــاون 
ــق  ــك تطبي ــب والمســاندة وكذل ــج عــن مــرض الســكري مــع التدري ــال الشــبكية النات للكشــف عــن اعت

مســارات للكشــف المبكــر عــن الســرطان، وســتكون المرحلــة األولــى بمنطقــة الريــاض.

صحــة الشــرقية تدشــن عيــادة  خاصــة )بصحــة األم والطفــل( دائمــة فــي مجمــع الراشــد التجــاري بحافظــة 
ــة لمراجعيهــا، وللكشــف المبكــر  ــة بصحــة االم والطفــل مــن استشــارات وانشــطة توعوي الخبــر، للعناي

قبــل حدوثهــا مثــل الفحــص المبكــر عــن ســرطان الثــدي، وهشاشــة العظــام والتحاليــل.

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا وجامعــة الفيصــل 
الخبــراء  وتبــادل  الصحيــة  المجــاالت  فــي  والخبــرات  المعلومــات  تبــادل  برامــج  وتعزيــز  تطويــر  بهــدف 

والمختصيــن وإقامــة دورات تدريبيــة للكــوادر الصحيــة
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حصول على اعتمادات خال عام 2018

الهدف االستراتيجي

تسهيل الوصول للخدمات الصحية

وصــــف االعتمــــاد
 اعتمــاد مركــزًا جراحيــً لجراحــة البدانــة فــي مستشــفى الملــك فهــد بالباحــة مــن فئــة )ب( لمــدة ثاث 
ــي تهــدف إلــى تخفيــض االحــاالت خــارج المنطقــة والتوســع فــي تقديــم  ــن 11/2018، والت ــنوات م س

الخدمــات التخصصيــة، ضمــن مبــادرة التوســع فــي الخدمــات.

الهدف االستراتيجي

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

وصــــف االعتمـــــاد

 اعتمــاد  اول  ثالثــة مــدن صحية في المملكة العربية الســعودية مــن منظمة الصحة العالمية وهي 
)الدرعيــة, الجمــوم, جالجل( 

 حصول المختبر الصحي الوطني على اعتماد مختبر شلل االطفال من مظمة الصحة العالمية

حصول المختبرات اإلقليمية بالمناطق التالية )الشرقية /الطائف/الباحة /نجران/مكة المكرمة/الرياض( 
ومختبــر مستشــفى الملــك فهــد بجــازان ومختبــر مستشــفى الملــك فهــد بجــده ومختبر مستشــفى 
عرعــر المركــزي علــى االعتمــاد لمعاييــر المختبــرات اإلقليميــة )CLBB( مــن قبل المركز الســعودي 

لالعتمــاد ســباهي )CBAHI( للعــام 2018 م. 

اعتمــاد مقــر ) 1( مراكــز تدريبيــة لإلقامــة فــي تخصــص الصيدلــة الســريرية معتمــدة مــن الهيئــة 
الســعودية للتخصصــات الصحيــة.
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الهدف االستراتيجي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

وصــــف االعتمـــــاد

حصــول ادارة الحمايــة مــن االشــعاع علــى رخصة تقديم خدمــة قراءة بطاقات قياس التعرض االشــعاعي 

وخدمــة الجــودة النوعيــة وخدمــة المســح االشــعاعي وخدمــة التدريــب فــي تأهيــل العامليــن فــي المجــال 

الطبــي للحمايــة مــن االشــعاع مــن مدينــة الملك عبــداهلل للطاقــة الذريــة والمتجدة.

 تســلم المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا ملــف تنســيق باقــات عمــل أجنــدة األمــن 

الصحــي العالمــي ويأتــي ذلــك كــون المملكة ممثلــة بالمركز عضو فــي اللجنة التوجيهية وتشــمل 

الباقات )األمن البيولوجي, األمراض الحيوانية المنشــأ, والجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية وغيرها(، 

والتــي تهــدف اجندتهــا إلــى مســتويات عاليــة فــي األمــن الصحــي وتعزيــز دور المملكــة اإلقليمي 

والدولــي فــي التصــدي للفاشــيات الوبائيــة ومشــاركة أفضــل الخبــرات فــي جميــع المجــاالت وتعزيــز 

مفهــوم الصحــة الواحــدة علــى كافــة األصعــدة 

اعتمــاد المركــز الوطنــي لمعلومــات الســموم بــاإلدارة العامــة لمراكــز مراقبــة الســموم كالمركز 

الوحيــد بالمملكــة الــذي يعمــل على مدار الســاعة طوال أيام األســبوع، بدون توقــف، »365/7/24« من 

قبــل منظمــة الصحــة العالميــة »WHO«. تبــادل الخبــرات فــي مجــال عالــم الســموم مع الــدول االخرى.
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جوائز تم الحصول عليها خال عام 2018

الهدف االستراتيجي

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

وصــــف الجائــــــزة

حصول وزارة الصحة على جائزة الملك عبدالعزيز  للجودة عن فئة الوزارات في المستوى 
الفضي.

حصول مدينة الملك عبداهلل الطبية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة القطاع 
الصحي الحكومي في المستوى الفضي.

حصول مدينة الملك فهد الطبية على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة  القطاع 
الصحي الحكومي في المستوى البرونزي.

حصــول مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام بجائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة 
عــن فئــة القطــاع الصحــي الحكومــي فــي المســتوى الفضــي.

ــدن،  ــي لن ــن مــن منظمــة االدارات االستشــارية ف ــن عالمتي ــة جائزتي ــدت وزارة الصح حص
ــة فــي مجــال تحســين الخدمــات  ــزة األولــى تقديري عــن برنامــج اداء الصحــة، حيــث كانــت الجائ
 MCA international( 2018 ــزة أفضــل مشــروع بالمســتوى الدولــي للعــام العامــة، والثانيــة جائ

)Award2018

حصــول المختبــرات وبنــوك الــدم التاليــة )المختبــر اإلقليمــي وبنــك الــدم بالشــرقية / المختبــر 
اإلقليمي وبنك الدم بالرياض ومختبر مستشــفى األمير محمد بن عبد العزيز( على االعتماد 

 .)CAP( العالمــي مــن قبــل الكليــة االمريكيــة لعلــم االمــراض

حصــول مركــز المهــارات الفنيــة ومعمــل المحــاكاة الرئيســي علــى جائــزة التميــز مــن قبــل 
Award of Merit 2017 جمعيــة القلــب األمريكيــة

حصــول مركــز المحــاكاة علــى جائــزة التميــز الذهبيــة مــن قبــل جمعيــة القلــب األمريكية 
واســتحقاق المركز األول على مســتوى إقليم دول الشــرق األوســط و شــمال إفريقيا والمركز 
 AHA GOLD ( الخامــس علــى مســتوى المراكــز التدريبيــة خــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة

 ) 2018 Award of

حصــول وزارة الصحــة ممثلــًة ببرنامــج طــب الطــوارئ علــى الجائــزة العالميــة نظيــر جهودهــا 
فــي تحســين الرعايــة الصحيــة لمرضــى تســمم الــدم الجرثومــي
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الهدف االستراتيجي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

وصــــف الجائــــــزة

ضــد  حملتهــا  عــن  وذلــك  العالميــة   )Creative Floor( جائــزة  علــى  الصحــة  وزارة  حصلــت 
التدخيــن، وتعتبــر الجائــزة هــي احــدى الجوائــز العالميــة الرائــدة فــي تكريــم األعمــال المميــزة 

واالبداعيــة فــي مجــال التوعيــة الصحيــة.

حصلــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى اعتمــاد بروتوكــول القضــاء علــى اإلتجــار الغير 
مشروع بمنتجات التبغ كأول دولة في إقليم الشرق األوسط 
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وصــــف المؤتمر / الملتقى

نظمــت وزارة الصحــة مؤتمــر ومعــرض الصحــة الرقميــة الســعودي )HIMSS( بالتعــاون مــع 

ــدول مجلــس التعــاون والهيئــة الســعودية  المجلــس الصحــي الســعودي ومجلــس الصحــة ل

للتخصصــات الصحيــة، حيــث يهــدف هــذا المؤتمــر إلــى بحــث التحديــات الراهنــة والــرؤى 

واألفــكار حــول الخطــط المســتقبلية والحلــول المحتملــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

على المستويين اإلقليمي والدولي بمشاركة متخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية 

من دول مجلس التعاون 

المؤتمــر الســعودي الثالــث للمحــاكاة الصحيــة _ 23 - 25 أبريــل 2018م حيــث شــارك فــي 

ــراء المحلييــن و  الدولييــن و الباحثيــن مــن  ــة المتحدثيــن و الخب المؤتمــر عــدد )65(  مــن نخب

ــز  ــاد مراك ــر واعتم ــط و المعايي ــع الخط ــي وض ــن ف ــاكاة و معتمدي ــة للمح ــات عالمي منظم

ــا و بحضــور 1,978 مشــارك مــن داخــل و خــارج المملكــة المحــاكاة دولي

  اقــام مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام ملتقى الدولــي للتمريض تحت شــعار

)صــوت التمريــض ( برعايــة معالــي وزيــر الصحــة، وشــارك فــي الملتقــى ) 60 ( متحدثــا دوليــا 

ومــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وحضــور أكثــر مــن 1200 مــن التمريــض والتخصصات 

والبحــث  اإلدارة  فــي  القيــادة  تطويــر  إلــى  الملتقــى  هــذا  يهــدف  والــذي  الصحيــة، 

العلمــي فــي التمريــض والتطويــر المهنــي المتخصــص فــي تعليــم التدريــب وبرامــج الجودة 

والممارســات الســريرة التمريضيــة، وذلــك ضمــن مبــادرة اســتراتيجية المشــاركة المجتمعيــة 

للترغيــب ببعــض المهــن الصحيــة.

تنظيم أو مشاركة في مؤتمرات / 
ملتقيات علمية

الهدف االستراتيجي

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
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وصــــف المؤتمر / الملتقى

مشــاركة وزارة الصحــة فــي اجتمــاع رفيــع المســتوى لمنظمــة الصحة العالميــة المعني 
ليــون  بمدينــة  انعقــد  الــذي  الحضريــة  المناطــق  فــي  العامــة  الصحــة  لطــوارئ  بالجاهزيــة 
الفرنســية التنســيق بيــن القطاعــات المختلفــة يشــمل ثاثة أعمدة أساســية، والتــي تهدف إلى 
االســتعداد والتأهب لطوارئ الصحة العامة يؤدي الى تقليل العبء االقتصادي المرتبط بانتشــار 
األمــراض المســتجدة علــى العالــم كافــة مــن ناحيــة الطيران والســياحة، ضمــن مبــادرة المركز 

الوطنــي للوقاية من االمــراض ومكافحتها.

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن الجمعيــة العلميــة الســعودية لرعايــة الطفــل 
بجامعــة االميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن وبرنامــج تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة بــاإلدارة 
العامــة للتغذيــة بــوزارة الصحــة بهــدف الشــراكة والتعــاون لدعم وتشــجيع الرضاعــة الطبيعية 
بيــن منســوبات وطالبــات الجامعــة و التبــادل المعرفــي )العلمــي و االكاديمي(  بيــن الطرفين.

الهدف االستراتيجي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
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الباب الخامس

ـا�بـحـــــــــاثا�بـحـــــــــاثا�بـحـــــــــاث



الباب الخامس

ـا�بـحـــــــــاثا�بـحـــــــــاثا�بـحـــــــــاث
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تهتـم وزارة الصحـة بإجـراء بحـوث عاليـة الجـودة ووضـع سياسـات وإجـراءات محـددة 

بحيـــث يمكـــن توثيـــق البحـــوث ونشـــرها بطريقـــة فعالـــة وفـــي الوقــت المناســـب 

لتلعـــب دورهـــا الهـــام فـــي تقديـم وتطويـر خدمـات صحيـــة متميـزة وتعمـل علـى 

تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية لرؤيــة المملكــة .وتســـعى الــوزارة إلــى تحســين 

وتطويــر البنيـــة التحتيـــة للبحـــوث والدراســـات مــن خــال إنشـــاء برامـــج إلكترونيـــة 

ــة )معرفــة( بحيـــث  ــات البحثيـ ــدة البيانـ ــج قاعـ ــال برنامـ ــبيل المثـ للبحــوث علــى سـ

تمكـــن الـــوزارة مـــن مراجعـــة البحـــوث ومتابعتهـــا وتوثيقها.

كما تحـــرص الـــوزارة علـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع مراكـــز التميـــز العلميـــة والبحثيـة 

ــل المعرفــة  ــز نقـ ــة واإلقليميــة والدوليــة لتعزي ــتويات الوطنيـ ــى المسـ ــرى علـ األخـ

وتبادل الخبـــرات وتطويـــر المهـــارات البحثيـــة، وتهتـــم أيضا على تشـــجيع الباحثيـــن 

والمراكز البحثيـــة المتميـــزة مـــن خال توفيـــر برامج طموحة ومنح جوائز للبحوث 

المتميــزة.

األبحــاث

تطور حجم النشاط البحثي بمنشآت
وزارة الصحة من  2016 - 2018

2016 2017 2018

907
1175

1735
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يشــمل المشــروع إنشــاء برنامــج إلكترونــي متكامــل وواضــح لتقديــم ومراجعـة 

ومتابعـة مشـاريع البحـوث فـي وزارة الصحـة. يتـم تنفيـذ هـذا النظـام اإللكترونـي 

مـــن خـــال إدارة جميـــع متطلبـــات عمليـــة التســـجيل والتقديـــم واإلحالـــة الداخليــــة 

والمراجعــــات العلميــــة واألخاقية والتقاريــر الفنيــــة والماليــة للمشــاريع البحثيــة، 

مــــع إمكانيــة تقديــــم االستشــارات العلميــة والفنيــة للباحثيــن.

كمــــا يتضمــــن البرنامــــج تفعيــــل شــــبكة متكاملــــة للتواصــــل مــــع المراكــــز 

البحثيــــة واللجــــان األخاقيــة والهيئــة الســــعودية للغــــذاء والــــدواء، باإلضافــــة إلــــى 

الملحقيـات الثقافيـة بـدول العالـم المختلفـة. وأيضـًا يوفـر هذا النظـام اإللكتروني 

خدمـــات إضافيـــة للمتقدميـــن مثـــل تطبيقـات الســـرقات األدبيـــة والتدقيـق اللغـوي 

والكتابــــة الطبيــة.

يحقــــق البرنامــــج الســــرعة والكفــــاءة فــــي جميــــع مراحــــل التقديــــم والمراجعــــة 

العلميــــة واألخاقية إلجــــراء البحــــوث الصحيــــة والدراســــات الســــريرية، كمــا يحقــق 

الشــــفافية والعدالــــة فــي تقييــم وتمويــــل المشــروعات البحثيــة بمنشــآت وزارة 

الصحــة.

النظام اإللكتروني للبحوث بوزارة الصحة

 إنجازات وزارة الصحة في مجال
البحوث والدراسات
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ص الصحــة.
مشروع توحيد لجان األخالقيات بوزارة الصحة

ــة،  ــوزارة الصحــ ــة بــ ــة القائم ــان األخاقي ــة اللجــ ــادة هيكلــ ــروع إعــ ــمل المشــ يشــ

وإنشـــاء لجـــان أخاقيات جديـــدة فـــي مختلـــف التجمعـــات والمؤسســـات ومديريـات 

الشـــؤون الصحيـــة. تـــم تزويـد هـذه اللجـان بإجـراءات تشـــغيل قياسـية )SOPs( التـي 

تلتـــزم بالمبـــادئ واللوائح الوطنيـــة والدوليـــة والتـــي تضمـن الحفـــاظ علـى حقـوق 

وســــامة المرضــــى والمشــــاركين فــــي البحــــوث الصحيــــة والتجــــارب الســــريرية، 

وكذلــــك تضمــن توحيــــد إجــراءات المراجعــات األخاقية للبحــوث الصحيــة وضمــان 

ســــرية وخصوصيــــة المعلومــــات البحثيــة.

كمـــا تـــم إنشـــاء لجنـــة مركزيـــة لألخاقيات الحيويـــة لضمـان التنســـيق والمواءمـة 

ــوزارة  ــعى ال ــك، تسـ ــى ذلـ ــة. عــاوة علـ ــوزارة الصحـ ــان األخاقيــة بـ ــع اللجـ ــن جميـ بيـ

بشـــدة إلـــى تحســـين كفـــاءة لجـــان أخاقيات البحـوث مـن خال عقـــد دورات تدريبيـة 

ــى  ــرص علـ ــع الحـ ــان مـ ــاء اللجـ ــية ألعضـ ــغيل القياسـ ــة فــي إجــراءات التشـ متقدمـ

التحديـــث المســـتمر.

تطور أعداد اللجان األخالقية التابعة لوزارة
الصحة من  2016 - 2018

2016 2017 2018

6
16

25
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 الصحــة.
تحديد أولويات البحوث الصحية

مشـــروع تحديـــد األولويـــات البحثيـــة لـــوزارة الصحـــة، وتكمــن أهميــة المشــروع في 

تعزيـــز دور البحـــث العلمـــي فـي هـذه المرحلـة الهامـــة مـن التحـول الوطنـي الـذي 

يهـدف إلـى تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030. حيـث أن تحديـد األولويـات البحثيـة لـه تأثيـر 

كبيــــر علــــى توجيــــه المــــوارد المتاحــــة إلجــــراء البحــــوث الصحيــــة فــــي المجــــاالت 

ذات االهتمــــام وتوفيــــر المعلومــــات البحثيــــة فــــي الوقــــت المناســــب لتحســــين 

الصحــــة. كمـــا أن وضـــع األولويـــات لـــه دور كبيـر فـــي تحقيـق االقتصـــاد القائم علـى 

المعرفـة، وكذلـك فـي توفيـر حلـول مبتكـرة منخفضـة التكلفـة لتحسـين جـودة 

خدمـــات الرعايـــة الصحيـة. وســـيكون لتحديـد األولويـات البحثيـة دور هـام فـي منـع 

تكـــرار المعلومــات البحثيــة وتوفيــر الجهــد والوقــت والتكاليــف.

ــوث  ــات البحــ ــد أولوي ــة لتحديــ ــة واضحــ ــال إنشــاء منهجي ــن خــ ــك مــ ــيتم ذلــ وســ

الصحيــــة والحصــــول علــــى إجمــــاع حــــول المجــــاالت ذات األولويــــة للبحــــوث فــــي 

مجــــاالت الصحــــة العامــــة والخدمــات الصحيــة األخــــرى مــع ضمــان حقــوق وســامة 

المرضــــى والمشــــاركين فــــي البحــــوث.
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 الصحــة.
منصة معرفة

يشــــمل المشــــروع إنشــــاء قاعــدة بيانــــات وطنية إلكترونيــة واضحــة ومتكاملــة 

لتســـجيل وتوثيـــق البحـــوث الصحيـــة والتجـــارب الســـريرية لباحثـــي وزارة الصحـــة. 

كما ســــيتضمن بيانــــات مفصلــــة للباحثيــــن والعلمــــاء والخبــــراء فــــي المجــــاالت 

البحثيــــة وأدوات للتعارف والتواصل، باإلضافـــة إلـــى قاعـــدة بيانـــات لألجهـــزة الطبيـــة. 

كمـــا ســـتوفر القاعـــدة بيانـــات دقيقـــة للباحثيــــن وأصحــــاب المصلحــــة وصانعــــي 

ــات الصحيــة.  السياســ

ســـيتم تحميـــل برنامـــج قواعـــد البيانـــات مـــن خـــال النظـــام اإللكترونـــي للبحــوث 

بــــوزارة الصحــــة )e-review( حتــــى يســــهل علــى الباحثيــن تســــجيل مشــروعاتهم 

البحثيـــة كاملـــة بعـــد االنتهـــاء مـن تنفيذهـــا ونشـرها

. ســـتكون المرحلـــة التاليـــة مـــن المشـــروع هـــي نشـــر معلومــات شـــاملة عـــن 

التقارير المهنيــــة والممارســــات الطبيــــة والخدمــات الصحيــــة التــي تقدمهــا وزارة 

الصحــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ستســهم قاعــدة البيانــات البحثيــة فــي نشــر فكــر 

البحــــث العلمــــي وحمايــة حقــــوق الملكيــة الفكريــة لــــوزارة الصحــة والباحثيــن، 

وعمـــل اإلحصائيات والدراســـات المقارنـــة فـــي المجـــال البحثـي.
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 الصحــة.
 برنامج بناء القدرات البحثية في المجال الصحي

اهتمت وزارة الصحة  ببنـــاء القـــدرات البحثيـــة لمنســـوبي وزارة الصحـــة والمهنييـــن 

الصحييـــن المشـــاركين فـــي األبحـاث الصحية والتجارب السـريرية كأولويــة بســبب 

الفوائد العديــــدة التــــي تجلبهــــا للمرضــــى والمتخصصيــــن فــــي الرعايـــة الصحيـــة 

ــًا هنـــاك حاجـــة متزايـــدة إلـــى نهـــج  ومنظمـــات الرعايـــة الصحيـــة والمجتمـــع، أيضـ

منســـق متعـــدد اإلســـتراتيجيات لبنـاء القـــدرات البحثيـة.

يشــمل هــذا المشــروع تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لباحثــي وزارة الصحــة لبنــاء 

وتطويـــر قدراتهـــم وفقًا لألولويـــات البحثيـة المحـددة واألهـــداف اإلسـتراتيجية لـوزارة 

الصحـــة، باإلضافـــة إلـــى دعـــم وتعزيـز قـدرات فـــرق البحـث فـي جميـــع مراحـل تنفيـذ 

المشـــروع البحثــي. كمــا يهــدف إلــى تطوير مهــارات أعضاء لجـــان أخاقيات البحـــوث 

مـــن خـــال تعزيـز أنشـطة التدريـــب وورش العمل حول إجـراءات التشـغيل القياسـية 

)SOPs( مـــع الهيئــات ذات الصلـــة فـــي التدريـــب والتطوير. 

تطور أعداد المتدربين ببرنامج بناء القدرات البحثية
 من  2016 - 2018

2016 2017 2018

194

481

632
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 الصحــة.
الجوائز البحثية

تهدف جائزة الصحة للريادة البحثية إلـــى تشـــجيع إجـــراء بحـوث أصيلـة ذات مسـتوى 

علمـــي رفيـــع علي الصعيد الوطني للوصـــول إلـى االكتشـافات العلميـة والتقنيـة 

ــة االزمـــة لتحســـين البيئــة  ــاء الركيـــزة العلميـ الجديـــدة ولعـــب دور مهـــم فـــي بنـ

البحثيـــة وتحقيــق رؤيــة المملكـــة فــي بنــاء مجتمـــع المعرفـــة واالقتصـــاد القائــم 

ــى المعرفة. علـ

تحتــوي الجائــزة علــى ســبع فــروع كمـــا تهـــدف إلـــى تشـــجيع الباحثيـــن والمراكـــز 

ــف  ــي مختلــ ــودة فــ ــة الجــ ــوث عاليــ ــراء بحــ ــى إجــ ــة علــ ــي وزارة الصحـ ــة فـ البحثيـ

المعــــارف األساســــية والتطبيقيــــة والتطويريــــة، وتشــــجيعا للباحثيــــن الواعديــــن 

علــى تطويــر أفكار بحثيــة مبتكــرة وتحســين المهــارات العلميــة لرفــع مكانــة 

المملكــــة كدولــــة رائــدة فــــي مجــــال البحــــوث الصحيــــة. 

 الصحــة.
برنامج الشراكات األكاديمية

يتضمــــن البرنامــج إقامــــة شــــراكة بيــــن وزارة الصحــة والمؤسســــات األكاديميــــة 

والجامعــات فــي الداخــل والخــارج بهــدف تحســين القاعــدة العلميــة لباحثــي وزارة 

الصحــــة وتعزيــــز نقــل المعرفـة للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار و إجــراء البحــوث 

والدراســــات المشـــتركة وتبـــادل المعلومـــات العلميـة والمـــواد والمنشـورات فـي 

المجـــاالت ذات االهتمــام المشــترك.
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النظام اإللكتروني للتقارير السنوية والربع سنوية 
للبحوث

فــــي كل عــــام تشــــرع الوزارة  بإعــــداد تقريــــر بحثــــي ســـنوي يســـلط الضـوء علـى 

ــي  ــة والتـ ــي تقــوم بهــا وزارة الصحـ ــطة البحــوث التـ ــة متنوعــة مــن أنشـ مجموعـ

يشـــارك فيهـــا باحثـــو الـوزارة. يغطـي التقريـر الفتـرة مـن 1 ينايـر إلــى 31 ديســمبر. 

وتظهــــر البيانــــات الــــواردة فــــي التقريــــر فــــي صــــورة رســــوم بيانيــــة وتصنيفـــات 

مجدولـــة للمعلومـــات البحثيـــة الســـنوية، وكذلـــك يتـــم عـــرض معظـــم البيانـــات 

بشـــكل ربـــع ســـنوي كل ثاثة أشـــهر.

يتضمــــن التقرير السنوي والفصلــــي عددًا إجماليًا للبحــــوث الصحيــــة والدراســــات 

الســــريرية التــــي أجريت فــي مرافــق وزارة الصحــة، وتصنيــفا ألبحــاث وفقًا ألنواعهــا 

وتخصصاتهــــا فــــي كل مديريــــة شــــؤون صحيــــة ومركــــز أبحــــاث. باإلضافــــة إلــــى 

هــــذه التفاصيـــل، يتضمـــن التقريـــر الســـنوي أيضا عددًا من البيانـات اإلحصائية حـول 

األبحــاث الممولـــة، والتجـــارب الســـريرية، والباحثيـــن المشـــاركين وأنشـــطة لجـــان 

المراجعـــة المؤسســية. باإلضافــة إلــى ذلــك، ستســاهم قاعــدة البيانــات البحثية في 

نشر مفهوم البحث العلمــــي، وكذلـــك فـــي عمـل اإلحصـاءات والدراسـات المقارنـة 

فـــي المجـــال البحثـــي بيـــن وزارة الصحـــة والهيئات الوطنيـــة والدوليـة األخرى.
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المنطقة الغربية  المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية   المنطقة الجنوبية   المنطقة الشمالية  

توزيع النشاط البحثي حسب المناطق لعام 2018 

24.15%

12.22%

3.63% 4.67%

55.33%

أبحاث صحية اجتماعية، 
ثقافية، بيئية

Social, Cultural, 
Environment, and 

Population

أبحاث الخدمات 
الصحية

Health Services 
Research

ابحاث اإلكلينيكية

Clinical Research

أبحاث الطب 
الحيوي

Biomedical 
Research

توزيع النشاط البحثي حسب المجاالت الحيوية األربعة لعام 2018 

13.49%
16.07%

55.54%

14.90%

Health Research Themes



173التقرير السنوي لوزارة الصحة 1439-1440هـ  |
2018

توزيع النشاط البحثي حسب التخصصات
ألعلى عشرين تخصص بالنسبة المئوية لعام 2018

البحوث متعددة التخصصات

القلب

جراحة األوعية الدموية

التعليم الطبي

طب العيون 

الصيدلية

طب األسرة

األشعة التشخيصية

الباطنية

جراحة الفم

أمراض النساء والتوليد

الرعاية التنفسية

الصحة العامة

علم األورام

طب األطفال العام 

جراحة العظام 

تمريض

التثقيف الصحي

علم األعصاب

إدارة المستشفيات

2%

2%

3%

2%

3%

5%

6%

11%

2%

3%

7%

2%

3%

2%

3%

2%

3%

5%

4%

1%
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الخدمات الصحية بالحجالخدمات الصحية بالحجالخدمات الصحية بالحج
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إجمالي 22501

ـــزة وذات كفـــاءة  ـــة متمي ـــة وعاجي ـــة وقائي ـــوزارة إلـــى تقديـــم خدمـــات صحي تهـــدف ال

 عاليـــة لكافـــة الحجـــاج خـــال مواســـم الحـــج، حيـــث تعمـــل الـــوزارة علـــى تهيئـــة وتجهيـــز

جميـــع المرافـــق الصحيـــة المشـــاركة خـــال موســـم الحـــج )المراكـــز الصحيـــة، 

والموســـمية  منهـــا,  الدائمـــة  التخصصيـــة(  والمستشـــفيات  المستشـــفيات 

 وتعمـــل علـــى اســـتقطاب الفئـــات  الصحيـــة واإلداريـــة والفنيـــة لتشـــغيل كافـــة  تلـــك

المرافـــق. كمـــا تولـــى الـــوزارة اهتمامـــا متعاظمـــا بمراقبـــة ومتابعـــة الوضـــع 

 الوبائـــي بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة ووضـــع االشـــتراطات واإلرشـــادات الصحيـــة

لمنـــع دخـــول أو انتشـــار األمـــراض الوبائيـــة والمعديـــة وتعمـــل أيضـــا علـــى اســـتكمال 

ــاريع ــة بالمشـ ــة متمثلـ ــة والعاجيـ ــات الوقائيـ ــاندة للخدمـ ــات المسـ ــة الخدمـ  كافـ

والتموين الطبي والمختبرات والتجهيزات وغيرها.

الخدمات الصحية بالحج

القوى 
العاملة 
الصحية

طبيب 
صيدلياستشاري

ممرضطبيب نائب

فئات طبية طبيب عام
مساعدة 7513 2780

809

8704 1262

1433

الخدمات الصحية بالحج / المرافق الصحية خالل موسم الحج  1439 هـ

أسرة 
مستشفيات

مراكز صحية 
موسمية

مراكز صحية 
دائمة

مستشفيات 
موسمية

مستشفيات 
دائمة

4998 106 33 8 21

 القوى العاملة الصحية بالحج خال موسم الحج  1439 هـ 
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الخدمة 
الصحية

الوالدات 
Deliveries

اإلجراءات/الخدمات الصحية خالل موسم الحج  1439 هـ

1,795,407  عدد الحجاج الذين تم خدمتهم باجراءات صحية

518,741 عدد الحجاج الذين تم اعطائهم عاج وقائي ضد األمراض المعدية الوافدة

378,287 عدد الحجاج الذين تم تحصينهم عن شلل األطفال 

6253 عدد الحجاج الذين تم تنويمهم بالمستشفيات

98163 عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفيات

53038 عدد زيارات الطوارئ بالمستشفيات

586587 عدد زيارات مراجعي مراكز الرعاية الصحية األولية

القسطرة القلبية 1014
Cardiac catheterization

عمليات القلب المفتوح 
Open heart surgery

الغسيل الكلوي
Renal dialysis 

المناظير 
Endoscopies

69

3743

354

30

 اإلجراءات / الخدمات الصحية خال موسم الحج  1439 هـ
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ــة فقــد تجــاوز متوســط  ــرة ونوعي ــوزارة بجهــود منســوبيها إنجــازات كبي حققــت ال

األعمار في المملكة المعدل العالمي )70( عام ليصل الى ) 74( عام كما انخفضت 

معــدالت وفيــات الرضــع بنســبة %96 وارتفعــت معــدالت التطعيــم %137 خــال 35 عام 

وفى المقابل تواجه الوزارة ســت تحديات رئيســية هي:

عدم القدرة علي توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين.. 1
ارتفــاع معــدالت األمــراض المزمنــة واســتمرار خطورة تفشــي األوبئــة واألمراض . 2

المعدية.
تنامــي المخاطــر فــي المنشــآت الصحيــة بســبب تفــاوت معاييــر الجــودة . 3

ــق. ــامة المراف ــر س ــة ومعايي الطبي
 االعتمــاد المتزايــد علــى الكــوادر األجنبيــة في ظــل تزايد المواطنيــن الباحثين . 4

العمل.  عن 
االزديــاد المتســارع فــي تكلفــة الرعاية الصحيــة في وقت تواجه فيــه المملكة . 5

تحديــات اقتصادية متنامية.
عــدم وجــود نظــام متكامــل لتكنولوجيــا المعلومــات لخدمــات الرعايــة . 6

الصحيــة.

ان بقــاء كثيــر مــن المرضــى فــي المستشــفيات لمــدة أكثــر مــن الحاجــة الصحيــة 

التــي تســتدعي بقائهــم وبالتالــي تزدحــم األســرة فــي التنويــم ويخســر المرضــى 

فرصتهــم بالحصــول علــى الخدمــة الضروريــة المطلوبــة فــي الوقــت والمــكان 

ــه  ــفيات بخروج ــي المستش ــوم ف ــض المن ــة المري ــي رحل ــث  تنته ــبين حي المناس

لعــدة اتجاهــات الســتكمال عاجــه خارجهــا ومنهــا التأهيــل الطبــي، الرعايــة المديــدة 

ــواء  ــة الصحيــة المنزليــة ودور اإلي ــة(، الرعاي ــة والرعايــة التلطيفي )الرعايــة التمريضي

التحديات والصعوبات واألولويات 
اإلستراتيجية

 التحدي األول: عدم القدرة علي توفير الخدمات
الصحية في الوقت والمكان المناسبين
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ــن ليــس لديهــم مــأوى كمــا تزدحــم الطــوارئ و أســرة  للمرضــى النفســيين الذي

العنايــة المركــزة فــي منشــئات وزارة الصحــة لعــدم كفايتهــا و لعــدم تفعيــل 

دور مراكــز الرعايــة األوليــة بالشــكل المطلــوب والتوعيــة بالــدور المنــاط بهــا مــن 

الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا علــى مســتوى الســكان.

 كمــا تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية تحديــًا فــي توفــر الكــوادر الصحيــة 

ــة المركــزة ونقــص توفــر  المؤهلــة لتشــغيل الخدمــات خصوصــًا الطــوارئ والعناي

بعــض الخدمــات كالصحــة النفســية األوليــة والتغذيــة.

وعليه تتلخص األولويات اإلستراتيجية كالتالي:

والمــكان  الوقــت  فــي  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  تســهيل 
 : عــدة عناصــر هــي  المناســبين، وذلــك مــن خــال 

الصحيــة(،  الرعايــة  أحــد مقدمــي  مــن  )المســافة  المناســب  الجغرافــي  التوزيــع 

والوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى الخدمــات ذات الصلــة والتوســع فــي الطاقــة 

االســتيعابية اإلجماليــة )أســرة المستشــفيات والطواقــم الطبيــة(،  وزيــادة أســرة 

ــي  ــل الطب ــي التأهي ــم ف ــرة التنوي ــادة أس ــك زي ــوارئ، كذل ــزة والط ــة المرك العناي

والرعايــة المديــدة وزيــادة المســتفيدين فــي الرعايــة الصحيــة المنزليــة وتوزيــع 

القــوى العاملــة بشــكل أفضــل وتحســين أداء مراكــز الرعايــة  الصحيــة األوليــة 

والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة لألفــراد.
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 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

الهدف  تسهيل الوصول للخدمات الصحية
االستراتيجي

زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الطبية• 
خدمات صحية في متناول الجميع• 
االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحة• 
تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي • 

المطلوب
تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئه• 

الركائز  
اإلستراتيجية

تخطيط القوي العاملة• 
إصاح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية• 
تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية األولية• 
تحسين أداء المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز • 

الطبية المتخصصة
تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ.• 
المركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية• 
 التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة )التأهيل • 

الطبي والرعاية المديدة والرعاية الصحية المنزلية 
ومراكز إيواء للمرضى النفسيين(.

تهيئة المراكز لتقديم الرعاية النفسية األولية• 
استراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض • 

المهن الصحية

اهم المبادرات
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 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

الهدف  تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
االستراتيجي

خفض معدل اإلصابات باألمراض المعدية• 
رفع مستوي الجاهزية لمواجهة الكوارث الصحية• 
خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض • 

غير المعدية 

الركائز  
اإلستراتيجية

المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها• 
برنامج حصن• 
االستعداد للطوارئ الصحية• 

اهم المبادرات

باألمــراض  اإلصابــات  فــي نوعيــة  المملكــة تحــول ديموغرافــي وصحــي  تشــهد 

ــنوات  ــدد الس ــة )ع ــاء المراض ــاع أعب ــات ارتف ــت الدراس ــة، فأوضح ــاكل الصحي والمش

ــة المباشــرة  المفقــودة بســبب تأثيــر األمــراض والوفيــات وكذلــك األعبــاء االقتصادي

وغيــر المباشــرة  للمشــاكل الصحيــة(.

وعليه تتلخص األولويات اإلستراتيجية كالتالي:

تبنــي نظــام صحــي فعــال يقــوم علــى تعزيــز الصحــة والوقايــة والحفــاظ علــى 

الصحــة ومعالجــة العجــز بنــاء علــى تداخــات علميــة مبرهنــة وذات عائــد مجتمعــي.

 التحدي الثاني: ارتفاع معدالت األمراض المزمنة
واستمرار خطورة تفشي األوبئة واألمراض المعدية
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تتنامــي المخاطــر فــي المنشــآت الصحيــة بســبب تفــاوت االلتــزام وتطبيــق معاييــر 

الســامة ســواء المتعلقــة بســامة المســتفيدين أو مقدمــي الخدمــات وبيئــة 

العمــل، حيــث أوضحــت الدراســات والتقاريــر أن ٪11.3 من الوفيات في المستشــفيات 

يعــزى للعــدوى المكتســبة مــن المستشــفيات، وأن نســبة اإلصابــات المرتبطــة 

ــم  ــة تصــل إلــى 4.9 ٪، عــاوة أن ٪70 مــن مستشــفيات المملكــة ل ــة الصحي بالرعاي

ــية  ــامة األساس ــر الس ــتيفاء معايي ــدم اس ــبب ع ــادات بس ــص واالعتم ــح التراخي تمن

والجــودة.

أمــا عــن ســامة الممارســين فقــد شــكلت نســبة الممارســين الصحييــن ٪30 مــن 

حــاالت اإلصابــة المؤكــدة بفيــروس كورونــا، و ٪6 مــن حــات الوفيــات المتعلقــة 

بنفــس المــرض، عــاوة علــى ارتفــاع التكاليــف المتعلقــة بإصابــة الممارســين 

ــر. ــز اإلب ــن وخ ــة ع ــة الناتج ــراض المعدي باألم

وعليه تتلخص األولويات اإلستراتيجية كالتالي:

تطبيــق أنظمــة ومبــادئ إدارة الجــودة وســامة المرضــى اســتناًدا إلــى آليــات أثبتــت 

فعاليتهــا عالميــا باإلضافــة إلــى نشــر ثقافة الجــودة داخل مؤسســات الرعاية الصحية 

وإشــراك جميــع قطاعــات الرعايــة الصحيــة فــي تنميــة هــذه الثقافــة واحتضانهــا 

وتطويــر الكفــاءات المطلوبــة لهــا كمــا ســتقوم بتعزيــز برنامــج االعتمــاد الوطنــي 

لكــي يكــون قابــاً للمقارنــة بهيئــات االعتمــاد الدوليــة المماثلــة.

 التحدي الثالث: تنامي المخاطر في المنشآت الصحية
بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سالمة المرافق
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 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

شــرح التحــدي هنالــك قلــة فــي الكفــاءات المناســبة لســد احتياجــات ســوق العمــل 
الصحــي خاصــة فيمــا يتعلق بتقديــم الخدمات الطبيــة والصحية والخدمــات الصحية 
المســاندة بمــا يتســق مــع التطــور الملحــوظ فــي النظــام الصحــي والممارســات 
الصحيــة والتقنيــة، مــع كــون نســبة كبيــرة مــن المواطنيــن فــي أعمــار مناســبة 
للتأهيــل، عــاوة علــى التفــاوت الكبيــر في مخرجــات البرامــج األكاديميــة والتدريبية 
القائمــة، مــع االطــراد فــي التركيــز علــى تخريــج األطبــاء وقلــة البرامــج الموجهــة 
ــب  ــا لتدري ــج العلي ــة البرام ــرى، وقل ــة األخ ــاالت الصحي ــي المج ــات ف ــع المخرج لتنوي
الممارســين الطبييــن فــي التخصصــات ذات االحتيــاج والجــدوى العاليــة كتخصــص 
ــع،  ــة والمجتم ــة العام ــة والصح ــة التمريضي ــة االكلينيكي ــرة و الممارس ــب األس ط

عــاوة علــى االعتمــاد علــى التعاقــد مــع األجانــب لســد االحتياجــات.

 التحدي الرابع: االعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية
في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية الهدف 
االستراتيجي

السامة في المرافق الصحية• 
تحسين تجربة المرضي• 

الركائز  
اإلستراتيجية

المركز السعودي لسامة المرضي• 
تهيئة وتجهيز المرافق الصحية   المطابقة للمعايير • 

)CBAHI( الوطنية للجودة وسامة المرضي
البرنامج الوطني لرصد مؤشرات جودة الرعاية الصحية• 
البرنامج الوطني لتقييم المستشفيات العاملة • 

ببرنامج التبرع باألعضاء وزراعتها.

اهم المبادرات
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وعليه تتلخص األولويات اإلستراتيجية كالتالي:

دراســة احتياجــات ســوق العمــل مــن المهــارات الصحيــة والطبيــة لتقديــم برامــج 

تدريبيــة وأكاديميــة تقــوم علــى تأهيــل الكفاءات الوطنيــة ذات جــودة عالية محليا، 

والعمــل علــي توســيع التدريــب والتطويــر المحلييــن والدولييــن مــن خــال  افتتــاح 

وإعــادة التأهيــل والتطويــر للمراكــز تدريبيــة للممارســين الطبييــن.

كذلــك تطويــر المناهــج الدراســية األكاديميــة والتدريبيــة الطبيــة والصحيــة لضمــان 

الجــودة والمخرجــات والكفايــات بمــا يتســق مــع االحتياجــات واالهتمــام بزيــادة 

ــح. ــي والمل ــاج العال ــر واالحتي ــة ذات األث ــة والصحي ــة التخصصــات الطبي جاذبي

 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية الهدف 
االستراتيجي

تخطيط القوي العاملة• 
توسيع التدريب والتطوير المحليين والدوليين• 

الركائز  
اإلستراتيجية

الرفع من مهارات مقدمي الخدمة• 
استراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض • 

المهن الصحية
اهم المبادرات
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 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية الهدف 
االستراتيجي

تحسين االستدامة والشفافية المالية•  الركائز  
اإلستراتيجية

نموذج الرعاية الصحية الحديث• 
برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية• 
التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية• 
المركز الوطني للمعلومات الصحية• 
حوكمة القطاع الصحي• 
عطاء تدقيق طلبات القطاع الخاص• 
المشاركة المجتمعية• 

اهم المبادرات

 التحدي الخامس: االنخفاض في كفاءة النظام الصحي  واالزدياد المتسارع في
تكلفة الرعاية الصحية  في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية متنامية

ــة  ــة الرعاي ــي تكلف ــارع ف ــراد المتس ــن االط ــة م ــي بالمملك ــاع الصح ــي القط يعان

اقتصاديــة متناميــة وزيــادة  المملكــة تحديــات  فــي وقــت تواجــه فيــه  الصحيــة 

مســتمرة فــي معــدالت المصابيــن باألمــراض المزمنــة ذات األعبــاء المرضيــة العاليــة 

مــع وجــود انخفــاض فــي كفــاءة النظــام الصحــي الســعودي و انخفــاض الفعاليــة 

الطبيــة وتفــاوت االلتــزام بالممارســات المبرهنــة ذات الجــدوى، وارتفــاع ســقف 

توقعــات المســتفيدين  وتفــاوت رضاهــم عــن الخدمــات الصحيــة الحكوميــة.

وعليه تتلخص األولويات اإلستراتيجية كالتالي:

والفعاليــة  الكفــاءة  لضمــان  الســعودي  الصحــي  النظــام  فــي  تحــول  عمــل 

الماليــة. واالســتدامة 



|  التقرير السنوي لوزارة الصحة 188
2018

1439-1440هـ

 تم وضع األهداف اإلستراتيجية للرؤية 2030 ومبادرات 
التحول الوطني 2020 كالتالي: 

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية الهدف 
االستراتيجي

تحسين االستدامة والشفافية المالية•  الركائز  
اإلستراتيجية

الصحة اإللكترونية• 
المركز الوطني للمعلومات الصحية • 

أهم المبادرات

شــرح التحــدي انعــدام الربــط اإللكترونــي الفعــال بيــن القطاعــات الصحيــة وخدمــات 

الرعايــة الصحيــة األوليــة والمستشــفيات والصحــة العامــة المرتكــز علــى دعــم 

المخرجــات علــى مســتوى الممارســة الطبيــة الفرديــة والمجتمعيــة، وذلــك لضعف 

البنيــة التحتيــة للصحــة اإللكترونيــة، وقصــور التشــريعات واألنظمــة التــي تضمــن 

الشــفافية والخصوصيــة فــي تبــادل المعلومــات الصحيــة اإلكلينيكيــة والماليــة.

وتتلخص أبرز الحلول في االتي:

بنــاء البنيــة التحتيــة لنظــم الصحــة اإللكترونيــة الفعالــة علــى مســتويات الرعايــة 

الصحيــة األوليــة والمجتمعيــة وفــي المستشــفيات والمراكز المتخصصــة والتقدم 

باقتراحــات التشــريعات واألنظمــة الداعمــة.

التحدي السادس: عدم وجود نظام متكامل لتكنولوجيا 
المعلومات لخدمات الرعاية الصحية
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