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الرؤية

القيم

توفيــر الرعايــة الصحيــة المتكاملة

صحة المريض أوال.

والشــاملة بأعلــى المســتويات

العدالة.

العالميــة.

المهنية.
الجودة.
األمانة والشفافية.
الفريق الواحد.
المبادرة واإلنتاجية.
الشراكة مع المجتمع.

الرسالة
توفيــر الرعايــة الصحيــة بجميــع
مســتوياتها وتعزيــز الصحــة العامة
والوقايــة مــن األمــراض ووضــع
القوانيــن

واللوائــح

المنظمــة

للقطــاع الصحي والخــاص ومراقبة
أداءه مــع االهتمــام بالجانــب
البحثــي والتدريــب األكاديمــي
ومجــاالت االســتثمار الصحــي.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

مقدمة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية نهضــة تنمويــة
شــاملة فــي كافــة المجــاالت وعلــى رأس تلــك
المجــاالت يقــف القطــاع الصحــي الــذي أخــذ ينمــو
ويتوســع منــذ أن أنشــئت وزارة الصحــة عــام 1370هـــ
بالمرســوم الملكــي رقــم ( )8697/11/5ومنــذ ذلــك
الحيــن اســتمرت الــوزارة فــي أداء رســالتها الوطنيــة
التــي تتلخــص فــي:

ضمــان توفيــر الرعايــة الصحيــة بجميــع
مســتوياتها وتعزيــز الصحــة العامــة والوقايــة
مــن األمــراض و وضــع القوانيــن واللوائــح
المنظمــة للقطــاع الصحــي العــام والخــاص
ومراقبــة أداؤه مــع االهتمــام بالجانــب
البحثــي و التدريــب األكاديمــي ومجــاالت
االســتثمار الصحــي.
أخــذت الخدمــات الصحيــة بــوزارة الصحــة تنمــو وتتطــور
بشــكل ملحــوظ نتيجــة للدعــم الســخي والرعايــة
الكريمــة مــن لــدن خــادم الحرمين الشــريفين وســمو
ولــي عهــده األميــن  -يحفظهــم اهلل -حيــث تقــوم
الــوزارة بتقديــم حوالــي ( )%60مــن إجمالــي الخدمــات
الصحيــة فــي المملكــة .وقــد صاحــب هــذا التطــور
تحســنًا ملحوظــً فــي المؤشــرات الصحيــة حيــث
انخفــض معــدل وفيــات األطفــال الرضــع إلــى ()4،82
لــكل  1000مولــود حــي كمــا انخفــض معــدل وفيــات
األطفــال أقــل مــن خمســة ســنوات إلــى ( )8،05لــكل
 1000مولــود حــي وانخفــض معــدل وفيــات األمهــات
إلــى ( )12لــكل مئــة ألــف مولــود حــي وارتفــع العمــر
المأمــول عنــد الــوالدة إلــى ( )74،9عامــً ،أمــا مــن ناحيــة
التمويــل فقــد بلغــت نســبة االعتمــادات الماليــة لــوزارة
الصحــة ( )%7،61مــن إجمالــي ميزانيــة الدولــة.
يشــتمل الهيــكل التنظيمــي المرحلــي للــوزارة
علــى قمــة الهــرم وزيــر الصحــة يعاونــه نائبيــن نائــب
يختــص بالشــؤون الصحيــة ونائــب يختــص بالتخطيــط
و التطويــر باإلضافــة إلــى خمســة مــن الــوكالء (
وكيــل للتخطيــط والتحــول ،وكيــل للصحــة العامــة،
وكيــل للخدمــات العالجيــة ،وكيــل للمــوارد البشــرية
ووكيــل لإلمــداد والشــؤون الهندســية).
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تتبــع للــوزارة ثــاث عشــرة مديريــة عامــة للشــؤون
الصحيــة موزعــة حســب المناطــق اإلداريــة ،تقــوم
بمهــام اإلشــراف علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة
فــي المنطقــة اإلداريــة التابعــة لهــا ،كمــا تتفــرع عــن
بعــض المديريــات العامــة الكبــرى ســبع مديريــات
رئيســة تعمــل علــى مســاعدة ومســاندة المديريــات
العامــة فــي تنفيــذ و إدارة وتشــغيل المرافــق الصحيــة
المنتشــرة فــي كل منطقــة ،وقــد أعطيــت هــذه
المديريــات مؤخــرًا الكثيــر مــن الصالحيــات لحثهــا
علــى تقديــم خدمــات أفضــل وتفــادي البــطء فــي اتخــاذ
القــرارات.
تــم اعتمــاد رؤيــة المملكــة  2030فــي إطــار خطــة
إســتراتيجية تســتهدف إعــادة تشــكيل اقتصــاد
المملكــة تشــمل الخطــة  12برنامجــا لتحقيــق رؤيــة
 ،2030أحدهــا برنامــج التحــول الوطنــي والــذي يغطــى
( )36هدفــا إســتراتيجيا منهــا( )4أهــداف مســندة
لملــف الصحــة.
هــذا التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة يتــم إعــداده
ســنويًا بنــا ًء علــى توجيــه المقــام الســامي الكريــم
الــوارد فــي البرقيــة رقــم (/7ب )26345/وتاريــخ
1422/2/19هـــ والــذي ينــص فــي الفقــرة ثانيــً (ترفــع
الــوزارات والمؤسســات العامــة بمــا فيهــا الجامعــات
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى التقاريــر الســنوية التــي
تعدهــا تنفيـذًا للمــادة ( )29مــن نظــام مجلــس الوزراء
ويحيلهــا الديــوان مباشــرة إلــى مجلــس الشــورى،
ويبلــغ الديــوان الجهــة التــي رفعــت التقريــر بالقــرارات
التــي يصدرهــا مجلــس الشــورى بشــأنها لدراســتها).

يحتوي هذا التقرير على
( )12باب هي:
		
الباب األول:

الجانب المالي

		
الباب الثاني:

اإلمداد و الشؤون الهندسية

		
الباب الثالث:

الموارد البشرية

		
الباب الرابع :

خدمات الصحة العامة

		
الباب الخامس :

الخدمات العالجية

		
الباب السادس:

الخدمات الطبية المرجعية

		
الباب السابع:

التخطيط و تطوير النظم

			

الصحية ( الحوكمة)

		
الباب الثامن :

التحول الوطني

		
الباب التاسع:

التواصل الدولي

		
الباب العاشر :

أداء القطاع الصحي الخاص

الباب الحادي عشر:

الصعوبات و التحديات

			

والحلول المقترحة باإلضافة

			

إلى المرفقات

الهــدف مــن إعــداد التقريــر هــو تحقيــق متطلبــات
المــادة ( )29مــن نظــام 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 فــي العــام الــذي
ســبقه.
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01
الجانب المالي

أ .اعتمادات الميزانية

بلغــت االعتمــادات الماليــة المخصصــة لــوزارة
الصحــة بميزانيــة العــام المالــي 1439/38هـــ قبــل
التعديــل ( )67،758،793،000ريــال بزيــادة مقدارهــا
( )8،859،603،000ريــال عــن االعتمــادات قبــل التعديــل
للعــام المالــي 1438/37هـــ  2016-والبالغــة فــي
حينهــا ( )58،899،190،000ريــال ونظــرا لعــدم كفايــة
هــذه االعتمــادات لمواجهــة متطلبــات التوســع
فــي الخدمــات فقــد تــم دعــم الميزانيــة بمبلــغ
( )16،007،631،770ريــال وذلــك لتغطيــة نفقــات
المشــاريع ،المقاوليــن ،المورديــن والمســتحقات
المترتبــة علــى الــوزارة ألعــوام ماليــة ســابقة ليصبــح

مالمح الميزانية المعتمدة
للوزارة للعام المالي
1439/38هـ 2017-م

االعتمــاد بعــد التعديــل للعــام المالــي 1439/38هـــ -
2017م مبلــغ ( )83،766،424،770ريــال.

جدول ( )1مالمح الميزانية للعام المالي 1439/38هـ 2017 -م
االعتماد

االعتماد بعد التعديل

تعويضات العاملين (موظفي الخدمة
المدنية).

41،795،757،000

47،881،952،466

السلع والخدمات

19،286،331،000

22،521،833،653

المنافع االجتماعية

3،240،153،000

8،756،845،385

مصروفات أخرى

118،032،000

124،003،000

3،318،520،000

4،481،790،266

67،758،793،000

83،766،424،770

األصول غير المالية
إجمالي الميزانية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )2مالمح الميزانية للعام المالي 1439/38هـ 2017 -م  /البرامج والمشاريع
عملــت وزارة الصحــة علــى تنفيــذ السياســات
المرســومة لتحقيــق األهــداف المرجــوة وفــق
اإلســتراتيجيات الموضوعــة مــن خــال اإلســتفادة مــن
االعتمــادات الماليــة لإلنفــاق علــى تطويــر المرافــق
الصحيــة القائمــة والتوســع فــي تقديــم الخدمــات
الصحيــة الجديــدة ولتلبيــة احتياجــات كافــة أفــراد
المجتمــع مــن الخدمــات الصحيــة ســواء كانــت
توعويــة أو وقائيــة أو عالجيــة وذلــك لمواكبــة الزيــادة
فــي النمــو الســكاني والتوســع الحضــاري والتقــدم
الطبــي.

اسم البند

الجانب المالي

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

االعتماد

االعتماد بعد التعديل

اسم البند
النفقات على البرامج

27،507،479،000

32،946،277،351

النفقات على المشاريع

4،191،314،000

6،212،949،788

مجموع النفقات على البرامج والمشاريع

31،698،793،000

39،159،277،139

جدول ( )3مقارنة المعتمد بالميزانية ( بعد التعديل) مع المنصرف الفعلي
للعام  1438/37هـ 2016م مع العام 1439/38هـ 2017-م بالرياالت
العام المالي 1437/1438هـ 2016م
المعتمد
بالميزانية بعد
التعديل

المنصرف الفعلي

النسبة

المعتمد
بالميزانية
بعد التعديل

المنصرف الفعلي

النسبة

97،976،396،816

92،660،385،723

94،57

83،766،424،770

78،959،306،078،29

94،26

جدول ( )4موقف الصرف للعام المالي 1439/38هـ 2017 -م
المعتمد بعد
التعديل

المنصرف

النسبة

المتبقي

النسب اإلجمالية
لتعويضات العاملين

47،881،952،466

47،141،274،767،57

98،45%

734،677،698،43

النسب اإلجمالية
الستخدام السلع
والخدمات

22،521،833،653

19،967،315،334،04

88،66%

2،554،518،318،96

النسب اإلجمالية
للمنافع االجتماعية

8،756،845،385

8،730،596،661،13

99،70%

26،248،723،87

النسب اإلجمالية
للمصروفات األخرى

124،003،000

121،273،335

97،80%

2،729،665

النسب اإلجمالية لألصول
غير المالية
إجمالي الميزانية

22

العام المالي 1437/1438هـ 2016م

4،481،790،266

2،998،845،980،55

66،91%

1،482،944،285،45

83،766،424،770

78،959،306،078،29

94،26%

4،807،118،691،71
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جدول ( )5النسب اإلجمالية للنفقات على البرامج والمشاريع للعام المالي 1439/38هـ 2017-م

البرامج والمشاريع

المعتمد بعد
التعديل

المنصرف

النسبة

المتبقي

النسب اإلجمالية
للنفقات على البرامج

32،946،277،351

30،707،888،329،05

93،21%

2،238،389،021،95

النسب اإلجمالية
للنفقات على المشاريع

6،212،949،788

4،320،098،148،84

69،53%

1،892،851،639،16

مجموع النفقات على
البرامج والمشاريع

39،159،277،139

35،027،986،477،89

89،45%

4،131،240،661،11

( )22،521،833،653ريال وبلغ المنصرف
( )19،967،315،334،04ريال بنسبة بلغت (88،66
.)%

يالحــظ مــن الجــدول أعــاه فقــد بلــغ االعتمــاد بعــد التعديــل لنفقــات البرامــج مبلــغ ( )32،946،277،351ريــال وبلــغ المنصــرف
( )30،707،888،329،05ريــال بنســبة بلغــت ( )%93،21أمــا المعتمــد لنفقــات المشــاريع بعــد التعديــل فقــد بلغــت
( )6،212،949،788ريــال وبلــغ المنصــرف ( )4،320،098،148،84ريــال حيــث بلغــت نســبة المنصــرف مــن المعتمــد ( .)%69،53

ب .مؤشرات األداء
المالي:
تتلخص أهم مؤشرات األداء المالي ألبواب
الميزانية فيما يلي:

• •تعويضات العاملين
• •السلع والخدمات

• •تعويضات العاملين:
ويشــمل بنــود رواتــب الموظفيــن المدنييــن،
أجــور العمــال ،رواتــب الوظائــف المؤقتــة ،بــدالت
الموظفيــن المدنييــن ،بــدالت العمــال ،مكافــآت
الموظفيــن المدنييــن.
تــم االعتمــاد فــي ميزانيــة العــام المالــي 1439/38هـــ
لبن ــد تعويض ــات العاملي ــن مبل ــغ ()41،795،757،000
ريـــال وتـــم تعديلـــه ليصبـــح ( )47،881،952،466ريـــال
وبلـــغ المنصـــرف مبلـــغ ( )47،141،274،767،57ريـــال
بنســـبة بلغـــت (.)%98،45

• •المنافع االجتماعية
• •المصروفات األخرى

• •السلع والخدمات:

• •األصول غير المالية

يشمل العديد من البنود مثل  (:كهرباء ،هاتف،
شــحن  ،محروقــات ،اســتئجار مبانــي ،مخصصــات
تدريــب ،تجهيزات ،خدمات استشــارية...الخ)
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تـــم االعتمـــاد فـــي ميزانيـــة العـــام المالـــي
1439 /38هـــ لبنـــد الســـلع والخدمـــات مبلـــغ
( )19،286،331،000ريـــال وتـــم تعديلـــه ليصبـــح
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• •المصروفات األخرى:
تـــم االعتمـــاد فـــي ميزانيـــة العـــام المالـــي
1439 /38هـــ لبنـــد المصروفـــات األخـــرى مبلـــغ
( )118،032،000ريـــال وتـــم تعديـــل ليصبـــح
المنصـــرف
وبلـــغ
( )124،003،000ريـــال
(  ) 121،273،335ري ــال بنس ــبة بلغ ــت (.)97،80 %

• •المنافع االجتماعية:

• •األصول غير المالية:

ويشمل خدمات اإلعاشة ونفقات العالج

تـــم اعتمـــاد مبلـــغ ()3،318،520،000ريـــال فـــي
ميزاني ــة الع ــام المال ــي 1439/38هـــ وت ــم تعديل ــه
ليصبـــح ( )4،481،790،266ريـــال وبلـــغ المنصـــرف
( )2،998،845،980،55ريـــال بنســـبة بلغـــت
(.)66،91 %

تـــم اعتمـــاد مبلـــغ (  )3،240،153،000ريـــال
فـــي ميزانيـــة العـــام المالـــي 1439 /38هـــ لبنـــد
المنافـــع االجتماعيـــة وتـــم تعديلـــه ليصبـــح
المنصـــرف
وبلـــغ
( )8،756،845،385ريـــال
بلغـــت
بنســـبة
( )9،277،987،296ريـــال
( . ) %9 9 ، 7 0

02
قياس األداء
المحاسبي
والتطوير

تهــدف الــوزارة إلــى رفــع مســتوى أداء الجوانــب المالية
وتطويــر إجــراءات العمــل مــن خــال قيــاس األداء
المحاســبي والتطويــر وذلــك لتحقيــق الطموحــات
الالمحــدودة فــي التطويــر للوصــول إلــى األهــداف
المنشــودة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•إطالق نظام  ERPللمالية.

•

•ربط أوامر الصرف في المناطق بميزانية البنود.

•

•الحــد مــن حجــم الفواتيــر المســتلمة مــن
الملحقيــات (فواتيــر العــاج بالخــارج).
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•

•توفير آلية إصدار التقارير.

•

•إنشاء برنامج مستقل للحج والعمرة.

•

•تفعيــل التواصــل مــع جميــع المناطــق للقيــادات
الماليــة.

•

•البــدء الفعلــي فــي عمليــة الالمركزيــة فــي ســداد
االستحقاقات .

الجانب المالي

•

•تقييــم الكفــاءات واإلجــراءات فــي المديريــات
وتحديــد مؤشــرات قيــاس األداء.

•

•أتمتــة أوامــر الدفــع مــن خــال الربــط اإللكترونــي
مــع وزارة الماليــة بنســبة .%100

•

•جــاري العمــل ألتمتــة الميزانيــة مــن خــال الربــط
اإللكترونــي مــع وزارة الماليــة لتطبيــق إجــراءات
الميزانيــة الجديــدة ( تــم تنفيذهــا بنســبة . )%15

03
مبادرات التحول
لوزارة الصحة

األثـــر االقتصـــادي المتوقـــع لمبـــادرات
التحـــول الوطنـــي:
تمــر المملكــة العربيــة الســعودية فــي مرحلــة
مهمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وأيضــً
بشــكل خــاص مــا يتعلــق بنظــام الرعايــة الصحيــة.
وقــد وضــع برنامــج التحــول الوطنــي مــن أجــل تســريع
عمليــة النمــو االقتصــادي وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة
وتحســين جــودة المعيشــة ،وتحفيــز القطــاع الخــاص
وتنويــع مصــادر الدخــل باإلضافــة إلــى تعزيــز الكفــاءة
الحكوميــة وفــي نفــس الوقــت خضــع القطــاع
الصحــي فــي المملكــة للكثيــر مــن التغيــر والتحــول.
ومــع ذلــك ،فــإن الــوزارة لديهــا حاليــا توجهــات واضحــة
ومجموعــة إصالحــات ســوف تعمــل علــى تحــول
القطــاع الصحــي بالكامــل بمــا فيــه نمــوذج الرعايــة
وتمويــل الرعايــة الصحيــة والحوكمــة وفصــل المرافــق
الصحيــة وتحويلهــا إلــى شــركة وشــراكة القطــاع
الخــاص والقــوى العاملــة والتحــول الرقمــي وتقنيــة
المعلومــات.
حيــث قامــت الــوزارة كغيرهــا مــن الــوزارات والجهــات
الحكوميــة األخــرى بوضــع مجموعــة مــن المبــادرات
الداعمــة إلصــاح القطــاع الصحــي على مــدى ال ()10-5
ســنوات القادمــة والتــي تشــمل موضوعــات التحــول

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

26

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الوطنــي التــي تدفــع باتجــاه تحقيــق التغييــر الفعلــي
مــن أجــل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ذات الجــودة
والكفــاءة العاليــة.

تشــير التقديــرات إلــى أن مبــادرات التحــول
الوطنــي ســتحقق التأثيــر المالــي و االقتصــادي
التالــي:
•

•توفيــر( )31،300وظيفــة جديــدة (شــاملة القطــاع
الخــاص) خــال خمــس ســنوات (2020-2016م).

•

•تحقيــق عائــد حكومــي جديــد بإجمالــي () 30،8
مليــار ريــال ســعودي (2020-2016م).

الجانب المالي

•

•توفيــر فــي النفقــات الرأســمالية الحكوميــة
بمبلــغ إجمالــي ( ) 7مليــار ريــال ســعودي (-2016
2020م).

•

•توفيــر فــي النفقــات التشــغيلية الحكوميــة
بمبلــغ إجمالــي ( )18،8مليــار ريــال ســعودي
( 2020 -2016م).

فــي حالــة تنفيــذ هــذه المبــادرات ســيتم تحقيــق
توفيــر الرعايــة الصحيــة والتــي مــن خاللهــا ســيتم
تحســين الحالــة الصحيــة والمعيشــية للمواطنيــن
وتوفــر القــوى العاملــة التــي تضمــن اســتمرارية تلــك
الرعايــة ،ممــا ينعكــس إيجابـاً علــى كافــة المؤشــرات
الصحيــة تحقيقــا ألهــداف ومبــادرات التحــول الوطنــي
(2020م) وتنفيــذا لتوجــه ورؤيــة المملكــة (2030م).

04
الموارد الذاتية

تهــدف الــوزارة علــى إيجــاد مصــادر إيــرادات إضافيــة
وتنميــة المــوارد الذاتيــة لهــا وفقــا آلليــات وضوابــط
ومنهجيــات ماليــة مرنــة مــن خــال إيجــاد مصــادر
تمويليــة متعــددة و اإلجــراءات اإلداريــة والماليــة المرنــة
للمــوارد الذاتيــة المتفقــة مــع أســلوب القطــاع الخاص.

أهم مؤشرات األداء:
إجمالــي اإليــرادات  /أعــداد الموظفيــن الذيــن تــم
تدريبهــم عــدد المستشــفيات المعتمــدة من مجلس
الضمــان الصحــي /عــدد العقــود مــع شــركات التأميــن
الصحــي  /عــدد المرافــق الصحيــة التــي يطبــق فيهــا
البرنامــج اإللكترونــي فــي التعامــات الماليــة  /عــدد
المرافــق التــي فيهــا اســتثمار  /عــدد المســتفيدين
مــن برنامــج التدريــب بأجــر.
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05

جدول ( )6المستهدف والمتحقق إليرادات الموارد الذاتية للعام 2017م
اإليراد المستهدف
للعام المالي
1438/1439

اإليراد المتحقق
خالل العام المالي
1438/1439

نسبة اإليراد
المتحقق الى
المستهدف للعام
المالي 1438/1439

برنامج الخدمات الصحية
بمقابل

 739مليون ريال

 570مليون ريال
باإلضافة إلى  300مليون
ريال إيراد تراكمي غير
محصل

118%

131%

برنامج التدريب بأجر
والمؤتمرات

 80مليون ريال

 88مليون ريال

110%

106%

برنامج االستثمار
واإليرادات األخرى

 45مليون ريال

 50مليون ريال

111%

116%

البيان

الجانب المالي

نسبة اإليراد
المتحقق الى
المستهدف للعام
المالي 1437/1438

تشجيع
االستثمار

تعمــل الــوزارة علــى تهيئــة المنــاخ االســتثمار ي
المشــجع لإلســتثمار فــي القطــاع الصحــي الخــاص
وإيجــاد بيئــة جاذبــة لإلســتثمار لهــم مــن خــال تحفيــز
الشــركات للتحــول لشــركات مســاهمة عامــة حيــث
تــم إطــاق مركــز اتصــال قطــاع األعمــال بالــوزارة
•

•كمــا قامــت الــوزارة بعمــل مبــادرات تحفيــز
الشــركات للتحــول لشــركات مســاهمة عامــة،
حيــث تــم التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة
وجــاري العمــل لتحقيــق المبــادرة.

•

•تم عقد ورشة عمل للقطاع الصحي الخاص.

•

•كذلــك جــارى العمــل إلنجــاز دليــل المســتثمر في
القطــاع الصحــي الخــاص و األســئلة الشــائعة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•اعتمــاد عــدد ( )147مستشــفى مــن مجلــس
الضمــان الصحــي.

•

•توقيــع عــدد ( )27عقــود مــع شــركات التأميــن
الطبــي وعقــد مــع المؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة.

•

•تطبيــق البرنامــج اإللكترونــي فــي التعامــات
الماليــة فــي عــدد ( )447مرفــق صحــي.

•

•زيــادة المرافــق الصحيــة التــي يطبــق فيهــا برنامــج
الخدمــات الصحيــة بمقابــل مــن ( )330مرفــق إلــى
( )460بنســبة زيــادة (.%)39

•

•تحديــث دليــل أســعار الخدمــات الصحيــة بتكويــد
معظــم الخدمــات (.)ICD10

•

•زيــادة عــدد األنشــطة االســتثمارية فــي المديريــات
والمرافــق الصحيــة مــن ( )209اســتثمار إلــى
( )271بنســبة زيــادة (.%)30

•

•بلــغ عــدد المســتفيدين مــن برنامــج التدريــب بأجــر

•

•إقامــة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش
العمــل فــي بعــض المناطــق وعمــل جــوالت
ميدانيــة لتدريــب العامليــن فــي إدارات المــوارد
الذاتيــة فــي المديريــات والمرافــق الصحيــة
وتحديــد اإلنحرافــات وآليــة تقويمهــا حيــث بلــغ عــدد
الموظفيــن المتدربيــن ( )4120موظــف.

( 60الــف) متــدرب.

06
مراقبة
المخزون

تهــدف الــوزارة إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى
المخــزون بمرافقهــا مــن خــال تطبيــق اللوائــح
واألنظمــة المســاعدة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة
واالســتخدام األمثــل وفــق برامــج وتطبيقــات ذكيــة
وذلــك للمســاهمة فــي تحســين كفــاءة اســتخدام
وإنفــاق المــوارد المتاحــة.

أهــم اإلنجــازات خــال العــام المالــي
1 4 3 9 /3 8هـــ 2 0 1 7 -م :
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•

•تصميــم برنامــج إلكترونــي لضبــط العهــد
و ا لممتلــكا ت .

•

•نشــر مفهــوم معالجــة الهــدر فــي المنشــآت
الصحيــة باســتخدام إســتراتيجية المخــزون.
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07
مساهمة
القطاع الصحي
الخاص

• •في مجال بناء وتجهيز المراكز
الصحية:

مشاركة القطاع الخاص
تبيــن مؤشــرات الوضــع الراهــن بــأن القطــاع الخــاص
يشــارك فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة فــي المملكــة
بــدور جيــد وتقــوم الــوزارة بإصــدار التراخيــص الالزمــة
إلفتتــاح المستشــفيات والمراكــز التخصصيــة
والعيــادات الخاصــة والمجمعــات الطبيــة والصيدليــات
الخاصــة ،حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المستشــفيات
الخاصــة مــن ( )123فــي عــام 1425هـــ إلــى ()158
مستشــفى بنهايــة العــام  2017كمــا بلــغ
عــدد المجمعــات العامــة ( )1338مجمعــً عامــً
والمتخصصــة ( )1429مجمعــا متخصصــً ،والعيــادات
الخاصــة ( )61عيــادة ،وعــدد الصيدليــات الخاصــة
( )8720صيدليــة ،وعــدد محــات النظــارات ()2431
محــل و مراكــز العــاج الطبيعــي إلــى ( )158مركــزا،
وبذلــك يســاهم القطــاع الخــاص بنســبة ( )%31مــن
إجمالــي المستشــفيات بالمملكــة وبنســبة ()%23
أســرة المستشــفيات فــي المملكــة.
مــن إجمالــي ّ

تقــوم وزارة الصحــة بإشــراك القطــاع الخــاص فــي
إنشــاء وتجهيــز الكثيــر مــن المرافــق الصحيــة التابعــة
للــوزارة بجميــع مناطــق المملكــة وهــى عبــارة عــن
مستشــفيات ،أبــراج طبيــة ،مراكــز ســكر ،مراكــز
طــب أســنان ،مختبــرات إقليميــة وبنــوك دم ومراكــز
ســموم باإلضافــة إلــى المشــاريع المرتبطــة بهــذه
المرافــق مــن إســكان ومســتودعات مركزيــة.

30

• •شراء الخدمة من القطاع الخاص:

قــام القطــاع الخــاص بالمشــاركة فــي تنفيــذ
المشــروع الوطنــي الكبيــر إلحــال المراكــز الصحيــة
الجديــدة محــل المراكــز القديمــة والمســتأجرة والتــي
بلــغ عددهــا اإلجمالــي ( )1499مركــزًا.

أســرة الخدمــات اإلســعافية
لمعالجــة الشــح فــي
ّ
الطارئــة و العنايــة المركــزة بــدأت الــوزارة بتطبيــق
برنامــج شــراء الخدمــة مــن القطــاع الخــاص وذلــك
بإحالــة الحــاالت الحرجــة إلــى المستشــفيات والمراكــز
الخاصــة .

• •فــي مجــال برامــج الصيانــة و النظافــة
والصيانــة الطبيــة:

• •برنامــج الرعايــة الصحيــة للمرضــى
طويلــي اإلقامــة:

يشــارك القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ جميــع برامــج
الصيانــة الطبيــة وغيــر الطبيــة والنظافــة.

اســتحدثت الــوزارة برنامــج الرعايــة الصحيــة للمرضــى
طويلــي اإلقامــة وذلــك بهــدف وضــع حل دائــم لمرضى
اإلقامــة الطويلــة بمستشــفيات وزارة الصحــة حيــث بــدأ
تطبيــق خدمــة اســتئجار الخدمــة مــن مستشــفيات
القطــاع الخــاص ممــا ســيؤدى إلــى تخفيــف الضغــط
األســرة
علــى مستشــفيات الــوزارة واســتخدام
ّ
وتوفيرهــا لتقديــم خدمــات صحيــة أخــرى يســتفيد
منهــا عــدد أكبــر مــن المراجعيــن .

• •في مجال شراء األدوية
والمستلزمات الطبية:
يشـــارك القطـــاع الخـــاص فـــي تأميـــن احتياجـــات
المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة مـــن األدويـــة و
المســـتلزمات الطبيـــة.

• •في مجال بناء وتجهيز
المستشفيات:
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• •المشاركة في إعداد وتطوير القوى
العاملة:
تهتــم الــوزارة اهتمامــً كبيــرًا بتنميــة المــوارد
البشــرية والتطويــر المســتمر لقــدرات ومهــارات
العامليــن ولذلــك تــم دعــم برامــج إعــداد وتأهيــل
الكــوادر ليتــاءم مــع االحتياجــات الفعليــة للــوزارة
ويشــارك القطــاع الخــاص مــن خــال بعــض المكاتــب
االستشــارية والمؤسســات فــي مجــال تدريــب
منســوبي الــوزارة مــن خــال تنفيــذ الــدورات التدريبيــة
علــى مســتوى ديــوان الــوزارة ومديريــات الشــؤون
الصحيــة بالمناطــق.
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أهم اإلنجازات في مبادرات الوزارة للعام 2017م في مجال قياس األداء المالي والمحاسبي والتطوير
نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للمبادرة خالل العام
1438/1439هـ (2017م)

أهم المبادرات للعام
1438/1439هـ
( 2017م )T

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام
1438/1439هـ (2017م)

المتحقق من المبادرة
العام 1438/1439هـ
(2017م)

1

الالمركزية في سداد
االستحقاقات.

تحقيق الالمركزية في
سداد االستحقاقات بنسبة
 %100بقصد تسريع سداد
االستحقاقات.

تم التنفيذ

100%

2

تقييم الكفاءات واإلجراءات
في المديريات وتحديد
مؤشرات قياس األداء.

وضع آلية لمتابعة الفواتير
وتحديد معايير األداء.

تم التنفيذ

100%

3

أتمتة أوامر الدفع

نقل أوامر الدفع إلكترونيا إلى
وزارة المالية.

تم التنفيذ

(تم إيقافه بطلب من وزارة
المالية)

4

أتمتة الميزانية

الربط اإللكتروني مع وزارة
االمالية ( الميزانية
الجديدة).

تم التنفيذ جزئيا

15%

أهم اإلنجازات في مبادرات العام 2017م
(الجانب المالي)
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اإلمداد والشؤون الهندسية

01
المشاريع
اإلنشائية

علــى مــدار الســنوات التســع الماضيــة (1439 - 1430
هـــ) قامــت الــوزارة بالعديــد مــن اإلنجــازات تمثلــت فــي
إنشــاء المراكــز الصحيــة والمستشــفيات والمراكــز
المتخصصــة والمــدن الطبيــة ،وقامــت الــوزارة خــال
العــام المالــي 1439/38هـــ بتنفيــذ العديــد مــن تلــك
المشــاريع حيــث تــم االنتهــاء إنشــائيا ( تســليم
ابتدائــي) لعــدد ( )12مستشــفي وبــرج طبــي  -جــدول
( )10ويجــري حاليــً تأثيثهــا وتجهيزهــا وتشــغيلها
بســعة ســريرية قدرهــا ( )1450ســريرًا ،وجــاري العمــل
علــى بنــاء وتنفيــذ عــدد ( )37مستشــفى بجميــع
مناطــق المملكــة بســعة ســريرية إجماليــة تبلــغ
( )9150ســرير  -جــدول ( ،)11كمــا أن هنــاك مشــاريع
مســتقبلية وعددهــا ( )6مستشــفيات مختلفــة
الســعات الســريرية يقــدر إجماليهــا بعــددـ ()1750
ســريرًا  -جــدول (.)12
أمــا فيمــا يخــص مشــاريع المــدن الطبيــة فهنــاك
خمــس مــدن طبيــة جديــدة بســعة ســريرية ()6200
ســرير ،وفــي مجــال إنشــاء مراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة فقــد تــم االنتهــاء خــال هــذا العــام (1439/38هـــ)
مــن تنفيــذ ( )96مركـزًا صحيــً ،ليكــون إجمالــي عــدد
المراكــز الصحيــة المنفــذة ( )978مركــزًا صحيــً مــن
إجمالــي ( )1671مركــز رعايــة صحيــة أوليــة حيــث
يجــري تنفيــذ عــدد ( )321مرك ـزًا وبالنســبة للمراكــز
الجــاري طرحهــا وترســيتها وتأميــن األراضــي المناســبة
فعددهــا ( )372مركــزًا  -شــكل رقــم ( )1باإلضافــة
إلــى مشــاريع المراكــز التخصصيــة الجــاري تنفيذهــا
والمســتقبلية ويقــدر عددهــا بـــ( )21مركــز تخصصــي
(مراكــز الســكري ،مراكــز طــب األســنان ،مختبــرات
إقليميــة وبنــوك الــدم ومراكــز الســموم ،عيــادات
خارجيــة ،مراكــز طــوارئ).

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )7مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري إنشائها
جاري التنفيذ

المراكز الجاري طرحها وترسيتها
وتأمين األراضي المناسبة

حصة المنطقة

تم اإلنجاز

الرياض

77

99

331

155

الشرقية

21

53

174

100

القصيم

35

13

120

72

حائل

18

11

81

52

مكة المكرمة

30

57

229

142

المدينة المنورة

39

30

128

59

الجوف

2

4

47

41

الحدود الشمالية

10

4

37

23

تبوك

0

8

56

48

الباحة

17

13

74

44

عسير

47

55

231

129

جازان

19

23

113

71

نجران

6

2

50

42

321

372

1671

978

المنطقة

المجموع
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حصة المنطقة

جاري التنفيذ

جاري الطرح والترسية وثامن
األراضي المناسبة

إجمالي عدد المراكز

1671

تم اإلنجاز

978

جاري التنفيذ

321

جاري الطرح والترسية وثامن األراضي
المناسبة

372

37
10

23
04

81
18

52
11

331
77

155
99

مركز الرعاية الصحية
األولية في مختلف
مناطق المملكة

47
02

م

البيان

1

مستشفيات تخصصية ،عامة ،والدة وأطفال ،صحة نفسية ،أبراج طبية ودار النقاهة

55

2

مراكز السكري

2

3

مراكز طب األسنان

8

4

مختبرات إقليمية وبنوك الدم ومراكز السموم

8

5

عيادات خارجية وبرج برامج تخصصية

2

6

مراكز الطوارئ واإلصابات

1

41
04

76

اإلجمالي

المنطقة

128
39

229
30

174
21

العدد

جدول ( )9إجمالي المستشفيات واألبراج الطبية المعتمدة (المنتهية إنشائيًا ،والجاري تنفيذها ،والجاري
طرحها وترسيتها) (جديد  +إحالل)

56
00

100
53
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جدول ( )8عدد المرافق الصحية المنتهية إنشائيًا والجاري تنفيذها والجاري طرحها وترسيتها بمناطق
المملكة (جديد  +إحالل)

شكل ( )1مراكز الرعاية الصحية األولية في المملكة
تم اإلنجاز

اإلمداد والشؤون الهندسية

50
06

42
02

74
17
113
19

71
23

231
47

48
8

59
30

142
57

44
13

129
55
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عدد المستشفيات

السعة السريرية

المنطقة

1

الرياض

8

1850

2

مكة المكرمة

8

1700

3

الشرقية

10

2150

4

المدينة المنورة

2

800

5

حائل

4

1200

6

القصيم

5

1000

7

الحدود الشمالية

3

350

8

عسير

6

1300

9

تبوك

1

200
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اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )11المستشفيات الجاري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة

10

الجوف

2

350

11

الباحة

1

200

المنطقة

12

جازان

5

1250

13

نجران

-

-

55

12350

عدد

السعة السريرية

الريــــــــــــــــاض

5

900

مكـــة المكرمــــــة

4

1100

الشـــــرقيـــــــــــة

5

1100

المدينة المنــورة

2

800

حــــــــائــــــــــــــل

3

1000

القصــــــــــيــــــــم

4

900

الحدود الشمـاليـــة

2

300

عدد

السعة السريرية

عسيــــــــــــــــــــر

4

1100

الريــــــــــــــــاض

1

400

تبـــــــــــــــــــــوك

1

200

مكـــة المكرمــــــة

2

100

الجــــــــــــــــــوف

1

300

الشـــــرقيـــــــــــة

3

350

البــــــــــــــاحــــــة

1

200

المدينة المنــورة

-

-

جــــــــــــــــــــازان

5

1250

حــــــــائــــــــــــــل

1

200

نجــــــــــــــــــــران

-

-

القصــــــــــيــــــــم

1

100

اإلجمـــــــــالي

37

9150

الحدود الشمـاليـــة

1

50

عسيــــــــــــــــــــر

2

200

تبـــــــــــــــــــــوك

-

-

الجــــــــــــــــــوف

1

50

البــــــــــــــاحــــــة

-

-

جــــــــــــــــــــازان

-

-

نجــــــــــــــــــــران

-

-

اإلجمـــــــــالي

12

1450

المجموع

321

جدول ( )10المستشفيات التي تم االنتهاء من تنفيذها إنشائيًا
المنطقة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )12المستشفيات المستقبلية بمختلف مناطق المملكة

المنطقة

اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )14المشاريع اإلنشائية للمدن الطبية

عدد

السعة السريرية

م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

السعة
السريرية

وصف المدينة الطبية

الريــــــــــــــــاض

2

550

مركز لألورام

250

مكـــة المكرمــــــة

2

500

المركز الوطني للعلوم العصبية

350

الشـــــرقيـــــــــــة

2

700

مركز للقلب

250

اإلجمـــــــــالي

6

1750

1

الوسطى

توسعة مدينة الملك
فهد الطبية بالرياض

مالحظات

مركز أبحاث
مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية

جدول ( )13بيان بأسماء المستشفيات المستقبلية بمناطق المملكة
األسرة
عدد
ّ

م

اسم المستشفى

1

مستشفى حلبان بالرياض

50

2

البرج الطبي الثالث بمدينة الملك سعود
الطبية بالرياض

500

3

مستشفى العيون بمجمع الملك عبداهلل
الطبي بجدة

200

4

دار النقاهة لألمراض النفسية بجدة

300

5

برج طبي بمجمع الدمام الطبي

200

6

مستشفى غرب الدمام مع السكن

500

2

الغربية

مدينة الملك عبد اهلل
الطبية بمكة

اإلجمالي

850

المستشفى التخصصي

500

مركز للقلب

150

مركز زراعة األعضاء

100

مركز لألورام

150

مركز للعلوم العصبية

150

مستشفى نساء ووالدة وأطفال

200

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

150
 200عيادة

عيادات خارجية
مختبر مركزي ألبحاث الحج
إستكمال تجهيز الموقع العام ومبنى الخدمات
مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

م

المنطقة

اسم المدينة
الطبية

3

الشرقية

مدينة الملك
خالد الطبية

4

الجنوبية

مدينة الملك
فيصل الطبية

اإلمداد والشؤون الهندسية

السعة
السريرية

وصف المدينة الطبية

مالحظات

التقرير السنوي لوزارة الصحة

م

المنطقة

اسم المدينة
الطبية

اإلمداد والشؤون الهندسية

السعة
السريرية

وصف المدينة الطبية

المستشفى التخصصي بالدمام

600

مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف

500

مركز زراعة األعضاء واألورام

200

مركز لألورام

100

مركز للقلب

200

مركز للقلب

100

مركز العلوم العصبية

150

مركز العلوم العصبية

100

مستشفى الظهران التخصصي للعيون

200

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

150

مستشفى تأهيلي

100

3

 200عيادة

الشمالية

مدينه األمير
محمد بن
عبد العزيز بن
عبد الرحمن
آلـ سعود الطبية

عيادات خارجية

 200عيادة

مبنى عيادات خارجية

مركز أبحاث

مالحظات

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

سكن للمدينة الطبية

سكن للمدينة الطبية

1000

اإلجمالي

اإلجمالي

1500

المستشفى التخصصي بعسير

500

مركز للقلب

200

مركز العلوم العصبية

200

مركز األورام

200

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

150

تم طرحه

4

الرياض

مناطق
المملكة

مستشفى
الملك خالد
التخصصي
للعيون بالرياض

العناية المركزة
في 6مدن

500

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

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

200

اإلجمالي العام

6200

تم طرحه

 200عيادة

عيادات خارجية
مركز أبحاث
مبنى لإلدارة والمؤتمرات
تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات تشمل عمل نفق
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي

1350

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

44

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

45

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الصعوبــات التــي تواجــه تنفيــذ المشــاريع
اإلنشائية:
•

•إدراج تكاليــف للمشــاريع ال تتناســب مــع معــدالت
اإلنجــاز وفــق خطــط العمــل.

•

•تأخر اعتماد عقود الصيانة والتجهيزات للمشاريع
المنتهية إنشائيًا.

•

•تأخر إيصال الخدمات (المياه الكهرباء.....،
وغيرها)

اإلمداد والشؤون الهندسية

مقترحات تحسين سير العمل:
•

•مشــاركة القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــاريع
الــوزارة.

•

•التمديــد للمقاوليــن بمــا يتناســب مــع االعتمــادات
المالية.

•

•تنســيق وجدولــة طــرح منافســات الصيانــة
والتجهيــزات لتتوافــق مــع المــدة المحــددة
لتســليم وتشــغيل المشــاريع.

•

•تكثيــف التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة
الخدميــة لتمكيــن إيصــال الخدمــات للمشــاريع
فــي الوقــت المحــدد لعــدم تأخيــر تشــغيلها،
والتمكــن مــن االســتفادة منهــا.

•

•

•جــاري االنتهــاء مــن نظــام اإلســكان اإللكترونــي
لربــط كافــة المناطــق والمحافظــات بديــوان
الــوزارة.

•

•إيفــاد عــدد مــن الموظفيــن لحضــور دورات تدريبية
فــي مجال اإلســكان.

•

•تنفيــذ عــدد  15زيــارة ميدانيــة لعــدد  15منطقــة
ومحافظــة بنســبة تنفيــذ بلغــت .75%

03
األمن والسالمة

تعمــل الــوزارة علــى تحقيــق هدفهــا األساســي وهــو
توفيــر األمــن والســامة داخــل المنشــآت والمرافــق
الصحيــة التابعــة لهــا بشــكل خــاص ولجميــع أفــراد
المجتمــع بشــكل عــام.
وعلــى مــدار الســنوات األربعــة الســابقة ســجلت
الــوزارة العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال األمــن
والســامة التــي تــم وضعهــا ضمــن إســتراتيجيات
وخطــط لتنفيذهــا تدريجيــً حســب األولويــة.

02
اإلسكان

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•تحديــث دليــل اإلجــراءات ونمــاذج العمــل فــي
أقســام اإلســكان إلــى اإلصــدار الخامــس وتعميمه
علــى المناطــق.

اإلمداد والشؤون الهندسية

تعمــل الــوزارة علــى توفيــر إســكانات متميــزة وجاذبــة
تســاهم بفعاليــة فــي خدمــة قطــاع الصحــة وإيجــاد
بيئــة محفــزة لإلبــداع وتنميــة وتطويــر اإلســكان بــوزارة
الصحــة مــن خــال:
•

•تطويــر األنظمــة ولوائــح اإلســكان لتحســين
اإلجــراءات و جــودة العمــل.

•

•تفعيل االستثمار في اإلسكان.

•

•تطويــر القــوى العاملــة وتنميــة المــوارد البشــرية
بعقــد العديــد مــن الــدورات الداخليــة و الخارجيــة.

لقــد وضعــت الــوزارة إســتراتيجية تمتد لمدة  8ســنوات
لحمايــة منشــآتها التــي تقــدر بأكثــر مــن  4000مبنــى
موزعــة علــى مناطــق المملكة.
تعتمــد اإلســتراتيجية علــى تغطيــة
المبانــي
المراكــز،
المستشــفيات،
والمســتودعات خــال ســبع ســنوات.

جميــع
اإلداريــة

وحيــث تعــي الــوزارة أهميــة المشــاركة المجتمعيــة
فقــد وضعــت فــي اإلســتراتيجية توعيــة المجتمــع مــن
ضمــن إســتراتيجيتها لألمــن والســامة .

أهــم اإلنجــازات خــال العــام 1439/38هـــ
 2017م:أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•اعتمــاد معاييــر الوحــدات الســكنية المطلوبــة
طبقــا لمعاييــر القــوى العاملــة بالمستشــفيات
والمراكــز الصحيــة.
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اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التفتيش والزيارات
الميدانية:

التقرير السنوي لوزارة الصحة

4.4تقارير المسح الميداني المتخصص

التدريب:

5.5اإلصالحات الثانوية

فــي هــذا المجــال قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع أهــم المدربيــن المعتمديــن والمتخصصيــن فــي مجاالتهــم ،كمــا قامــت
بالتعاقــد مــع أهــم مراكــز التدريــب العالميــة فــي مجــال األمــن والســامة.

6.6اإلصالحات األساسية

قامــت الــوزارة باســتحداث برنامــج الســامة فــي
المستشــفيات والــذي يهــدف بالقيــام بجــوالت
تفتيشــية علــى كامــل المستشــفيات التابعــة لــوزارة
الصحــة علــى مســتوى المملكــة و ذلــك علــى 7
مراحــل وهــي:

اإلمداد والشؤون الهندسية

7.7التقييم النهائي.

1.1مسح ميداني أولي
2.2تقارير المسح الميداني األولي

8.8تــم تنفيــذ عــدد ( )30زيــارة ميدانيــة فــي المبانــي
اإلداريــة لــوزارة الصحــة.

شكل ( )3أسماء وعدد الدورات التدريبية في مجال األمن والسالمة

9.9تنفيــذ ( )218زيــارة ميدانيــة فــي مستشــفيات
المملكــة التابعــة لــوزارة الصحــة:

السالمة في اإلنشاءات

1010جــاري العمــل علــى تنفيــذ برنامــج الســامة فــي
المستشــفيات كمــا هــو موضــح بالشــكل أدنــاه

3.3مسح ميداني متخصص (بإشراف مكاتب
عالمية متخصصة)

المواد الخطرة في المستشفيات
إدارة الكوارث في المنشآت الصحية
دورة الغازات الطبية
بريمافيرا

شكل ( )2برنامج السالمة في المستشفيات ()Safety program dashboard

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻠﻜﻠﻰ
وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻘﻠﺐ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻠﻴﻤﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺠﺮان اﻟﻌﺎم
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻨﺪق

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻨﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮق ﻧﺠﺮان

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻟﺤﺠﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻇﻬﺮان اﻟﺠﻨﻮب

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻤﺎص اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻠﻮة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻤﻠﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺮاة ﻋﺒﻴﺪة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺠﺎردة اﻟﻌﺎم

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ+ﺑﺮج
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻻﻳﻤﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺎﺟﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺮﻳﻤﻼء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺿﺮﻣﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺮﻳﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﻘﺮاء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺮات

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻨﺨﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮق ﺟﺪة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺤﻦ ﺑﻨﻲ
ﺳﻌﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺴﺸﺘﻔﻰ وادي اﻟﺪواﺳﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻮﻃﺔ ﺳﺪﻳﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻧﺼﺎر

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻨﺎﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﺴﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺠﺎج

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻدة
واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﻊ ﺑﻨﻲ
ﻣﺎﻟﻚ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻤﻴﺮاء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺤﻤﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻠﺴﻤﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮورة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺨﻮاة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻮﻗﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺣﺪ رﻓﻴﺪة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﺟﺎل اﻟﻤﻊ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺪر

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺜﻐﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺒﻮﻧﺎ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺮى اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻐﺰاﻟﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺑﻌﺴﻴﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻀﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻴﻘﺎت

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻴﺒﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ واﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺤﺎﻳﻞ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﻌﺎم

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻬﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻴﻮن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻔﺮﺷﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻞ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻴﺺ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺮﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺎر اﻟﻌﺎم
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎم

دورة الكهرباء للمتخصصين

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺐ اﺳﻨﺎن اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

NFPA 101

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻮر
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻴﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻔﻴﻒ

ﻣﺴﺸﺘﻔﻰ اﻟﺒﺠﺎدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ارﻃﺎوﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪوادﻣﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺰﻟﻔﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻘﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺎﺻﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻐﺎط

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺮاء اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺿﺒﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻮﻃﺔ ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
وﻣﺮﻛﺰ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﻟﺨﺮج

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﺛﻴﻼن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﺟﻪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮﻳﻦ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة
ﺑﺎﻟﺨﺮج

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻌﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻣﺎح

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ روﺿﺔ اﻟﻌﺮض

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻤﻴﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺷﻮاق

سالمة األجهزة الطبية
كود الحريق لمباني الرعاية الصحية
دورة  OSHAفي الرعاية الصحية
إدارة المخاطر

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻘﻌﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻدة
واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻠﻠﺤﻤﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﺴﺎء واوﻻد
واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وادي اﻟﻔﺮع

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ راﺑﻎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻇﻠﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻠﻴﺺ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﻣﻠﺞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻔﻴﺼﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻠﻴﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺎدق

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺒﺎش اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻠﺠﺮﺷﻲ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺑﻬﺎ ﻟﻠﻮﻻدة
واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻨﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻤﻨﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻠﻴﺚ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻮﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻴﻤﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻓﻼج

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﻟºﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮﻓﺎﻳﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﺶ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺮﺧﻴﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺮك اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺴﻮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺿﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أم اﻟﺪوم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺟﻴﺎد اﻟﻄﻮارئ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺎﻟﺪﻟﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰاﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﻔﻲ

ﺟﺪة

اﻟﻄﺎﺋﻒ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻌﺎم

ﻧﺠﺮان

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﺴﻴﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﻔﺠﻲ

ﺗﺒﻮك

Safety Program DashBoard

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﺣﺴﺎء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ

ﺣﺎﺋﻞ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺪع

اﻟﺠﻮف

ﺟﺎزان

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﺎﻣﻄﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﺮﻳﻒ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺑﻮ ﻋﺮﻳﺶ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﺮﺳﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺮﻋﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎرﺣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﺮاض اﻟﺼﺪرﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻮﻳﻘﻠﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻞ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ ﻣﺘﻌﺐ

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺪﻣﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺒﺮ ﻟºﻧﻒ
واﻟﺤﻨﺠﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺒﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺑﻄﻴﻦ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﻄﻴﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮج اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻮﻳﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻌﺮﻳﻌﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻓﻴﻌﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺑﻮ ﻋﺠﺮم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻘﻴﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﻤﻠﻴﺠﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺮث

اﻟﺮﻳﺎض

NFPA 99

ﺑﻴﺸﺔ

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

اﻟﻘﻨﻔﺬة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﻨﻔﺬة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻨﻔﺬة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا ﺑﻤﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻊ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺳﻴﺎح اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺮﻳﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﻮارة اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل
ﺑﺒﺮﻳﺪة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وادي ﺗﺮج اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻳﺎض اﻟﺨﺒﺮاء

اﻟﻘﺮﻳﺎت

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﻤﺮة

اﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻞ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺮﺑﻴﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻘﻠﺔ اﻟﺼﻘﻮر

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
ﺑﻌﻨﻴﺰة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻈﻴﻠﻒ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﻌﻴﺮﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻴﻘﻮع

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻓﺤﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮﻳﺚ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﻴﺪاﺑﻲ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﺑﻌﻨﻴﺰة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺒﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﻴﺼﻮﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ
اﻟﻌﻔﺎﻟﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﻠﻮى

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة واﻃﻔﺎل

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻌﺒﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﻮال

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻟﻚ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻴﻮن اﻟﺠﻮاء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮس اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺒﺖ اﻟﻌﻼﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺮة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻨﻚ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻈﻬﺮان اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪوﻣﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺑﻌﺮﻋﺮ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻮﺳﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﺒﻴﺎ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺿﺮﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻜﻴﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻣﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي
اﻟﻘﺪﻳﻢ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻈﻬﺮان اﻟﻌﻴﻮن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻃﺒﺮﺟﻞ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻴﺶ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺿﻤﺪ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﻴﺒﺎء اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ درب

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻴﻔﺎء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺒﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رأس ﺗﻨﻮرة اﻟﻌﺎم

ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻄﺤﺎء

السالمة واالعتماد في المراكز الصحية
المهارات األساسية لرجل األمن
دورة معايير وزارة الصحة CBAHI
AutoCAD

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺻﻔﻮة اﻟﻌﺎم

ﻣﺮﻛﺰ أﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻴﺔ

200
250

Week: 31
Date : 4/8/2016

مقدمة في السالمة الكهربائية

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا ﺑﺠﺪة

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻔﺮ

السالمة من الحرائق للمدراء
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اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

شكل ( )4توزيع عدد المتدربين حسب المناطق والمحافظات

اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الربط اإللكتروني:
32

تمتلــك وزارة الصحــة أربــع أنــواع مــن المبانــي وهــي:
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة و المبانــي اإلداريــة
والمســتودعات يوجــد بهــذه المبانــي أربعــة أنظمــة
رئيســية تخــص األمــن والســامة هــي:

محافظة
40

منطقة

45

21

نظام كشف الدخان ()Fire Alarm System
60

نظــام مكافحــة الحرائــق المائــي (Fire Fighting
)System
نظام المراقبة األمنية ()CCTV

30

نظام منع السرقة

30

وحيــث تمتلــك الــوزارة أكثــر مــن ( )2200مركــز
صحــي و مئــات مــن المبانــي اإلداريــة و المســتودعات
وتحتــاج ألكثــر مــن  15ألــف رجــل أمــن لتغطيتهــا علــى
مــدار الســاعة فقــد أنشــأت خطــة الربــط باســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة لربــط هــذه األنظمــة بمراكــز
مراقبــة بالمديريــات ومــن ثــم بالــوزارة.

27

35
140

41

41

50
22

التوعية:

20

20

ولنشــر ثقافــة الســامة فــي المجتمــع تقــوم الــوزارة
بعــدة أنشــطة فــي محــاور مختلفــة فــي مجملهــا
تخــدم هدفهــا األساســي فــي هــذا المجــال ،وفيمــا
يلــي نعــرض هــذه األنشــطة:

31

55

25

•

الهدف العام للمبادرة:
خفــض الســلوك العدوانــي ،اإلعتــداء (اللفظــي-
الجســدي  -النفســي  -المعنــوي) علــى موظفــي
الخدمــات الصحيــة ووزارة الصحــة وممتلكاتهــا
والوقايــة مــن اإلنعكاســات الســلبية الناتجــة مــن
األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة الحاليــة
والتغيــرات التنظيميــة الســريعة.
•

•الحيلولــة دون ظهــور ســلوك عدوانــي فــي
المنشــآت الصحيــة.

•

•معالجــة الظــروف والشــروط والعوامــل المؤديــة
إلــى الســلوك العدوانــي فــي المنشــآت الصحيــة.

برنامج التوعية من حوادث الطرق
فيمــا يتعلــق بأمــن وســامة الطــرق والتوعيــة
الســتخدام حــزام األمــان ومــدى أهميتــه فــي التقليــل
مــن إصابــات وأضــرار الحــوادث لــذا بــدأت الــوزارة
بحملــة توعويــة أســمتها )RAAP: Road Accidents
 )Awareness Programبالتعــاون مــع الجهــات التاليــة:

•المبادرة الوطنية للوقاية من السلوك العدواني
(مسالم).

•

•اإلدارة العامة للمرور بالرياض.

•

•برنامج التوعية من حوادث الطرق .RAAP

•

• المشاركة في المعارض.

•

•وزارة التعليم.

•

•مواقع التواصل االجتماعي.

•

•حملة «يعطيك خيرها».

30

شكل (  ) 5توزيع عدد المتدربين حسب التخصصات

المبــادرة الوطنيــة للوقايــة مــن الســلوك
العدوانــي (مســالم)...

175
مهندس

80
صحي

190
إداري

185
مراقب آمن

200
مشرف سالمة
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بقــرار مــن مجلــس الخدمــات الصحيــة رقــم 1481045
وتاريــخ 1437/6/29هـــ تــم اعتمــاد المبــادرة الوطنيــة
للوقايــة مــن الســلوك العدوانــي داخــل المنشــآت
الصحيــة ،وذلــك بعــد االرتفــاع غيــر المســبوق فــي عــدد
اإلعتــداءات علــى منســوبي القطــاع الصحــي بمختلــف
مكوناتــه "المدنــي ،العســكري ،العــام ،الخــاص".

تغطية المدارس الثانوية في الرياض:
خــال العــام 2017م تــم تنفيــذ العديــد مــن الزيــارات
لمــدارس حكوميــة وأهليــة بالتنســيق مــع إدارة
التعليــم بمنطقــة الريــاض وإدارة مكتــب شــرق
الريــاض للتعليــم وإدارة مكتــب شــمال الريــاض
للتعليــم وذلــك للتوعيــة مــن حــوادث الطــرق.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلمداد والشؤون الهندسية

المشاركة المجتمعية
مــن خــال المشــاركة فــي المعــارض الصحيــة
واالجتماعيــة قامــت الــوزارة ممثلــة فــي اإلدارة العامــة
لألمــن والســامة خــال العــام 2017م بالمشــاركة
فــي المعــارض التاليــة:

شــاركت الــوزارة مــن خــال لجنــة األمــن والســامة
فــي حــج العــام 1438هـــ بفاعليــة كبيــرة مــن خــال
العنصــر البشــري والمعــدات.

•
•

•الملتقــى الســعودي الرابــع لتخطيــط وتجهيــز
المستشــفيات.

•

•أسبوع المرور الخليجي.

•

•يوم الدفاع المدني.

•

•المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريض.

•

•الجنادرية

•

•ورشــة عمــل الســامة وأهميتهــا فــي المنشــآت
الصحيــة.

•

•ملتقى سالمة المرافق الصحية األول.

•

•المعرض الصحي السعودي.

•

•المعرض السعودي لألمن والحرائق والسالمة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )15طواقم األمن والسالمة خالل موسم الحج

خدمات األمن والسالمة في الحج

•مؤتمر سالمة المرضى والجودة.

اإلمداد والشؤون الهندسية

استعدادات ما قبل الحج:
تــم إرســال فريــق ســامة لمستشــفيات المشــاعر
األول فــي شــهر شــعبان وتمــت مراجعــة أنظمــة
كشــف الدخــان واإلطفــاء والمخــارج ومعــدات الســامة
وأنظمــة الغــازات الطبيــة وتــم رفــع تقريــر متكامــل
للنواقــص واألعطــال ،وتــم إرســال فريــق آخــر فــي نهايــة
شــهر ذي القعــدة للتأكــد مــن إتمــام المالحظــات
والنواقــص.

مشرفي
أمن اللجنة

مشرفي
سالمة
اللجنة

المتعاقد
عليه

عدد الحراس

1

66

66

-

32

32

-

27

-

عدد
الحارسات

م

المستشفى

1

منى الطوارئ

2

2

منى الجسر

2

1

3

منى الشارع الجديد

2

1

30

4

منى الوادي

2

1

39

36

5

عرفات العام

2

1

48

48

-

6

شرق عرفات

2

1

33

33

2

7

نمرة

2

1

29

29

6

8

جبل الرحمة

2

1

30

30

7

9

مراكز منى و الجمرات

1

-

145

138

-

10

مراكز عرفات ومزدلفة

1

-

85

83

-

522

المجموع

أهم اإلنجازات خالل موسم الحج 1438هـ

البرنامــج الوطنــي لســامة المرافــق
ا لصحيــة :
ويهــدف إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي ســامة مبانــي
المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة وكذلــك
الخاضعــة إلشــراف الــوزارة فــي القطــاع الصحــي الخــاص
بحيــث تصبــح بيئــة المستشــفى وبنيتــه التحتيــة آمنــة
للمرضــى وعائالتهــم والطاقــم الطبــي والتمريضــي
واإلداري الســيما فيمــا يتعلــق بمخاطــر الحريــق.
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•

•نشــر وحــدات تدخــل ســريع لإلطفــاء واإلنقــاذ
واإلخــاء فــي حــال حــدوث حريــق وذلــك لمكافحــة
الحريــق فــي الخمــس دقائــق األولــى مــن حدوثــه.

•

•المشاركة بوحدة تطهير من المواد الخطرة.

•

•تجهيز مولدات كهربائية لمساندة
المستشفيات في حال انقطاع الكهرباء.

•

•تجهيز أبراج إنارة للحاالت الطارئة.

•

•تجهيــز مضخــات ميــاه للمســاعدة فــي ســحب
الميــاه فــي حــال تراكمهــا.

•

•المشــاركة بعناصــر بشــرية مدربــة لإلطفــاء
واإلنقــاذ واإلخــاء.
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اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلنجازات في مجال
المشاريع
مشروع تطوير المولدات االحتياطية:
قامــت الــوزارة بدراســة حــول االحتياجــات المتــاك
مولــدات احتياطيــة متحركــة الســتخدامها للطــوارئ،
وفــي هــذا المجــال قامــت الــوزارة بإعــادة ُعمــرة 5
مولــدات احتياطيــة بشــكل مبدئــي تتــراوح قدرتهــا
التشــغيلية مــا بيــن .86-927 kw

مشروع وحدات التطهير:
صممــت الــوزارة وحــدة تطهيــر متنقلــة مجهــزة
بمولــدات خاصــة وتــم اســتخدام هــذه الوحــدة فــي
موســم الحــج 1438هـــ بحيــث تــم تدريب طواقــم األمن
والســامة الطبيــة المشــاركة فــي الحــج علــى كيفيــة
اســتخدامها.

كمــا قامــت الــوزارة بتصويــر فيلــم تعريفــي قصيــر
يتنــاول الحديــث عــن مواصفات وحــدة التطهيــر وكيفية
اســتخدامها فــي حــال حــدوث أي كارثــة كيميائيــة ال
ســمح اهلل.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•تســريع إنجــاز العقــود المســتمرة المتأخــرة
بنســبة ( )%72مــن المســتهدف.

•

•بلــغ عــدد العقــود المبرمــة ( )13عقــد مــا نســبته
 %26مــن المســتهدف.

•

•تحــول الــوزارة إلــى العمــل اإللكترونــي فــي
مجــال العقــود والمشــتريات مــن خــال نظــام
مــوارد بنســبة بلغــت ( )%70مــن المســتهدف.

•

•كمــا بلــغ معــدل مكــث المعاملــة يــوم واحــد
بنســبة بلغــت  %100مــن المســتهدف.

•

•بلــغ عــدد العقــود المنجــزة ( )90عقــدا مــا نســبته
 %36مــن المســتهدف.

مشروع الربط المركزي :

التدريب:
•

•تنفيــذ دورة تدريبيــة واحــدة بمعهــد اإلدارة وهيئــة
المحاســبين القانونييــن.

•

•المشاركة في لجان الخليج للعقود
والمشتريات.

عملــت الــوزارة علــى ربــط كامــل منشــآتها بنظــام
إلدارة أنظمــة اإلطفــاء حيــث تــم ربــط المبانــي التاليــة
حتــى اآلن:
مجمع أبراج وزارة الصحة.
مبنى شؤون العامالت في مجمع السليمانية.
مبنــى التمريــض والصحــة والوقائيــة فــي مجمــع
ا لســليما نية .

05
التجهيزات

04
العقود
والمشتريات

اإلمداد والشؤون الهندسية

تلتــزم وزارة الصحــة بتوفيــر احتياجاتهــا اإلنشــائية
والتجهيزيــة والتشــغيلية بكفــاءة وجــودة لتحقيــق
األداء المتميــز مــن خــال تطبيــق إجــراءات دقيقــة
وممكنــة بأزمنــة محــددة وجــودة عاليــة وفقــً لطــرق
التأميــن الــواردة فــي نظــام المنافســات والمشــتريات
الحكوميــة..

تعمــل الــوزارة علــى إمــداد وتجهيــز المنشــآت الصحية
بالــوزارة بمختلــف فئاتهــا الســريرية والمراكــز الصحيــة
باألجهــزة الطبيــة والغيــر طبيــة لتقديــم خدمــات
صحيــة مميــزة تضمــن ســامة المريــض وذلــك مــن
خــال ( )4بنــود هــي:
•

•وضع المواصفات المناسبة لكافة بنود التجهيز
الطبي والغير طبي.

•

•مراجعــة واعتمــاد المخططــات والكميــات
لبنــود التجهيــز الطبــي والغيــر طبــي للمشــاريع
الجديــدة لضمــان مطابقتهــا لمعاييــر الــوزارة.

•

•إعــداد منافســات الشــراء والقيــام بمهــام اللجــان
الفنيــة حســب شــروط وأحــكام أنظمــة ولوائــح
المنافســات الحكوميــة.

•

•متابعــة عمليــة التوريــد والتركيــب ورفــع
المســتحقات الماليــة للمورديــن.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تــم تســريع إنجــاز العقــود المســتمرة المتأخــرة
حيــث أنجــزت الــوزارة عــدد ( )318عقــد مــا نســبته
 %68مــن المســتهدف.
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اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تمــت المراجعــة للمواصفــات الطبيــة والغيــر
طبيــة لعــدد  2000مواصفــة بنســبة  %70مــن
المواصفــات وذلــك بالمشــاركة مــع الجهــات
المعنيــة ومــن ثــم تعميمهــا علــى جميــع
المناطــق بهــدف (توحيــد المواصفــات).

•

•تــم تعديــل وتطويــر الشــروط العامــة والخاصــة
لطــرح المنافســات وإضافــة جــداول إسترشــاديه
ألســعار الصيانــة الخاصــة بعقــود الصيانــة الطبيــة.

•

•تــم اعتمــاد مواصفــات األجهــزة الخاصــة لــوزارة
الصحــة الســعودية لطــرح المنافســات الخاصــة
بالشــراء الموحــد والــذي ســيطرح فــي شــهر مايــو
القــادم.

•

•تدريــب وتطويــر العامليــن بالــوزارة فــي مجــال
التجهيــزات وذلــك مــن خــال عــدة ملتقيــات
وورش عمــل ودورات تدريبيــه وبمشــاركة إدارات
التجهيــزات بالمناطــق.

جدول ( )16إنجازات خاصة بتجهيز وتأثيث المرافق الصحية

•

اإلمداد والشؤون الهندسية

13

تجهيز مركز طب وجراحة العيون بمستشفى بريدة المركزي

8

14

تأمين وحدة تدريب متنقلة إلدارة التدريب واالبتعاث

3

15

تأمين احتياجات لعدد من اإلسكان بمختلف المناطق

150

16

تأمين المبالغ المطلوبة لمركز األسنان بتبوك

18

المجموع

847

•تم تأمين أجهزة ومعدات لمختلف مناطق المملكة وذلك من خالل مناقلة األجهزة الفائضة وإعادة توزيعها بين
المناطق بمبلغ إجمالي وقدره 156مليون ريال.

جدول ( )17التوفير في مجال التجهيزات
جدول التوفير

المبلغ مليون (ريال)

م

اإلنجاز

1

تجهيز وتأثيث مستشفيات الصحة النفسية (تبوك ،نجران ،حائل ،الخرج).

240

2

تأمين احتياجات أقسام التعقيم لعدد من المراكز الصحية في المملكة

15

3

تأمين أجهزة أشعه قوسيه لمختلف مناطق المملكة

55

4

تأمين أجهزة موجات صوتيه للنساء والوالدة لمختلف مناطق المملكة

29

5

تأمين أجهزة أشعه رقميه متنقله لمختلف مناطق المملكة

85

6

تأمين أجهزة موجات صوتيه عام لمختلف مناطق المملكة

41

7

تأمين أجهزة حمايه من اإلشعاع لمختلف مناطق المملكة

21

8

تأمين أجهزة أشعة رقمية لمختلف مناطق المملكة

112

9

تأمين أجهزة أشعه مقطعيه  16شريحة لبعض مستشفيات المملكة

28

10

تأمين احتياجات مستشفى شمال وشرق جدة

12

11

تأمين احتياجات مستشفى الوالدة والمركزي حفر الباطن

25

12

تجهيز غرف تجميد الموتى بالمعيصم

5
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قيمة التوفير

مناقلة أجهزه من محافظة جدة إلى مستشفى الشفاء للنقاهة ورعایة المسنین
بعنیزة

17،421،204.00

مناقلة بند من مستشفى الوالدة واألطفال بالهفوف إلى مستشفى الملك فهد
التخصصي بتبوك من منافسة المحالیل الوریدیة على مستوى المملكة

32،000.00

مناقلة بنود الكلى من أجهزة ومحطات معالجة إلى بعض مستشفیات المملكة
من منافسة تجهیز وتأثیث عدد (  )9مستشفیات (  ) 50سریر

مناقالت بین
المناطق

56

7،117،200.00

مناقلة بنود تطویر العنایة المركزة لحدیثي الوالدة من مدینة الملك سعود الطبیة
الى مستشفى الملك عبدهلل ببیشة

3،575،040.00

مناقلة بنود تجهیز وتأثیث مراكز صحیة (العلیا = النسیم االوسط) بالریاض الى مراكز
صحیة أخرى بالمنطقة (الجامعیة = الهرانیة) من منافسة تجهیز وتأثیث عدد ( ) 115
مركز صحي

1،430،254.00

تجهیز وتأثیث مراكز صحیة (الرمال  -الرفیعة  -الصحافة  ) 2ض الى مراكز صحیة أخرى
بالمنطقة (الثامریة = حصینه = أم سدیره -المزیرع )منافسة تجهیز وتأثیث عدد ( ) 300
مركز

1،895،348.00

مناقلة أعمدة الغازات الخاصة بمستشفى شمال جدة إلى مستشفیات أخرى
بعسیر والجوف وكذلك مناقلة بنود المطبخ الخاصة بمستشفى شمال جدة إلى
مستشفیات أخرى بالباحة والجوف

4،236،671.00
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تخفیض
كمیات

إلغاء عقود

اإلمداد والشؤون الهندسية

مناقلة بعض األجهزة من مستشفى الصحة النفسیة بالخرج إلى مستشفى المدینة
المنورة التخصصي

3،613،266.00

مناقلة عدد  4مصاعد من عدة مستشفیات ضمن منافسة إحالل المصاعد لعدد من
مستشفیات المملكة برقم(  ) 310011030052إلى مركز طب األسنان بالقصیم

1،600،000.00

مناقلة بعض التجهیزات من صحة القصیم والطائف إلى مركزي طوارئ الحرم (  )3و(
.)4

2.597.000

شراء مباشر مضخات مرضى لمستشفى نمرة

448،700.00

تخفیض كمیات منافسة تأمین أجهزة األشعة القوسیة المطروحة من خالل شركة
نوبكو

12،170،680.00

تخفیض كمیات منافسة تأمین أجهزة الموجات الصوتیة للنساء والوالدة المطروحة
من خالل شركة نوبكو

10،190،800.00

تخفیف تكالیف منافسة مستشفى حائل العام سعة  500سریر

17،427،146.00

منافسة تأمین أجهزة العنایة المنزلیة للطب المنزلي لجمیع مناطق المملكة

39،419،056.00

منافسة تأمین العربات المتنقلة للتبرع بالدم لمختلف مناطق المملكة

25،000،000.00

منافسة تطویر البنیة التحتیة لغرف التبرید بالمستودعات للمنطقة الغربیة والجنوبية
والشمالیة والوسطى
كميات
مجانیة

---

أخرى

تورید جهاز رنین مغناطیسي لمدینة الملك عبدهلل الطبیة بالعاصمة المقدسة من
منافسة تأمین أجهزة أشعة مكة

اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة تأميــن عــدد
مــن األجهــزة لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة تجهيــز
مركــز القلــب ومستشــفى األميــر محمــد بــن
عبدالعزيــز بالريــاض.

المشاركات:
مشــاركة المكتــب التنفيــذي لمجلــس التعــاون
الخليجــي وتفعيــل قــرار وزراء مجلــس التعــاون
بالطــرح الموحــد لألجهــزة الطبيــة لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي.

06
التموين
الطبي

58.012.764

تعمــل الــوزارة مــن خــال التمويــن الطبــي علــى توفيــر الــدواء الفعــال
والمســتلزمات الطبيــة الحديثــة للمســتفيد بصــورة ســليمة وآمنــة
وبكفــاءة عاليــة مــن خــال دقــة وكفــاءة التخطيــط للوصــول لكميــات
واقعيــة تعكــس االحتيــاج الحقيقــي واإلســتهالك الفعلــي لجميــع البنــود
(األدويــة  ،اللــوازم الطبيــة -اللــوازم المخبريــة) وتأمينهــا بمنافســات
عامــة بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة.

-------

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

10،608،000.00
156،185،365.00

المجموع

اإلشراف على المناطق:
•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة أحــد رفيــدة
بعســير.

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة مركــز
األســنان بالقصيــم.

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة مركــز
القلــب بالطائــف.

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لمنافســة تجهيــز
مستشــفى األميــر مشــاري بالباحــة.

•

•المراجعــة واإلجــازة الفنيــة لطلبــات اإلحــال الحــد
الجنوبــي (جــازان ،نجران-عســير).
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•

•تأميــن مناقصــة التغذيــة الوريدية وحجز مبلغ بقيمــة ()90.000.000
ريــال موزعــة علــى المناطق والمحافظــات الصحية.

•

•تأميــن احتياجــات الحــد الجنوبــي (جــازان  -عســير  -نجــران) مــن
األدويــة والمســتلزمات الطبيــة والمخبريــة.

•

•تأميــن مناقصــة نواقــل المــرض للحــد الجنوبــي (عســير  -جــازان -
نجــران) بقيمــة ( )7.000.000ريــال

•

• تأميــن احتياجــات مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والطائــف
وجــدة مــن بنــود الحــج (مناقلة-زيــادة كميــات المناطــق) ووضــع
خطــة لذلــك أثمــرت بعــدم وجــود أي نواقــص خــال الموســم والحمد
هلل.

•

•اعتمــاد شاشــة المرضــى عنــد الصــرف للقطاعــات الصحيــة لألدويــة
باهظــة الثمــن واألدويــة التــي تحتــاج تقاريــر طبيــة خاصــة.
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•

•تــم العمــل علــى الشاشــة اآلليــة فــي نظــام
التمويــن الطبــي بالحاســب اآللــي للفســوحات
وأذن اإلســتيراد وجــاري التنســيق مــع اإلدارة
العامــة للجمــارك والتعرفــة الجمركيــة العتمــاد
الفســوحات آليــً.

•

•البــدء بتفعيــل الدليــل المصــور علــى موقــع اإلدارة
اإللكترونــي والــذي يســاعد ُأمنــاء العهــد فــي
معرفــة البنــود وبالتالــي ســهولة االســتالم وأيضــا
تالفــي ركــود البنــود.

•

•عمــل ربــط إلكترونــي يمكــن مــن خاللــه تحديــث
وحصــر األجهــزة المخبريــة بصفــة مســتمرة
بجميــع المستشــفيات والمــدن الطبيــة
والمختبــرات اإلقليميــة والمركزيــة بالمناطــق
والمحافظــات الصحيــة.

•

•عمــل ربــط إلكترونــي يمكــن مــن خاللــه تحديــث
متابعــة صــرف وإســتهالك بعــض الفحوصــات
المخبريــة الهامــة مثــل فحوصــات اإلنفلونــزا
المســتجدة ( )MERS COVوفحــص الحمــض
النــووي ( )NATللمتبرعيــن بالــدم اختبــارات مــرض
نقــص المناعــة المكتســبة (اإليــدز) (( )HIVوالتهاب
الكبــد الوبائــي بنوعيــة ب/ج (.)HCV-HBV

•

•تأميــن الكواشــف الخاصــة بفحــص الحميــات
النزفيــة ( )MERS-COVضمــن المنافســة العامــة
بــدال مــن عمليــة الشــراء المباشــر.

•

•ألول مــرة يتــم تأميــن عــاج الوهــن العضلــي (
 ) Spinrazaللمرضــى وبكميــة (  ) 100فيــال
بقيمــة إجماليــة وقدرهــا (  )46.875.000ريــال
مــن خــال المناقصــات العامــة.

•

•تأميــن فحــص الكوليــرا الســريع ()Crystalvc
والموصــي بــه مــن مركــز مراقبــة األمــراض
( .)CDC

•

•-إدخــال نظــام منافــس مــن شــركة جديــدة
لفحــص الحمــض النــووي للمتبرعيــن بالــدم
بطريقــة النــات ( )NAT- TESTلعمــل اختبــارات

اإلمداد والشؤون الهندسية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلمداد والشؤون الهندسية

نقــص المناعــة اإليــدز(  )HIVوالتهــاب الكبــد
الوبائــي بنوعــي ( )HBV HCVوالــذي يــؤدي
إلــى كســر اإلحتــكار وخلــق روح المنافســة بيــن
الشــركات فيمــا يخــدم الصالــح العــام والحصــول
علــى أســعار منافســة.
•

•تدشــين دليــل لــوازم المختبــرات الطبيــة وخدمات
نقــل الــدم عبــر بوابــة الــوزارة اإللكترونية.

•

•اســتحداث شاشــة فــي نظــام التمويــن الطبــي
خاصــة لدراســة احتيــاج المناطــق والمحافظــات
الصحيــة للمنافســات.

•

•تحديــث أدلــة مناقصــات لــوازم المستشــفيات،
رعايــة الفــم و األســنان والملبوســات الطبيــة و
جراحــة العيون...الــخ

•

•المشــاركة فــي لجــان مجلــس الصحــة لــدول
مجلــس التعــاون لألدويــة واللــوازم الطبيــة.

التدريب:
•

•تنفيــذ دورات للكــوادر الفنيــة واإلداريــة بنســبة
تنفيــذ بلغــت .%50

•

•تنفيــذ دورات فــي الحاســب اآللــي بنســبة تنفيــذ
بلغــت .%80

اإلصدارات
•

•إصــدار دليــل المخالفــات الفنيــة والغرامــات
المعتمــد مــن قبــل وزيــر الصحــة .

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

60

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

61

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الموارد البشرية

الموارد
البشرية
للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

62

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

63

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

01
تخطيط الموارد
البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•االنتهــاء مــن الشــروط والمواصفــات لدراســة
االحتيــاج مــن المــوارد الصحيــة البشــرية وغيــر
البشــرية بالقطاعــات الصحيــة بالمملكــة

•

•تحديد الطلب واالحتياج الفعلي لمختلف
الوظائف والقوى العاملة الحالية والمستقبلية.

•

•تكويــن فــرق عمل إدارة التغييــر وتصميم نموذج
التشــغيل لها باإلضافــة لنموذج الحوكمة.

•

•العمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات العاليــة
والمؤهلــة الحاليــة والمســتقبلية ،حســب
مواصفــات ومتطلبــات التخصصــات والوظائــف
المتاحــة لمختلــف فئــات المــوارد البشــرية.

•

•اعتمــاد مشــروع تحديــد الوضــع الحالــي للقــوى
العاملــة والمرافــق بالقطــاع الصحــي للمملكــة
وتنقيــة قاعــدة بيانــات الوطنيــة للمــوارد الصحيــة.

•

ً
وفقــا لمعاييــر
•التقييــم المســتمر ألداء العامليــن
ومؤشــرات قيــاس كفــاءة األداء.

•

•

•العمــل علــى زيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة مــن خــال
تحســين بيئــة العمــل .

•تنفيــذ ( )5دورات تدريبيــة لقــادة الدعــم علــى
اســتخدام نظــام مــوارد بالريــاض والجــوف
والشــرقية وعســير والمدينــة المنــورة بنســبة
بلغــت .%100

•

•تنفيــذ دورة تدريبيــة لمــدراء تخطيــط المــوارد
البشــرية بالمناطــق علــى تخطيــط االحتيــاج مــن
المــوارد البشــرية

تســتهدف الــوزارة تنميــة ورفــع كفــاءة أداء المــوارد
البشــرية والتقييــم المســتمر للطلــب واالحتيــاج مــن
القــوى العاملــة وذلــك مــن خــال:

أهم مؤشرات األداء:
•

•نسبة التسرب الوظيفي  /نسبة توفر الموارد
البشرية المطلوبة حسب المعايير المعتمدة /
نسبة السعودة بالوزارة.

جدول ( )18أهم إنجازات الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية من خالل مؤشرات األداء
المستهدف للعام
المالي 1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق خالل العام
المالي 1438/1439هـ
( 2017م)

نسبة المتحقق إلى
المستهدف للعام
المالي 1438/1439هـ
(2017م)

نسبة التسرب الوظيفي

< 7%

5.2%

100%

نسبة توفر الموارد البشرية
المطلوبة حسب المعايير
المعتمدة

75%

76.5%

100%

نسبة السعودة بالوزارة

73%

72.8%

99%
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•

•تكويــن لجنــة أكاديميــة إعــداد القــادة وتصميــم
برامــج التدريــب ألول دفعــة مــن المتدربيــن.

المشاركات:
•

•حضــور مؤتمــر الجمعيــة العربيــة إلدارة المــوارد
البشــرية ( )ASHRMبدبــي.

•

•زيــارة دولــة تركيــا لبحــث ســبل التعــاون مــع وزارة
الصحــة التركيــة فــي تطويــر المــوارد البشــرية.

•

•زيــارة مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي
بالشــرقية لإلطــاع علــى أنظمــة المــوارد البشــرية
لديهــم.

جدول ( )19نسب سعودة القوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل
الذاتي
الفئة

أهم إنجازات الوزارة خالل العام  2017م:

البيان

الموارد البشرية

سعودي

غير سعودي

المجموع

النسبة

القوى العاملة الصحية

134529

68221

202750

66.35%

القوى العاملة اإلدارية

53787

67

53854

99.88%

اإلجمالي

188316

68288

256604

73.39%
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جدول ( )20نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي

الفئة

سعودي

غير سعودي

المجموع

النسبة

األطباء

13971

27838

41809

33.42%

أطباء األسنان

3436

566

4002

85.86%

الصيادلة

3467

167

3634

95.40%

التمريض

52720

30876

83596

63.07%

الفئات الطبية
المساعدة

60935

8774

69709

87.41%

اإلجمالي

134529

68221

202750

66.35%

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )21إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة
الباب األول

الفئات

رسم بياني( )6نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي
70،000

الوظائف
المعتمدة

الوظائف المشغولة
إجمالي

ذكور

إناث

طبيب استشاري

5600

2923

2210

713

1434

1243

طبيب نائب

11405

9158

7380

1778

797

1450

طبيب مقيم

22910

20575

13968

6607

234

2101

الصيادلة

2758

2551

1745

806

14

193

التمريض

57077

51922

44922

7000

2074

3081

الفئات الطبية
المساعدة

64689

52525

34107

18418

4849

7315

مجموع الوظائف
الصحية

164439

139654

104332

35322

9402

15383

اإلداريين

54941

43312

38863

4449

979

10650

اإلجمالي

219380

182966

143195

39771

10381

26033

60،000

الباب الثالث

50،000
40،000

الفئات

10،000
0
الفئات الطبية المساعدة

التمريض

الصيادلة
غير السعودين

األطباء األسنان

األطباء

السعوديين
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الوظائف
المعتمدة

الوظائف المشغولة

الوظائف
الشاغرة

الوظائف
المحجوزة
557

إجمالي

ذكور

إناث

طبيب استشاري

4234

2164

1864

300

1513

طبيب نائب

5473

3920

3118

802

990

563

طبيب مقيم

9300

7071

5209

1862

1953

276

الصيادلة

1309

1083

590

493

113

113

التمريض

40374

31674

5816

25858

2912

5788

30،000
20،000

الوظائف
الشاغرة

الوظائف
المحجوزة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

02
الفئات الطبية
المساعدة

21899

17184

13191

3993

1211

3504

مجموع الوظائف
الصحية

82589

63096

29788

33308

8692

10801

اإلداريين

13948

10542

8938

1604

2809

597

اإلجمالي

96537

73638

38726

34912

11501

11398

تنمية الموارد
البشرية
والتدريب
واالبتعاث

الموارد البشرية

الشؤون األكاديمية
والتدريب:
تبنــت وزارة الصحــة تطويــر المــوارد البشــرية مــن
خــال االســتقطاب و التطويــر المســتمر للمــوارد
البشــرية وقــد تمثــل ذلــك فــي إتخــاذ آليــات تنفيــذ
مشــاريع مبــادرات التحــول الوطنــي التــي تهــدف إلــى
زيــادة أعــداد متدربــي الرعايــة الصحيــة الســعوديين
وتحســين جــودة التدريــب مــع التركيــز علــى زيــادة
إجمالــي عــدد مقاعــد التدريــب لألطبــاء و التمريــض،
ومــن هــذا المنطلــق فقــد نصــت رســالة الــوزارة علــى :

" بنــاء كــوادر مؤهلــة وتنميــة مهــارات

شكل ( )7نسب الوظائف المشغولة والمحجوزة والشاغرة

وقــدرات القــوى البشــرية العاملــة بــوزارة
الصحــة مــن خــال البرامــج التدريبيــة
المتخصصــة وبرامــج االبتعــاث الداخلــي

الوظائف

والخارجــي"

المعجوزة %12
الوظائف

أهــم اإلنجــازات خــال العــام 1439/38هـــ-
2017م

الشاغرة %08

الوظائف

•

•حصــل مركــز المهــارات الفنيــة ومعمــل
المحــاكاة الرئيســي علــى جائــزة التميــز
( )2017 Award of Meritمــن قبــل جمعيــة القلــب
األمريكيــة ،مــن بيــن ( )800مركــز تدريبــي فــي
دبــي فــي  14ديســمبر  2017م.

•

•بلــغ عــدد الموفديــن والمبتعثيــن الجــدد لعــام
1439/1438هـــ مــن منســوبي وزارة الصحة 2153
موفــدًا ومبتعثــً .مثــل األطبــاء  %48منهــم،
والتمريــض  ،%28وباقــي الفئــات الصحيــة
واإلداريــة .%24

•

•بلــغ عــدد األطبــاء (شــامالً أطبــاء األســنان)
المقبوليــن هــذا العــام ،والذيــن انخرطــوا فــي
برامــج التأهيــل لنيــل الدرجــات العلميــة المختلفة
عبــر كافــة البرامــج التأهيليــة  3915طبيبــً %55:

المشغولة %80
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تنفيــذ عــدد ( )92دورة تدريبيــة متخصصــة تــم خاللهــا
تدريــب عــدد ( )4500مــن منســوبي وزارة الصحــة
المشــاركين فــي موســم حــج عــام 1438هـــ.

منهــم مــن منســوبي الــوزارة مــن خــال برنامــج
االبتعــاث الخارجــي واإليفــاد الداخلــي  ،كمــا تــم
اســتقطاب  %45منهــم عبــر برنامــج عقــد طبيــب
ســعودي تحــت التدريــب وبرنامــج خــادم الحرميــن
الشــريفين #،وظيفتك_وبعثتــك.
•

•قبــول عــدد ( )3185مــن الكــوادر الصحيــة
واإلداريــة فــي برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين
#وظيفتك_بعثتــك للعــام 2017م.

•

•تدريــب عــدد ( )263806موظفــً مــن منســوبي
الــوزارة بمراكــز التدريب بديــوان الــوزارة والمناطق
والمحافظــات.

•

•تدريــب عــدد ( )60585موظفــً مــن منســوبي
الــوزارة بمراكــز المهــارات الفنيــة (المركــز
الرئيســي و ومراكــز المهــارات بمديريــات
الشــؤون الصحيــة بالمناطــق والمحافظــات) .

•

•تدريــب عــدد ( )2482موظفــً مــن منســوبي
الــوزارة تدريبــً إداريــً بمعهــد اإلدارة وبرنامــج اللغــة
اإلنجليزيــة للمبتعثيــن والهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن وبرامــج الحاســب اآللــي.

•

•تدريــب عــدد ( )261موظفــً مــن منســوبي الــوزارة
فــي دورات تدريبيــة خارجيــة و ( )40موظفــً
شــاركوا بالحضــور فــي عــدد مــن المؤتمــرات
الخارجيــة  ،وبلــغ عــدد المشــاركين بورقــة عمــل
فــي هــذه المؤتمــرات ( )13مشــاركًا.

تدريــب عــدد ( )6820مــن خريجــي الدبلومــات الصحيــة
علــى اللغــة اإلنجليزيــة و المصطلحــات الطبيــة و
مهــارات التواصــل فــي  40معهــدًا علــى مســتوى
المملكــة وتــم تجهيــز الحقائــب التدريبيــة وفــق
منهجيــة تحديــد االحتياجــات التدريبــة مــن  12لجنــة
علميــة متخصصــة  ،كمــا تــم تهيئــة  96مقــرًا فــي
 17منطقــة ومحافظــة بمرافــق وزارة الصحــة للتدريــب
العملــي فــي المرحلــة الثانيــة.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

إجمالي الموفدين:

873

أوال :إيفاد األطباء:

670

بلغ عدد األطباء الموفدين خالل
السنة المالية 1439/1438هـ()873
طبيبًا وطبيبة )44%( ،منهم من
اإلناث.

700
600

407

350

500
400
300
200

رسم بياني ( )8التطور السنوي
في أعداد الموفدين من األطباء

100
0

 1438هـ

 1437هـ

 1436هـ

 1435هـ

 1434هـ

تهتــم الــوزارة بإتاحــة الفرصــة لمنســوبيها لإليفــاد
للدراســة داخــل المملكــة واإللتحــاق ببرامــج التجســير
لدرجــة البكالوريــوس بالجامعــات الحكوميــة فــي
مختلــف التخصصــات حيــث بلــغ عددهــم هــذا العــام
1992موفــدًا.

إحصائيات اإليفاد الداخلي -:

جدول ( )23عدد األطباء الموفدين عام 1439/1438هـ ( 2017م ) وفق التخصص والجنس
انثي

ذكر

اإلجمالي

الجنس التخصص
الطب الباطني

33

52

85

طب المجتمع

طب األسرة (دبلوم )*

49

35

84

الطب الشرعي

2

طب األطفال

41

33

74

األمراض المعدية (أطفال)

8

6

طب األسرة

33

41

74

طب وجراحة العيون

8

5

13

النساء والوالدة

48

25

73

طب األعصاب

4

9

13

األشعة التشخيصية

20

12

32

جراحة األنف واألذن
والحنجرة

3

9

12

مكافحة العدوى

11

15

26

التخدير

3

22

25

10

12

22

15

22
21

طب بشري

تمريض

صيدلة

علوم طبية تطبيقية

علوم إدارية

873

-

3

7

-

883

طب أسنان األطفال

بكالوريوس ( تجسير)

-

455

24

295

8

782

الجراحة العامة

7

دبلوم بعد الجامعة

-

49

-

7

6

62

عالج الجذور وعصب
األسنان

5

16

ماجستير

-

108

11

131

13

263

إصالح األسنان

6

13

19

دكتوراه

-

-

1

1

-

2

أمراض الفم واللثة

6

9

15

873

612

39

441

27

1992

اإلجمالي

872

900
800

اإلجمالي

شهادة اإلختصاص

1000

أ .اإليفاد الداخلي

جدول ( )22أعداد الموفدين وفق الدرجة العلمية ومجال الدراسة للعام 1439/1438هـ 2017-م
المجال الدرجة العلمية

الموارد البشرية
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الجنس التخصص

انثي

ذكر

اإلجمالي

3

11

14

12

14
14

جراحة الوجه والفكين

3

9

12

الوبائيات الحقلي

0

12

12

اإلستعاضة السنية

1

10

11

علم األمراض

5

6

11

طب طوارئ األطفال

9

2

11

زماالت أخرى ( 46تخصص)

68

96

164

اإلجمالي

386

487

873
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )9عدد الموفدين لدرجة البكالوريوس 2017م وفق التخصص في برامج التجسير

ثانيًا :اإليفاد للدراسات العليا:
بلــغ عــدد الموفديــن فــي الدراســات العليــا مــن
غيــر األطبــاء خــال الســنة الماليــة 1439/1438هـــ
( )337منهــم ( )263لدرجــة الماجســتير و ()62
لدرجــة الدبلــوم بعــد البكالوريــوس ،بينمــا بلــغ عــدد

الموفديــن لدرجــة الدكتــوراه ( )2ولدرجــة شــهادة
اإلختصــاص الســعودية ( .)10مشــاركة المكتــب
التنفيــذي لمجلــس التعــاون الخليجــي وتفعيــل
قــرار وزراء مجلــس التعــاون بالطــرح الموحــد لألجهــزة
الطبيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

500

455

450
400
350
300
250
200

جدول ( )24عدد موفدي الدراسات العليا وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية

150

132

تمريض

صيدلة

علوم ادارية

علوم طبية
تطبيقية

اإلجمالي

ماجستير

108

11

13

131

263

دبلوم بعد الجامعة

49

-

6

7

62

شهادة اإلختصاص السعودية

-

3

-

7

10

دكتوراه

-

1

-

1

2

157

15

19

146

337

المجال الدرجة العلمية

اإلجمالي

65

التمريض

المخيرات االشعة
الطبية

100
41

االدارة
الصحية

24

23

12

11

صيدلية العالج معلوماتية الصحة
العامة
الطبيعي صحية

50

06

04

04

03

02

صيانة
اجهزة

مراقبة
انشاات

تقنية
شيكات

صيانة
االجهزة

سكرتير
طبى

0

ب .عقد طبيب سعودي
تحت التدريب

ثالثًا :برنامج التجسير:

إستحدث هذا البرنامج إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء
رقم ( )178وتاريخ 1430/6/1هـ المتضمن ما ورد في
البند سادسًا منه معاملة الطبيب السعودي تحت
التدريب المشمول بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم  1/1055وتاريخ 1426/3/28هـ من حيث الرواتب
والبدالت والعالوات السنوية معاملة الطبيب المقيم.

بــدأ اإليفــاد فــي برنامــج التجســير منــذ ســبتمبر
 2012م بالجامعــات الحكوميــة  ،وذلــك بإيفــاد
الحاصليــن علــى درجــة الدبلــوم للحصــول علــى درجــة
البكالوريــوس فــي مجــال تخصصهــم ُ ،ينفــذ البرنامــج
عــن طريــق (  ) 18جامعــة حكوميــة فــي مختلــف
مناطــق ومحافظــات المملكــة  ،حيــث بلــغ عــدد
التخصصــات المعتمــدة فــى البرنامــج ( )17تخصصــاَ
 ،وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الموفديــن فــي البرنامــج هــذا
العــام ( )782موفــدًا.

معهم وإلحاقهم بمراكز التدريب المعتمدة من
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على
شهادة االختصاص السعودية في التخصصات العامة
والفرعية.

اإلنجازات:
هدف البرنامج:
استقطاب األطباء السعوديين خريجي كليات الطب
وطب األسنان  ،ممن لم يتم تعيينهم بعد  ،والتعاقد
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بدأ تنفيذ البرنامج اعتبارًا من عام 1428هـ حيث بلغ
عدد األطباء المستمرين بالتدريب حتى تاريخه ( )1540
طبيبًا وطبيبة  ،نسبة اإلناث ( )47%منهم .
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )25األطباء المستمرون ببرنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب وفق (المنطقة والجنس)
المنطقة

إناث

ذكور

اإلجمالي

مديرية الشؤون
الصحية بجدة

194

215

409

المديرية العامة
للشؤون
الصحية
بالمنطقة
الشرقية

200

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
الباحة

4

16

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
حائل

3

المديرية العامة
للشؤون
الصحية بمنطقة
مكة المكرمة

87

74

161

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
تبوك

3

2

5

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
المدينة المنورة

45

74

119

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
نجران

مدينة الملك
فهد الطبية

37

66

103

مدينة الملك
سعود الطبية

37

55

92

المديرية العامة
للشؤون
الصحية بمنطقة
الرياض

34

48

82

-

المديرية العامة
للشؤون
الصحية بحفر
الباطن

1

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
بيشة

-

اإلجمالي

37

26

63

مديرية الشؤون
الصحية بالطائف

27

32

59

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
عسير

12

30

42

المديرية العامة
للشؤن الصحية
بالقصيم

3

27

30

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
جازان

6

20

26

مثلــت دول ( بريطانيــا  ،أســتراليا  ،ألمانيــا  ،أمريــكا)
الــدول األكثــر مــن حيــث عــدد المبتعثيــن بالخــارج بمــا
نســبته ( )73.6%ممــن هــم علــى رأس البعثــة بنهايــة
عــام 1438هـــ ،وبلغــت نســبة المبتعثيــن ببريطانيــا
( )33%وأســتراليا ( )22.4%وألمانيا ( )17.8%وأمريكا
( )%10.4مقارنــة بالعــام المالــي الســابق حيــث بلغــت
( )10%( ،)20.5%( ،)25.5%( ،)32%علــى التوالــي.

5

2

بلغ إجمالي عدد المبتعثين ممن هم على رأس
البعثة خالل العام المالي  1439/38هـ ()1711
مبتعثــً مقارنـ ً
ـة بعــدد المبتعثيــن خــال العــام المالــي
الســابق الــذي بلــغ (  )1373مبتعثــً.
َم َّثــل المبتعثــون للحصــول علــى درجــة البكالوريوس
( ،)25.5%ومثــل المبتعثــون للحصــول علــى درجــة
الماجســتير ( ،)34.5%بينمــا َم َّثــل المبتعثــون
للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه والزمالــة ()34%
مــن إجمالــي مــن هــم علــى رأس البعثــة حتــى
عــام  1439/38هـــ بالمقارنــة مــع ( )33%لدرجــة

5

بلــغ عــدد المبتعثيــن فــي العــام المالــي  1439/38هـــ
( )161كلهــم أطبــاء  ،مقارنــة بعــدد المبتعثيــن خــال
العــام المالــي الســابق الــذي بلــغ ( )437مبتعثــا ،مــن
األطبــاء والكــوادر الصحيــة األخــرى واإلداريــة.

3

جدول ( )26أعداد المبتعثين وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية خالل العام المالى  143/1438هـ  2017 -م
1

1

الدرجة العلمية
730

810

1540

بكالوريوس
دبلوم

المديرية العامة
للشؤون
الصحية في
اإلحساء

البكالوريــوس )32%( ،للحصــول علــى درجــة
الماجســتير )25%( ،للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة
والزمالــة فــي العــام المالــي الســابق.

إجمالي عدد المبتعثين :
9

108

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم إنجازات الوزارة في مجال االبتعاث
الخارجي خالل العام المالي 1439/38هـ
2017-م ـ

20

12

308

الموارد البشرية

ماجستير

ج .االبتعاث الخارجي

زمالة

مواكبة للتطور المطرد في الخدمات الصحية
وما يتطلبه سوق العمل الصحي من تخصصات
مستحدثة ودقيقة  ،فإن الوزارة تقوم بالتخطيط
لالبتعاث الخارجي وفق آليات محددة وبما يحقق
التوزيع المتوازن بين المناطق والمحافظات  ،كما أنها
تعمل في التوسع في عقد إتفاقيات مع العديد من
الجامعات والمراكز المرموقة في الدول المتقدمة
إلتاحة فرص االبتعاث والتدريب الخارجي بهذه الدول .
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زمالة تخصصية
دكتوراه
تدريب
اإلجمالي

طب بشري

صيدلة

تمريض

اإلجمالي

علوم طبية

علوم ادراية

105

437

175

14

143

2

1

-

1

-

347

70

58

14

101

590

-

-

412

-

-

412

-

-

36

-

-

36

103

6

9

6

12

136

-

-

98

-

-

437

626

90

613

164

218

1711
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الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )10مقارنة عدد المبتعثين على رأس البعثة وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية

103

9

1
1

6
14

6

70

143

زمانة تخصصية

347

500
400
155

200

300
509

زمانة

دكتوراه

 1438هـ

ماجستير

 1436هـ

 1437هـ

غير طيب

جدول ( )27المبتعثون على رأس البعثة وفق الدولة والدرجة العلمية
درجة الدولة
بريطانيا
أستراليا

100

125

117

 1435هـ

 1434هـ

0

طيب

جدول ( )28عدد المبتعثين الجدد عام 1439/1438هـ 2017 -م وفق المنطقة والدرجة العلمية

بكالوريوس

دبلوم

ماجستير

زمالة

زمالة
تخصصية

دكتوراه

تدريب

اإلجمالي

144

-

323

2

1

93

8

571

196

2

170

-

-

16

الدرجة المنطقة

ماجستير

زمالة

زمالة تخصصية

دكتوراه

تدريب

اإلجمالي

جدة

2

7

8

3

12

32

الرياض

9

7

3

-

4

23

مكة المكرمة

-

4

7

-

3

14

المدينة المنورة

3

1

4

-

5

13

عسير

5

3

3

1

-

12

الشرقية

1

3

3

-

4

11

جازان

4

-

1

-

4

9

اإلحساء

-

-

3

1

4

8

القصيم

1

3

1

1

2

8

الطائف

-

-

3

-

3

6

384

المانيا

7

-

6

285

1

4

1

304

أمريكا

86

-

42

10

3

14

23

178

كندا

2

-

3

23

15

-

36

79

كوريا

-

-

1

27

9

-

13

50

فرنسا

-

-

4

42

2

-

1

49

إيطاليا

-

-

7

5

2

1

4

19

هولندا

-

-

15

2

-

1

دول أخرى
اإلجمالي

154

148

161

علوم طبية تطبيتية

بكالوريوس

200

282

0

طب بشرى

600

300

58

تعريض
تدريب

240

100

101

صيدلة

600

700

400

105

14

علوم ادراية
دبلوم

6

700

800

500

175

412

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )11مقارنة المبتعثين وفق السنة والفئة خالل األعوام الماضية

1

36
98

الموارد البشرية

18

2

-

19

16

3

7

12

59

437

2

590

412

36

136

98

1711
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الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الباحة

1

2

2

-

-

5

بلجيكا

7

-

-

-

1

8

القنفذة

1

-

-

-

2

3

سنغافورة

-

-

-

-

5

5

بيشة

2

1

-

-

-

3

أستراليا

2

-

-

2

-

4

حفر الباطن

1

2

-

-

-

3

سويسرا

-

-

2

-

2

4

تبوك

-

2

-

-

-

2

النمسا

-

1

-

-

2

3

حائل

2

-

-

-

-

2

ماليزيا

2

-

1

-

-

3

نجران

-

2

-

-

-

2

السويد

-

2

-

-

-

2

الطائف

-

-

-

-

1

1

التشيك

-

1

-

-

-

1

الجوف

1

-

-

-

-

1

جنوب أفريقيا

-

1

-

-

-

1

الحدود الشمالية

-

1

-

-

-

1

اإلجمالي

34

38

38

6

45

161

ديوان الوزارة

1

-

-

-

-

1

م الملك سعود

-

-

-

1

1

38

6

45

161

اإلجمالي

38

34

جدول ( )30عدد خريجي االبتعاث 1439/1438هـ 2017 -م وفق المجال والدرجة العلمية

جدول ( )29عدد المبتعثين الجدد عام 1439/1438هـ  2017 -م وفق الدولة والدرجة العلمية
ماجستير

زمالة

زمالة
تخصصية

دكتوراه

تدريب

اإلجمالي

كندا

-

1

15

-

15

31

المنيا

1

19

1

-

1

22

4

9

-

8

21

4

3

7

18

1

1

2

16

-

2

12

-

-

10

الدرجة المنطقة

كوريا الجنوبية
أمريكا

4

بريطانيا

11

1

إيطاليا

6

1

3

فرنسا

1

7

2
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بكالوريوس

ماجستير

زمالة

زمالة
تخصصية

دكتوراه

تدريب

اإلجمالي

علوم طبية
تطبيقية

26

30

-

-

5

2

63

تمريض

11

29

-

1

-

41

4

5

6

1

5

21

-

3

درجة مجال

طب بشري

78

صيدلة

5

-

8

علوم إدارية

1

5

-

-

-

-

6

اإلجمالي

43

68

5

6

10

7

139
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

د # .وظيفتك _ وبعثتك

جدول ( )31عدد خريجي االبتعاث 1439/1438هـ2017-م وفق المنطقة والدرجة العلمية
الدرجة المنطقة

الموارد البشرية

أطلقــت المرحلــة الثالثــة مــن برنامــج خــادم الحرميــن
الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي بدايــة مــن العــام
1436هـــ بهــدف االســتثمار األمثــل لالبتعــاث مــن خــال
تلمــس احتياجــات ســوق العمــل وإعــداد كــوادر وطنية
عاليــة الكفــاءة والتأهيــل تخــدم الوطــن فــي شــتى
المجــاالت وضمــان الوظيفــة للمبتعــث بعــد حصولــه
علــى المؤهــل وقــد تــم فــي إطــار هــذه المرحلــة
توقيــع اتفاقيــة بيــن وزارة الصحــة ووزارة التعليــم

البتعــاث  20ألــف طالــب فــي التخصصــات الصحيــة
المختلفــة علــى مــدى  5ســنوات وفقــً الحتيــاج وزارة
الصحــة مــن التخصصــات والدرجــات العلميــة وقــد بلــغ
عــدد المتقدميــن عبــر بوابــة وزارة التعليــم ســفير
( )4678مرشــحًا  ،وتــم قبــول عــدد ( )3185مرشــحًا
منهــم لالبتعــاث الخارجــي لصالــح الــوزارة ويوضــح
الجــدول التالــي أعــداد المبتعثيــن فــي المرحلــة الثانية
عشــرة وفقــً للدرجــة العلميــة والنــوع.

بكالوريوس

ماجستير

زمالة

زمالة تخصصية

دكتوراه

تدريب

اإلجمالي

الرياض

13

20

1

-

1

1

36

جدة

2

3

3

1

2

2

13

الشرقية

5

1

1

1

1

2

11

جازان

4

5

-

2

-

-

11

عسير

-

6

-

1

1

-

8

المدينة المنورة

-

6

-

-

-

-

6

مدينة الملك سعود

2

2

-

1

-

1

6

مكة المكرمة

2

4

-

-

-

-

6

الباحة

4

1

-

-

-

-

5

جدول ( )32عدد المقبولين في برنامج #وظيفتك _وبعثتك

القصيم

1

3

-

-

1

-

5

أعداد المقبولين وفق المرحلة الدراسية والجنس

نجران

1

3

-

-

1

-

5

بيشة

2

2

-

-

-

-

4

اإلحساء

1

2

-

-

-

-

3

الطائف

1

-

-

-

2

-

3

تبوك

2

-

-

-

-

1

3

حفر الباطن

-

3

-

-

-

-

3

ديوان الوزارة

1

1

-

-

1

-

3

الحدود الشمالية

1

1

-

-

-

-

2

القنفذة

-

2

-

-

-

-

2

حائل

-

2

-

-

-

-

2

الجوف

1

-

-

-

-

-

1

القريات

-

1

-

-

-

-

1

43

68

5

6

10

7

139

اإلجمالي
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أنثى

ذكر

اإلجمالي

المرحلة الدراسية

368

160

528

تجسير

2

1

3

دكتوراه

87

44

131

زمالة

333

346

679

ماجستير

1326

518

1844

اإلجمالي

2116

1069

3185

بكالوريوس

80
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

ه .التدريب
يســتهدف التدريــب منســوبي الــوزارة مــن الــكادر
الصحــي واإلداري مــن خــال خطــة ســنوية لألنشــطة
التدريبيــة والبرامــج التطويريــة والتأهيليــة  ،ويتــم
وضعهــا بنــا ًء علــى االحتياجــات التدريبيــة  ،حيــث تعقــد
كل عــام سلســلة مــن حلقــات العمــل مع مســؤولي
التدريــب بــإدارات ديــوان الــوزارة  ،ويســعى المختصــون
بمركــز التدريــب إلــى اتبــاع منهجيــة التدريــب المبنــي
علــى الجداريــات وتبنــي الطــرق الحديثــة فــي التدريــب.

إنجازات الوزارة في مجال التدريب :
تــم تنفيــذ عــدد (  )315دورة تدريبيــة خــال العــام
المالــي  1439/38هـــ مــن خــال مركــز التدريــب
الرئيســي بــاإلدارة العامــة للشــؤون األكاديميــة
والتدريــب بنــا ًء علــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة .

رسم بياني ( )12عدد المتدربين والساعات
المعتمدة (بمركز التدريب الرئيسي) خالل
األعوام 1438 -1434هـ

وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن فــي هــذه الــدورات ()13147
متدربــً بالمقارنــة مــع ( )26265متدربــً العــام المالــي
الماضــي ،كمــا تــم اعتمــاد ( )2885ســاعة تعليــم
طبــي مســتمر ،بالمقارنــة مــع ( )2905العــام المالــي
الســابق .
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المتدربيــن مــن منســوبي
الــوزارة بالمناطــق والمحافظــات ( )263806خالل العام
المالــي 1439/38هـــ مقارنــة مــع تدريــب ()260405
مــن منســوبي الــوزارة خــال العــام المالــي الســابق
 ،كمــا تــم اعتمــاد عــدد ( )39317ســاعة تعليــم
طبــي مســتمر ،مقارنــة مــع إجمالــي عــدد ســاعات
تعليــم طبــي مســتمر معتمــدة بلــغ ()24640
خــال العــام المالــي الســابق ،وتوضــح األشــكال أدنــاه
أعــداد المتدربيــن مــن خــال مراكــز التدريــب وســاعات
التعليــم الطبــي المســتمر خــال األعــوام 1438-1434
هـــ .بالــوزارة والمناطــق .

رسم بياني ( )13إجمالي عدد المتدربين
وساعات التعليم الطبي المستمر (بديوان
الوزارة والمناطق والمحافظات) خالل األعوام
1438 -1434هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة

و .التدريب بمراكز
المهارات الفنية ومعمل
المحاكاة
حصــل مركــز التدريــب الرئيــس للمهــارات الفنيــة
ومعمــل المحــاكاة علــى جائــزة التميــز (Award of
 )2017 Meritمــن قبــل جمعيــة القلــب األمريكيــة ،
مــن بيــن ( )800مركــز تدريبــي  ،وذلــك فــي االجتمــاع
الســنوي لفــرع الجمعيــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيا
 ،والــذي عقــد فــي دبــي فــي  14ديســمبر 2017

خــال العــام المالــي 1439/38هـــ تــم تدريــب عــدد
( ) 2009مــن منســوبي الــوزارة بمركــز المهــارات
ومعمــل المحــاكاة الرئيســي  ،وقــد بلــغ إجمالــي عدد
المتدربيــن بالمركــز الرئيســي ومراكــز المناطــق
والمحافظــات ( ، )60585بالمقارنــة مــع ()44559
متدربــً العــام الســابق

رسم بياني ( )14إجمالي المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بالمركز الرئيسي والمناطق
1438-1433هـ

70,000

60585

60,000
44559

41870

50,000

42855

38952

300,000

263806
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35639

30,000

250,000

33,930

32,743

30,000

26,265

13,147
2885

5355

6624

7451

عدد المتدربين

147735

20,000

100,000

10,000

50,000

0

 1438هـ  1437هـ  1436هـ  1435هـ  1434هـ
الساعات المعتمدة

150,000

146183

25,691

2905

40,000

234140

39317

24640

10476

12965

10,000
0

 1438هـ

 1437هـ

 1436هـ

 1435هـ

 1434هـ

 1433هـ

22137

 1438هـ  1437هـ  1436هـ  1435هـ  1434هـ
ساعات التعليم المستمر
المعتمدة

20,000

200,000

180920

40,000

0

عدد المتدربين
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جدول ( )33إجمالي المتدربين بمركز تطوير المهارات الفنية ومعمل المحاكاة الرئيسي 1438هـ
اسم الدورة باللغة العربية

عدد المتدربين

اسم الدورة باللغة اإلنجليزية

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلسعافات األولية

3648

First Aid

دعم الحياة المتقدم لألطفال

1548

)PALS (pediatric advanced life support

التخطيط الكهربائي للقلب

494

)Electrocardiography (ECG

إنعاش حديثي الوالدة

1057

)NRP (Neonatal Resuscitation Program

442

SIMULATION COURSES
)ATLS (Advanced Trauma Life Support

دعم الحياة األساسي

262

)BLS (Basic life support-AHA

دعم الحياة المتقدم للكبار

262

)ACLS (advanced cardiac life support for adult

دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات

98

)ATLS (Advanced Trauma Life Support

المحاكاة الصحية

دعم الحياة المتقدم لألطفال

368

)PALS (pediatric advanced life support

دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات

470

إنعاش حديثي الوالدة

123

)NRP (Neonatal Resuscitation Program

المعالجة الوريدية

176

Intravenous Therapy

دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات

28

)ATCN (Advanced Trauma Care for Nursing

نظام الفرز الكندي

179

)CTAS (Canadian Triage & Acuity Scale

نظام الفرز الكندي

178

)CTAS (Canadian Triage & Acuity Scale

الرعاية الحرجة األساسية لألطفال

153

)Pediatric Fundamental Critical Care Support ( PFCCS

إدارة الكوارث واالستعداد للطوارئ

51

DMEP (Disaster Management & Emergency
)Preparedness

دعم الحياة المتقدم لحاالت الوالدة

84

)Advanced Obstetric life support (ALSO

الرعاية الحرجة األساسية

80

)Fundamental Critical Care Support ( FCCS

الرعاية الحرجة األساسية

184

)Fundamental Critical Care Support ( FCCS

دعم الحياة الطبي المتقدم

31

)Advanced Medical Support (AMSH

95

Airway management

الرعاية الحرجة األساسية لألطفال

70

)Pediatric Fundamental Critical Care Support ( PFCCS

62

)ATCN (Advanced Trauma Care for Nursing

المحاكاة اإلكلينيكية

440

Clinical simulation

إدارة الكوارث واالستعداد للطوارئ

50

DMEP (Disaster Management & Emergency
)Preparedness

فن الموالج

18

Moulag

الساعة الذهبية

40

GOLDEN COURSE

اإلجمالي

2009

دعم الحياة األساسي لحاالت الوالدة

34

)Basic Obstetric life support (BLSO

دعم الحياة الطبي المتقدم

31

)Advanced Medical Support (AMSH

فريق اإلستجابة السريعة

42

)Rapid Response team (RRT

فن الموالج

18

Moulag

اإلجمالي

60585

GRAND TOTAL

جدول ( )34إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات الفنية ومعامل المحاكاة لعام 1439/1438هــ
اسم الدورة باللغة العربية

عدد المتدربين 1438
هـ

اسم الدورة باللغة اإلنجليزية

دعم الحياة األساسي

44919

)BLS (Basic life support-AHA

دعم الحياة المتقدم للكبار

6859

)ACLS (advanced cardiac life support for adult
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العناية بالمسالك التنفسية
دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات تمريض

GARND TOTAL
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ز .التدريب اإلداري
تالئم مسارهم الوظيفي وتؤهلهم للمتطلبات
الوظيفية.

تهتم الوزارة بتطوير معارف وقدرات منسوبيها من
اإلداريين  ،وذلك بإلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة

جدول ( )35أعداد المتدربين في برامج التدريب المختلفة خالل األعوام 1434هـ 1438 -هـ
1434هـ

1435هـ

1436هـ

1437هـ

1438هـ

اسم البرنامج
الدورات التدريبية بمعهد اإلدارة العامة

8456

8352

4578

4975

2309

برامج اللغة اإلنجليزية للمبتعثين

321

80

78

259

74

برامج الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

321

1228

444

34

74

0

0

0

13

25

برنامج التعامل مع الحاسب اآللي والحكومة
اإللكترونية

1861

0

1295

1075

اإلجمالي

10959

9660

6395

6356

الجمعية السعودية للمراجعين

رسم بياني ( )15يوضح التغيير السنوي في
عدد المتدربين تدريبًا إداريًا
10959
9660

6356

6395

12,000
10,000
8000
6000
4000

2482

 1438هـ  1437هـ  1436هـ  1435هـ  1434هـ

2000

2482

1436هـ

1437هـ

1438هـ

دورات خارجية

14

10

261

حضور مؤتمرات
خارجية

58

9

40

المشاركة
بورقة عمل في
مؤتمرات خارجية

28

28

13

قامت الوزارة بإعداد خطة لتدريب المشاركين
بموسم حج  1438هـ وفقا لدراسة االحتياجات التدريبية
لعدد ( )14لجنة من لجان الحج التنفيذية  ،مع مراعاة
تكثيف التدريب السريري واالهتمام بالتدريب المبني
على السيناريوهات المختلفة لحاالت حقيقية من
خالل المحاكاة واستخدام الدمى التفاعلية  ،وذلك
بهدف تقديم رعاية صحية ذات فعالية وجودة عالية وقد
قامت اللجنة بإعداد الحقائب التدريبية ومن ثم تنفيذ
عدد ( )92دورة تدريبية متخصصة تم خاللها تدريب
عدد ( )4500من منسوبي وزارة الصحة المشاركين
في موسم حج عام  1438هـ  ،كما تم اعتماد ()374
ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية
التخصصات الصحية.

التدريب اإللكتروني في الحج:

جدول ( )36عدد المتدربين في الدورات
والمشاركين في المؤتمرات الخارجية خالل
األعوام 1438-1436هـ
البيان

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ح .التدريب في موسم حج
1438هـ

تســعى وزارة الصحــة إلــى توفيــر الرعايــة الصحيــة
المتكاملــة والشــاملة بأعلــى المســتويات العالميــة
 ،وفــى ســبيل ذلــك تبنــت تدشــين موقــع للتدريــب
اإللكترونــي  ، learn.moh.gov.saو يعــد نظام التدريب
اإللكترونــي (Learning Management System
 )=LMSأحــد أهــم التقنيــات فــي عالــم التدريــب
والتعليــم الطبــي وهــو خطــوة طموحــة نحــو تحقيــق
الــرؤى المســتقبلية لتطويــر قــدرات منســوبي الوزارة
بمنهجيــة علميــة عاليــة لتحقيــق أهــداف الــوزارة
اإلســتراتيجية ورســالتها فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن .
يحتــوي الموقــع علــى عــدد ( )56برنامجــً تدريبيــً تــم
تخصيــص عــدد (  )36برنامجــً لألطبــاء و (  )16برنامجــً
للتمريــض و (  )3برامــج للصيادلــة وبرنامــج تدريبــي
واحــد لفنيــي اإلحصــاء .
تــم التركيــز بشــكل خاص علــى تغطيــة الموضوعات
التــي تتناســب مــع األمــراض واإلصابــات األكثــر شــيوعًا
فــي موســم الحــج مثل عــاج األمــراض المزمنــة وحاالت

0
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جدول ( )37التدريب في موسم حج 1438هـ
عدد
الدورات
التدريبية

ساعات
التعليم
الطبي
المستمر

لجنة الموارد البشرية

13

58

لجنة الخدمات الطبية
المساعدة ( الصيدلة)

1

البيان

0

لجنة الخدمات الطبية
المساعدة ( التغذية)

7

24

لجنة الخدمات الطبية
المساعدة ( المختبرات)

4

57

لجنة الخدمات الطبية
المساعدة ( التمريض)

3

21

لجنة الصحة العامة (
صحة البيئة والصحة
المهنية)

9

62

لجنة الصحة العامة (
اإلدارة العامة لمكافحة
األمراض المعدية)

9

لجنة الصحة العامة (
اإلدارة العامة لمكافحة
عدوى المنشآت الصحية)

107

0

8

لجنة تقنية المعلومات
واإلحصاء بالحج ( اإلحصاء)

12

لجنة اإلشراف العالمي
على المراكز الصحية

3

0

لجنة اإلشراف الفني على
المستشفيات

11

45

المركز العالمي لطب
الحشود

12

0

لجنة التموين

0

0

لجنة اإلعالم

0

0

اإلجمالي

92

374

0
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التســمم الغذائــي واألمــراض المعديــة المختلفــة
و الحــاالت فــي أقســام الطــوارئ والرعايــة الحرجــة ،
واإلجهــاد الحــراري و ضربــات الشــمس  ،وقــد بلــغ عــدد
مســتخدمي النظــام ( )22.635مســتخدمًا موزعيــن
كالتالــي 7896 :طبيبــً و  13610مــن العامليــن فــي
مجــال التمريــض و  479صيدلــي و  650فنــي إحصــاء.

الموارد البشرية

 2017م الموافــق 1438/8/5هـــ ولمــدة ســتة أشــهر
بتدريــب عــدد( )6820متــدرب ،حيــث اجتــاز ( )5691
منهــم اختبــارات المرحلــة النظريــة للدخــول للمرحلــة
الثانيــة مــن البرنامــج الطبــي المســتمر خــال األعــوام
1438-1434هـــ .بالــوزارة والمناطــق.

الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

03

تسعى الوزارة إلى تحقيق رؤيتها في توفير الكوادر
البشرية المؤهلة المطلوبة عن طريق التعاقد لتقديم
وتوفير خدمات صحية للمواطن السعودي والمقيم
بالمملكة ،وذلك من خالل تنفيذ عمليات التعاقد
للكوادر البشرية المؤهلة من داخل المملكة عن
طريق التعاقد الداخلي أو من خارج المملكة عن طريق
لجان التعاقد الخارجي للعمل بوزارة الصحة بكفاءة
ً
ووفقا ألفضل المعايير المعتمدة وتعمل
وفاعلية
كذلك على التطوير المستمر لنظام التعاقد بوزارة
الصحة وصوال ً لنظام للتعاقد ينجز مهمته بالكفاءة
والفاعلية المطلوبة.

التعاقد

ط .برنامج خريجي
الدبلومات الصحية

أهم اإلنجازات خالل العام 1439/38هـ -
2017م

برنامــج خريجــي الدبلومــات الصحيــة هــو برنامج موجه
لتطويــر مهــارات خريجــي الدبلومــات الصحيــة بهــدف
تلبيــة احتياجــات وزارة الصحــة فــي ظــل التطــورات
التــي تشــهدها مــن خالل رؤيــة الــوزارة 2030م  .ويهدف
البرنامــج إلــى تطويــر قــدرات ومهــارات المتقدميــن
وتنميــة القــوى العاملــة وإعــداد الكفــاءات الوطنيــة
فــي مختلــف التخصصــات الفنيــة لتحقيــق أعلــى
مســتويات الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة وذلــك
مــن خــال موظفيــن مؤهليــن أكفــاء يمكــن االعتمــاد
عليهــم .

التقارير اإلحصائية:
جدول (  )38المعينين من خالل التعاقد خالل الثالث سنوات األخيرة

أعــدت الــوزارة خطــة وفــق منهجيــة علميــة تــم مــن
خاللهــا تحديــد ( )20تخصــص تحتاجــه وزارة الصحــة ،
ومــن ثــم تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للمتقدميــن
وإعــداد الحقائــب التدريبيــة لــكل فئــة عبــر ( ) 12لجنــة
علميــة متخصصــة والتــي ســيتم تنفيذهــا علــى
مرحلتيــن  ،مرحلــة الدراســة النظريــة والتــي يتــم
فيهــا تزويــد المتقدميــن بالمعرفــة باللغــة اإلنجليزيــة
 ،المصطلحــات الطبيــة و مهــارات التواصــل بكليــات
التميــز فــي ( ) 40معهــد  ،والمرحلــة الثانيــة هــي
المرحلــة العمليــة وتشــمل تدريــب عملــي علــى
التخصــص بمرافــق وزارة الصحــة حيــث تــم تهيئــة ()96
مقــرًا للتدريــب فــي  17منطقــة ومحافظــة.

الفئة

المعينين عام
1436/1437هـ

المعينين عام
1437/1438هـ

المعينين عام
1438/1439هـ

األطباء

4142

4597

4075

الفئات الفنية األخرى

8312

7960

4344

اإلجمالي

12454

12557

8419

رسم بياني ( )16المعينين خالل االعوام 39/38م 38/37 -م 37/36 -م

12557

8419

7960

4344

بــدأ التدريــب النظــري للمرحلــة األولــى فــي تاريــخ /5/1

4075

المعينين 39/38
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12454

8312

4597

المعينين 38/37

4132

المعينين 37/36
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يتضح من البيانات ما يلي:

رسم بياني ( )17الوظائف المحجوزة للتعاقد
للعام2017م

زيــادة أعــداد المعينيــن اإلجمالــي خــال العــام المالــي
1439/1438هـــ عــن نظيــره فــي العــام 1438/1437هـــ
.

الوظائف المحجوزة للتعاقد

زيــادة إجمالــي أعــداد األطبــاء المعينيــن فــي العــام
المالــي 1439/1438هـــ مقارنة بالعــام 1438/1437هـ .
•

الفئة
األطباء

2022

أخصائية تمريض
عنصر نسائي

3173

أخصائية غير طبيب
المجموع

42
اإلجمالي

اخصائي
غير
طيب

احصائية
تمويض
عنصر
نسائي

االطباء

االستقطاب:
هدفهــا الرئيســي اســتقطاب الكــوادر الطبيــة
المتميــزة فــي التخصصــات النــادرة والحيويــة خاصــة
مــن الــدول المتقدمــة.

فئة
األطباء

تشغيل
ذاتي

باب أول

اإلجمالي

طبيب
إستشاري

209

49

258

طبيب نائب

245

190

435

أخصائي
غير طبيب

28

3

31

تمريض

9

0

9

طبيب
مقيم

39

60

99

اإلجمالي

530

302

832

و تهــدف إلــى تعزيــز جهــود الــوزارة لتوفيــر القــوى
العاملــة المؤهلــة والمدربــة خاصــة فــي التخصصــات
الصحيــة النــادرة والحيويــة مــن دول أوروبــا وأمريــكا
والــدول المتقدمــة.
•

•تــم إنشــاء وحــدات لالســتقطاب فــي المناطــق
وتشــارك المناطــق فــي تنفيــذ آليــة االســتقطاب
الحاليــة.

•

•تقــوم الــوزارة بإعــداد تقاريــر شــهرية وربــع ســنوية
يتــم مــن خاللهــا تقييــم فعاليــة المناطــق فــي
االســتقطاب و دعــم المناطــق بالســير الذاتيــة.

42
5237

إنشــاء برنامــج مقيــم :وهــو برنامــج إلكترونــي
يتيــح إنهــاء إجــراءات المتعاقديــن مــع إدارة الجــوازات
إلكترونيــً وقــد تــم منــح المناطــق الصحيــة وكذلــك
المستشــفيات صالحيــة الدخــول عليــه وإنهــاء إجــراءات
الجــوازات وتــم منــح مــا يزيــد عــن ( )35مســتخدم.
•

•التطويــر اإللكترونــي ويشــمل اســتحداث برنامــج
لرفــع طلبــات المناطــق إلكترونيــً مــن خــال
النظــام اإللكترونــي.

•

•إصدار قرارات تجديد لعدد ( )45،086متعاقد.

•

•تــم تفويــض صالحيــات للمناطــق لتجديــد العقــود
للمتعاقديــن لمــن تقــل خدمتهــم عــن عشــر
ســنوات.

•

•منــح أقســام عالقــات المتعاقديــن بالمناطــق
صالحيــة الدخــول علــى أنظمــة التعاقــد
اإللكترونيــة بالتشــغيل الذاتــي ومــن ثــم إنجــاز
المعامــات مــن تعييــن وتجديــد وتمديــد العقــود.

3173

عدد اللجان الموفدة للدول:

الوظائف المحجوزة للتعاقد

أهم اإلنجازات :

جدول ( )40االستقطاب الخارجي
2022

جدول ( )39الوظائف المحجوزة للتعاقد

•تســعى الــوزارة إلنشــاء موقــع توظيــف
الســعوديين)
موحد(للســعوديين وغيــر
ليتمكــن المرشــحين مــن التقديــم فــي أي
مــكان ويكــون بمثابــة بنــك معلومــات يمكــن
الرجــوع لــه بــأي وقــت للواصليــن عــن طريــق
االســتقطاب الخارجــي خــال العــام .2017

5237

•تراجــع فــي أعــداد األطبــاء المقيميــن والتمريــض
المعينيــن عــن العــام الســابق.

تــم إيفــاد مــا يقــارب عــدد ( )89لجنــة للتعاقــد موزعــة
علــى كل مــن الــدول التاليــة (الهنــد ،مصــر ،الفلبيــن،
األردن ،تونــس ،الســودان ،باكســتان ،نيجيريــا ،كوبــا)
للتعاقــد علــى فئــات األطبــاء والتمريــض وتخصصيــة
فــي كل مــن ( الطــوارئ ،العنايــة المركــزة ،القلــب
 ،النفســية ) بالمقارنــة مــع ( )54لجنــة تــم إيفادهــا
العــام المالــي الســابق.

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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عالقات المتعاقدين:
قســم عالقــات المتعاقديــن بالــوزارة يختــص بإنجــاز
جميــع المعامــات التــي تخــص المتعاقديــن مــن
لحظــة دخولهــم المملكــة والتعاقــد معهــم وإدارة
شــؤونهم وبدالتهــم وقراراتهــم اإلداريــة وعالقاتهــم
الوظيفيــة حتــى نهايــة عقودهــم وســفرهم
إلــى بلدانهــم لشــاغلي وظائــف الخدمــة المدنيــة
والتشــغيل الذاتــي.

برنامج اإلستشاريين
هــو برنامــج خــاص بالتشــغيل الذاتــي تابــع للــوزارة
مباشــرة يتــم فيــه التعاقــد مــع األطبــاء اإلستشــاريين
فــي التخصصــات النــادرة وذلــك براتــب مقطــوع محــدد
لمــدة مــن ( )12 :6شــهر يجــدد بموافقــة الطرفيــن
علــى أن تعطــى األولويــة واألفضليــة للمناطــق
الطرفيــة هــذه التخصصــات تشــمل (العنايــة المركــزة
حديثــي الــوالدة  ،الطــوارئ  ،التخديــر  ،الجراحــات النــادرة
. )........،
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الهدف من البرنامج

التشغيل
الذاتي

اســتقطاب األطبــاء اإلستشــاريين الشــباب مــن حملــة
الدكتــوراه وخبراتهــم مــن ( )7 : 3ســنوات وذلــك كــون
البرامــج األخــرى ال تفــي باالحتيــاج.

أسس تنفيذ البرنامج
•

•الفئــات المســتهدفة هــي األطبــاء اإلستشــاريين
الشــباب مــن حاملــي درجــة الدكتــوراه أو الزمالــة.

•

•يمكــن اإلســتفادة مــن التعامــل المباشــر مــع
الجامعــات المعروفــة أو عــن طريــق شــركات
التوظيــف العالميــة.

•

•التعاقــد علــى هــذا البرنامــج يتــم مــن مختلــف
الــدول حســب الســير الذاتيــة المتوفــرة.

•

•يمكــن تطبيــق هــذا البرنامــج علــى أكثــر مــن
تخصــص نــادر حســب احتيــاج الــوزارة مثــل (العنايــة
المركــزة  ،الطــوارئ  ،األشــعة وحديثــي الــوالدة ،
الجراحــات النــادرة .).......

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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الموارد البشرية

تهــدف الــوزارة علــى تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية
كمــً ونوعــً مــن خــال اإلشــراف علــى تشــغيل جميــع
برامــج التشــغيل الذاتــي التابعــة لهــا وتحســين
وتطويــر األداء لتقديــم خدمــات صحيــة ذات جــودة
عاليــة ومتميــزة.

األهداف المحددة:

الدورات التدريبية في مجال التعاقد:

•

•زيــادة نســبة السياســات واإلجــراءات الموحــدة
والمطبقــة للمــوارد البشــرية فــي جميــع برامــج
التشــغيل الذاتــي .

•

•زيــادة نســبة الوظائــف التــي لهــا أوصــاف وظيفيــة
موحــدة.

•

•زيــادة نســبة الكفــاءات والمهــارات الفنيــة
والســلوكية والقياديــة التــي لهــا ســلوكيات
مفصلــة بالتوافــق مــع األوصــاف الوظيفيــة.

•

•تقليــل نســبة الفــرق بيــن الرواتــب الخاصــة
بوظائــف برامــج التشــغيل الذاتــي مقارنــة بســوق
العمــل.

•

•زيــادة نســبة شــغل الوظائــف الشــاغرة بالكفــاءات
المناسبة.

•

•تقليل الوقت المستغرق في عملية التوظيف.
•تفعيل عمليات تقيم األداء الوظيفي
للموظفين في الوقت المحدد.
•تقليل حاالت تسرب الموظفين ذوي الكفاءات

•

•تنفيــذ عــدد ( )9دورات تدريبيــة وإســتهدفت جميــع
منســوبي إدارات التعاقــد بالمناطــق وذلــك
للتدريــب علــى مــا يلــي:

•

•

•آليات االستقطاب الخارجي وتطويرها.

•

•

•التعاقد الخارجي ولجان التعاقد.

•

•تحســين آليــة إســتقبال المتعاقديــن الجــدد
بالمناطــق الصحيــة.

أهــم اإلنجــازات خــال العــام 1439/38هـــ
 2017 -م:

•

•آليات التعاقد الداخلي وتنظيم اإلجراءات.

•

•تحديث الئحة تنظيم العمل الحالية.

•

•توظيــف عــدد ( )5،712مــن الكــوادر المؤهلــة فــي
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مختلــف التخصصــات علــى وظائــف التشــغيل
الذاتــي.
•

•إعــداد مؤشــرات قيــاس األداء لــإدارة العامــة لبرامــج
التشــغيل الذاتــي تمهيــدا لتطبيقهــا وأتمتتها.

•

•إعــداد نمــوذج معتمــد للمعلومــات اإلحصائيــة
األساســية.

•

•إعــداد آليــة التوظيــف اإللكترونــي  ،إعــداد
آليــة النقــل اإللكترونــي وإعــداد آليــة الترقيــة
اإللكترونــي .

•

•وضــع الضوابــط والمقاييــس لتصنيــف المــدن
الطرفيــة ومستشــفياتها.

التدريب:
•

•إعداد دليل التدريب واإليفاد واالبتعاث.

•

•تنفيــذ عــدد ( )13دورة تدريبيــة داخليــة وعــدد ()1
دورة خارجيــة.

الزيارات الميدانية:
•

الموارد البشرية

جدول ( )41تطور برامج التشغيل الذاتي ألعوام
مختارة خالل الفترة من عام  1438 -1419هـ

•
•

•تحديث عقد العمل الموحد.

180

السنة
 1419هـ

7

140

 1423هـ

20

 1427هـ

28

 1431هـ

62

 1433هـ

72

 1434هـ

91

 1435هـ

123

1436هـ

133

1437هـ

147

1438هـ

170

120
100
80
60
40
20

1438

1437

1436

حيــث يالحــظ الزيــادة المطــردة فــي عــدد برامــج
التشــغيل الذاتــي حيــث كانــت ( )7برامــج فقــط فــي
العــام 1429هـــ وبــدأت فــي االزديــاد التدريجــي حتــى
بلغــت ( )170برنامــج فــي العــام 1438هـــ.

جدول ( )42إجمالي عدد وظائف التشغيل الذاتي للعام 1439/38هـ مقارنة بالعام 1438/37هـ
عدد الوظائف للعام (1437/1438هـ)

عدد الوظائف للعام (1438/1439هـ)

غير مشمولة بالئحة الوظائف الصحية

12959

14065

أطباء

14946

19068

أخصائي غير طبيب

6743

8234

صيدلي

1077

1317

تمريض

36278

40533

فنيين

12418

12733

مساعد صحي

1082

962

اإلجمالي

85503

96912

مسمى الفئة
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1435

1434

1433

1431

1427

1423

1419

0

يالحظ من الرسم البياني أعاله التطور في عدد برامج التشغيل الذاتي حيث بلغت في العام 1438هـ ( )170برنامج بزيادة
قدرها ( )23برنامج مقارنة مع العام 1437هـ.

تحديث دليل العمل المؤقت .

•تحديث دليل تقييم األداء .

رسم بياني ( )18برامج التشغيل الذاتي خالل األعوام السابقة

عدد البرامج

اإلصدارات:

•

التقرير السنوي لوزارة الصحة

160

•تحديــث دليــل الزيــارات الميدانيــة للتقييــم
واإلشــراف علــى برامــج التشــغيل الذاتــي .

•تحديث دليل العمل الجزئي .

الموارد البشرية

94
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الموارد البشرية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول(  )43إجمالي عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا في جميع المناطق للعام  1439/38هـ مقارنة بالعام
1438/37هـ
عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا العام
37/1438هـ

عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا العام
38/1439هـ

الرياض

17

26

المنطقة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

05
مركز اإلبداع

الموارد البشرية

تهــدف الــوزارة إلــى نشــر ثقافــة اإلبــداع و االبتــكار مــن
خــال تعزيــز فكــرة اإلبــداع لــدى الموظفيــن وإنشــاء
مركــز اإلبــداع.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

مكة المكرمة

24

7

المدينة المنورة

9

11

قامــت الــوزارة بالعديــد مــن الفعاليــات لدعــم
ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار مثــل:

المنطقة الشرقية

19

12

•

•فعالية آلية التفكير اإلبداعي بالرياض.

حائل

6

9

•

•سفير االبتكار بمكة المكرمة.

القصيم

8

15

•

•التفكير اإلبداعي في بيئة العمل بالرياض.

الحدود الشمالية

4

7

عسير

8

7

تبوك

8

9

الجوف

8

8

كمــا تــم تنفيــذ العديــد مــن ورش العمــل
والــدورات التدريبــة فــي مجــال نشــر ثقافــة اإلبــداع
مثــل:
•

•ريــادة األعمــال والتفكيــر التصميمــي  -جامعــة
الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة .

الباحة

3

4

•

•إدارة المشاريع بالرياض.

جازان

3

3

•

•إدارة المخاطر بالرياض.

نجران

6

9

•

•برنامج بادر للحاضنات التقنية

بيشة

-

4

القنفذة

-

4

القريات

-

2

حفر الباطن

-

4

اإلحساء

-

7

جدة

-

9

الطائف

-

8

123

165

اإلجمالي

دورات داخلية:
•

•القيادة اإلدارية بالرياض.

•

•أساسيات إدارة المشاريع بالرياض.

•

•إدارة الجودة الشاملة بالرياض.

•

•إدارة مهارات التواصل بالرياض.

دورات خارجية:

حيث يالحظ من الجدول أعاله زيادة عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا في العام  1439/38مقارنة بـ 1438/37هـ 1437/36هـ
حيث بلغت الزيادة ( )42مستشفى.

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

•

•مؤشرات األداء بالرياض.

96

دورة تدريبيــة ( - )Blue print innovationجامعــة
كولومبيــا بأمريــكا.
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خدمات الصحة العامة

خدمات الصحة
العامة
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خدمات الصحة العامة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

خدمات الطب الوقائي

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم اإلنجازات

تقوم وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج الصحية المتخصصة لتحسين الوضع الصحي للسكان والمحافظة عليه،
وتعمل على متابعة وتطوير هذه البرامج ،وتحديث نظم المراقبة واالتصال ،األمر الذي أدى إلى االرتقاء بأعمال مكافحة
األمراض وتحقيق خطوات كبيرة نحو هدف استئصال بعض هذه األمراض والسيطرة على البعض اآلخر إضافة إلى متابعة
الوضع اإلقليمي والعالمي لألمراض وبخاصة الوبائية منها وذلك لمنع دخولها للمملكة.

•

•جاري العمل إلى التحول إلى النظام اإللكتروني
في إرسال إحصائيات النفايات الطبية و إنشاء
غرف تخزين النفيات الطبية في المراكز الصحية
الخاضعة العتماد سباهي.

•

•تنفيذ عدد  2دورة تدريبية بنسبة %100

•

•تنفيذ عدد  2زيارة ميدانية بنسبة %50

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

برنامج اإلصحاح البيئي

قامت الوزارة بتنفيذ برامج الصحة الوقائية التالية :

يهدف البرنامج إلى الحد من األمراض المرتبطة بالبيئة

خدمات الصحة العامة

برنامج الحماية من اإلشعاع2017
قياس التعرض اإلشعاعي
يهدف البرنامج الى
الشخصي للممارسين الصحيين (زيادة نسبة
الممارسين الصحيين الملتزمين بتسليم بطاقات
قياس التعرض اإلشعاعي الشخصية إلى .) %80

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تأمين وإصدار بطاقات قياس التعرض اإلشعاعي
الشخصية عدد ( )2بطاقة لكل ممارس صحي
عدد ( )11.902ممارس صحي بأقسام األشعة
والطب النووي والعالج اإلشعاعي واألقسام التي
تتعامل بالمصادر المشعة في منشآت وزارة
الصحة بنسبة  %100من المستهدف.

•

•تأمين عدد ( )119جهاز جودة نوعية خاص لفحص
أجهزة األشعة بالوزارة والمنشآت التابعة لها
بنسبة .%100

•

•تأمين عدد ( )86جهاز مسح إشعاعي للوزارة
والمنشآت التابعة لها بنسبة .%100

•

•تطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية والمسح
اإلشعاعي على عدد ( )214جهاز أشعة في
منشآت وزارة الصحة

•

•ترخيص عدد ( )22قسم طب نووي بنسبة
. %6 6 ، 7

•

•تنفيذ عدد ( )3دورات تدريبية داخلية لعدد ()180
متدرب بنسبة بلغت  %100كما تنفيذ خطة
الزيارات الميدانية بنسبة  %100من المستهدف.

أهم اإلنجازات

01
صحة البيئة
والصحة
المهنية

•

•تنفيذ عدد 7دورات تدريبية بنسبة .%100

•

•تنفيذ عدد  3زيارات ميدانية بنسبة .%37

برنامج السالمة الغذائية

أ .صحة البيئة:

يهدف الى الحد من فاشيات األمراض المنقولة بالغذاء.

يهدف هذا البرنامج على رفع مستوى صحة البيئة
داخل المنشآت الصحية والعمــل على حـــل
المشاكــل المتعلقة بها وذلك باإلشراف على برامج
اإلصحاح البيئي على مستوى المديريات الصحية
أو المستشفيات ،والمشاركة في اللجان البيئية
ً
وأيضا التواصل مع
المختلفة مع الجهات ذات العالقة،
منظمة الصحة العالمية لتفعيل األمور البيئية التي
تتعلق بالصحة والعامة ومن أهم برامجه الفرعية :

•

•تنفيذ  6دورات تدريبية بنسبة .%100

•

•تنفيذ  3زيارات إشرافية بنسبة .%37،5

برنامج السالمة الكيميائية
يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من األخطار
المتعلقة بالمواد الكيميائية واألدوية.

أهم اإلنجازات:

برنامج النفايات الطبية
يهدف البرنامج إلى التخلص اآلمن من نفايات الرعاية
الصحية (الطبية) الخطرة

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

أهم اإلنجازات:

100

•

•تنفيذ 3دورات تدريبية بنسبة .%100

•

•تنفيذ 4زيارات إشرافية بنسبة .%25

تأمين عدد ( )119جهاز جودة
نوعية خاص لفحص أجهزة األشعة
بالوزارة والمنشآت التابعة لها.
تأمين عدد ( )86جهاز مسح
إشعاعي للوزارة والمنشآت
التابعة لها
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ب .الصحة المهنية :
يهدف البرنامج إلى تحقيق بيئة عمل آمنة خالية
من المخاطر المهنية لكافة منسوبي المنشآت
الصحية التابعة لوزارة الصحة وتوفير نظم وأدوات
صحة وسالمة مهنية ذات كفاءة عالية وفق معايير
الجودة الشاملة.

خدمات الصحة العامة

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تحليل وتقصي اإلصابات المهنية في المنشآت
الصحية لعدد  284حالة بنسبة بلغت  %100من
المستهدف.

•

•تنفيذ عدد ( )2دورات تدريبية بنسبة بلغت%100
من المستهدف.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•

•قبول دفعة جديدة من المتدربين في دبلوم
الوبائيات الحقلي حيث تم قبول  14متدرب في
الدفعة  30في دبلوم الوبائيات الحقلي.

•

•تنفيذ عدد  21بحث وبائي واستقصاء ميداني
في مختلف مناطق المملكة وفي موسم
الحج.

•تمت المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي
لسالمة الغذاء والرعاية الصحية بالرياض (صفر
1439هـ  -أكتوبر .)2017

•

•المشاركة في المؤتمر الخامس لشبكة شرق
المتوسط للصحة العامة في 1438/3/7هـ (6-5
ديسمبر 2016م).

•

•المشاركة في فعاليات مؤتمر المجلس
العالمي للوبائيات في الواليات المتحدة
األمريكية (  )EISخالل الفترة  19-16أبريل 2017م.

•

•المشاركة في مؤتمر المجلس العالمي
للوبائيات في الواليات المتحدة األمريكية ()EIS
المقام بوالية جورجيا خالل  19-16أبريل  2017م.

التدريب:

02
الوبائيات
الحقلي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الخبرة العالمية
الدولية في مجال مراقبة األمراض ومكافحتها كما
تقوم باستقدام الخبراء المختصين للمملكة
لتقديم المشورة في بعض الموضوعات والمشاكل
الصحية عند الحاجة إليهم في زيارات استشارية
قصيرة بالمشاركة الفعالة في بعض الدراسات
الوطنية والمسوحات الصحية لتعزيز وتطوير البرامج
الوقائية وأنظمة اكتشاف الحاالت الوبائية للتعرف
على محدداتها وطرق مكافحتها.

•

•تنفيذ  10دورات تدريبية قصيرة في المناطق
لـعدد ( )279من العاملين الصحيين.

•

•المشاركة في تدريب ( )14من األطباء الملتحقين
ببرنامج الزمالة السعودية في طب المجتمع و
( )9من األطباء الملتحقين ببرنامج ماجستير
الصحة العامة الوبائيات التابع لجامعة الملك
سعود.

•

•تنفيذ  17دورة تدريبية قصيرة في مجال
ا لو با ئيا ت .

•

•

•التعاقد مع كوادر فنية مؤهلة ألنشطة البرنامج
األكاديمية والفنية حيث تم قبول  14متدرب في
الدفعة  30في دبلوم الوبائيات الحقلي.
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المشاركات:

اإلصدارات:
•

•إصدار عدد من الكتيبات والمطبوعات التعريفية
المحدثة للبرنامج فيها عدد  23استقصاء وبائي
وبحث ميداني عن عدد من المتفشيات الوبائية
في عدد من مناطق المملكة وخالل موسم
الحج 1438هـ.

•

•تم الرفع بعدد من تقارير الدراسات واالستقصائيات
الوبائية .

أهم اإلنجازات خالل العام 1439/1438هـ
 2017م :•االستمرار في عقد التعاون مع  CDCلتطوير
أنشطة البرنامج واإلشراف عليه حيث تم تنفيذ
عدد ( )4زيارات لخبراء زائرين
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03
مكافحة
األمراض
المعدية

خدمات الصحة العامة

تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ عدد من الخطط
واإلستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط
والبعيد والتي ترمي إلى خفض معدالت المرض
والوفيات بسبب اإلصابة باألمراض المعدية وتستهدف
الوزارة في مجال مكافحة األمراض المعدية تحقيق
األهداف التالية:

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهــم اإلنجــازات المتحققــة فــي مجــال
الصحــة العامــة لعــام 1439/38هـ ()2017م

المــزارع بمختبــرات وزارة الصحــة وإصــدار ( )40تقريــر
أســبوعي و إصــدار ( )8تقاريــر شــهرية.

استئصال شلل األطفال:

القضاء على أمراض الكبد الفيروسية:

تــم تحقيــق المســتهدف لجميــع مناطــق ومحافظــات
المملكــة والمتمثــل فــي معــدل (حالتيــن لــكل
مائــة ألــف مــن الســكان للفئــة العمريــة أقــل مــن 15
عــام) حيــث تــم إعطــاء جرعتيــن بلقــاح شــلل األطفــال
الفمــوي خــال الحمــات التــي نفــذت فــي  2017كمــا
تــم المحافظــة علــى تغطيــة بالتحصينــات تجــاوزت
(.)%98

قامــت الــوزارة باعتمــاد الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة
للقضــاء علــى أمــراض الكبــد الفيروســية (ب)( ،ج)
المبنيــة علــى معاييــر إســتراتيجية منظمــة الصحــة
العالميــة ،وتضمنــت :

•

•إزالة الحصبة والحصبة األلمانية ومتالزماتها
و ا لنكا ف .

•

•المحافظة على خلو المملكة من شلل األطفال
ومنع وفادة المرض من الدول الموبوءة بالمرض.

•

•خفض معدالت اإلصابة والوفاة بسبب أمراض
الطفولة المعدية المستهدفة بالتحصين وذلك
عن طريق توفير التطعيمات ضد األمراض.

•

•تعزيز نظم وإجراءات الترصد الوبائي للمراقبة
الوبائية لألمراض المعدية عمومًا والمنقولة
بواسطة الغذاء.

•

•السيطرة على مرض الحمى المالطية ومنع
انتشاره في المملكة.

•

•السيطرة على مرض الخرمة.

•

•القضاء على أمراض الكبد الفيروسية خاصة (ب)
و(ج) بحلول عام .2030

•

•خفض معدل المراضة المصابين بالدرن إلى أقل
من حالة درن لكل مليون شخص بنهاية عام
.2035

•

•المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموسمية.

•

•التقليل من معدالت المراضة والوفيات الناجمة
عن متالزمة الشرق األوسط التنفسية.

الســيطرة علــى مــرض الحمــى المالطية
والخرمة:

•

•الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/
اإليدز والحفاظ على انتشار الفيروس إلى أقل
من  %1وسط المجموعات األكثر عرضة وأقل
من  %0.1بين عموم السكان ،وضمان الوصول
الشامل للعالج والرعاية لمصابي ومرضى اإليدز.

فــي مجــال الســيطرة علــى مــرض الحمــى المالطيــة
ومنــع انتشــاره فــي المملكــة تمــت متابعــة الوضــع
الوبائــي للمــرض في المناطق والمحافظــات بالزيارات
اإلشــرافية ومتابعــة فحــوص الحمــى المالطيــة وعمــل
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•

•

•تــم تزويــد منظمــة الصحــة العالميــة ب ()53
تقريــر أســبوعي ،وتنفيــذ ثالثــة دورات تدريبيــة.

الرقابة الوبائية لألمراض المعدية:
•

•تمــت المتابعــة المســتمرة للمســتجدات
الوبائيــة لألمــراض المعديــة محليــً وإقليميــً
وعالميــً وذلــك مــن خــال تحديــث نمــاذج التبليــغ
والترصــد الوبائــي.

•

• تمــت المتابعــة المســتمرة للمســتجدات فــي
المراقبــة الوبائيــة لألمــراض المعديــة المنقولــة
بواســطة الغــذاء حيــث تــم متابعــة وبــاء الكوليــرا
فــي جــازان وتفعيــل المراقبــة الوبائيــة لمــرض
الكوليــرا فــي موســم حــج 1438هـــ.

•الخفــض الســنوي لمعــدالت اإلصابــة بااللتهــاب
الكبــدي الفيروســي (ب) و(ج) بنســبة ()%5
ســنويًا علــى األقــل - /العمــل علــى تفــادي
إنتقــال المــرض مــن األم المصابــة إلــى المولــود
 /عــاج ( )4000حالــة مــن المرضــى بالتهــاب
الكبــد الفيروســي (ج)ســنويًا  /زيــادة التغطيــة
بالتحصيــن ضــد االلتهــاب الكبــدي (ب) وحمايــة
المواليــد المولوديــن ألمهــات إيجابيــات لمؤشــرات
االلتهــاب الكبــدي (ب).

•

•حيــث بلــغ معــدل اإلصابــة بااللتهــاب الكبــدي (ب)
 20.18لــكل  100،000مــن الســكان وبلغــت
نســبة التحصيــن .%96

•

•تــم إصــدار عــدد ( )10تقاريــر شــهرية ،و( )3تقاريــر
ربــع ســنوية ،وجــاري العمــل إلصــدار تقريــر ســنوي
للعــام .2017

•

•تــم اعتمــاد ( )%50مــن التعاميــم المنظمــة
لإلجــراءات الصحيــة ألمــراض الكبــد الفيروســية
وتحديــد معاييــر الشــفاء مــن المــرض وأولويــات
العــاج.

المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموسمية:
فقــد تــم التحــول الكامــل مــن المراقبــة الوبائيــة
لجميــع مناطــق المملكــة إلــى الترصــد المخفــري
لألنفلونــزا فــي عــدد ( )8مناطــق وذلــك بالتعــاون مــع

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

105

خدمات الصحة العامة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

منظمــة الصحــة العالميــة وتــم إصــدار عــدد ()49
تقريــر أســبوعي بالحــاالت التــي ســجلت فــي كل
أســبوع وتســتهدف الــوزارة تطعيــم ()2.160.000
فــرد وحتــى اآلن تــم تحقيــق  %75مــن التغطيــة.

مكافحة اإليدز والعدوى المنقولة
جنسيًا:
•

المراقبــة الوبائيــة لمتالزمــة الشــرق
(فيــروس
التنفســية
األوســط
ا لكو ر و نــا ) :

•تــم إنشــاء عــدد ( )56مرك ـزًا لخدمــات المشــورة
والفحــص لإليــدز كمــا تــم تنفيــذ عــدد مــن
الــدورات التدريبيــة للــكادر الصحــي وإصــدار()4
تقاريــر ربــع ســنوية وتقريــر ســنوي.

مكافحة مرض الدرن:
فــي مجــال اكتشــاف حــاالت الــدرن فقــد تــم تحقيــق
نســبة ( )%87.2مــن المســتهدف لعــام 2017م،
وفــي مجــال نجــاح المعالجــة للحــاالت فقــد تــم تحقيــق
نســبة ( )%75مــن المســتهدف لعــام  .2017وفــي
مجــال اإلصــدارات فقــد تــم إصــدار عــدة تقاريــر دوريــة
ومنشــورات توعويــة.

بفضــل المتابعــة اليوميــة لــكل الحــاالت اإليجابيــة
ومــا يتــم عليهــا مــن إجــراءات وتحديــث فقــد
انخفضــت حــاالت الكورونــا مــن (  ) 458حالــة
العــام  2015إلــى (  )239حالــة عــام  2016ثــم إلــى
( ) 230حالــة العــام .2017

جدول ( )44التغطية التحصينية ومعدل حدوث األمراض المستهدفة بالتحصين

التغطية التحصينية عام  2017ومعدل حدوث األمراض المستهدفة بالتحصين لألعوام
الخمسة األخيرة
معدل اإلصابة لكل مائة ألف نسمة

اسم البرنامج
2013

2014

2015

2016

0.03

0.01

0.013

0.006

0

98%

0

0.003

0.035

0.022

21

98%

الكزاز الوليدي

0.02

0.004

0.002

0.009

5

98%

شلل األطفال

0

0

0

0

0

96%

الحصبة

1.01

0.84

0.5

0.69

1.4

98%

النكاف

0.12

0.06

0.01

0.04

0.14

96%

الحصبة األلمانية

0.22

0.07

0.02

0.18

0.19

96%

االلتهاب الكبدي ب

14.2

14.05

11.06

13.63

20.18

96%

الدفتيريا
السعال الديكي

•

 %التغطية
بالتحصينات

2017

نواقل المرض
واألمراض
المشتركة

الليشمانيا:
تهــدف الــوزارة الــى مكافحــة أمــراض الليشــمانيا فــي
مناطــق ظهورهــا لتصــل إلــى نســبة مراضــة ال تمثــل
مشــكلة صحيــة فــي المجتمــع.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•بلــغ معــدل اإلصابــة ( )2.5حالــة لــكل مائــة ألــف
نســمة مــن ســكان المملكــة حتــى شــهر
نوفمبــر للعــام 2017م بنســبة  %100مــن
ا لمســتهد ف

•

•بلــغ معــدل اإلصابــة بمــرض الليشــمانيا الحشــوية
( )0.012حالــة لــكل مائــة ألــف نســمة مــن ســكان
المملكــة حتــى شــهر نوفمبــر مــن العــام
2017م بنســبة  %100مــن المســتهدف.

•

•تنفيذ دورتين في مجال مكافحة الليشمانيا.

•

•زيــارات حقليــة للمناطــق التــي تنتشــر فيهــا
أمــراض الليشــمانيا بعــدد  9زيــارات.

البلهارسيا:
تهــدف الــوزارة الــى القضــاء علــى مــرض البلهارســيا
فــي المملكــة .

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
لــم تســجل أي حــاالت فــي المناطــق التــي ســبق وأن
تــم إعــان خلوهــا مــن المــرض (الريــاض ،المدينــة
المنــورة ،تبــوك ،حائــل ،الجــوف ،نجــران) بنســبة إنجــاز
بلغــت .%100
•

•تــم تســجيل عــدد  3حــاالت فقــط فــي المناطــق
المتوســطة التوطــن

العاصمــة
الليــث،
القنفــذة،
	•(جــدة،
المقدســة،الطائف) بنســبة إنجــاز بلغــت .%80

•معدل االصابة بالكزاز الوليدي لكل  1000مولود حي
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•

•تنفيــذ عــدد  3دورات فــي مجــال البلهارســيا
بنســبة  %60مــن المســتهدف.

•

•تنفيــذ عــدد  5زيــارات ميدانيــة بنســبة بلغــت %36
مــن المســتهدف.

حمى الضنك:
تهــدف الــوزارة إلــى خفــض معــدل اإلصابــة بحمــى
الضنــك إلــى أقــل المعــدالت بحلــول عــام 2020م
ومنــع ظهــور إصابــات جديــدة فــي المناطــق التــي لــم
يســجل بهــا المــرض .

أهم اإلنجازات خالل العام 2017
•

•بلــغ معــدل اإلصابــة بحمــى الضنــك المســتهدف
خــال العــام (2017م)  100000/14مــن الســكان.

•

•بلــغ معــدل الوفيــات بحمــى الضنــك المســتهدف
خــال العــام (2017م) .%0،14

•

•عــدم ظهــور إصابــات جديــدة فــي المناطــق التــي
لــم يســجل بهــا المــرض المســتهدف خــال العــام
(2017م).

•

•تنفيــذ ورش عمــل ودورات تدريبيــة داخليــة (30
متــدرب لــكل دورة) ،الفئــات :األطبــاء ومنســقي
المــرض والمثقفيــن الصحييــن والمراقبيــن
الصحييــن حيــث تــم تنفيــذ ثــاث دورات.

•

•تنفيــذ عــدد  6زيــارات ميدانية للمناطق المســجل
بهــا المــرض (مكــة  -جــدة -المدينــة  ،الطائــف،
جــازان  -نجــران) بنســبة %75

•

•تنفيــذ حملــة توعويــة باســم تعزيــز اإلجــراءات
الوقائيــة لحمــى الضنــك.
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المالريا:

•

•تحديــث البروتوكــوالت التشــخيصية و العالجيــة
لألمــراض المشــتركة.

تهــدف الــوزارة إلــى القضــاء علــى مــرض المالريــا فــي
كل مناطــق المملكــة بحلــول العــام 2020م.

•

•زيــادة عــدد المطعميــن بلقــاح الســعار بعــد
عضــات الحيــوان بنســبة  %100مــن المســتهدف.

•

• تدريــب العامليــن الصحييــن بعــدد  3دورات
تد ر يبيــة .

أهم اإلنجازات خالل العام (2017م):
•

•بلغــت نســبة اإلصابــة بالمالريــا  0.85إصابــه لــكل
 100.000مــن الســكان بنســبة بلغــت %58.8
مــن المســتهدف.

•

•بلــغ معــدل الوفيــات صفــر بنســبة بلغــت %100
مــن المســتهدف.

•

•تــم تحديــث السياســة العالجيــة للمالريــا والتقاريــر
األســبوعية وتقريــر ربــع ســنوي ،نصــف ســنوي
،تقريــر ســنوي

•

•تنفيــذ دورات تدريبيــة للفئــات المســتهدفة :
فنييــن مختبــر ،مراقبيــن وبائيــات ،أخصائييــن
صحــة عامــة مــن العامليــن فــي برامــج مكافحــة
نواقــل المــرض فــي المناطــق.

•

•تنفيــذ عــدد  35زيــارة إشــرافية حقليــة بنســبة
بلغــت  %100مــن المســتهدف.

السعار
تهــدف وزارة الصحــة إلــى إزالــة مــرض الســعار مــن
المملكــة ومكافحــة األمــراض المشــتركة ومنــع
انتشــارها.

خدمات الصحة العامة

بلغ معدل اإلصابة باللشمانيا
( )2.5حالة لكل مائة ألف نسمة
من سكان المملكة حتى شهر
نوفمبر للعام 2017م بنسبة
 %100من المستهدف.
عدم ظهور إصابات جديدة
بحمي الضنك في المناطق
التي لم يسجل بها المرض
المستهدف خالل العام
(2017م).
بلغ معدل الوفيات بالمالريا
صفر بنسبة بلغت  %100من
المستهدف.

أهم اإلنجازات خالل العام 1439/1438هـ
(2017م):
•

•تقويــة برنامــج المراقبــة الوبائيــة ومتابعــة
الوضــع الوبائــي لمــرض الســعار شــامال عضــات
الحيــوان واألمــراض المشــتركة فــي المناطــق
والمحافظــات.
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05
مكافحة عدوى
المنشآت

خدمات الصحة العامة

تعمــل الــوزارة علــى مكافحــة العــدوى بجميــع
مرافقهــا الصحيــة وذلــك مــن خــال الكثيــر مــن
المشــاريع التطويريــة ألقســام التعقيــم بجميــع
المستشــفيات وتقــوم بعمــل العديــد مــن الدراســات
المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي
مجــال مكافحــة العــدوى بالمنشــآت الصحيــة.
كمــا تقــوم أنشــطة الــوزارة فــي مجــال مكافحــة
العــدوى مــن خــال عــدة برامــج:

البرنامــج الوطنــى للميكروبــات
المقاومــة للمضــادات الحيويــة
البرنامــج الوطنــي
يهــدف إلــى تنفيــذ بنــود
للميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة
وعمــل قاعــدة بيانــات لرصــد الميكروبــات المقاومــة
للمضــادات الحيويــة علــى مســتوى المملكــة (
اإلنســان  -الحيــوان).

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

الترصد الوبائي
يهدف إلى الترصد لعدوى المنشآت الصحية.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•تدريــب كــوادر مــن  81مــن المستشــفيات ذات
الســعة الســريرية األكثــر مــن  150ســرير.

•

•تنفيــذ ورشــة عمــل لعــدد ( )81مستشــفى ذات
الســعة الســريرية األكثــر مــن  150ســرير علــى
أدوات التأكــد مــن البيانــات المدخلــة فــي برنامــج
(حصــن).

•

•تدريــب عــدد ( )30مستشــفى ذات الســعة
الســريرية مــن  150 - 100ســرير.

•

•عمل عدد ( )3ورش عمل تدريبية للمستشفيات
ذات السعة السريرية من  150 - 100سرير.

•

•تنفيــذ عــدد (  )7ورش عمــل لعــدد ()81
مستشــفى ذات الســعة الســريرية األكثــر مــن
 150ســرير ( 164مشــارك) فــي منطقــة الريــاض.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تنفيــذ الحملــة التوعويــة للمضــادات الحيويــة
ألفــراد المجتمــع باألســواق والممارســين
الصحييــن بالمستشــفيات فــي جميــع أنحــاء
المملكــة تزامنــا مــع األســبوع العالمــي
لمنظمــة الصحــة العالميــة للتوعيــة للمضــادات
ا لحيو يــة

•

• االنتهــاء مــن تحليــل البيانــات الخاصــة لخمــس
مؤسســات حكوميــة وجامعيــة عــن مقاومــة
المضــادات الحيويــة وجــاري نشــر ورقــة علميــة .

•

• اإلعــداد إلنشــاء موقــع إلكترونــي لبرنامــج
الميكروبــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة.

•

•إعــداد برنامــج إلكترونــي للتدريــب عــن بعــد
للممارســين الصحيــن مــن أطبــاء وصيادلــة
وتمريــض لبرنامــج االســتخدام األمثــل للمضــادات
الحيويــة.
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•إعــداد تطبيقــات الجــوال لبرنامــج االســتخدام
األمثــل للمضــادات الحيويــة.

برنامج التعقيم المركزي
يهــدف إلــى تطويــر منظومــة التعقيــم بجميــع
المنشــآت الصحيــة بالمملكــة شــاملة المــوارد
البشــرية والبنيــة التحتيــة والتجهيــزات ومســتلزمات
التشــغيل ومراقبــة الجــودة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•تأميــن مؤشــرات وكواشــف أقســام التعقيــم
للمناطــق.

•

•تحديــث دليــل السياســات وإجــراءات العمــل
بأقســام التعقيــم المركــزي.

خدمات الصحة العامة

برنامج المتفشيات الوبائية
يهــدف إلــى رصــد ومنــع حــدوث المتفشــيات الوبائيــة
داخــل المستشــفيات وخاصــة فــي األقســام ذات
الخطــورة مثــل العنايــة المركــزة ووحــدة العنايــة
المركــزة لحديثــي الــوالدة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•إعــداد الدليــل الوطنــي للمضــادات الحيويــة
والبرتوكــول الخــاص الســتخدام المضــادات
الحيويــة قبــل إجــراء العمليــات الجراحيــة لمنــع
العــدوى الجراحيــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة
للجراثيــم المقاومــة الحيويــة.

•

•جــاري اعتمــاد الدليــل الحديــث للتعامــل مــع
المتفشــيات الوبائيــة .

•

•اإلبــاغ إلكترونيــً عــن ( )12حالــة متفشــيات
وبائيــة بالمستشــفيات وتــم التعامــل واالنتهــاء
منهــم بنســبة .%100

برنامج المنتجات وصحة البيئة
يهــدف إلــى تطبيــق المعاييــر التــي تضمــن أمــان
وصحــة بيئــة العمــل بالمنشــآت الصحيــة للعامليــن
والمرضــى والــزوار.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•تــم إنجــاز عــدد ( )14غرفــة عــزل مــن المســتهدف
( )150غرفــة.

•

•مراجعــة وتحديــث مواصفــات عــدد مــن البنــود
الخاصــة بمســتلزمات مكافحــة العــدوى.

•

•دراســة وتقييــم عــدد  30منتــج وجهــاز جديــد
واعتمــاد عــدد  6منهــا.
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برنامــج مكافحــة العــدوى فــي
عيــادات ومراكــز األســنان
يهــدف إلــى توفيــر بيئــة عمــل آمنــة للحــد مــن خطــر
اإلصابــة بالعــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة بيــن
مرضــى األســنان واإلصابــات المهنيــة بيــن ممارســي
طــب األســنان.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•إعــداد برنامــج لتقييــم مكافحــة العــدوى فــي
عيــادات ومراكــز األســنان.

•

•مراجعــة وتحديــث دليــل مكافحــة العــدوى فــي
عيــادات ومراكــز األســنان.

برنامــج التدريــب فــي
العــدوى
مكافحــة

مجــال

يهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى األنشــطة التدريبيــة فــي
مجــال منــع ومكافحــة العــدوى.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•تنفيــذ الخطــة التدريبيــة فــي مجــال مكافحــة
العــدوى ( 14برنامــج تدريبــي) بنســبة  %87،5مــن
المســتهدف.

•

•تنفيــذ الخطــة التدريبيــة لموســم حــج  1438هـــ
بنســبة  %100فــي مجــال مكافحــة العــدوى.

•

•البــدء فــي تنفيــذ الدفعــة الثالثــة مــن برنامــج
دبلــوم مكافحــة العــدوى  2يونيــه 2017م .

•

•المشــاركة فــي الفعاليــات العالميــة لعــام 2017
التاليــة:

•

•اليــوم العالمــي لتطهيــر األيــدي  /األســبوع
العالمــي لمكافحــة العــدوى  /األســبوع العالمــي
للتوعيــة بالمضــادات الحيويــة.

برنامج الجودة
يهــدف إلــى نشــر وتعزيــز ثقافــة الجــودة لــدى
منســوبي اإلدارة العامــة لمكافحــة العــدوى وفقــا
ألفضــل الممارســات المهنيــة فــي مجــال منــع
ومكافحــة العــدوى

أهم االنجازات خالل العام 2017م:
•

•إصــدار دليــل مكافحــة العــدوى فــي المراكــز
الصحيــة.

•

•إعــداد دليــل الوصــف الوظيفــي لممارســي
مكافحــة العــدوى.

يهــدف إلــى تعزيــز شــامل لصحــة العامليــن فــي جميع
المنشــآت الصحيــة لحمايــة العامليــن الصحييــن
والمرضــى.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•زيــادة عــدد المنشــآت الصحيــة المشــاركة
بالبرنامــج ليصبــح  160منشــأة بنســبة بلغــت
. %1 0 0

إنجــازات البرامــج التدريبيــة واإلشــرافية فــي
مجــال مكافحــة العــدوى خــال العــام 2017م:
•

•تنفيــذ عــدد ( )174دورة تدريبيــة فــي مجــال
مكافحــة العــدوى بنســبة %100

•

•تنفيــذ الخطــة اإلشــرافية عــدد (  )80زيــارة إشــرافية
بنســبة  %100مــن المســتهدف.
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العالمي لطب
الحشود

تهــدف الــوزارة إلــى تطويــر ووضــع السياســات والنظــم
واإلجــراءات المبنيــة علــى نتائــج البحــث العلمــي
الموثــق وبنــاء الكــوادر البشــرية فــي صحــة وإدارة
الحشــود والتجمعــات البشــرية مــع اإلســتفادة مــن
خبــرات المملكــة المتراكمــة فــي هــذا المجــال
وذلــك مــن خــال المركــز العالمــي لطــب الحشــود
وهــو مركــز وطنــي متعــاون مــع منظمــة الصحــة
العالميــة ( )WHOلطــب وإدارة الحشــود والتجمعــات
البشــرية وهــو واحــد مــن خمســة مراكــز عالميــة
تختــص بــإدارة الحشــود والتجمعــات البشــرية فــي
مجــاالت مختلفــة وتتطلــع وزارة الصحــة إلــى أن يكــون
المركــز رائــداً عالميــا فــي تطويــر علــم صحة الحشــود
وإدارة التجمعــات البشــرية وأن يكــون مرجعــا وطنيــا،
إقليميــا وعالميــا
وقــد وضعــت الــوزارة مؤشــرات أداء للمركــز مــن
أهمهــا:

برنامج صحة العاملين

•
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•

•عــدد األبحــاث العلميــة المنفــذة فــي التخصصــات
المختلفــة فــي ذات المجــال أثنــاء التجمعــات
البشــرية وخاصــة خــال موســم الحــج والعمــرة.

•

•عــدد األوراق العلميــة المنشــورة فــي المجــات
العلميــة والتــي مــن شــأنها تعزيــز المعرفــة فــي
علــم إدارة وصحــة الحشــود علــى المســتوى
المحلــي واإلقليمــي والدولــي.

•

•عــدد البرامــج التدريبيــة المنفــذة والمعتمــدة
محليــً وعالميــً فــي تخصــص صحــة وإدارة
الحشــود والتجمعــات البشــرية.

•

•عــدد المنشــورات واإلصــدارات باللغــة اإلنجليزيــة
والتــي مــن شــأنها توثيق ونشــر خبــرات المملكة
العربيــة الســعودية المتراكمة في إدارة الحشــود
والتجمعــات البشــرية علــى المســتوى اإلقليمــي
والدولــي.

•

•المشــاركة فــي االجتماعــات والمؤتمــرات
العلميــة فــي مجــاالت صحــة وإدارة الحشــود
المختلفــة علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي
والدولــي.
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أهم منجزات المركز العالمي لطب الحشود
للعام المالي 1439/1438هـ2017 -م:

أ  .فــي مجــال المؤتمــرات وتوقيــع
التفاهــم
اإلتفاقيــات ومذكــرات
و ا ال جتما عــا ت :
•

•تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين تــم
إقامــة المؤتمــر العالمــي الثالــث لطــب الحشــود
وشــارك بالمؤتمــر ( )39متحــدث وخبيــر محلــي
وعالمــي مــن المختصيــن فــي صحــة وإدارة
الحشــود

•

•مثيــل وزارة الصحــة فــي اجتمــاع المكتــب
التنفيــذي لمنظمــة الحمايــة المدنيــة الدوليــة
فــي جنيــف خــال الفتــرة 1438/ / 13-12هـــ.

•

•تــم توقيــع اتفاقيــة برنامــج تنفيــذي للتعــاون فــي
المجــاالت الصحيــة بيــن وزارة الصحــة وجامعــة
الفيصــل.

•

•توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة الصحــة
وجامعــة أم القــرى.

•

•توقيــع اتفاقيــة التعــاون بيــن وزارة الصحــة والبنــك
اإلســامي للتنميــة فــي المجــاالت الصحيــة
فــي الــدول األعضــاء بالبنــك اإلســامي للتنميــة
والمجتمعــات المســلمة وفــي الــدول غيــر
األعضــاء.

•

•إنشــاء آليــة للشــراكة والتكامــل مــع القطــاع
الخــاص والمجتمــع المدنــي.

•

•تطويــر نظــام معلوماتــي صحــي موحــد
للحجــاج والمعتمريــن والخدمــات المقدمــة فــي
بلــد المنشــأ.

•

•تــم وضــع إســتراتيجية وطنيــة طويلــة األمــد
لتطويــر الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي
موســم الحــج والعمــرة كمــا تــم تطويــر خطــة
لمتابعــة أداء جميــع األقســام والنمــاذج ومتابعــة
اإلنجــازات األســبوعية للمركــز.

•

•إصدار عدد من مجلة المركز.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

تحــول دون تعزيــز الصحــة فــي الحــج حيــث تــم
متابعــة مســؤولي بعثــات الهنــد ونيجيريــا
وإندونيســيا

فــي مجــال التدريــب ورفــع كفــاءة
العامليــن والممارســين الصحييــن فــي
موســم الحــج والعمــرة:

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة عــاج وانتشــار حــاالت الــدرن
الرئــوي المنومــة بالمستشــفيات خــال موســم
الحــج.

•

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة تقييــم جــودة الخدمــات
الصحيــة المقدمــة خــال فتــرة الحــج.

•تــم رفــع كفــاءة العامليــن والممارســين
الصحييــن فــي موســم الحــج والعمــرة ووضــع
آليــة التراخيــص لمزاولــة المهنــة لجميــع مقدمــي
الخدمــات خــال موســم الحــج والعمــرة.

•

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة توفيــر الخدمــات وتقييــم
مســتوى الجاهزيــة للمرافــق الصحيــة خــال فتــرة
الحــج لموســم 1438هـــ

•تفعيــل مركــز العمليــات
البشــرية،
للتجمعــات

اإلســتراتيجي

•

•تدريــب ( )80متــدرب فــي نظــام إدارة األزمــات
والمخاطــر.

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة تكلفــة تقديــم الخدمــات
الطبيــة فــي المراكــز الصحيــة خــال موســم
الحــج.

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة اســتبيان المعرفــة
والســلوك والممارســة بشــأن األمــراض المرتبطــة
بالحــرارة لحجــاج عــام 1438هـــ.

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة اســتخدام منهجيــة
النظــام البيولوجــي للكشــف عــن آليــة الصدمــة
واإلجهــاد الحــراري ،والدراســة الطوليــة للحجــاج
القادمــون مــن دولــة جنــوب أفريقيــا لموســم حــج
1438هـــ،

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة حــول نمــط اســتخدام
األدويــة وتكلفتهــا خــال موســم حــج 1438هـــ.

•

•تــم االنتهــاء مــن دراســة مراقبــة الفيروســات
المنقولــة عــن طريــق البعــوض فــي مكــة
ا لمكر مــة .

ج .فــي مجــال إدارة المخاطــر الصحيــة
فــي التجمعــات البشــرية:
•

•تقييــم وتقديــر المخاطــر الصحيــة وقابليــة
حدوثهــا مــع وضــع توصيــات للحــد منهــا.

•

•تقييــم المخاطــر الصحيــة فــي التجمعــات
البشــرية فــي إطــار التجهيــزات لمهرجــان مزاييــن
اإلبــل لعــام 1439هـــ.

خدمات الصحة العامة

تحت رعاية خادم الحرمين
الشريفين تم إقامة المؤتمر
العالمي الثالث لطب الحشود
وشارك بالمؤتمر ( )39متحدث
وخبير محلي وعالمي من
المختصين في صحة وإدارة
الحشود.

رسم بياني ( )19األبحاث والدراسات أثناء
موسم الحج والعمرة المنفذة بواسطة المركز
العالمي لطب الحشود
6
5.5

6
5.5
5

ب .في مجال تطوير أعمال المركز:
•

•إنشــاء موقــع إلكترونــي للمركــز العالمــي
لطــب الحشــود.

د .في مجال الدراسات والبحوث:
•

4.5

•تــم االنتهــاء مــن عــدد مــن الدراســات لحــج عــام
1438هـــ وتشــمل :دراســة إستكشــاف تجــارب
الحجــاج والعناصــر التمكينيــة والعوائــق التــي
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للعام  1438-1439للعام 1437-1438
والدراسات أثناء
موسم الحج
والعمرة
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07
الخدمات
الصحية الوقائية
بالحج

خدمات الصحة العامة

تهــدف الــوزارة إلــى تقديــم أفضــل خدمــات صحيــة
وقائيــة متميــزة ذات كفــاءة عاليــة لكافــة الحجــاج
والمعتمريــن خــال موســم الحــج والعمــرة وذلــك مــن
خــال:
•

•تهيئــة وتجهيــز جميــع المرافــق الصحيــة
المشــاركة خــال موســم الحــج والعمــرة ســواء
الدائمــة منهــا أو الموســمية.

•

•اســتقطاب الفئــات اإلداريــة والفنيــة لتشــغيل
كافــة المرافــق الصحيــة المشــاركة.

•

•مراقبــة ومتابعــة الوضــع الوبائــي بالتنســيق
مــع الجهــات ذات العالقــة ووضــع االشــتراطات
واإلرشــادات الصحيــة لمنــع دخــول أو انتشــار
األمــراض الوبائيــة والمعديــة.

•

•اســتكمال كافــة الخدمــات المســاندة للخدمــة
العالجيــة والوقائيــة متمثلــة بالمشــاريع
والتمويــن الطبــي والمختبــرات والتجهيــزات
وغيرهــا مــن الجهــات األخــرى.

أهم مؤشرات األداء :
•

•خلو موسم الحج من األمراض الوبائية.

•

•نتائــج االســتبيانات مــن قبــل متلقــي الخدمــة مــن
الحجــاج أو المعتمريــن أو المشــاركين.

•

•نتائــج االجتماعــات واللقــاءات الســنوية مــع
مســؤولي وممثلــي بعثــات الحــج.
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أهــم اإلنجــازات فــي موســم الحــج للعــام
1438هـ

خدمات الصحة العامة

التوعية الصحية بالحج:
•

•تــم التأكيــد علــى الســلطات الصحيــة بالــدول
التــي يقــدم منهــا معتمــرون بتوعيــة حجاجهــا
والمعتمريــن عــن األمــراض المعديــة (أنواعهــا ،
أعراضهــا  ،طــرق انتقالهــا  ،مضاعفاتهــا و ســبل
الوقايــة منهــا).

•

•تــم إعــداد برامــج التوعيــة الصحيــة التــي تتضمــن
اإلرشــادات واالشــتراطات الصحيــة بمختلــف
اللغــات مــع التركيــز علــى األمــراض الشــائعة
بالحــج والتســمم الغذائــي وطــرق الوقايــة منهــا.

•

•تــم توزيــع النشــرات التثقيفيــة للحجــاج خــال
(شاشــات عــرض  -لوحــات إعالنيــة متحركــة فــي
مداخــل المرافــق الصحيــة -تليفزيونــات  -أشــرطة
تســجيل بعــدة لغــات  -المطبوعــات (النشــرات ،
الملصقــات).

أوالً :الخدمات الوقائية:
•

•اإلعــداد المبكــر للخطــة الوقائيــة وتقييمهــا فــي
جميــع مراحلهــا.

•

•توفيــر الوقايــة والمكافحــة لألمــراض المعديــة
واألوبئــة مــن خــال المراقبــة الوبائيــة المســتمرة
لألمــراض علــى جميــع األصعــدة الدوليــة
واإلقليميــة والمحليــة ومعرفــة احتمــاالت األمراض
التــي يمكــن أن تحــدث منهــا األوبئــة وبنــا ًء عليــه
يتــم تحديــد أي أمــراض أخــرى تســتجد أهميتهــا.

•

•المراقبــة الوبائيــة لألمــراض علــى جميــع األصعــدة
الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة.

•

•توفيــر التطعيمــات واللقاحــات الالزمــة لتطعيــم
حجــاج الداخــل والعامليــن بالجهــات ذات العالقــة
بخدمــة الحجــاج خــال موســم الحــج.

•

•تحديــث االشــتراطات الصحيــة وموجهــات العمــل
وتعميمهــا علــى جميــع الجهــات ذات العالقــة
والتــي يجــب توفرهــا قبــل الحصــول على تأشــيرة
الدخــول آلداء الحــج والعمــرة.

•

•تطبيــق االشــتراطات الصحيــة علــى جميــع الحجاج
القادميــن عبــر منافــذ المملكــة لتحقيــق شــعار
(الوقايــة خيــر مــن العــاج).

في مجال مكافحة العدوى :
•

•حرصــت الــوزارة علــى اختيــار العامليــن مــن ذوي
الخبــرة والكفــاءة بالعمــل وتدريبهــم علــى
كيفيــة الوقايــة مــن العــدوى واســتخدام األجهــزة
الخاصــة بذلــك.

•

•توفيــر جميــع االحتياجــات والتجهيــزات الالزمــة
لتطبيــق برامــج وسياســات مكافحــة العــدوى
والتعقيــم المركــزي بالمواصفــات المعتمــدة
بالمرافــق الصحيــة.

•

•إعــداد برنامــج إلكترونــي للتدريــب عــن بعــد
للممارســين الصحيــن مــن أطبــاء وصيادلــة
وتمريــض لبرنامــج االســتخدام األمثــل للمضــادات
الحيويــة.

•

•إعــداد تطبيقــات الجــوال لبرنامــج االســتخدام
األمثــل للمضــادات الحيويــة.
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08
الرعاية الصحية
األولية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

تســتمر الــوزارة فــي توفيــر وتطويــر ومتابعــة وتقويم
خدمــات رعايــة صحيــة أوليــة وقائيــة وتعزيزيــة وعالجيــة
وتأهيليــة شــاملة ومتكاملــة ورفــع كفاءتهــا
وتيســير الحصــول عليهــا مــن خــال إنشــاء وافتتــاح
المراكــز الصحيــة.
وتحســين وتطويــر مــا يقــدم مــن خدمــات فــي
المراكــز القائمــة للمواطنيــن.

 1432هـ

 1433هـ

 1434هـ

 1435هـ

 1436هـ

1437هـ

1438هـ

الرياض

401

435

435

418

407

430

427

مكة
المكرمة

84

92

92

84

83

85

84

جدة

93

108

108

88

88

90

93

الطائف

112

120

120

121

120

121

121

المدينة
المنورة

143

154

154

164

162

162

195

القصيم

151

159

159

170

172

192

181

الشرقية

126

136

136

136

138

142

144

األحساء

64

71

71

75

73

72

73

حفر الباطن

38

41

41

36

40

40

40

عسير

227

238

238

249

246

254

254

بيشة

76

79

79

91

81

91

84

تبوك

68

73

73

77

81

85

87

حائل

96

100

100

105

105

107

108

الحدود
الشمالية

43

45

45

46

45

51

47

المنطقة

جازان

146

155

155

159

179

181

176

نجران

61

65

65

68

66

68

68

الباحة

98

101

101

102

104

105

108

الجوف

33

35

35

35

40

43

43

القريات

16

17

17

18

15

19

17

القنفذة

33

35

35

37

37

43

43

2109

2259

2259

2281

2282

2381

2393

المجموع

جدول (  )45تطور مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق
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حيــث يالحــظ مــن الجــدول أعــاه الزيــادة فــي عــدد المراكــز الصحيــة خــال العــام 1439/38هـــ 2017-مـــ حيــث بلــغ عــدد
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ( )2393مركــز رعايــة صحيــة أوليــة مقارنــة بالعــام 1438/37هـــ 2016-م حيــث بلغــت حينهــا
( )2381بزيــادة وقدرهــا( )12مركــز رعايــة صحيــة أوليــة.
•

118

•زاد متوســط زيــارات الفــرد لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن  2،36فــي العــام  2016إلــى  2،69فــي العــام 2017م
بزيــادة بلغــت .%14
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إنجازات برامج
الرعاية الصحية
األولية خالل العام
2017م

خدمات الصحة العامة

مراكز الدوام الممتد(اإلسعافية)
بالرعاية الصحية األولية:
يهدف البرنامج إلى أن تقدم مراكز الرعاية الصحية
األولية خدمات الدوام الممتد( اإلسعافية) في أقرب
مكان وبأسرع وقت وبكفاءة عالية بواسطة كوادر
مدربة لتخفيف العبء على الطوارئ بالمستشفيات
بالتنسيق مع كل الجهات ذات العالقة.
أهم مؤشرات األداء :رفع عدد مراكز الرعاية العاجلة
المفعلة بالمناطق إلى  300مركز دوام ممتد حتى
نهاية العام 2018م.

أهم اإلنجازات خالل العام :2017
•

•بلغ عدد المراكز بدوام ممتد (  )204مركز
بنسبة بلغت  %100من المستهدف.

•

•تنفيذ دورات تدريبيه عدد(  )6بنسبة تنفيذ بلغت
 %100من المستهدف.

•

• -تنفيذ عدد  180زيارة حقلية بسبة تنفيذ بلغت
 %100من المستهدف.

االستشارية
العيادات
برنامج
بمراكز الرعاية الصحية األولية
يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الطبيب
االستشاري-األخصائي للمواطن في مراكز الرعاية
الصحية األولية لتعزيز ثقة المواطن ،وضمان استمرار
الخدمات االستشارية والتدريبية لتقليل معدالت
اإلحالة للمستشفيات ورفع معدل االكتشاف المبكر
للحاالت الخطرة من خالل التنسيق مع المستشفيات.
أهم مؤشرات األداء :زيادة معدالت تقديم خدمات
العيادات االستشاريين بمراكز الرعاية الصحية األولية0

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•بلغ عدد المراكز االستشارية ( )82مركز بنسبة
بلغت  82%من المستهدف.

•

•تنفيذ دورات تدريبيه عدد( )2بنسبة  100%من
المستهدف.

•

•تنفيذ عدد  120زيارة حقلية بنسبة  100%من
المستهدف.
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برنامج تحسين جودة الخدمات
بمراكز الرعاية الصحية األولية:
يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات بمراكز
الرعاية الصحية األولية

أهم مؤشرات األداء لإلدارة ( البرنامج) :
المراكز التي تم اعتمادها ،الدورات التدريبية التي
تم تنفيذها ،الزيارات الداعمة التي تم تنفيذها.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

ضم المراكز الصحية
الطبية والمستشفيات:

•

•حصول  93مراكز على اعتماد سباهي بنسبة
 89%من المستهدف.

برنامج
للمدن

يهدف البرنامج إلى توفير الخدمات الوقائية والعالجية
والتعزيزية والتأهيلية بتكاملية التي تحقق صحة
المواطن.

•

•تنفيذ دورات تدريبيه عدد( )30بنسبة  100%من
المستهدف.

•

•تنفيذ عدد  103زيارة حقلية بنسبة بلغت 100%
من المستهدف.

أهم مؤشرات األداء عدد المراكز الصحية التي تم
ضمها للمدن والمستشفيات.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•بلغ عدد المراكز الصحية التي تم ضمها للمدن
والمستشفيات ( )40مركز بنسبة بلغت .36%

•

•تنفيذ دورات تدريبيه عدد( )5بنسبة  100%من
المستهدف.

•

•تنفيذ عدد  10زيارات حقلية بنسبة  100%من
ا لمستهد ف .

برنامج تدريب القيادات والكوادر
الصحية بإدارات الصحة العامة
والمراكز الصحية بالمناطق
يهدف البرنامج إلى تطوير القدرات والمهارات للقيادات
بالمراكز الصحية وإدارات الصحة العامة بالمناطق.
أهم مؤشرات األداء :دورات الجودة النوعية المنفذة
من المستهدف.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

برنامج اإلشراف:
يهدف البرنامج إلى المتابعة والتوجيه والتقييم
الشامل ألنشطة الرعاية الصحية األولية بناء على
مؤشرات جودة األداء للبرامج الصحية المختلفة.
•

120
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•

•تنفيذ عدد ( )20دورة تدريبية بنسبة بلغت
100%من المستهدف حيث بلغ عدد المتدربين
فيها ( )720متدرب.

•تم تنفيذ عدد ( )468زيارة حقلية بغرض المتابعة
والتقييم ألنشطة الرعاية الصحية األولية بنسبة
بلغت  100%من المستهدف.
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جدول ( )46تطور أعداد المراكز الصحية وأعداد المراجعين
العام

التقرير السنوي لوزارة الصحة

09

عدد المراكز الصحية

عدد زيارات المراجعين بالمليون

 1427 / 1426هـ

1905

53.5

 1428/1427هـ

1925

50.7

 1429/1428هـ

1986

47.5

 1431/1430هـ

2037

53.6

 1432/1431هـ

2094

54,6

 1433/1432هـ

2109

55.0

 1434/1433هـ

2259

54.5

 1435/1434هـ

2259

56.3

1436/1435هـ

2281

53.2

1437/1436هـ

2282

51,2

1438/1437هـ

2381

51,9

1439/1438هـ

2393

52,0

البرامج الصحية
واألمراض
المزمنة

خدمات الصحة العامة

أصبحــت األمــراض المزمنــة مــن بيــن أهــم العوامــل
المســببة للعاهــات والوفيــات فــي العالــم حيــث
توضــح بعــض التقاريــر الطبيــة العالميــة أن ()40%
مــن وفيــات الــدول الناميــة و( )33%مــن وفيــات
الــدول المتقدمــة تكــون بســبب أمــراض الســكري
وارتفــاع ضغــط الــدم  ،كمــا تســاهم هــذه األمــراض
فــي ارتفــاع تكلفــة الرعايــة الصحيــة لمــا لهــا مــن
تكاليــف عاليــة تتعلــق بالتحاليــل المســتمرة والعــاج
وقــد بلغــت نســبة اإلصابــة باألمــراض المزمنــة فــي
المملكــة حوالــي ( )13,4%لــداء الســكري وحوالــي
( )15,1%لمــرض ارتفــاع ضغــط الــدم وحوالــي (15%
  )25لمــرض الربــو وقــد تــم وضــع مؤشــرات لقيــاسومتابعــة األداء واســتمرارية العمــل بصــورة فعالــة.
وقــد قامــت الــوزارة بتفعيــل عــدة برامــج صحيــة
بهــدف رصــد واقــع األمــراض غيــر المعديــة وعوامــل
الخطــر المســببة لهــا بالمملكــة ووضــع سياســات
وإســتراتيجيات يتــم تنفيذهــا بالتعــاون والتنســيق
مــع الجهــات الصحيــة األخــرى بهــدف تحســين الوضــع
الصحــي للســكان ورفــع متوســط العمــر المأمــول
عنــد الــوالدة حيــث تهــدف إلــى :
 /1خفــض معــدل اإلصابــة باألمــراض غيــر المعديــة
بنســبة ( )5%عــن الوضــع الحالــي خــال  10ســنوات.
 /2خفــض معــدالت الوفيــات المبكــرة مــن األمــراض
غيــر المعديــة بيــن البالغيــن (العمــر  70/30ســنة)
بنســبة (.)25%

البرنامج الوطني لمكافحة الربو
يهــدف إلــى تحســين الوقايــة مــن مــرض الربــو ،
ُّ
والتحكــم بــه  ،وتخفيــف العــبء الناجــم عنــه.

أهم اإلنجازات خالل العام :2017
•
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•التدريــب علــى الدليــل الوطنــي للربــو لألطبــاء
عــدد  9دورات تدريبيــة بنســبة بلغــت  100%مــن
المســتهدف.
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•

•التدريــب علــى دليــل كادر التمريــض لمكافحــة
الربــو عــدد دورتيــن بنســبة بلغــت  100%مــن
المســتهدف.

•

•تنفيــذ زيــارات حقليــة بنســبة بلغــت  60%مــن
المســتهدف.

•

•إعــداد وإنتــاج ( )7أفــام تعليميــة قصيــرة عــن
الربــو (الطريقــة الصحيحــة الســتعمال بخــاخ الربــو
وعــاج الربــو).

خدمات الصحة العامة

الثالثــة المقدمــة لمرضــى الســكرى  /إجــراء وتدعيــم
وســائل البحــوث والدراســات الخاصــة بــداء الســكرى.

أهم اإلنجازات خالل العام : 2017
•

•توزيــع حوالــي  704.472جهــاز كمــا تــم توزيــع
 916.157.400شــريط لقيــاس الســكر وكذلــك
 916.157.400إبــره وأخــذة لمرضــى الســكري
الذيــن يتلقــون عالجهــم فــي المراكــز الصحيــة و
وحــدات الســكري.

•

•تنفيــذ العيــادات الثابتــة ( عيــادة المــرأة والطفــل
) وعيــادة الســكرى المتنقلــة فــي المــوالت
واألســواق العامــة لتقديــم خدمــة الفحــص
والكشــف المبكــر للعامــة.

برنامج الزواج الصحي
يهــدف إلــى خفــض معــدل إنتشــار األمــراض الوراثيــة
والمعديــة المشــمولة بالفحــص مــا قبــل الــزواج.

أهم اإلنجازات خالل العام :2017
•

•رفــع نســبة االســتجابة للمشــورة الطبيــة بنســبة
 10%خــال العــام 1438هـــ حيــث تــم تحقيــق مــا
نســبته .90%

•

•جــاري عمــل دراســة لمتابعــة دراســة معرفــة عدم
االســتجابة للمشــورة الطبيــة فــي المناطــق
الخمســة التــي تــم تحديدهــا ( الشــرقية-
األحســاء -مكــة ،القنفــذة  ،جــازان ).

البرنامج الوطنى لمكافحة
السكري
يهــدف إلــى خفــض معــدل اإلصابــة والوفيــات الناجمــة
عــن األمــراض الغيــر ســارية ومضاعفاتهــا بنســبة %5
عــن الوضــع الحالــي خــال ال 10ســنوات القادمــة بــإذن
اهلل وذلــك مــن خــال الوقايــة األوليــة مــن داء الســكرى
 /الوقايــة الثانويــة لــداء الســكرى.
تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة بمســتوياتها

التدريب
•

•تنفيذ دورات داخلية  20دورة لألطباء والممرضين
تــدرب فيهــا حوالــي  700متــدرب بنســبة بلغــت
 %100مــن المســتهدف.

•

•تنفيــذ دورات تطعيــم اإلنفلونــزا والســكرى ()7
دورات بنســبة بلغــت  %100مــن المســتهدف.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

االصدارات:
•

•

المشاركات
•

•

يهــدف البرنامــج إلــى منــع زيــادة نســبة إنتشــار زيــادة
الــوزن والســمنة الحاليــة خــال  10ســنوات.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

•

•جــاري العمــل إلعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة
للصحــة اإلنجابيــة واألمومــة.

•

•تنفيــذ عــدد  7دورت تدريبيــة وورش عمــل فــي
مجــال الصحــة اإلنجابيــة واألمومــة.

برنامــج الغــذاء المتــوازن و النشــاط
البدني

•

•ربــط ( )257مركــز رعايــة صحيــة أوليــة بعــدد (
 )1031مدرســة معــززة للصحــة بنســبة بلغــت
 %100مــن المســتهدف.

•

•تدشــين المرحلــة األولــى مــن مبــادرة رشــاقة
برعايــة كال مــن وزيــري الصحــة والتعليــم
بمنطقــة الريــاض.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

•

•-تنفيــذ عــدد  60دورة تدريبيــة وعــدد  48ورشــة
عمــل لتطويــر مهــارات الممارســين الصحييــن
فــي مراكــز الرعايــة األوليــة فــي مجــال الوقايــة
والعــاج مــن الســمنة.

•

•إصــدار دليــل عمــل فــي المبــادرة لــكل مــن
الــكادر الصحــي واإلرشــاد الصحــي.

•

•تنفيــذ عــدد ( )48موقــع كشــف مبكــر عــن
الســمنة وزيــادة الــوزن.

•تنفيــذ فعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي
للســكرى فــي كل المناطــق والمحافظــات
وذلــك بقيــام حمــات الكشــف المبكــر وفحــص
الســكرى والنــدوات والمحاضــرات التثقيفيــة
وماراثونــات المشــي حيــث تــم اكتشــاف عــدد
( )8،008حالــة ســكري.

•

• إنتاج فيلم تعريفي لمبادرة رشاقة.
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أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

يهــدف البرنامــج إلــى تحســين الســلوك الغذائــي و
البدنــي لجميــع فئــات المجتمــع باتبــاع نمــط حيــاة
صحــي لخفــض األمــراض غيــر الســارية.

•المشــاركة فــي اجتماعــات اللجنــة الخليجيــة
لمرضــى الســكري.
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ومتكاملــة لــأم و المولــود بمــا يضمــن حيــاة صحيــة
آمنــة لــأم والمولــود.

برنامج مكافحة السمنة

زيارات ميدانية:
•تنفيــذ عــدد  20زيــارة ميدانيــة بنســبة بلغــت
 %100مــن المســتهدف.

•إصــدار العديــد مــن األدلــة العالجيــة والتثقيفيــة
وكتــب الطبــخ الصحــي لمرضــى الســكرى
وكتــاب حســاب الســعرات وكتــاب أنــت
و ا لســكر ى .

خدمات الصحة العامة

•

•وضــع خطــة الطريــق إلســتراتيجية الغــذاء الصحــي
مــع الهيئــة العامــة للغــذاء و الــدواء.

•

•تنفيــذ عــدد  7دورت تدريبيــة وورش عمــل فــي
مجــال الغــذاء المتــوازن و النشــاط البدنــي.

•

•تنفيذ دليل السعرات الحرارية لخفض الوزن.

برنامــج الوقايــة مــن األمــراض
والوعائيــة
القلبيــة
يهــدف إلــى خفــض معــدل اإلصابــة والوفيــات الناجمــة
عــن األمــراض الغيــر ســارية ومضاعفاتهــا بنســبة %5
عــن الوضــع الحالــي خــال ال 10ســنوات القادمــة .

برنامج الصحة اإلنجابية واألمومة

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

يهــدف البرنامــج إلــى تقديــم خدمــات صحيــة شــاملة

•

•إصــدار الدليــل الوطنــي لمعالجــة عوامــل
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

مــن أكتوبــر  2017واســتمرت االحتفــاالت فــي
المناطــق والمحافظــات الصحيــة خــال شــهر
أكتوبــر.

الخطــورة لألمــراض القلبيــة و الوعائيــة.
•

•تنفيــذ العديــد مــن الدراســات فــي مجــال األمــراض
القلبيــة والوعائيــة.

•

•تنفيــذ فعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي
للقلــب فــي كل المناطــق والمحافظــات وذلــك
بقيــام حمــات الكشــف المبكــر وفحــص عوامــل
الخطــورة والنــدوات والمحاضــرات التثقيفيــة
وماراثونــات المشــي.

•

•مشــاركة العيــادات الثابتــة ( عيــادة المــرأة
والطفــل ) وعيــادة الســكرى المتنقلــة فــي
المــوالت واألســواق العامــة لتقديــم خدمــة
الفحــص والكشــف المبكــر للعامــة.

•

•

•المشــاركة فــي إعــداد اإلســتراتيجية الخليجيــة
لصحــة المســنين .2020-2017

•

•تأهيــل مراكــز الرعايــة الصحيــة فــي تطبيــق
برنامــج رعايــة المســنين.

•

•تدريــب عدد()587طبيــب و()664ممــرض عاملين
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي المناطــق
والمحافظــات الصحيــة

•

•االحتفــال باليــوم العالمــي للمســنين فــي األول

•

•إصــدار مطويــات توعوية عن الســرطان والكشــف
المبكر.

برنامج مكافحة هشاشة العظام
يهــدف إلــى حمايــة المجتمع الســعودي من هشاشــة
العظــام كمســؤولية مشــتركة بيــن جميــع فئــات
المجتمــع.

يهــدف إلــى أن يتمتــع اليافعيــن والشــباب فــي
المجتمــع الســعودي بــكل جوانــب الصحــة ،وأن
يكونــوا فعاليــن وقادريــن علــى المســاهمة فــي
تحقيــق األهــداف التنمويــة للوطــن.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م

•

•بلــغ عــدد عيــادات الكشــف المبكر عن هشاشــة
العظــام (  )441عيادة.

•

•

•تنفيــذ فعاليــات اليــوم العالمــي لهشاشــة
العظــام فــي جميــع المناطــق (بالمجمعــات
التجاريــة والمــدارس).

•إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة بالعنايــة
بصحــة اليافعيــن و الشــباب.

•

•

•تنفيذ فعالية يومنا غير بوزارة الصحة .

•تحليــل للوضــع الراهــن للبرنامــج وطبيعــة
وحجــم وأهميــه المشــاكل الصحيــة لــدى
اليافعيــن (المراهقيــن).

•

•

•تنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل فــي
مجــال مكافحــة هشاشــة العظــام.

•اســتصدار قــرار بإعتمــاد البرنامــج كبرنامــج
وطنــي ذو وصــف وظيفــي ومهــام واضحــة ودوره
فــي مســتويات الرعايــة الثــاث.

•

•إعــداد دليــل للعامليــن فــي رعايــة صحــة اليافعيــن
فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة.

•

•تعزيــز التعــاون والتنســيق والتكامــل بيــن
الجهــات الصحيــة والجهــات ذات العالقــة وتفعيــل
ذلــك مــن خــال لجنــة وطنيــة تضــم ممثليــن عــن
كافــة القطاعــات المعنيــة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لصحــة المســنين
.2030-2017

•

برنامج صحة اليافعين

برنامج رعاية المسنين
يهــدف إلــى المحافظــة علــى صحــة المســنين (60
ســنة ومــا فــوق) وتحســين نوعيــة حياتهــم عــن
طريــق تقديــم خدمــات صحيــة شــاملة ومتكاملــة
ومســتمرة وميســرة وذات جــودة عاليــة للمســنين
بالمراكــز.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•تنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل فــي
مجــال مكافحــة الســرطان.

برنامج مكافحة السرطان
يهــدف إلــى حمايــة المجتمــع الســعودي مــرض
الســرطان (بأنواعــه المختلفــة) ومضاعفاتــه
كمســؤولية مشــتركة بيــن جميــع فئــات المجتمــع.

أهم اإلنجازات خالل العام  2017م
•

•بلــغ عــدد المراكــز المشــاركة فــي برامــج
الكشــف المبكــر عــن ســرطان القولــون ()9
مراكــز بنســبة بلغــت  %100مــن المســتهدف.

•

• بلغ نسبة الحاالت المفحوصة في الكشف
المبكر عن سرطان القولون من العدد
المستهدف () 62.8
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البرنامــج الوطنــي للكشــف
المبكــر عــن ســرطان الثــدي
يهــدف إلــى هــو خفــض الوفيــات الناجمــة عــن ســرطان
الثــدي حوالــي  %30علــى المــدى البعيــد وزيــادة
نســبة الحــاالت التــي يتــم كشــفها بمرحلــة مبكــرة
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علــى المــدى القصيــر.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•توفيــر خدمــة الكشــف المبكــر بالماموغــرام
فــي  20منطقــة /محافظــة علــى األقــل خــال
شــهر أكتوبــر حيــث تــم فحــص مــا يقــارب (
 )13،327ســيدة بعمــر  69-40ســنة بنســبة بلغــت
 %100مــن المســتهدف.

•

•بلغــت نســبة الزيــادة فــي نســبة فحــص ســرطان
الثــدي .%63

•

•نشــر ورفــع الوعــي عنــد الفئــة المســتهدفة مــن
الســيدات بعمــر  69-20ســنة علــى مســتوى
المملكــة.

•

•رفــع نســبة الســيدات المحــوالت مــن المراكــز
الصحيــة واللواتــي أجريــن الكشــف المبكــر
بالماموغــرام مــن العــدد اإلجمالــي للمفحوصــات
ماموغــرام إلــى  %7فــي منطقــة الريــاض.

•

•تنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل فــي
مجــال مكافحــة ســرطان الثــدي.

برنامج صحة الطفل
يهــدف إلــى توفيــر القــدر الكافــي والمناســب مــن
الخدمــات الوقائيــة ،العالجيــة ،التعزيزيــة ،والتأهيليــة
التــي تحقــق لألطفــال الســامة عقليــً ونفســيًا
وجســديًا وتمكــن مــن بنــاء جيــل ســليم قــادر علــى
المســاهمة الفعالــة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي
واالجتماعــي للوطــن.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•جــاري اإلعــداد لعيــادة المــرأة واألم بالمــوالت
التجاريــة بعــدد عشــر عيــادات فــي المــوالت
بمختلــف مناطــق المملكــة.
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•

•تنفيــذ العديــد مــن الــدورات وورش العمــل فــي
مجــال صحــة الطفــل.

•

• إصدار الجواز الصحي لألم والطفل.

مبادرة تعزيز نهج طب االسرة
يهــدف إلــى تحســين وتطويــر خدمــات الرعايــة
الصحيــة األوليــة المقدمــة بالمراكــز الصحيــة لتحقيــق
االســتفادة المثلــي مــن حــزم الرعايــة لصحيــة األوليــة
المقدمــة للعــام  2017م مــع ضمــان اســتمرارية
الخدمــات المقدمــة لتكــون جــزء متأصــل فــي النظام
الصحــي.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•تحديــث دليــل تعزيــز منهــج طــب األســرة فــي
الرعايــة الصحيــة األوليــة و النمــاذج و الســجالت
الخاصــة بالمبــادرة.

خدمات الصحة العامة

•

•تدريــب العامليــن فــي المراكــز الصحيــة
المســتهدفة بتطبيــق المبــادرة عــدد ( 100مركــز
صحــي ) .

برنامج الوقاية من اإلصابات
والحوادث
يهــدف إلــى الخفــض مــن معــدالت حــدوث وشــدة
اإلصابــات واإلعاقــات والوفيــات الناجمــة مــن اإلصابــات
والحــوادث.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

•إصــدار دليــل األم لســامة األطفال ودليل المدرســة
للوقايــة والتعامــل مــع اإلصابات.

•

•تنفيــذ ورش عمــل تعليميــة مجتمعيــة عــن
الطريقــةالصحيحــةللتعامــلمــعســامةاألطفــال.

تهدف الوزارة على تمكين المجتمع أفراد وجماعات
لتبني أنماط حياة صحية والحد من السلوكيات
المهددة للصحة من خالل برامج التثقيف اإلكلينيكي
وبرامج تعزيز الصحة بهدف تعزيز السلوكيات
والممارسات الصحية للفرد والمجتمع وذلك بأيدي
متخصصين صحيين يتميزون بالكفاءة العالية.
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منجزات الوزارة في مجال تعزيز الصحة والتثقيف
اإلكلينيكي لعام  2017م.
التثقيف الصحي بالحج:

10
التثقيف
اإلكلينيكي

خدمات الصحة العامة

128

تنظيم ورش عمل لإلرشادات الصحية بالحج تستهدف
البعثات الطبية للدول في الحج تحت عنوان ( :التثقيف
الصحي بالحج) وشملت الرسائل التوعوية للمواضيع
التالية» التسمم الغذائي ،ضربات الشمس ،نظافة
األيدي ،الحالقة األمنة ،التعامل مع اإلزدحام ،مكافحة
العدوى.
•

•توزيع الدليل العام لصحة الحاج والمعتمر
المترجم لعدد( )11لغة على البعثات الطبية في
مكة .

•

•إقامة ندوات صحية ومحاضرات إرشادية للحجاج
القادمين من أكثر من  60دوله.

التثقيفية لحج عام 1438هـ والتي تهدف
لتصميم الوسائل التوعوية للتثقيف وتصميم
بطاقات المشاركين في حملة الحج ومراجعة
الرسائل الصحية ومؤشرات العمل للتثقيف
الصحي لحج 1438هـ ومراجعة الرسائل المرئية
وترجمتها وتصميم المواد العلمية للمحاضرات
اإلرشادية في الحج.
•

•إعداد وإقامة برنامج إعداد المدربين للوقاية من
المخدرات والمؤثرات العقلية.

•

•إعداد الخطة اإلستراتيجية لحملة المشي.

مشروع تفعيل عيادات التثقيف
اإلكلينيكي:

التدريب والتطوير:

•

إقامة وتنفيذ البرنامج التدريبي لرفع كفاءة
الممارسين الصحيين في المناطق والمحافظات(
ا لقصيم  -ا لد ما م  -جد ة  -أ بها  -ا لجو ف ) .

•تجهيز وتفعيل عيادات التثقيف الصحي بنسبة
 %85من المستهدف.

•

•استقبال المرضى في عيادة التثقيف بعدد ()50
مريض فأكثر باألسبوع.

•

•تنفيذ العديد من ورش العمل في مجال التثقيف
الصحي وتعزيز الصحة والوقاية من األمراض
مثل(:ضغط الدم والكوليسترول ،تصميم مواد
تعليمية صحية فعالة مبنية على البراهين،
هشاشة العظام ،السرطان ،الغذاء والنشاط
البدني  ،السمنة ،الربو  ،األمومة والطفولة،
الوقاية من األمراض القلبية والوعائية ،اإلصابة
والحوادث ،رعاية المسنين)

•

•إعداد وتنفيذ ورشة عمل تصميم الوسائل

مشروع التمكين المجتمعي:
•

•إعداد الخطة اإلستراتيجية لمشروع التمكين
المجتمعي وإعداد الدليل اإلرشادي للمشروع.

•

•تكوين  91فريق تمكين مجتمعي بنسبة %91
من المستهدف.

•

•تدريب  200ممارس صحي و 120منسق على
تفعيل البرنامج.
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•

•إطالق  55نشاط تمكين مجتمعي داخل األحياء
من أصل  100نشاط.

خدمات الصحة العامة

مشروع االستشارات الصحية:
استقبال االستشارات الهاتفية
مكالمة خالل العام.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم االنجازات خالل العام 2017م

بمعدل( )460،000

•

قياس األثر ومتابعة الحمالت الصحية:
•

• قياس أثر الحملة الوطنية لسرطان الثدي.

المحتوى التثقيفي:
•

•إعداد وتصميم عدد من األدلة التثقيفية مثل دليل
صحتك في رمضان اإلصدار األول /دليل صحتك في
رمضان اإلصدار الثاني /الدليل العام لصحة الحاج
والمعتمر لعام 1438هـ وقد تمت ترجمته لعدد
 11لغة لتوزيعها على البعثات الطبية  /الدليل
اإلرشادي للصحة المدرسية  /دليل هشاشة
العظام  /دليل المسافر.

•

• إعداد وتصميم أكثر من  30انفوجرافيك.

•تنفيــذ مبــادرة خفــض معــدالت الســمنة بيــن
الطــاب مــن خــال مبــادرة (رشــاقة) فــي عــدد
( )2400مدرســة بنســبة بلغــت  %100مــن
ا لمســتهد ف .

الحمالت واألنشطة:
•

•إقامة حملة حلي بالفاكهة.

•

•المشاركة بحملة فيتامين دال .

خدمات الصحة العامة

•

التدريب :
•

•

•تنفيــذ المبــادرة الوطنيــة للوقايــة مــن تســوس
األســنان فــي المــدارس االبتدائيــة .

•

•فــي عــدد ( )500مدرســة بنســبة  %100مــن
ا لمســتهد ف .

•

•بلــغ نســبة المــدارس المطبقــة للمعاييــر
الوطنيــة للبيئــة المدرســية  8779مدرســة
بنســبة تنفيــذ .%93،6

•تنفيــذ ( ) 60ورشــة عمــل فــي مجــال الصحــة
المدرســية بنســبة  %100مــن المســتهدف.

اإلصدارات:

•تنفيــذ مبــادرة المســح الوطنــي للطــاب الدخنيــن
(الصــف الســادس -الثالــث متوســط) (بنيــن _
بنــات) فــي عــدد  36مدرســة بنســبة  %100مــن
المســتهدف.

•

•الخطة اإلستراتيجية للصحة المدرسية.

•

•إصدار دليل األسنان للصحة المدرسية.

•

•

•تنفيــذ مشــروع إتمــام التطعيمــات الوقائيــة
لطــاب الصــف األول ابتدائــي بنســبة .%79،2

•إصــدار دليــل تفقــد الصحــة المدرســية /دليــل
الزيــارات الميدانيــة.

•

•

•بلــغ عــدد المراكــز الصحيــة المنفــذة لبرامــج
الصحــة المدرســية  2342مركــز صحــي بنســبة
 %98،3مــن المســتهدف.

•إصــدار المرشــد الصحــي  /آليــه التعامــل مــع
الحــاالت الطارئــة.

•

•إصدار االشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية.

11
الصحة
المدرسية

تهــدف الــوزارة أن يمتلــك الطــاب والطالبــات
والمعلمــون والمعلمــات المعرفــة ويمارســون
الســلوكيات التــي تمكنهــم مــن التمتــع بالصحــة
بمفهومهــا الشــامل وذلــك فــي مــدارس معــززة
للصحــة تعتمــد األســس العلميــة الحديثــة فــي أدائهــا
وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات والبرامــج
واألنشــطة والخدمــات.
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بلغ عدد المراكز الصحية المنفذة لبرامج الصحة المدرسية
مركز صحي .

()2342
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12
برنامج مكافحة
التدخين

خدمات الصحة العامة

تعمل الوزارة على الوصول بالمجتمع السعودي
إلى مرحلة يكون فيها الفرد على درجة عالية من
الوعي بمخاطر التدخين وتأثيره الضار على المدخن
والمخالط سواء التأثير الصحي أو االجتماعي أو
االقتصادي أو البيئي ومعرفة حقه في تنفس هواء
نقي .
•

•وقد وضعت الوزارة عدد من مؤشرات األداء في
مجال مكافحة التدخين من أهمها:

•

•نسبة الوحدات الصحية التي طبقت بالكامل
البروتوكوالت واألدلة حسب نوع البروتوكول

•

•نسبة الوحدات الصحية التي تتوفر بها المعدات
األساسية الالزمة لخدمات اإلقالع عن التدخين
ضمن الدليل األساسي

•

•نسبة الوحدات الصحية التي تتوفر بها األدوية
األساسية الالزمة لخدمات اإلقالع عن التدخين

•

•نسبة المدخنين الذين حصلوا على جلسات
توعية ودعم داخل المراكز الصحية.

•

•نسبة البحوث الخاصة بالتدخين التي تم إجراؤها
ببرنامج مكافحة التدخين.

خدمات الصحة العامة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•تحديث الدليل السعودي لخدمات اإلقالع.

•

•

•تفعيل اليوم العالمي لالمتناع عن التبغ بجميع
مناطق المملكة بعدد  18منطقة بنسبة بلغت
 %90من المستهدف.

•تنفيذ مطويات ورول أب بتصاميم انفوجرافيك
للبرامج على مستوى المناطق بنسبة بلغت
.%100

•

•

•القيام بحملة توعوية خالل الحج بنسبة بلغت
.%50

•تنفيذ حملة توعوية إلكترونية لتفعيل مواقع
التواصل االجتماعي .

•

•تنفيذ حملة توعوية بمعايير منظمة الصحة
العالمية بنسبة بلغت  %75من المستهدف.

•

•تنفيذ رسائل توعوية يومية بتصاميم
انفوجرافيك بنسبة بلغت  %100من المستهدف.

تم التوسع في عيادات اإلقالع عن
التدخين لتبلغ  250عيادة بنسبة
بلغت  %100من المستهدف.

رسم بياني ( )20مبادرات برنامج مكافحة التدخين للعام 2017م -المستهدف والمتحقق منه
100

102

100

100

100 100

100 100

100 100

100

100

80

80

90
80
70
60
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50

•

•تم التوسع في عيادات اإلقالع عن التدخين لتبلغ
 254عيادة بنسبة بلغت  %102من المستهدف.

•

•تم االنتهاء من المرحلة األولي للمسح العالمي
للتبغ بين البالغين.

•

•بلغ نسبة المقلعين عن التدخين . %31

•

•تنفيذ عدد ( )50دورة تدريبية في مهارات اإلقالع
عن التدخين لألطباء والمثقفين بنسبة بلغت
 %100من المستهدف.

33

30
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30
20
10

التوسع في
عيادات اإلقالع
عن التدخين

حملة ساعدنا
نساعدك

المسح
العالمي
للتبغ بين
البالغين

برنامج
أنر دربي
للمدارس

المستهدف%

132

40

نسبة عدد
المقلعين عن
التدخين

تحديث الدليل
السعودي
لخدمات اإلقالع

تفعيل اليوم
العالمي
لالمتناع عن
التبغ في
جميع مناطق
المملكة

الحملة
اإللكترونية

0

المتحقق%
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جدول ( )47أعداد المستشفيات واألسرة

الخدمات الطبية العالجية
تقوم وزارة الصحة بتغطية نحو ( )%60من احتياجات الخدمات الصحية بالمملكة في حين تساهم الجهات الحكومية
األخرى والقطاع الخاص بتغطية حوالي (.)% 40
ولقد توسعت الخدمات العالجية خالل السنوات الماضية وأصبحت تغطي كافة أرجاء المملكة تقريبًا األمر الذي أدى إلى
حدوث نقلة في الخدمات المقدمة عن طريق المستشفيات وتعمل وزارة الصحة في هذا الشأن على ثالثة محاور هي:
•

•زيادة التغطية بالخدمات العالجية لتشمل المواقع النائية والبعيدة نسبيًا عن المدن .

•

•تحسين وتطوير المرافق الصحية وذلك ضمن برنامج إحالل المستشفيات بمباني جديدة وإعادة تجهيزها وتأثيثها .

البيان

1435/1436هـ
(2014م)

1436/1437هـ
(2015م)

1437/1438هـ
(2016م)

1438/1439هـ
(2017م)

270

274

274

282

40،300

41،297

41،635

43،080

عدد المستشفيات
عدد األسرة

وهذا العدد من المستشفيات يشمل مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.

جدول ( )48مستشفيات وزارة الصحة العاملة (شاملة أسرة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية)

01
الرعاية الصحية
الثانوية
المستشفيات

أهم إنجازات الوزارة في مجال
المستشفيات خالل العام المالي
1439/1438هـ 2017 -م
أ .أعداد المستشفيات واألسرة
تشتمل شبكة مستشفيات وزارة الصحة على
مستشفيات عامة توفر خدمات تشخيصية وعالجية
ثانوية من خالل خدمات الطوارىء والعيادات الداخلية
والخارجية وتشتمل أيضًا مستشفيات تخصصية
ومدن طبية تؤمن للمواطنين الخدمات التشخيصية
المتقدمة أي الثالثية والرباعية.
بلغت مستشفيات وزارة الصحة عام 1439/1438هـ
( )282مستشفى ،ويبلغ إجمالي عدد األسرة بها
( )43.080سريرًا.
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عدد المستشفيات

السعة السريرية

م

السعة السريرية

6869

01

الرياض

44

02

مكة المكرمة

9

2194

03

جدة

13

3091

04

القنفذة

5

400

05

الطائف

15

2590

06

الشرقية

19

2726

07

األحساء

9

1855

08

حفر الباطن

7

1000

09

المدينة المنورة

19

2768

10

القصيم

19

2859

11

تبوك

12

1820

12

حائل

12

1290

13

الحدود الشمالية

10

1360

14

الجوف

9

1330

15

القريات

4

490

16

عسير

20

2330

17

بيشة

7

770
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18

الباحة

10

1165

19

جازان

21

2225

20

نجران

11

1350

اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

275

40،482

أسرة مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

7

2،598

اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

282

43،080

جديد  /إحالل

السعة
السريرية

السعة
السريرية
بالمستشفى
القديم

األسرة
المضافة

100

50

50

200

50

150

م

المنطقة/
المحافظة

1

عسير

مستشفى أحد رفيدة

إحالل

02

مستشفى الصحة
النفسية بتبوك

إحالل

تبوك

03

نجران

04

الطائف

05

الرياض

األحساء

مستشفى األمير
سعود بن جلوي

مستشفى الملك
فهد التخصصي

إحالل

500

100

400

مستشفى الصحة
النفسية بنجران

إحالل

200

50

150

مستشفى أم الدوم

جديد

50

-

50

البرج الطبي للنساء
والوالدة بمجمع الملك
فيصل الطبي

جديد

300

-

300

مستشفى الوالدة
واألطفال بالخرج

جديد

200

-

200

مستشفى الصحة
النفسية بالخرج

جديد

200

-

200

06

مكة المكرمة

مستشفى الحرم
للطوارئ

جديد

50

-

50

07

حائل

مستشفى الصحة
النفسية بحائل

إحالل

200

85

115
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إحالل

09

الحدود الشمالية

مستشفى جديدة
عرعر

جديد

50

-

10

القصيم

م .القوارة

جديد

50

-

50

11

القنفذة

م .المظيلف

جديد

50

-

50

فــي مجــال تطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية
بمستشــفيات وزارة الصحــة تــم مــا يلــي:
•

250

•تحديــد االحتيــاج مــن القــوى العاملــة
للمستشــفيات واألقســام الطبيــة بنــا ًء علــى
المعاييــر الحديثــة والتنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة الســتحداث الوظائــف المطلوبــة.
•تخصيــص الوظائــف المســتحدثة حســب المعاييــر
وإبــداء الــرأي الفنــي فــي إعــادة تخصيــص وتحويــر
الوظائــف الحاليــة المرفوعــة مــن المناطــق.

ج .في مجال إنشاء وتجهيز
ا لمستشفيا ت :
تطوير أقسام العنايات المركزة والحرجة
والطوارئ:

العناية المركزة للكبار:
توسعة وتطوير أقسام العناية المركزة وتحويلها
إلى النظام المرن المعروف بإسم (.)modular
مشروعات العناية المركزة للكبار التي تم
االنتهاء منها:
•

•

138

105

145

50

ب .فــي مجــال تطويــر القــوى العاملــة
والتدريــب بالمستشــفيات:

جدول ( )49مشاريع المستشفيات التي تم افتتاحها خالل العام المالي 1439/1438هـ 2017 -م

المستشفى
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08

الخدمات الطبية العالجية

•تطوير العناية المركزة بمستشفى عسير
المركزي بسعة ( )30سرير .
•تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك
خالد بنجران بسعة ( )38سرير .

•

•تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك فهد
التخصصي ببريدة بسعة ( )34سرير.

•

•تطوير العناية المركزة بمستشفى عرعر
المركزي بسعة ( )16سرير.
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مشروعات العناية المركزة للكبار الجاري
العمل فيها:
•

•تطوير وتوسعة العناية المركزة بمستشفى
الملك فهد بالمدينة المنورة بسعة ( )67سريرًا
تم االنتهاء من المرحلة األولى بسعة ( )34سرير
من إجمالي  67سرير وجاري العمل في المرحلة
الثانية.

•

•تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك فهد
بجدة بسعة ( )80سريرًا  -تم االنتهاء من المرحلة
األولى بسعة ( )36سرير من إجمالي  80سرير.

•

•تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك فهد
المركزي بجازان.

•

•تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك خالد
في حائل بسعة ( )34سرير.

العناية المركزة لحديثي الوالدة:
تطوير وتوسعة أقسام ووحدات العناية المركزة
لحديثي الوالدة وتحويلها إلى النظام المرن المعروف
باسم ( )modularأو النظام المرن.
تم خالل العام 1439/1438هـ االنتهاء من توسعة
وتطويرأقسام العناية المركزة لحديثي الوالدة
في المستشفيات التالية:
•

•مستشفى الوالدة واألطفال في بريدة بسعة
إجمالية ( )82سرير.

•

•مستشفى النساء والوالدة في حائل بسعة
إجمالية ( )63سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في الدمام بسعة
إجمالية ( )101سرير.

•

•البرج الطبي الثاني بمدينة الملك سعود الطبية
بسعة إجمالية ( )72سرير وبانتظار تشغيل البرج.

•

•مستشفى القريات العام ( )30سرير.

الخدمات الطبية العالجية

جاري العمل في توسعة وتحديث أقسام حديثي
الوالدة في المستشفيات التالية:
•

•مستشفى الملك فهد المركزي بجازان بسعة
( )50سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في سكاكا بسعة
( )42سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في بيشة بسعة
( )34سرير.

•

•جاري االنتهاء من منافسات تطوير أقسام
حديثي الوالدة في المستشفيات التالية:

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في مكة المكرمة
بسعة ( )60سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في حفر الباطن
بسعة ( )48سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في األحساء بسعة
( )49سرير.

•

•مستشفى الوالدة واألطفال في خميس مشيط
بسعة ( )59سرير.

•

•مستشفى اليمامة بالرياض بسعة ( )70سريرًا.

•

•مستشفى الملك فهد بالباحة بسعة ()48
سر ير ًا .

•

•برج النساء والوالدة بمجمع الملك عبد اهلل
الطبي بجدة بسعة ( )114سريرًا.

تم االنتهاء من المشاريع التالية في األعوام
ا لسا بقة :
•

•إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة في
مستشفى الوالدة واألطفال الجديد في عرعر
بسعة ( )42سرير.
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•

•إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة في
مستشفى الوالدة واألطفال بنجران بسعة ()42
سريرًا.

•

•إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة
بمستشفى الوالدة واألطفال في أبها بسعة (52
سرير).

•

•إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة
بمستشفى الوالدة واألطفال في مكة المكرمة
ـ المرحلة األولى بسعة( 41سرير).

تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات
الوزارة:
مشروع طب السموم:
يهدف المشروع إلى تقديم رعاية طبية عالية الجودة
وموحدة لمرضى السموم في جميع أقسام الطوارئ
بمستشفيات الوزارة  ،ووضع معايير للتعامل مع
الحاالت المختلفة مع تقديم خدمة االستشارات على
مدى  24ساعة لمنطقة الرياض كمرحلة أولى،
وتم إضافة منطقة الجوف إلى البرنامج ،كما تمت
المشاركة في تدريب أطباء الزمالة السعودية في
السموم اإلكلينيكية من خالل البرنامج.

د .في مجال خدمات حديثي الوالدة:
تحديث التجهيزات
حديثي الوالدة:

الطبية

بوحدات

تم االنتهاء من المرحلة األولى لتحديث األجهزة
وتطويرها في جميع الوحدات التحويلية وتم حجز
المبلغ المطلوب للمرحلة الثانية وجاري التنسيق
لطرحها في منافسة عامة.

مشاريع التدريب :
تم إعطاء التدريب األهمية القصوى نظرًا ألهمية
العنصر البشري في تطوير الخدمة الطبية في مجال
حديثي الوالدة والذي هو عماد العمل في أقسام
ووحدات حديثي الوالدة ،وبناء عليه فقد تم ما يلي:
دورات إنعاش األطفال حديثي الوالدة (:)NRP
نظرًا ألهمية حصول جميع العاملين في أقسام
ووحدات حديثي الوالدة على دورات إنعاش األطفال
حديثي الوالدة ( )NRPفقد تم اعتماد حصول األطباء
والتمريض العاملين في أقسام ووحدات حديثي
الوالدة على هذه الدورة كشرط الزامي من شروط
تجديد العقد.
كما تم توقيع اتفاقية مع الجمعية السعودية
لحديثي الوالدة لتنفيذ التدريب لممرضات حديثي
والدة في مختلف المناطق ،وتم خالل العام ()2017
تنفيذ أكثر من  100دورة شملت  20منطقة /
محافظة تم خاللها تدريب أكثر من  2000ممرضة
وحصولهن على شهادة إلنعاش حديثي الوالدة
المعتمدة في المملكة.
ولضمان إجتياز الممرضات لهذه الدورات فقد تم
التنسيق لعمل برنامج تحضيري ( )PRE-NRPلمدة
يوم واحد بإشراف مدربات ومدربين برنامج تحسين
خدمات حديثي الوالدة حيث تم عمل أكثر من 80
دورة تحضيرية خالل العام 2017م
دورات النقل اآلمن للمواليد عاليي الخطورة
S.T.A.B.L.E. COURSE
من أجل تحسين التعامل مع االطفال الخدج وعالي
الخطورة من قبل األطباء والتمريض ،فقد تم التنسيق
S.T.A.B.L.E. COURSE
لتنفيذالدورة العالمية
وتم اعتماد تنفيذ هذه الدورة في مختلف المناطق
بالمملكة ،وقد تم خالل العام 2017م تنفيذ عدد 30
دورة تم خاللها تدريب أكثر من  600ممرضة /ممرض
على الدورة إضافة ألكثر  100من األطباء.
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مؤتمر اليوم الواحد:
انطالقًا من سعي مشروع تحسين خدمات حديثي
الوالدة لتنمية المهارات العلمية وبقاء العاملين في
أقسام ووحدات حديثي الوالدة على اطالع مستمر
على آخر المستجدات العلمية  ،فقد تم التنسيق
لعقد لقاءات علمية قصيرة للتعريف بالمستجدات
في مجال حديثي الوالدة وذلك لمدة يوم واحد في
كل منطقة ،ويستهدف اللقاء العاملين في أقسام
ووحدات حديثي الوالدة بالمستشفيات من أطباء
وتمريض وغيرهم ،وقد تم خالل العام 2017م عقد
( )7مؤتمرات في كل من (القصيم ـ حائل ـ مكة
المكرمة ـ حفر الباطن ـ القريات ـ عسير ـ المنطقة
الشرقية).

برامج الفحص المبكر
وتحسين الصحة:
برنامج الكشف والتدخل
للمواليد:
السمعية

والتحصينات
المبكر

لإلعاقة

ويهدف البرنامج إلى تقليل معدالت حدوث اعتالالت
السمع والصمم والوقاية من اإلعاقة السمعية لجميع
المواليد عن طريق برنامج وطني للفحص المبكر
بعد الوالدة لإلعاقة السمعية الكتشاف مشاكل
السمع التي يمكن تالفيها لدى حديثي الوالدة والتي
قد تؤدي الى فقدان السمع نهائيًا أو تأخر النطق في
حال عدم عالجها مبكرًا ،و يتم اجراء الفحص من قبل
ممرض أو ممرضة بعد تدريبهم على استخدام جهاز
قياس السمع ،
وقد بلغ عدد المواليد الذين تم فحصهم للكشف
المبكر عن اإلعاقة السمعية خالل العام 2017م
( )207265مولودًا.

برنامج الفحص المبكر لتشوهات القلب
الخلقية الحرجة للمواليد:

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ربط إلكتروني للكاميرات بمركز رئيسي يتوفر
فيه استشاري شبكية يمكنه قراءة الصور المرسلة
واتخاذ القرار المناسب.

تم استحداث برنامج وطني للفحص المبكر لألطفال
حديثي الوالدة لتشوهات القلب الخلقية الحرجة
بعد والدتهم وقبل خروجهم من المستشفى حيث
أن الفحص دقيق وسريع ويستغرق حوالي الثالث
دقائق لكل مولود ،ويتم من خالل البرنامج اكتشاف
التشوهات الخلقية القلبية الحرجة والتي قد تؤدي
إلى الوفاة المفاجئة أو المضاعفات المزمنة عند
األطفال حديثي الوالدة واتخاذ الخطوات الالزمة إلحالتها
للمراكز المختصة لعالجها ،ويتم الفحص باستخدام
أجهزة قياس النبض ونسبة تشبع األوكسجين بالدم
حيث تحوي األجهزة برنامج إلكتروني متطور (Soft
)Wareخاص بالكشف عن تشوهات القلب الخلقية.

وقد استفاد من هذا البرنامج  17مستشفى طرفي
خالل 2017م.

وقد بلغ عدد المواليد الذين تم فحصهم لتشوهات
القلب الخلقية الحرجة خالل العام 2017م ()204656
مولودًا.

االستشاري المناوب:

وقد تم خالل العام 2017م إطالق المرحلة الثانية
لكل من برنامج الفحص المبكر لإلعاقة السمعية
والفحص المبكر لتشوهات القلب الخلقية الحرجة
والتي ضمت ( )70مستشفى من المستشفيات
ذات النسب األعلى في معدالت الوالدات السنوية.

تم إطالق خدمة االستشاري المناوب على مدار
الساعة لتقديم االستشارة الفنية الطبية المتخصصة
لألطباء في المستشفيات الطرفية التي ال يتوفر فيها
استشاريين لحديثي الوالدة ومساعدتهم في اتخاذ
القرار الطبي المناسب

برنامج الفحص المبكر إلعتالل الشبكية
لدى الخدج (:)ROP

برنامج المستشفيات صديقة الطفل
ا لخد يج :

يهدف البرنامج إلى التشخيص والتدخل السريع
والعالج المتخصص والدقيق لحاالت اعتالل الشبكية
لألطفال الخدج ()Retinopathy of prematurity - ROP
حيث أن التأخر في إحالتهم أو عالجهم بشكل غير
كامل قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم وإصابتهم
بالعمى الدائم ال سمح اهلل (blind babieswithend-
 )stage retinopathy of prematurityويتم الفحص من
خالل كاميرات خاص بالشبكية ( ،)Ret camوجاري
حاليًا العمل والتنسيق لتفعيل البرنامج من خالل

تبنى مشروع تحسين خدمات حديثي الوالدة مبادرة
بمسمى «وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة
صديقة المواليد»“Newborn Friendly NICUبحيث
تطبق هذه المبادرة في مستشفيات الوزارة المرجعية
لحديثي الوالدة  ،وتشتمل هذه المبادرة على معايير
وسياسات تطبق في قسم  /وحدة حديثي الوالدة
و في المستشفى كامالً لتصبح العناية المركزة
لحديثي الوالدة بيئة مناسبة وصديقة لألطفال حديثي
الوالدة .وهي إحدى التوجهات العالمية الهامة في
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برنامج االستشاري المطور:
تم استحداث برنامج زيارات استشارية منتظمة
لوحدات حديثي الوالدة التي ال يتوفر فيها طبيب
استشاري لتحسين الخدمة الطبية المقدمة
والتغلب على مشكلة عدم توفر القوى العاملة
المؤهلة في تخصص حديثي الوالدة،
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مجال الخدمات المقدمة لحديثي الوالدة واألطفال
الخدج ،حيث أثبتت جدواها عالميًا في تقليل الوفيات
وتقليل المضاعفات المستقبلية المزمنة وكذلك
تقليل فترة التنويم في المستشفى للمواليد عالي
الخطورة ،وقد تم استقطاب أخصائية تمريض حديثي
والدة مصنفة كمدربة معتمدة للبرنامج األمريكي
(The Newborn Individualized Developmental Care
)and Assessment Program) (NIDCAP
وبدأت خالل عام  2017بتنفيذ زيارات أسبوعية
للمستشفيات المرجعية المعتمدة لحديثي الوالدة
لتعريفهم بهذا البرنامج الذي يتطلب مشاركة كافة
أقسام المستشفى فيه وليس فقط قسم حديثي
الوالدة.
وقد تم حتى نهاية عام 2017م تنفيذ عدد  21زيارة
وأرسلت تقاريرها للمناطق.

الزيارات
الوالدة:

التمريضية

ألقسام

حديثي

زيارت تقييم جودة الخدمة التمريضية:
وتهدف الى التأكد من تطبيق المعاير المعتمدة في
مختلف نواحي العمل بأقسام حديثي الوالدة ،وتم
تنفيذ عدد  8زيارات خالل العام 2017م.
زيارات إعداد القيادات التمريضية:
وتهدف إلى التواصل مع التمريض في أقسام حديثي
الوالدة وتنمية القيادات التمريضية ( )Leadershipمن
خالل مراجعة آلية إدارة القسم مع مشرفة القسم
على أرض الواقع ،وتم تنفيذ عدد  4زيارات خالل العام
2017م
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التغذية الوريدية الكاملة (: )TPN
يعتبر موضوع التغذية الوريدية المركزية الكاملة
( )TPNذو أهمية بالنسبة ألقسام ووحدات العناية
المركزة لحديثي الوالدة وبخاصة الخدج منهم.
وجاري العمل إلنشاء غرف محاليل وتغذية وريدية في
المستشفيات المرجعية لحديثي الوالدة بمختلف
المناطق بالمملكة ،وقد تم حتى اآلن تفعيل هذه
الخدمة في عدد  25مستشفى ،وتعمل بصورة جيدة.

الخدمات الطبية العالجية

ه .في مجال اإلشراف الفني على
المستشفيات:
•

•تم استحداث مؤشرات لقياس األداء في عدد ()70
مستشفى من المتشفيات الرئيسية بمختلف
المناطق لقياس مؤشرات األداء في العيادات
الخارجية وغرف العمليات وأقسام التنويم
وأقسام األشعة.

•

• تم استحداث مؤشر لمتابعة قوائم االنتظار
للعمليات الجراحية والعمل على إيجاد حلول
لقوائم االنتظار التي تزيد عن  36يوما.

•

•تم استحداث مؤشرات لمتابعة قوائم االنتظار
للعيادات الخارجية ومساعدة المناطق في
تحسين مواعيد االنتظار ووضع الحلول لها بهدف
تقليل مواعيد االنتظار وزيادة رضا المرضى
والمراجعين عن الخدمات الصحية.

•

•العمل على تذليل معوقات العمل التي تواجهها
المستشفيات في المناطق .

بروتوكول الرضاعة الطبيعية:
تم وضع بروتوكول للرضاعة الطبيعية من قبل لجنة
متخصصة واعتماده  ،وجاري طباعته تمهيدًا لتوزيعه
ووضعه على موقع الوزارة.

وقد تم تحديد عدد ( )21مؤشر لقياس األداء في
أقسام ووحدات حديثي الوالدة تشمل مؤشرات
لقياس جودة الخدمات الطبية المقدمة بصفة عامة
( )quality of neonatal servicesوقياس كفاءة األداء
اإلكلينيكي ()Clinical Effectiveness& Efficiency
وكفاءة استخدام األسرة (.)Bed utilization

 تم تشكيل لجنة فنية من المختصين من مختلفاإلدارات والتخصصات الطبية ذات الصلة مكونة من 12
عضوا وقامت بإعداد (دليل عالج البدانة) وتمت طباعته
 ،وتوزيعه.
 تم تشكيل لجنة فنية لعالج البدانة مكونة من( )10أعضاء مهمتها متابعة برنامج عالج البدانة في
مستشفيات الوزارة من جميع جوانبه
المراكز التي تم اعتمادها لعالج البدانة:
•

•مدينة الملك فهد الطبية

•

•مدينة الملك سعود الطبية بالرياض

•

•مستشفى الملك فهد بجدة

•

•مستشفى عسير المركزي

•

•مستشفى بريدة المركزي

•

•مستشفى الملك خالد بنجران

و .في مجال الجراحة والعمليات :

•

•مستشفى الملك خالد بحائل

برامج المؤشرات:
يعتبر وضع مؤشرات األداء من أهم وسائل قياس
ومتابعة األداء للخدمات الطبية المقدمة والتأكد من
جودتها ومعرفة مواطن الخلل فيها إن وجد.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ما تم إنجازه :

الخدمات الطبية العالجية

•

•مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
با لطا ئف .

الزيارات التي تمت لتقييم المراكز عام
2017
•

•مجمع الملك فيصل بالطائف

•

•مستشفى الملك فهد بتبوك

•

•مجمع الدمام الطبي

•

•مستشفى جدة الوطني الجديد

الدورات التدريبية التي تمت خالل عام
 2017م
تم عقد ثالث دورات تدريبية متخصصة لألطباء
العاملين في مراكز جراحة البدانة تضمنت محاضرات
وعمليات جراحية بحضور أطباء زائرين من داخل وخارج
المملكة كما تضمنت ورش عمل لرؤساء المراكز
لتدارس المشكالت وآفاق التطوير.

برنامج تطوير مراكز عالج البدانة في
مستشفيات الوزارة ويهدف البرنامج إلى:

•

•مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي
با لجو ف

•

•دورة تدريبية في مدينة الملك سعود الطبية
بالرياض.

•

كما تم التعاون مع برنامج «أداء» لتحديد وقياس عدد
( )8مؤشرات في المستشفيات المرجعية لحديثي
الوالدة بصورة شهرية.

•وضع وتطبيق معايير الجودة وسالمة مرضى
البدانة في مستشفيات الوزارة

•

•مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

•

•دورة تدريبية في مستشفى الملك فهد بجدة.

•

•

•مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

•وضع وتطبيق معايير الجودة وسالمة مرضى
البدانة في مستشفيات القطاع الخاص

•

•دورة تدريبية في مستشفى الملك فهد
التخصصي بتبوك .

وجاري العمل في المؤشرات المذكورة ومتابعتها
بصفة مستمرة وجيدة.

•

•اعتماد مراكز عالج البدانة حسب المعايير
المعتمدة في الوزارة.

•

•دورة تدريبية في مدينة الملك سعود الطبية
بالرياض.

•

•تطوير واستحداث مراكز جراحة البدانة في
مستشفيات الوزارة

•

•إقامة نشاطات تدريبية حول عالج البدانة
للمختصين في مستشفيات الوزارة
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المراكز الجاري تقييمها لالعتماد :
•

•مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة

•

•مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

•

•مجمع الدمام الطبي.
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إدارة السجالت الطبية:
نظام األرشفة اإللكتروني:
•

•تم عمل معايير نظام األرشفة اإللكترونية.

•

•تم أرشفة الملفات الطبية لعدد  32مستشفى
كمرحلة أولى.

•

•جاري العمل على مشروع أرشفة ملفات طبية
لعدد  65مستشفى.

•

•تم عمل ورش عمل تدريبية بخصوص نظام
األرشفة اإللكترونية للمستشفيات المعنية.

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية العالجية

مشروع تدريب موظفين السجالت
الطبية على نظام الترميز الطبي-ICD
AM -10
•

•تم تدريب موظفين السجالت الطبية
للمستشفيات المرجعية على نظام الترميز
الطبي ( )AM-10-ICDالمرحلة األولى

•

•جاري العمل حاليا على تدريب  100موظف
بالتعاون مع المركز الوطني العتماد المنشآت
الصحية (سباهي).

دليل السجالت الطبية والمعلوماتية الصحية
ا لمو حد
تم عمل معايير وسياسات لإلجراءات التالية:

تحديث وتوحيد النماذج الطبية:
•

•تم تحديث نماذج الملف الطبي اإلصدار الثاني
وعددها ( )196نموذجا طبياَ ليصبح عدد النماذج
الطبية الموحدة  300نموذج طبي .

•

•تم عمل ورش عمل لجميع المناطق بآلية
التوثيق الطبي للنماذج الطبية الجديدة

•

•جاري العمل لعمل التصميم واإلخراج لنماذج
اإلصدار الثالث.

•

•دخول المريض للمستشفى.

•

•آلية فتح الملف الطبي للمريض.

•

•التعامل مع مرضى العيادات الخارجية إداريا

•

•مرضى التنويم.
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الخدمات الطبية العالجية

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

02

تعمل الوزارة على تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة
بصحة الفم واألسنان والمتمثلة في خفض معدالت
اإلصابة بأمراض الفم واألسنان وعلى وجه الخصوص
تسوس األسنان وأمراض اللثة ،ورفع مستوى الوعي
وتعزيز الممارسات اإليجابية المتعلقة بصحة الفم
واألسنان لدى أفراد المجتمع.

طب األسنان

يتم تحقيق هذه األهداف من خالل منظومة متكاملة
من خدمات طب األسنان العالجية على مستوى
الرعاية الصحية األولية والتخصصية ،إضافة إلى البرامج
الوقائية وبرامج التوعية الصحية التي يتم تنفيذها
بمراكز طب األسنان التخصصية والمدارس ومراكز
التسوق وغيرها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من
شرائح المجتمع.
وقد شهد العام 2017م استمرارًا في تقديم خدمات
طب األسنان األولية والتخصصية وتطويرها من حيث
الكم والكيف لتواكب النمو السكاني بزيادة عدد
عيادات طب األسنان في المستشفيات والمراكز
الصحية والمراكز التخصصية لطب األسنان والتي
تقدم الخدمات العالجية والوقائية في مجال طب
وجراحة الفم واألسنان .ويوضح الجدول رقم ( )50
الزيادة في عدد عيادات طب األسنان خالل هذا العام
مقارنة باألعوام السابقة ،باإلضافة إلى عدد ( )75عيادة
محمولة لتطبيق البرامج الوقائية بالمدارس ومراكز
التسوق.

جدول (  )50توزيع عيادات طب األسنان في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز طب األسنان التخصصية

العام
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ومجمعات األسنان

المستشفيات

مراكز طب األسنان
التخصصية

المجموع

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

1425/1426هـ

1063

58،5

425

23،4

328

18،1

1816

100

1426/1427هـ

1083

57،6

450

23،8

346

18،5

1879

100

1427/1428هـ

1117

56،6

465

23،6

388

19،7

1970

100
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1428/1429هـ

1137

56،2

490

24،2

395

19،5

2022

100

1430/1431هـ

1166

55،9

502

24،3

413

19،8

2083

100

1259

56،5

471

21،1

496

22،2

2226

100

1451

57،9

469

18،7

586

23،4

2506

100

1504

58،1

480

18،6

604

23،3

2588

100

1434/1435هـ

1518

57،6

480

18،2

635

24،1

2633

100

1435/1436هـ

1604

57،0

492

17،7

675

24،3

2771

100

1436/1437هـ

1685

58،5

484

16،8

709

24،6

2878

100

1437/1438هـ

1694

58،3

521

17،9

693

23،8

2908

100

1438/1439هـ

1758

58.7

502

16.8

734

24.5

2994

100

1431/1432هـ
1432/1433هـ
1433/1434هـ

وفيما يلي ملخص ألهم اإلنجازات
خالل العام 2017م:
أ .الخطة اإلستراتيجية لخدمات طب
األسنان:
وضعت وزارة الصحة إستراتيجية لخدمات طب األسنان
على مدى عشر سنوات بدأت منذ أربع سنوات وذلك
للتوسع في خدمات طب األسنان األساسية من خالل
عيادات طب األسنان بمراكز الرعاية الصحية األولية
وكذلك التوسع في الخدمات التخصصية وإنشاء
أقسام ومراكز طب أسنان تخصصية في مختلف
المناطق الصحية تشمل مختلف المدن والمحافظات
 ..والمأمول انتهاء المرحلة األولى من اإلستراتيجية
بعد حوالي السنتين ليصل العدد إلى ما يفوق ()4000
عيادة أسنان وباكتمال الخطة فانه من المأمول أن
يصل العدد إلى أكثر من ( )6000عيادة  .لتغطية
االحتياج وليتواكب ذلك مع النمو السكاني .

ب .مكافحة العدوى بعيادات األسنان:
نظرا لما توليه وزارة الصحة من االهتمام بمجاالت
وطرق مكافحة العدوى في جميع مرافقها الصحية
والقطاع الخاص تم إعداد آلية ومعايير مكافحة
العدوى في عيادات طب األسنان وتحتوي على آليات
ومعايير محدثة خاصة بالتعقيم ومكافحة العدوى
بعيادات األسنان بما في ذلك المتطلبات الالزمة من
أجهزة ومعدات طبية ولوازم ومؤشرات لقياس األداء .
كما تم وضع خطة من عدة محاور لتطوير تجهيزات
ومجاالت وطرق مكافحة العدوى وتدريب أطباء
وفنيي األسنان بكافة المناطق الصحية.
كما تم خالل هذا العام عقد ورشة العمل التأهيلية
مقيمين لمكافحة العدوى في مراكز
لتأهيل
ِّ
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األسنان في كافة المناطق والمحافظات وذلك
بالتعاون مع اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت
ا لصحية .

ج .خدمات طب األسنان العالجية:
تم التوسع في تقديم خدمات طب أسنان تخصصية
بالمدن الرئيسية والمحافظات بمختلف المناطق
الصحية حيث يوجد حاليا عدد ( )35مركز طب أسنان
تخصصي ،مقسمة إلى مراكز طب أسنان رئيسية
وعددها ( )24مركزًا (جدول رقم  ،)51ومراكز
طب أسنان صغيرة محدودة األقسام وعددها ()11
مركزًا (جدول رقم  .)52ويتضمن الجدول رقم ()53
بيانًا بمشاريع مراكز طب األسنان الحديثة التي تم
إنشاؤها مؤخرًا وتحت التجهيز حاليًا ،أما الجدول رقم
( )54فيوضح مشاريع المراكز التي تحت اإلنشاء .كما
يوضح الجدول رقم ( )55المشاريع المعتمدة في
ميزانيات سابقة وتم سحب تكاليفها.

الخدمات الطبية العالجية

2

مركز طب األسنان التخصصي بشرق الرياض .

3

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى اليمامة
بالرياض

4

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك
فهد بجدة.

5

مركز طب األسنان التخصصي بشمال جدة

6

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى النور
التخصصي بمكة المكرمة .

7

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك
عبد العزيز ( الزاهر) بمكة المكرمة.

8

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك
فهد بالمدينة المنورة .

9

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى أحد
بالمدينة المنورة .

10

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك
فهد التخصصي بالقصيم .

11

مركز طب األسنان التخصصي بالدمام .

12

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة حفر
الباطن .

13

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة األحساء .

14

مركز طب األسنان التخصصي بحائل .

15

مركز طب األسنان التخصصي بجازان .

16

مركز طب األسنان التخصصي بالجوف ( سكاكا ) .

17

مركز طب األسنان التخصصي بالباحة .

18

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى عسير
المركزي .

19

مركز طب األسنان التخصصي بمنطقة نجران .

20

مركز طب األسنان التخصصي بعرعر .

21

مركز طب األسنان التخصصي بالقريات .

م

المراكز التخصصية لطب األسنان

22

مركز طب األسنان التخصصي بمنطقة تبوك .

1

مركز طب األسنان التخصصي بمدينة الملك سعود
الطبية .

23

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة الطائف .

24

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة بيشة .

هذه المراكز التخصصية تقدم خدمات جراحة الوجه
والفكين وعالج جذور األسنان وتقويم األسنان وعالج
وجراحة اللثة وطب أسنان األطفال باإلضافة إلى
تخصصات طب األسنان األخرى  ...وقد واكب هذا
التوسع في المراكز التخصصية القائمة بزيادة
الطاقة االستيعابية لها كما تم دعمها بالكوادر
المتخصصة وتوسعة مراكز التدريب لبرامج طب
األسنان التخصصية المختلفة التي يتم اإلشراف عليها
من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك
لزيادة أعداد الكوادر السعودية المتخصصة في مجال
طب األسنان .

جدول (  )51مراكز طب األسنان التخصصية
الرئيسية بالمناطق
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جدول (  )52مراكز طب األسنان التخصصية
الصغيرة (ال يتعدى عدد العيادات بها ()10
عيادات ومحدودة األقسام )

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول (  )54مشاريع تحت اإلنشاء

15

مركز طب األسنان التخصصي برفحاء

م

مراكز طب األسنان التخصصية

16

مركز طب األسنان التخصصي بالليث

م

المراكز التخصصية الصغيرة لطب األسنان

1

مركز طب األسنان التخصصي بالقطيف

17

مركز طب األسنان التخصصي بخميس مشيط

1

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة القنفذة .

2

مركز طب األسنان التخصصي بالباحة

18

مركز طب األسنان التخصصي بشروره

2

مركز األمير سلطان التخصصي بمحافظة النماص
.

3

مركز طب األسنان التخصصي بحائل

19

مركز طب األسنان التخصصي بينبع

3

مركز األمير مشعل لطب األسنان بمحافظة شرورة
.

4

مركز طب األسنان التخصصي بحفر الباطن

20

مركز طب األسنان التخصصي بالمخواة

4

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة رفحاء .

5

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة طريف .

6

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة المخواه .

7

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة ينبع .

8

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة دومة
الجندل.

9

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى بريدة
المركزي .

10

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الثغر
بمحافظة جدة .

11

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى
القطيف المركزي .

كما تم خالل هذا العام عقد ورشة عمل لدراسة
ورشة عمل لدراسة توحيد النماذج الطبية والملف
الطبي الخاص بطب األسنان.

جدول ( ) 55مشاريع معتمدة في ميزانيات
سابقة وتم سحب تكاليفها
م

مراكز طب األسنان التخصصية

د .خدمات طب األسنان الوقائية:

1

مركز طب األسنان التخصصي بمدينة الملك
سعود الطبية بالرياض

2

مركز طب األسنان التخصصي بشرق الرياض

3

مركز طب األسنان التخصصي بجنوب جدة

4

مركز طب األسنان التخصصي بشمال جدة

5

مركز طب األسنان التخصصي بجازان

6

مركز طب األسنان التخصصي ببيشة

7

مركز طب األسنان التخصصي بالدمام

8

مركز طب األسنان التخصصي بالعاصمة المقدسة

م

مراكز طب األسنان التخصصية

9

مركز طب األسنان التخصصي بالطائف

1

مركز طب األسنان التخصصي بتبوك .

10

مركز طب األسنان التخصصي باإلحساء

2

مركز طب األسنان التخصصي بالقصيم

11

مركز طب األسنان التخصصي بالخرج

12

مركز طب األسنان التخصصي بصامطة

13

مركز طب األسنان التخصصي بالعاصمة بالدوادمي

14

مركز طب األسنان التخصصي بعنيزة

جدول ( ) 53مشاريع تم إنشاؤها وتحت التجهيز
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المحاور وهي:
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•

•تنفيذ المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس
األسنان بالمدارس االبتدائية :حيث تم خالل هذا
العام استكمال تنفيذ المبادرة في كافة
المناطق والمحافظات الصحية.

•

•التثقيف والتوعية الصحية للفئات المستهدفة
من األطفال والكبار .

•

•فحص األسنان ألطفال الصفوف األولى بالمدارس
االبتدائية والفئات العمرية األخرى ما أمكن ذلك
وتطبيق اإلجراءات السريرية الالزمة للوقاية من
تسوس األسنان.

•

•االستمرار والتوسع في تطبيق برنامج طب
األسنان الوقائي الميداني ( عيادات األسنان
المحمولة ).

الخدمات الطبية العالجية

•

•

•عمـل حمـالت تـوعية لجميـع فئـات الـمجتمـع
فـي صحـة الـفم واألسنـان بمراكـز التـرفيه
والـتسـوق وذلـك مـن خـالل األيـام الـصـحية
لتعزيز صحة
واألسـبوع الخليجـي الـمـوحـد
الفم واألسنان والمهرجان الوطني للتراث
والثقافة (الجنادرية) ومن خالل اللقاءات العلمية
داخـل المنشآت الصحية وذلك بإلقـاء المحاضرات
والكشف على األسنان وتوزيـع مـواد الـعناية
بصحة الفـم ( فـرش ومعاجين األسنان) وأيضـًا
توزيـع الـمواد العـلمية ( النشرات والمطويات ) ..
•زيادة عدد فنيي صحة الفم وتدريبهم على
تكثيف عمل اإلجراءات الوقائية .

ه .التدريب واالبتعاث والتعليم الطبي
المستمر في مجال طب األسنان:
•

•االستمرار في إيفاد أطباء األسنان لبرامج
االختصاص السعودي التي تقرها الهيئة
وتشمل (البرنامج السعودي إلصالح األسنان ،
تقويم األسنان وجراحة الفم والوجه والفكين
واالستعاضة السنية  ،طب أسنان األطفال  ،عالج
جذور األسنان و أمراض اللثة)

•

•ابتعاث أطباء وفنيي األسنان خارجيا إلى الجامعات
المتميزة بعدة دول وفي عدة تخصصات وبرامج
تركز على التدريب السريري والعملي .

•

•استمرار عمل الدورات التدريبية التأهيلية
المتقدمة داخليا وخارجيا ألطباء وأخصائيين
وفنيي األسنان ومساعدي طب األسنان في
كافة مجاالت طب األسنان ومن كل المناطق
الصحية وإتاحة الفرص لألخصائيين وفنيي تقنية
األسنان للتدريب على أجهزة التركيبات الخزفية
ا لمتقد مة .
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و .برنامج تأهيل خريجي الدبلومات
الصحية -مساعدي طبيب األسنان:
نظرًا للعجز الكبير في أعداد مساعدي طبيب
األسنان فقد تم االستفادة من برنامج إعادة تأهيل
حملة الدبلومات الصحية للعمل في مجال (مساعد
طبيب األسنان) .وقد تم خالل هذا العام تشكيل

الخدمات الطبية العالجية

اللجنة العلمية التي تولت مهام اإلعداد والتحضير
لورش العمل التدريبية واللقاءات التعريفية بالبرنامج،
وإعداد المناهج العلمية الخاصة بتخصص مساعدي
طبيب األسنان على أن يبدأ البرنامج فعليًا خالل العام
2018م ،بجزئية النظري والعملي .ومن المتوقع أن
يسهم هذا البرنامج في تقليص العجز بشكل كبير
في هذا التخصص الحيوي.

من مستشفى الملك فهد بجدة ومستشفى
الملك فهد بجازان.

•

•تنفيذ عدد  2ورشة في مجال تحسين بيئة
العمل لالرتقاء بالرعاية التمريضية .

•جاري العمل على تحسين بيئة العمل التمريضية
بمستشفيات وزارة الصحة عدد ( )35فوق 300
سرير بعد عمل دراسة خاصة ببيئة العمل
التمريضية بالمستشفيات.

•

•تنفيذ عدد  8دورات بنسبة تنفيذ بلغت .%80

04

03
التمريض

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى توفير رعاية تمريضية متميزة
من خالل التخطيط والتطوير للكوادر التمريضية
بما يتماشى مع أنظمة وأخالقيات المهنة حسب
المعايير الوطنية والعالمية وذلك بالتعليم والتدريب
المستمر وتعزيز البحث العلمي مع االستخدام
األمثل للموارد المتاحة لضمان جودة وسالمة
ا لمر ضى .

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•نشر ثقافة العمل بمؤشرات األداء في
مستشفيات ( )100سرير فما فوق من
خالل مشرفي الجودة التمريضية بالمناطق
ومنسقين الجودة التمريضية في المستشفيات
حيث تم إنجاز ما نسبته .%70

•

•زيادة عدد التمريض في التخصصات الحرجة
من خالل تنفيذ مراكز تدريبية من قبل الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية في التخصصات
التالية :العناية المركزة ،الطوارئ ،العناية القلبية
و حصول عدد  2مركز تدريبي على االعتماد
من قبل الهيئة دبلوم تمريض طوارئ في كل
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الطوارئ
والكوارث
والنقل
اإلسعافي

تهدف الوزارة لضمان تقديم الخدمات الصحية الطارئة
في حاالت الكوارث الصحية بكفاءة وسرعة بما يكفل
التقليل من األخطار والحد من آثارها.

أهم االنجازات خالل العام 2017م:
•

•جاري العمل ال نشاء مراكز إلدارة األزمات والكوارث
وقد بلغت نسبة التنفيذ  % 75حتى اآلن.

•

•تم تكوين الفريق الوطني الداعم للكوارث وتم
تدريب  300باحث صحي بنسبة بلغت  %38من
المستهدف.

•

(منظومة عمل متكاملة) للعمل
•إنشاء
بالطوارئ بنسبة بلغت  %100من المستهدف.

•

• توفير وتفعيل خدمة طوارئ (.)1111

•

•عمل برنامج لرصد تحركات سيارات اإلسعاف.

•

• توقيع اتفاقية مع هيئة الطيران الستحداث
معايير االستجابة للطوارئ والكوارث في
مطارات المملكة.
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•

•عمل بروتوكول مستويات وآليات التصعيد.

المشاركات:

•

•إنشاء نموذج حصر مخاطر المناطق.

•

•المشاركة في أعمال الهيئة الوطنية لتنفيذ
اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية والمشاركة في
اجتماعات الخبراء الحكوميين للدول األطراف
لمعاهدة حظر وتطوير األسلحة البيولوجية الذي
يعقد دوريا بمدينة جنيف.

•

•المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي للدول
األطراف في اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية
المنعقد في الهاي.

•

•المشاركة في أعمال لجنة مجابهة الطوارئ

التدريب  /الزيارات اإلشرافية :
•

•تنفيذ عدد  33دورات تدريبيه في مجال الطواري
بلغ عدد المتدربين فيها  300ممارس صحي.

•

•تنفيذ ميدانية عدد  9زيارات ميدانية بنسبة
 %100من المستهدف.

اإلشعاعية والنووية (مدينة الملك عبد اهلل
للطاقة النووية والمتجددة)

05

مركز 937

يقوم المركز باستقبال اتصاالت المواطنين
واستفساراتهم واستقبال الشكاوى والمالحظات
في المجال الصحي على مدار الساعة وتمرير البالغ
لصاحب االختصاص والبت فيها بصفة عاجلة وإفادة
المتصل بما تم اتخاذه من إجراءات.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•بلغت الزيادة في نسبة رضا المتصلين بالمركز
 ( %15من  %67إلى .)%82

•

•بلغ االنخفاض في متوسط معالجة الشكاوي
الهاتفية بالمركز  ( %50من  6أيام إلى  3أيام).

•

•بلغت الزيادة في نسبة االستشارات الطبية
بالمركز .%433
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الصحة النفسية
واالجتماعية:

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى تطوير خدمات الصحة النفسية و
عالج اإلدمان المقدمة في جميع المرافق التابعة لوزارة
الصحة و التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية
للصحة النفسية و وضع الخطط و البرامج التي تضمن
تحقيق أعلى مستويات الجودة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•دمج خدمات الصحة النفسية في المستشفيات
العامة و المدن الطبية و تسهيل الحصول عليها
من خالل افتتاح ( )15قسم لعالج و تنويم المرضى
المحتاجين بنسبة بلغت  % 30من المستهدف .

•

نسبة تكدس المرضى النفسيين
•تقليل
المزمنين في مستشفى الصحة النفسية
بالطائف بنسبة بلغت  %78من المستهدف.

•

•تشغيل المراكز الخاصة باضطرابات النمو و
السلوك بتقديم رعاية طبية متخصصة لمرضى
اضطرابات النمو و السلوك بنسبة بلغت
%40من المستهدف .

التدريب:
•

•تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في
عدة مجاالت في الصحة النفسية وهي( :إعداد
معايير ممارسة العالج النفسي والتأكد من
توحيد إجراءات الممارسة اإلكلينيكية ،مهارات
إدارة مشاريع تحسين األداء في الصحة النفسية
واالجتماعية واإلدمان ،تنمية مهارات التدقيق
الداخلي في مجال الصحة النفسية واالجتماعية،
التخطيط لمشروعات العالج بالعمل والتأهيل
االجتماعي للمرضى المزمنين ،التدريب على
تطبيق نظام الرعاية الصحية النفسية).
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شكل(  )22البرنامج الوطني الضطرابات النمو والسلوك:

شكل(  )21وحدات عالج اإلدمان وعدد االسرة بالمستشفيات الجديدة لالمراض النفسية واالجتماعية

البرنامج
الوطنى
إلضطرابات
النمو و
السلوك

30

الخدمات الطبية العالجية

200

إصدار برنامج سجل
رصد آلي إلكتروني
لجميع الحاالت التي
تحال للمراكز والعيادات
التخصصية و العيادات
الخاصة باضطرابات
النمو والسلوك
بمختلف المناطق
والمحافظات.

وحدة
الحماية
من العنف
واإليذاء

إنشاء موقع وحدة
الحماية من العنف
واإليذاء ضمن
البوابة اإللكترونية.
والمحافظات.

200

البرنامج الوطني الضطرابات
النمو و السلوك خالل 2017م

50
200

30
200

30

تم وضع خطة عمل عيادات ومراكز البرنامج الوطني
الضطرابات النمو والسلوك2017م تهدف لفتح و
تشغيل  3عيادات و  11عيادة تخصصية و  6مراكز
خاصة باضطرابات النمو والسلوك بمختلف المناطق
والمحافظات.

07

30

األشعة
والخدمات
التطبيقية

افتتاح وحدات لعالج اإلدمان في عدد من
المستشفيات الصحة النفسية بمناطق المملكة
عدد االسرة بالمستشفيات الجديدة

عملت الوزارة على توفير الخدمة اإلشعاعية
بمواصفات عالية ،وسعت جادة لتطوير األداء لتقديم
خدمة إشعاعية آمنة وعالية الجودة.

أهم االنجازات خالل العام 2017م:
أ .المشاريع:
•
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•تم إنشاء أقسام للفيزياء الطبية بمستشفيات
وزارة الصحة سعة  200سرير فأكثر.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•إعداد نسخة إلكترونية من دليل تقييم أداء
أقسام األشعة (برنامج تحسين) باللغتين العربية
واإلنجليزية.

•

•إعداد وثيقة حقوق المرضى بقسم األشعة .

•

•إعداد عدد ( )7نشرات تثقيفية للمرضى عن
فحوص األشعة.

•

•تحديث الئحة المؤسسات الصحية الخاصة فيما
يخص مراكز طب األشعة االتصالي ومراكز
خدمات الفيزياء الطبية وأقسام األشعة.

ب .التدريب والتعليم المستمر:
•

•مراجعة وتحديث البرنامج العلمي لخريجي
الدبلومات الصحية في تخصص األشعة.

•

•إقامة عدد ( )24دورة تدريبية وورشة عمل
بالتنسيق مع اإلدارات المعنية.

•

•دعم فعاليات اليوم العالمي للفيزياء الطبية
بمدينة جدة ( 7نوفمبر .)2017

•

•دعم فعاليات اليوم العالمي لألشعة بجميع
مناطق المملكة يوم األربعاء ( 8نوفمبر .)2017

ج .الدعم الفني:
•

•تمت متابعة تأمين عدد ( )302جهاز أشعة
بمختلف المناطق

د .الزيارات اإلشرافية:
•

•القيام بعدد ( )19زيارة ميدانية لمختلف
ا لمنا طق .

الخدمات الطبية العالجية

•

•إعداد وتعميم معايير التمريض بأقسام األشعة
بمستشفيات الوزارة .

•

•رصد وتحليل قوائم انتظار المرضى لعمل
فحوص األشعة بمستشفيات الوزارة

جدول رقم ( )56عدد الدورات التدريبية وورش
العمل التي أقيمت في مجال األشعة والخدمات
التطبيقية موزعة حسب عنوان الدورة والفئات
المستهدفة وعدد المتدربين للعام 2017م

الفئات

عدد
الدورات

عدد
المتدربين

2

55

تطبيق
برنامج
تحسين

الموظفون
بإدارات و
بأقسام و
إدارات األشعة

18

540

اختبارات
الجودة
ألجهزة
األشعة

الفيزيائيين
الطبيين

3

التقييم
الذاتي
لقسم
األشعة

األطباء
والتقنيين
والفيزيائيين
بقسم
األشعة

1

إجمالي

39

24

90

30

715

المشاركات :
•

•المشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي
لطب األشعة (.)ICRM
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اإليفاد

االبتعاث

5

زمالة أطباء

-

10

0

6

تخصص دقيق

-

14

إجمالي

55

24

المجموع

م

الدرجة العلمية

1

بكالوريوس

30

2

ماجستير

10

0

3

دكتوراه

0

0

4

زمالة تقنيين

15

0

79

جدول رقم (  )58عدد أجهزة األشعة التي تمت متابعة تأمينها موزعة حسب المناطق ونوع الجهاز للعام
2017م.
جهاز أشعة عمليات

جهاز أشعة
مقطعية

1

الجوف

7

2

-

12

2

نجران

10

1

-

11

3

الباحة

10

3

-

13

4

القريات

2

1

-

3

5

حفر الباطن

5

5

1

11

6

الحدود الشمالية

10

7

-

17

7

الرياض

29

8

-

37

8

عسير

13

5

-

18

9

الشرقية

6

12

-

18

10

تبوك

11

2

2

15

11

مكة المكرمة

6

3

1

19

12

القصيم

15

5

-

20

13

المدينة

15

4

-

19

م

األطباء
والتقنيين
والفيزيائيين
بأقسام
األشعة

معايير
أداء
أقسام
األشعة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول رقم ( )57عدد الموظفين الذين تم إيفادهم أو ابتعاثهم في مجال األشعة للعام  2017م

أنشطة أخرى:

عنوان
الدورة/
ورشة
العمل

الخدمات الطبية العالجية

المنطقة

جهاز أشعة متنقل

إجمالي
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

14

جازان

16

3

2

21

13

المدينة

13

-

1

-

-

14

15

حائل

6

-

1

7

14

جازان

6

-

1

1

1

9

16

الطائف

17

3

-

20

15

حائل

2

-

-

-

-

2

17

االحساء

10

6

-

16

16

الطائف

7

1

2

1

2

13

18

بيشة

1

2

-

3

17

األحساء

8

-

3

-

2

13

19

جدة

20

13

1

34

18

بيشة

5

-

1

-

-

6

إجمالي

209

85

8

302

19

جدة

4

-

-

1

-

5

20

القنفذة

-

-

2

-

-

2

إجمالي

106

1

22

4

9

142

جدول رقم (  )59عدد أجهزة األشعة الجاري متابعة تأمينها موزعة حسب المناطق ونوع الجهاز للعام 2017م
جهاز أشعة
متنقل

جهاز أشعة
عمليات

جهاز أشعة
مقطعية

إجمالي

رنين
مغناطيسي

إجمالي

-

-

-

-

3

2

-

-

4

-

-

6

-

4
2

م

المنطقة

1

الجوف

3

2

نجران

2

-

3

الباحة

6

-

-

4

القريات

3

-

1

-

5

حفر الباطن

2

-

-

-

-

6

الحدود
الشمالية

5

-

-

-

-

5

7

الرياض

13

-

2

-

-

15

8

عسير

4

-

2

-

-

6

9

الشرقية

9

-

2

-

1

12

10

تبوك

3

-

-

-

-

3

11

مكة
المكرمة

-

-

-

-

-

-

12

القصيم

11

-

3

1

3

18
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الرعاية الصحية
المنزلية

تهدف الوزارة إلى تقديم رعاية صحية للمرضى في
أماكن إقامتهم من خالل فريق طبي مؤهل يقوم
بتوفير خدمات صحية منزلية ميسرة وكريمة
للمرضى المحتاجين لتلك الخدمة ويعزز مساهمة
أسر المرضى في متابعة مرضأهم الستعادة
عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم.

أهم مؤشرات األداء:

162

•

•معدل الزيارات اليومي الموزون لكل فريق خالل
الشهر.

•

•نسبة المرضى الذين تمت لهم أول زيارة في
منازلهم خالل أسبوعين بعد قبولهم.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•نسبة إعادة تنويم المرضى غير المخطط
للمستشفى خالل شهر.

•

•نسبة المرضى الذين تم تقييم قابليتهم
لإلصابة بقرح الفراش بمقياس برادن خالل الشهر.

•

•نسبة المرضى الذين تم تقييم قابليتهم
للسقوط بمقياس ميسوري خالل الشهر.

الخدمات الطبية العالجية

بنسبة  %98،8حتى نهاية شهر نوفمبر 2017
بنسبة أنجاز بلغت  %100من المستهدف .
•

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )23معدل الزيارات اليومي
الموزون لكل فريق خالل الشهر ( -من شهر
يناير والى آخر نوفمبر 2017م)

•تم اعتماد مقياس ميسوري لتقييم جميع
المرضى لتحديد األكثر عرضة للسقوط وتم
تطبيقها بنسبة  %98،10حتى نهاية شهر
نوفمبر  2017بنسبة إنجاز محققة  %100من
ا لمستهد ف .

رسم بياني ( ) 24نسبة المرضى الذين تمت
لهم أول زيارة في منازلهم خالل أسبوعين
بعد قبولهم ( -من شهر يناير والى نهاية شهر
نوفمبر 2017م)
9
8

100

7

98

يناير

فبارير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

اغسطس

ستمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

82
يناير

فبارير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

Target

اغسطس

Average visit

Average visit

Minemum

رسم بياني( )25إعادة تنويم المرضى غير المخطط للمستشفى خالل شهر( -من شهر أكتوبر  2016م
والى آخر نوفمبر 2017م)

6
5
4
3
2
1
0

أكتوبر 2016

نوفمبر 2016

ديسمبر 2016

يناير

فبارير

مارس

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

اغسطس
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TARGET

Maximum

ستمبر

•

•تقليل حدوث قرح الفراش للمرضى طريحي
الفراش في الرعاية الصحية المنزلية حيث تم
اعتماد مقياس برادن لقياس تقييم اإلصابة
بقرح الفراش وتم تطبيقها في جميع المرضى

84

ستمبر

•

•إعداد استمارة إلكترونية لقياس الرضاء
الوظيفي للتمريض لرفع مهارات التمريض حيث
تم إنجاز  %80من النسبة المستهدفة

0

86

أكتوبر

•

• بلغت نسبة قبول المرضى الغير منومين.%23

Target

1

88

أكتوبر

•

•زيادة مجاالت الخدمة من خالل قبول مرضى من
خارج المستشفى بنسبة بلغت . % 5،24

Minemum

2

80

نوفمبر

•

•زيادة المسافة المقررة لعمل الفرق الطبية إلى
 70كم بدال من  50كم.

•

•تنفيذ زيارات حقلية بعدد (  ) 9زيارات بنسبة إنجاز
بلغت  %100من المستهدف.

3

90

ديسمبر

•

•توفير وسائل النقل لفرق الرعاية الصحية
المنزلية في منطقتين ( جدة وعسير ) بنسبة
بلغت  % 100من المستهدف.

االشراف:

92

نوفمبر

•

•تطوير مهارات التمريض في الرعاية الصحية
المنزلية من خالل قياس مهارات التمريض حيث
بلغت النسبة . %77.44

•عقد  20دورة تدريبية في مجال الطب المنزلي
وبلغ عدد المتدربين () 500من األطباء وكادر
التمريض بنسبة إنجاز بلغت.%100

94

ديسمبر

•

•بلغ عدد الزيارات المنزلية للعام 2017م ()333
ألف زيارة مقارنة بعدد ( )254ألف زيارة للعام
2016م وبزيادة بلغت .%27

•

4

عدد الزيارات

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

5

96

الزيارة في األسبوع األول والثاني

6

التدريب:

102

Readmission
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )26نسبة المرضى الذين تم
تقييم قابليتهم لإلصابة بقرح الفراش بمقياس
ميسوري خالل الشهر ( ،من شهر يوليو والى
آخر نوفمبر 2017م)

التقرير السنوي لوزارة الصحة

6

االحساء

26

30

86.6%

7

الجوف

6

14

43%

8

الرياض

18

111

16.22%

9

القريات

7

8

88%

القصيم

55

61

90%

47

52

93%

61

96.72%
55.55%

يوليو

اغسطس

ستمبر

أكتوبر

105

102

100

100

95

98

10

90

96

11

جدة

85

94

12

مكة

59

80

92

75

90

13

الحدود الشمالية

10

18

14

نجران

13

13

100%

15

المدينة المنورة

105

105

100%

86

16

تبوك

26

26

100%

84

17

جازان

32

62

52%

82

18

حفر الباطن

13

13

100%

19

مدينة الملك سود

54

54

100%

20

بيشة

12

12

100%

21

الطائف

36

45

80%

673

869

77.44%

نوفمبر

Target

رسم بياني( )27نسبة المرضى الذين تم
تقييم قابليتهم للسقوط بمقياس ميسوري
خالل الشهر( -من شهر يوليو والى آخر نوفمبر
2017م)

الخدمات الطبية العالجية

80
88

Series 1

يوليو

اغسطس

ستمبر

أكتوبر

نوفمبر

Target

% of assessment

جدول ( )60متابعة تقييم كفاءة التمريض في مجال الطب المنزلي

المجموع الكلي

عدد من تم تقييم
كفاءته

العدد الكلي للتمريض

النسبة المئوية

75

68%
91%

م

المنطقة/المحافظة

1

المنطقة الشرقية

51

2

حائل

22

24

3

عسير

44

47

93.6%

4

الباحة

29

30

96%

5

القنفدة

8

8

100%
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

09
التأهيل الطبي

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى تقديم الخدمات التأهيلية
المتكاملة والمتخصصة في جميع المستويات
ً
وفقا ألعلى المعايير العالمية للتأهيل
الصحية
الطبي بهدف تحسين أو تعديل الحالة الجسدية أو
العقلية لذوي االحتياجات الخاصة بشكل يمكنهم
من استعادة قدرتهم على العمل والقيام بما يلزمه
من نشاطات الرعاية الذاتية في الحياة.

أعداد مستشفيات ومراكز وأقسام
التأهيل الطبي في مرافق وزارة الصحة:
يوجد حاليا في وزارة الصحة مستشفيين تأهيليين
و هما:
•
•

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى عسير
ا لمر كز ي .

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى الوالدة
واألطفال بعسير.

•

•مركز التأهيل الطبي بجازان.

•

•مركز التأهيل الطبي بنجران.

•

•

•مركز التأهيل الطبي بالجوف.

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى النقاهة
والتأهيل بالحدود الشمالية.

•بلغ عدد المبتعثين ( )123لمختلف تخصصات
التأهيل الطبي لدرجة الدكتوراه والماجستير
والبكالوريوس.

•

•بلغ عدد المبتعثين عبر برنامج وظيفتك بعثتك
لمختلف تخصصات التأهيل الطبي لدرجة
الماجستير والبكالوريوس ( )60مبتعث كما
بلغ عدد الموفدين داخلياَ لمختلف تخصصات
التأهيل الطبي لدرجة الماجستير والبكالوريوس
حتى تاريخه ( )148موفد.

تقدم الوزارة خدماتها من خالل()267
قسمًا كاآلتي :
•

•مستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة.

•

•عدد أقسام العالج الوظيفي )15( :قسم.

•

•عدد أقسام عالج أمراض النطق والتخاطب)9( :
أقسام.

•

•عدد أقسام األطراف االصطناعية )16( :قسم.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تحديث واعتماد الدليل اإلجرائي الخاص بمكاتب
مساندة لتشمل خدمات ذوي اإلعاقة وكبار
السن ومرضى الرعاية المنزلية.

•

•االنتهاء من المرحلة األولى من المكاتب
المساندة بافتتاح عدد  10مكاتب موزعة على
مستشفيات الوزارة.

•

•تطبيق برنامج رفع األداء للعاملين في مراكز
وأقسام التأهيل الطبي في  67مستشفى
في جميع المناطق والمحافظات الصحية من
1438/2/1هـ حتى تاريخه.
•اعتماد دليل برنامج تحسين جودة الخدمات
المقدمة في مراكز وأقسام التأهيل الطبي.
•تطبيق برنامج تحسين جودة الخدمات المقدمة
في مراكز وأقسام التأهيل الطبي في 9
مستشفيات من شهر أغسطس حتى تاريخه.

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور
التخصصي بمكة المكرمة.

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك
عبداهلل ببيشة ( 24سريرا).

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبد
العزيز بجدة ( 32سريرا).

•

•مركز التأهيل بمستشفى الملك سعود
بعنيزة .

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد
بحائل.

•

•

•مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك فهد
بالهفوف.

•

•

•مركز التأهيل الطبي بمدينة الملك سعود
الطبية بالرياض.

•

•مركز التأهيل الطبي بمجمع الدمام الطبي.
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•

•توحيد نماذج الخدمات المقدمة في مراكز
وأقسام التأهيل الطبي والعمل على أتمتتها.

•تنفيذ عدد  5دورات تدريبية.

•مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد
الطبية بالرياض .

كما يوجد أربعة عشر مركزًا للتأهيل
الطبي تقدم  3على األقل من الخدمات
(خدمات العالج الطبيعي،
التالية:
العالج الوظيفي  ،األطراف االصطناعية
واألجهزة التعويضية  ،عالج أمراض النطق
والتخاطب ) -كالتالي :

الخدمات الطبية العالجية

المشاركات :
تمت المشاركة في اليوم العالمي للعالج الطبيعي
 /.2017تمت المشاركة في اليوم العالمي للسكري
 /.2017تمت المشاركة في اليوم العالمي لإلعاقة
.2017

•
•
•
•
•

•تقدم الوزارة خدمات التأهيل
الطبي من خالل()267
قسمًا كاآلتي :
•عدد أقسام العالج الطبيعي
)227( :قسم.
•عدد أقسام العالج الوظيفي
 )15( :قسم.
•عدد أقسام عالج أمراض
النطق والتخاطب)9( :ا
قسام.
•عدد أقسام األطراف
االصطناعية  )16( :قسم.
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10
التوعية الدينية

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى توعية وتثقيف المرضى في األمور
الشرعية وتقديم الدعم الديني للمريض والتخفيف
من معاناته وذلك من خالل اإلدارة العامة للتوعية
الدينية ،وفي هذا الجانب فقد قامت الوزارة بتنفيذ
عدد( )5برامج ترفيهية خارجية وتثقيفية في األمور
الشرعية لمرضى اإلقامة الطويلة كما قامت بتدريب
عدد  120متدرب في مجال التوعية الدينية للمرضى
بنسبة  %54من المستهدف.

11
اإلحاالت الطبية

صدر قرار معالي وزير الصحة رقم  1268172وتاريخ
2017/4/19م بإنشاء مركز اإلحاالت الطبية لتوحيد
الجهود وتالفيًا لتداخل األدوار بين اإلدارات بضم اإلدارات
واألقسام التالية:
•

•اإلدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية
بالخارج.

•

•برنامج إحالتي.

•

•برنامج إدارة األسرة.

•

•قسم اإلخالء الطبي (الخاص بإحاالت المرضى
للخارج) .

•

•قسم أهلية العالج باإلدارة العامة للمستشفيات.

تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م تم اعتماد المركز
السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية ضمن مبادرات
وزارة الصحة للتحول الوطني 2020م في القطاع
الصحي لضمان تلقي المرضى أفضل الخدمات
الطبية بسهولة ويسر مع االستخدام األمثل لجميع
المرافق الصحية على مختلف المستويات  ،وقد تم
اعتماد المدير العام التنفيذي لمركز اإلحاالت الطبية
مالكًا لهذه المبادرة.
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اإلنجازات:

الخدمات الطبية العالجية

•

•التعامل مع الحاالت في خدمة صوت المريض
 937عبر مركز التنسيق الطبي والمتابعة
بديوان الوزارة وتتم اإلفادة بنتائج المتابعة لهذه
الحاالت بشكل فوري وعاجل ،حيث تم التعامل
مع عدد (  )1029حالة خالل عام 1438هـ.

•

•من إجمالي عدد طلبات اإلخالء الجوي الخارجي
المستلمة لـ  403مريض ،تم نقل عدد
(235مريض) بنسبة ( ،)%87.6فيما بلغ عدد
المرضى المتوفيين ( 22مريض) بنسبة (5.5
 )%وعدد المرضى الذين تم تمديد العالج لهم
(146مريض ) بنسبة (.)% 36.2

•

•تمت إحالة 31242مريضًا عبر برنامج إحالتي
اإللكتروني خالل العام 1438هـ ( 14395حالة إنقاذ
حياة «  92059 ،« %4،61حالة طارئة « ،« %29،47
 44729حالة منومة «  161237 ،« %14،32عيادة
خارجية «  )»%51.61وقد بلغت نسبة القبول
لإلحاالت المحولة عبر النظام  ،%97،99نسبة
اإلحاالت التي تحت التصعيد  %2،01وقد كانت
أسباب التحويل ببرنامج إحالتي اإللكتروني
كالتالي :عدم توفر الخدمة المطلوبة %40،53
 ،عدم توفر الطبيب المختص  ، %36،24عدم
وجود سرير  ، %6،59عدم توفر الجهاز المطلوب
.%16،64

•

•إطالق خدمة شراء الخدمة من القطاع الخاص
داخل المملكة عبر برنامج إحالتي اإللكتروني
حيث تم تحويل  1659مريض  ،تم إيجاد قبول
لعدد  1388مريض بنسبة (  ،)% 83.7وقد كانت
أسباب التحويل كالتالي :عدم توفر الطبيب
المختص  ، %87.6عدم توفر الخدمة المطلوبة
 ، %11.4عدم وجود سرير . %1

•

•االستعانة برأي اللجنة الطبية االستشارية
المختصة في أخذ رأي طبي متخصص للحاالت
الواردة من الديوان الملكي أو مكتب معالي
الوزير أو الحاالت المصعدة في برنامج إحالتي
اإللكتروني حيث تم التعامل مع  8213حالة
طبية .

وأبرزها على النحو التالي:
•

•صدور قرار إنشاء مركز اإلحاالت الطبية.

•

•اعتماد المدير العام التنفيذي لمركز اإلحاالت
الطبية مالكًا لمبادرة المركز السعودي
للمواعيد واإلحاالت الطبية ( إحدى مبادرات وزارة
الصحة للتحول الوطني 2020م).

•

•االنتهاء من وضع الخطة والميزانية لمبادرة
المركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية
لألعوام 2017م2020-م.

•

•تشكيل عدد (  )10لجان التوصية بالعالج خارج
المملكة في المستشفيات المرجعية داخل
وخارج وزارة الصحة.

•

•صدور األمر السامي بتعديل فترة عالج المريض
خارج المملكة من  3أشهر إلى شهرين.

•

•صدور األمر السامي بتعديل قواعد صرف أوامر
األركاب لمرضى العالج خارج المملكة.

•

•توقيع اتفاقية مع مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث لتوفير ما تحتاجه
وزارة الصحة من األدوية للمرضى بالداخل عوضًا
عن إحالتهم بالخارج.

•

•تدشين النسخ الجديدة من برنامجي إحالتي
( لتحويل المرضى داخل المملكة) وعالجي (
للعالج خارج المملكة) اإللكترونيين.

•

•تحديث قاعدة بيانات الخدمات الطبية المتوفرة
بالمستشفيات وإدخالها بالبرنامج اإللكتروني
حيث يتم توجيه اإلحاالت آليًا على ضوئها.
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برنامج إحالتي
اإللكتروني
إحصائيات التحويل

الخدمات الطبية العالجية

برنامج إلكتروني إلحالة المرضى بين المنشآت
الصحية المختلفة على كافة مستويات تقديم
الخدمة الطبية داخل المملكة بنا ًء على القرار
الطبي للحالة  ،ويستخدم البرنامج حاليًا أكثر من
 300مستشفى  ،وقد تم تدشين النسخة الجديدة
من برنامج إحالتي اإللكتروني 1438هـ.

حركة اإلحاالت داخل المملكة:
تمت إحالة  312420مريضًا عبر برنامج إحالتي
اإللكتروني خالل العام 1438هـ وكان موقف اإلحاالت
على النحو التالي:
	• 306140حالة تم قبولها أو االنتهاء من إجراءات
تحويلها بنسبة  %97.99من إجمالي الحاالت
المحولة بالنظام.
	• 2846حالة تم تصعيدها للمستوى األعلى
(مديرية الشؤون الصحية أو ديوان الوزارة) بنسبة
 %2.01من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.
•

• حالة واحدة طلب مرسل جديد تحت اإلجراء بنسبة
 %0من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

	• 161237طلب موعد عيادة خارجية بنسبة
 %51.61من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

شكل ( )28حركة اإلحالت داخل المملكة
306140

350000
300000

طلب مرسل جديد

طلب
مرسل
جديد تحت
اإلجراء

النسبة

مقبولة
أو إنتهت
إجراءات
التحويل

النسبة

حاالت
مصعدة

النسبة

اإلجمالي

النسبة

جدة

0

0.00

24642

99.99

2

0.01

24644

7.89

مكة
المكرمة

0

0.00

27686

99.79

58

0.21

27744

8.88

الطائف

0

0.00

16263

99.84

26

0.16

16289

5.21

األحساء

0

0.00

14481

99.68

47

0.32

14528

4.65

حفر
الباطن

0

0.00

6739

99.97

2

0.03

6741

2.16

تبوك

0

0.00

9262

99.53

44

0.47

9306

2.98

القريات

0

0.00

3015

100.00

0

0.00

3015

0.97

الحدود
الشمالية

0

0.00

9169

97.69

217

2.31

9386

3.00

الجوف

0

0.00

7733

99.50

39

0.50

7772

2.49

المدينة
المنورة

0

0.00

22299

99.94

13

0.06

22312

7.14

الرياض

0

0.00

3218

76.06

1013

23.94

4231

1.35

الشرقية

0

0.00

17321

99.97

5

0.03

17326

5.55

القصيم

0

0.00

31913

98.75

403

1.25

32316

10.34

المنطقة

حائل

0

0.00

9089

95.57

421

4.43

عسير

0

0.00

25326

97.87

552

2.13

25878

8.28

جازان

1

0.00

36449

91.94

3193

8.05

39643

12.69

100000

نجران

0

0.00

12434

99.46

67

0.54

12501

4.00

50000

بيشة

0

0.00

5719

97.13

169

2.87

5888

1.88

0

الباحة

0

0.00

13583

99.98

3

0.02

13586

4.35

150000

تم تصعيدها

جدول ( )61حركة اإلحاالت داخل المملكة

9510

200000

01
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250000
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جدول ( )62حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة

القنفذة

0

0.00

9799

99.95

5

0.05

9804

3.14

اإلجمالي

1

0.00

306140

97.99

6279

2.01

312420

100.00

كانت أسباب التحويل في البرنامج اإللكتروني كالتالي:
1.1عدم توفر التخصص المطلوب بنسبة  %40.53من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

النسبة

النسبة

النسبة

اإلجمالي

النسبة

جدة

12735

51.68

5984

24.28

3643

14.78

2282

9.26

24644

7.89

مكة
المكرمة

13721

49.46

8742

31.51

3270

11.79

2011

7.25

27744

8.88

الطائف

5826

35.77

7025

43.13

2818

17.30

620

3.81

16289

5.21

اإلحساء

6183

42.56

5693

39.19

1539

10.59

1113

7.66

14528

4.65

المنطقة

حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة:

عدم توفر
التخصص

عدم
توفر
الطبيب
المختص

عدم
توفر
سرير

عدم توفر
الجهاز
المطلوب

النسبة

حفر
الباطن

1523

22.59

3088

45.81

2096

31.09

34

0.50

6741

2.16

3.3عدم توفر الجهاز المطلوب بنسبة  %16.64من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

تبوك

2457

26.40

4729

50.82

2103

22.60

17

0.18

9306

2.98

4.4عدم وجود سرير بنسبة  %6.59من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

القريات

450

14.93

1105

36.65

1457

48.33

3

0.10

3015

0.97

الحدود
الشمالية

3010

32.07

5474

58.32

879

9.37

23

0.25

9386

3.00

الجوف

5079

65.35

1452

18.68

1230

15.83

11

0.14

7772

2.49

المدينة
المنورة

6646

29.79

8663

38.83

3311

14.84

3692

16.55

22312

7.14

الرياض

2977

70.36

627

14.82

412

9.74

215

5.08

4231

1.35

الشرقية

9302

53.69

4299

24.81

2500

14.43

1225

7.07

17326

5.55

القصيم

9883

30.58

14625

45.26

4567

14.13

3241

10.03

32316

10.34

حائل

3499

36.79

4462

46.92

1239

13.03

310

3.26

9510

3.04

عسير

6529

25.23

11091

42.86

6518

25.19

1740

6.72

25878

8.28

جازان

22725

57.32

9357

23.60

4305

10.86

3256

8.21

39643

12.69

نجران

4938

39.50

4668

37.34

2740

21.92

155

1.24

12501

4.00

بيشة

699

11.87

3292

55.91

1880

31.93

17

0.29

5888

1.88

الباحة

3290

24.22

7352

54.11

2806

20.65

138

1.02

13586

4.35

القنفذة

5149

52.52

1500

15.30

2677

27.31

478

4.88

9804

3.14

اإلجمالي

126621

40.53

113228

36.24

51990

16.64

20581

6.59

312420

100.00

2.2عدم توفر الطبيب المختص بنسبة  %36.24من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

شكل ( )29حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة

عدم توفر الخدمة
المطلوبة

عدم توفر الطبيب
المختص

عدم وجود سرير

عدم توفر الجهاز
المطلوب

6.59
16.64

40.53

36.24

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

174

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

175

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )63حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة

حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة:
 143951.1حالة إنقاذ حياة بنسبة  %4.61من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

إنقاذ
حياة

النسبة

طارئة

النسبة

منومة

النسبة

عيادة
خارجية

النسبة

اإلجمالي

النسبة

جدة

1178

4.78

7781

31.57

3628

14.72

12057

48.92

24644

7.89

مكة
المكرمة

1414

5.10

8269

29.80

5422

19.54

12639

45.56

27744

8.88

الطائف

536

3.29

3145

19.31

4225

25.94

8383

51.46

16289

5.21

األحساء

647

4.45

5645

38.86

3557

24.48

4679

32.21

14528

4.65

حفر
الباطن

95

1.41

1684

24.98

1772

26.29

3190

47.32

6741

2.16

حاالت طارئة

عيادات خارجية

تبوك

524

5.63

1616

17.37

1540

16.55

5626

60.46

9306

2.98

انقاذ حياة

عيادات منومة

القريات

37

1.23

1372

45.51

245

8.13

1361

45.14

3015

0.97

الحدود
الشمالية

103

1.10

2915

31.06

1745

18.59

4623

49.25

9386

3.00

الجوف

47

0.60

1793

23.07

1160

14.93

4772

61.40

7772

2.49

المدينة
المنورة

1315

5.89

11651

52.22

3401

15.24

5945

26.64

22312

7.14

الرياض

329

7.78

1158

27.37

404

9.55

2340

55.31

4231

1.35

الشرقية

968

5.59

3498

20.19

1662

9.59

11198

64.63

17326

5.55

القصيم

730

2.26

9321

28.84

3767

11.66

18498

57.24

32316

10.34

حائل

108

1.14

755

7.94

1714

18.02

6933

72.90

9510

3.04

عسير

2209

8.54

6670

25.77

3032

11.72

13967

53.97

25878

8.28

جازان

1369

3.45

13346

33.67

2468

6.23

22460

56.66

39643

12.69

نجران

432

3.46

3407

27.25

1488

11.90

7174

57.39

12501

4.00

بيشة

525

8.92

1085

18.43

1341

22.78

2937

49.88

5888

1.88

الباحة

963

7.09

3903

28.73

1569

11.55

7151

52.64

13586

4.35

القنفذة

866

8.83

3045

31.06

589

6.01

5304

54.10

9804

3.14

اإلجمالي

14395

4.61

92059

29.47

44729

14.32

161237

51.61

312420

100.00

المنطقة

 920592.2حالة طارئة بنسبة  %29.47من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.
 447293.3حالة منومة بنسبة  %14.32من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.
 1612374.4طلب موعد عيادة خارجية بنسبة  %51.61من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.

شكل ( )30حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة

4.60%
29.47%

51.61%

14.32%
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

نسبة التحويل إلى خارج المنطقة عبر برنامج إحالتي
اإللكتروني لعام 1438هـ

التقرير السنوي لوزارة الصحة

إحصائيات التحويل للقطاع
الخاص عبر برنامج إحالتي
اإللكتروني:

رسم بياني ( )31التحويل خارج المناطق عبر إحالتي
100
75
50
25
0
الجوف

القنفذة

القريات

بيشة

حفر الباطن

تبوك

الحدود الشمالية

األحساء

نجران

الطائف

حائل

الباحة

جدة

مكة المكرمة

القصيم

الشرقية

عسير

المدينة المنورة

جازان

الرياض

خارج المنطقة

الخدمات الطبية العالجية

داخل المنطقة

حركة اإلحاالت داخل المملكة:
•تمت إحالة  1659مريضًا إلى القطاع الخاص عبر
برنامج إحالتي اإللكتروني خالل العام 1438هـ
وكانت أسباب إحالتهم على النحو التالي:

	• 107مريضًا بسبب عدم توفر الجهاز المطلوب
بنسبة  %11.4من إجمالي الحاالت المحولة
بالنظام.

•

	• 821مريضًا بسبب عدم توفر الطبيب المختص
بنسبة  %87.6من إجمالي الحاالت المحولة
بالنظام.

•

•مرضى بسبب عدم وجود سرير بنسبة  % 1من
إجمالي لحاالت المحولة بالنظام

رسم بياني ( )33اسباب التحويل للقطاع
الخاص

شكل ( )34الحاالت المحولة للقطاع الخاص %
الحاالت المقبولة والغير مقبولة

شكل ( )32نسبة التحويل إلى خارج المنطقة
عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1438هـ

821

1000
16.3

800
600
400

اقل من 20%
20-30%
09

اكثر من 30%

عدم توفر
سرير

200

107
عدم توفر
الجهاز
المطلوب

عدم توفر
الطبيب
المختص

0
83.7

المقبوله
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غير المقبوله
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

12
برنامج
إدارة األسرة
اإللكتروني

برنامج إلكتروني إلدارة األسرة في مستشفيات
المملكة للحصول على المعلومة الدقيقة واآلنية
عن وضع األسرة في المستشفيات ،حيث يقدم
البرنامج مجموعة من التقارير اإلحصائية عن األسرة
والمرضى في مستشفيات المملكة.

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم المؤشرات اإلحصائية لعام 2017م لألسرة
رسم بياني ( )35الطاقة االستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة والمدن الطبية
58944

60000

54642

50000

38662

41971

40000

تقارير وإحصائيات خاصة باألسرة منها:
•

•إحصائيات شهرية عن األسرة وعددها.

•

•قائمة األسرة وتوزيعها حسب األقسام.

•

•عدد األسرة المغلقة مؤقتًا.

•

•نسبة إشغال األسرة.

•

•نسبة إشغال األسرة في أقسام العناية المركزة.

•

•سجل حاالت األسرة.

30000
20000

16973

15980

4302
993

اإلجمالي

3309

0

المدن الطبية
األسرة المتاحة

10000

مستشفيات
وزارة الصحة
الطاقة اإلستيعابية

األسرة اليومية

رسم بياني ( )36الطاقة التشغيلية لمستشفيات وزارة الصحة بجميع المناطق والمحافظات
9000
8000

تقارير خاصة بالمرضى منها:

7000

•

•تقارير عن دخول وخروج المرضى.

6000

•

•عدد المرضى المنتظرين للدخول من قسم
الطوارئ.

•

•عدد المرضى الذين تجاوزوا تاريخ الخروج المتوقع.

•

•عدد المرضى الذين تم إعطائهم أمر دخول ولم
يتم تنويمهم.

•

•نسبة معدل انتظار المرضى.

5000
4000
3000
2000
1000
0
نجران

عسير

حفر الباطن

حائل

جازان

تبوك

بيشة

القصيم

القريات

الحدود الشمالية

الجوف

الباحة

االحساء

الشرقية

القنفذة

الطائف

جدة

المدينة المنورة

مكة المكرمة
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الرياض

األسرة المتاحة

األسرة اليومية

الطاقة اإلستيعابية
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

مستشفيات وزارة الصحة

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

السعة السريرية :

رسم بياني ( )37الطاقة التشغيلية لمستشفيات المدن الطبية

رسم بياني ( )38عدد األسرة المغلقة والفاعلة

شكل (  )39أسباب األسرة المغلقة

األسرة المتاحة

5000

0
األسرة المغلقة

جدول ( )64نسبة اإلشغال /معدل دوران السرير /نسبة األسرة المغلقة لألسرة المتاحة) حسب نوع
المستشفيات
النوع

نسبة اإلشغال

معدل دوران السرير

36%

3.1

25.4%

مستشفيات  100سرير وأكثر

66.4%

4.4

21.5%

المدن الطبية

79.7%

2.8

13.9%

المستشفيات النفسية

71%

0.8

17.2%

مراكز القلب

68%

4.2

12.2%

76.1%

6.1

17.7%

60%

4

21.2%

مستشفيات  50سرير

مستشفيات الوالدة واألطفال
المملكة

األسرة الفاعلة

0

الطاقة التشغيلية

نسبة األسرة المغلقة لألسرة
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35.3

10000

200

األسرة اليومية

46.1

15000

400

مدينة الملك
عبد اهلل بمكة
المكرمة

6

20000

600

مدينة الملك فهد
التخصصي-الدمام

8.

25000

800

مدينة الملك خالد
التخصصي للعيون

1
6.

30000

1000

مدينة الملك فهد
الطبية بالرياض

2.6

35000

1200

مدينة الملك
سعود الطبية

1.3

1400

قوى عاملة

ترميم وصيانة

عدم توفر
إعتماد مالي

تحويل إلى
سرير مؤقت

غير موجود
فعليًا
إجراءات عزل

13
الهيئات الطبية
والملحقيات
الصحية

جدول ( )65عدد المرضى الذين تم عالجهم في
الخارج خالل عام 2017م
الدولة

عدد المرضى

أمريكا

1307

بريطانيا

236

ألمانيا

766

الصين

92

اإلجمالي

182

2401
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )66عدد المرضى حسب الجنس للعام
2017م.

رسم بياني ( )40عدد المرضى الذين تم عالجهم
بالخارج للعام2017م.
1400

الدولة

ذكر

أنثى

1000

أمريكا

690

617

1307

800

بريطانيا

105

131

236

600

ألمانيا

425

341

766

400

الصين

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

1220

1089

2309

1200

200
الصين

المانيا

بريطانيا

اإلجمالي

0

أمريكا

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )68عدد المرضى حسب التخصص الطبي
التخصص الطبي

اإلجمالي

جدول ( )67عدد المرضى حسب الفئة العمرية

الخدمات الطبية العالجية

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

الصين

اإلجمالي

أمراض قلب

47

8

12

0

67

أمراض باطنية

90

34

55

0

179

غدد

0

1

2

0

3

أمراض دم

27

10

18

0

55

أورام

696

57

367

0

1120

أعصاب  /تأهيل

4

13

83

0

100

أطفال

46

12

11

0

69

أمراض نفسية

0

1

0

0

1

أمراض جلدية

15

1

1

0

17

أنف وأذن

1

3

7

0

11

نساء وتوليد

4

4

1

0

9

أمراض العيون

12

3

8

0

23

50

15

99

0

164

6

8

0

86

27

0

95

0

11
30

الفئة العمرية

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اإلجمالي

من  14 - 0سنة

284

79

122

485

جراحة عظام

من  29 - 15سنة

232

55

157

444

جراحة عامة

72

من  49 - 30سنة

363

51

226

640

جراحة أعصاب

57

11

من  50سنة فما فوق

428

51

261

740

جراحة العمود الفقري

0

0

11

اإلجمالي

1307

236

766

2309

جراحة تجميل

0

5

25

0

حروق

4

1

13

0

18

مسالك بولية

1

11

7

0

19

أوعية دموية

8

0

3

0

11

زراعة كلى

12

0

1

69

82

زراعة كبد

62

1

2

23

88

زراعة قلب/رئة

53

0

0

0

53

زراعة نخاع

30

39

5

0

74

زراعة أمعاء

16

0

0

0

16

اإلجمالي

1307

236

766

92

2401

شكل ( )41عدد المرضى حسب الجنس

 0-14سنة

ذكر
أنثى

شكل ( )42عدد المرضى حسب الفئة العمرية

21%

 15-29سنة
53%

 30-49سنة
47%

 50سنة فما
فوق

32%
19%
28%
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )43إجمالي المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب التخصص الطبي

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم في الخارج حسب التخصصات الطبية:
•

•تخصص األورام.

زراعة نخاع

•

•األمراض الباطنية.

زراعة قلب /رئة

•

•جراحة العظام.

زراعة أمعاء

زراعة كبد
زراعة كلى

رسم بياني ( )44عدد المرضى حسب مدة المكوث في الخارج

أوعية دموية
مسالك بولية

600

514

حروق

500

جراحة تجميل

400

جراحة العمود الفقري

300

جراحة أعصاب

206

190

جراحة عامة

223

60

جراحة عظام
أمراض عيون

123

102

91
شهرين او اقل

207

19

من  2-4شهور

82

من  4-6اشهر
ألمانيا

نساء وتوليد

200

بريطانيا

132

24

42

 6-12شهر

مازال تحت العالج

100
0

أمريكا

أنف وأذن وحنجرة
أمراض جلدية

جدول ( )69عدد المرضى حسب نوع قرار العالج

أمراض نفسية
أطفال

شكل ( )45عدد المرضى حسب قرار العالج

قرار العالج

أمريكا

بريطانيا

أمر سامي

1009

120

قرار هيئة طبية
عليا

298

116

أمر سامي

قرار العالج

المانيا

الصين

أمراض باطنية

أمر سامي

618

29

أمراض قلب

قرار هـ ط ع

148

63

الجمالي

1776

625

أعصاب /تأهيل
أورام

قرار هـ ط ع

أمراض دم
غدد

0

200

400

600

800

1000
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )47متوسط التكلفة العالجية للمريض:

جدول ( )70عدد الوفيات

متوسط التكلفة العالجية للمريض باألف (ريال السعودي)

عدد
النسبة المئوية للوفيات من العدد اإلجمالي
للمرضى الذين تم عالجهم بالدولة

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

اإلجمالي

45

7

16

68

% 3.44

% 2.97

2.08

% 2.94

1800
1600

1554

1400
1200
1000

813٫1

800

جدول ( )71إجمالي التكلفة العالجية للمرضى (بالريال السعودي)
الدولة
التكلفةبالريال
السعودي

600

392٫4

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

الصين

اإلجمالي

2٬032٬266٬314٫63

85٬426٬938٫91

300٬614٬421٫37

74،805،200

2٬493٬112٬874٫91

361٫9

400
200
0

الصين

رسم بياني ( )46إجمالي التكلفة العالجية بالخارج

برطانيا

ألمانيا

أمريكا

جدول ( )73إجمالي تكلفة النفقات النثرية للمرضى والمرافقين

إجمالي التكلفة العالجية بالريال السعودي
 2،032،266،314،63رس

2.500.000.000.00
2.000.000.000.00

الدولة
التكلفةبالريال السعودي

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

المجموع

324٬387٬601٫88

28٬768٬586٫78

69٬129٬732٫68

422٬285٬921٫34

1،500،000،000،00
1،000،000،000،00
 300،614،421،37ر.س

الصين

500،000،000،00

 85،426،938،91رس

 74،805،200،00ر.س

رسم بياني ( )48إجمالي تكلفة النثريات لمرضى العالج في الخارج ومرافقيهم حسب دولة العالج للعام 2017م

0.00
برطانيا

ألمانيا

324،387،601،88

أمريكا

350،0000،000٫00
300،0000،000٫00
250،000،000٫00
200،000،000٫00

جدول ( )72متوسط التكلفة العالجية للمريض
الدولة
التكلفةبالريال
السعودي

150،000،000٫00

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

الصين

متوسط التكلفة العام

1٬554٬909٫19

361٬978٫55

392.447.421.37

813.100

1.038.364.38

100،000،000٫00

69،129،732٫68

50،000،000٫00

28،768،586٫78

0
ألمانيا
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برطانيا

أمريكا
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الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )74متوسط تكلفة النفقات النثرية لكل مريض (شامل المرافق)
الدولة
متوسط التكلفة

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )77عدد األوامر السامية الكريمة للعالج في الخارج عام 1438هـ

أمريكا

بريطانيا

ألمانيا

المتوسط العام

248،192.51

121،900.79

90،247.69

917،332.85

األوامر السامية الكريمة (الديوان الملكي)

العدد

النسبة

عدد المنفذ

1912

% 66.3

غير منفذ

971

% 33.7

اإلجمالي

2883

جدول ( )75المرضى الذين صدر لهم قرار من الهيئة الطبية العليا بالعودة وتعذر عودتهم
المرضى الذين صدر لهم قرار الهيئة الطبة العليا بالعودة وتعذر عودتهم
المرضى الذين سافروا بأمر سامي
الدولة

المرضى الذين سافروا بقرار هيئة طبية عليا

عدد

تكلفة (ريال
سعودي)

عدد

تكلفة (ريال
سعودي)

أمريكا

38

ر.س. 32٬696٬437٫50

8

ر.س12٬965٬025٫00 .

بريطانيا

0

0

3

ر.س5٬087٬889٫00 .

ألمانيا

26

ر.س. 13٬533٬665٫67

10

ر.س. 6٬447٬644٫71

المجموع

64

ر.س. 46٬230٬103٫17

21

ر.س24٬500٬558٫71 .

جدول ( )78عدد قرارات الهيئة الطبية العليا عام 1438هـ
إجمالي عدد القرارات الصادرة

6369

عدد قرارات العالج بالخارج أو تمديد العالج

1748

تمديد

1329

أول مرة

419

جدول ( )76المرضى الذين سافروا بأمر سامي  /المرضى الذين سافروا بقرار هيئة طبية عليا
المرضى الذين صدر لهم قرار الهيئة الطبة العليا بالعودة وتعذر عودتهم
المرضى الذين سافروا بأمر سامي

المرضى الذين سافروا بقرار هيئة
طبية عليا
مجموع التكلفة

الدولة
عدد

تكلفة (ريال
سعودي)

عدد

أمريكا

54

228،754،340

29

146،058،884

بريطانيا

1

4،840،727

2

9،170،892

14،011،619

ألمانيا

40

25،569،542

28

20،151،050

45،720،592

175،380،826

434،545،435

المجموع

259،164،609

تكلفة (ريال
سعودي)
374،813،224
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جدول ( )79عدد الحاالت المحولة من الهيئات الطبية للمستشفيات التخصصية داخل المملكة حسب
التشخيص عام 1438هـ

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

مالحظة  /لم يتم ارسال البيانات الكاملة من الهيئات الطبية (الهيئة الطبية العامة بتبوك ،الهيئة الطبية العامة بالدمام،
الهيئة الطبية العامة بالرياض) حتى اللحظة من اعداد هذا التقرير

الهيئات العامة

قلب

أنف
وأذن

نساء
وتوليد
وعقم

أمراض
دم

أورام
صلبة

أورام
دم

أمراض
عصبية

باطنية
وأفال

عيون

عظام

نفسية

جراحة
عامة

جراحة
تجميل

جراحة
أعصاب

أهيل
طبي

زراعة
كلى

زراعة
كبد

زراعة
نخاع

زراعة
قلب
ورئة

أمراض
بولية

دموية

المجموع

1

الهيئة الطبية العامة
بالقصيم

171

30

29

40

391

7

84

144

278

163

15

19

8

42

231

175

7

6

22

25

0

1887

2

الهيئة الطبية العامة
بالباحة

288

75

74

27

120

21

112

105

357

71

3

83

13

47

8

35

7

2

0

15

8

1471

3

الهيئة الطبية العامة
بحائل

560

105

140

68

686

53

238

838

597

323

13

116

39

128

103

168

34

18

3

144

45

4419

4

الهيئة الطبية العامة
بجازان

770

101

200

30

423

30

323

275

612

388

6

296

132

178

70

53

25

2

1

152

5

072

5

الهيئة الطبية بحفر
الباطن

537

235

41

89

372

43

114

263

515

162

3

185

30

53

127

56

20

2

0

246

16

3109

6

الهيئة الطبية العامة
ببيشة

835

146

119

31

180

31

42

738

826

343

16

254

56

65

139

154

75

12

1

97

13

4173

7

الهيئة الطبية العامة
بنجران

618

354

226

171

459

171

221

593

1733

575

94

339

37

337

179

99

27

17

0

132

82

6464

8

الهيئة الطبية العامة بجده

169

22

128

69

473

27

79

1110

730

194

17

60

16

58

251

55

90

15

13

33

18

3627

9

الهيئة الطبية العامة
بعسير

1471

210

330

835

968

668

1280

1834

2178

1493

60

1912

188

218

75

316

260

65

0

248

260

14869

10

الهيئة الطبية العامة
بالجوف

422

43

110

11

118

0

35

243

453

370

8

106

64

116

53

63

63

0

0

83

15

2376

11

الهيئة الطبية العامة
باألحساء

428

179

866

83

870

223

298

568

1528

153

36

283

42

207

143

116

22

10

2

383

38

6478

12

الهيئة الطبية العامة
بالحدود الشمالية

183

88

68

23

160

23

109

738

325

157

10

97

55

10

47

6

2

0

0

69

21

2191

13

الهيئة الطبية العامة
بالمدينة المنورة

161

62

297

78

666

76

129

187

735

134

6

59

19

66

187

81

41

3

2

62

232

3283

14

الهيئة الطبية العامة
بالقريات

237

111

49

25

54

18

50

274

127

270

0

155

43

153

15

20

0

0

0

49

54

1704

15

الطائف الهيئة الطبية
العامة بالطائف

233

22

71

49

275

63

66

385

769

112

0

42

35

65

89

0

0

0

44

32

2352

16

الهيئة الطبية العامة
بتبوك

17

الهيئة الطبية العامة
بالدمام

18

الهيئة الطبية العامة
بالرياض
اإلجمالي

0

7083

1783

2748

1629

6215

1454

3180

8295

11763

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

4908

192

287

4006

777

1743

1717

1397

673

152

44

1782

839
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مبادرات الوزارة في مجال اإلحاالت الطبية المعتمدة
للعام 1439/1438هـ (2017م)

م

أهم المبادرات
للعام المالي
1438/1439هـ
(2017م)

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام
المالي
1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق من
المبادرة للعام
المالي
1438/1439هـ
(2017م)

صدور قرار إنشاء المركز.

صدور قرار بإنشاء مركز
اإلحاالت الطبية وذلك بضم
اإلدارة العامة للهيئات
والملحقيات الصحية
وبرنامج إحالتي وبرنامج
األسرة وقسم أهلية
العالج باإلدارة العامة
للمستشفيات وقسم
اإلخالء الطبي الخارجي.

تم صدور قرار بإنشاء
مركز اإلحاالت الطبية

نشاء مركز
اإلحاالت الطبية

وضع الميزانية
لمركز اإلحاالت
الطبية

حوكمة مركز
اإلحاالت الطبية
وتحديد األدوار
والمسؤوليات

التقرير السنوي لوزارة الصحة

م

نسبة المتحقق
للمبادرة خالل
للعام المالي
1438/1439هـ
(2017م)

تطوير مسارات
اإلحاالت داخل
وخارج المملكة

% 100

اختيار المقر

اختيار مقر يسع جميع
موظفي المركز

تم النقل إلى المقر
الجديد

% 100

اعتماد الهيكل
التنظيمي

اعتماد هيكل تنظيمي
لمركز اإلحاالت الطبية

تم اعتماد الهيكل

% 100

وضع ميزانية المركز
لمدة  3سنوات

وضع ميزانية المركز
لمدة  3سنوات

تم االنتهاء من وضع
الميزانية ورفعت لالعتماد

% 100

وضع مسودة أولية لألدوار
والمسؤوليات

وضع مسودة أولية لألدوار
والمسؤوليات لمركز
اإلحاالت الطبية ومبادرة
المركز السعودي
للمواعيد واإلحاالت الطبية

تم االنتهاء من وضع
المسودة

% 100

دراسة الوضع الراهن

دراسة الوضع الراهن
لإلحاالت الطبية داخل
وخارج المملكة

تم االنتهاء من الدراسة

% 100

وضع أطر ومبادئ حوكمة
مركز اإلحاالت الطبية

وضع أطر ومبادئ
حوكمة وضع اإلطار العام
لحوكمة مركز اإلحاالت
العام

تم وضع اإلطار العام
لحوكمة مركز اإلحاالت
العام

% 100

تقليل معدل بقاء المريض
خارج المملكة

صدور أمر سامي بتقليل
معدة بقاء المريض خارج
المملكة

تم صدور األمر السامي

% 100

تعديل قواعد صرف أوامر
األركاب لمرضى العالج
بالخارج

صدور أمر سامي بتعديل
قواعد صرف أوامر األركاب
لمرضى العالج بالخارج

تم صدور األمر السامي

% 100

أهم المبادرات
للعام المالي
1438/1439هـ
(2017م)

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام
المالي 1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق
من المبادرة
للعام المالي
1438/1439هـ
(2017م)

تشكيل لجان العالج
بالخارج في المستشفيات
المرجعية بوزارة الصحة

تشكيل عدد  5لجان العالج
بالخارج في المستشفيات
المرجعية خارج وزارة
الصحة

تم تشكيل عدد 5
لجان للعالج بالخارج في
المستشفيات المرجعية
بوزارة الصحة

% 100

تشكيل لجان العالج
بالخارج في المستشفيات
المرجعية خارج وزارة
الصحة

تشكيل عدد  5لجان العالج
بالخارج في المستشفيات
المرجعية خارج وزارة
الصحة

تم تشكيل عدد  5للعالج
بالخارج في المستشفيات
المرجعية خارج وزارة
الصحة

% 100

وضع آلية لتوفير ما
تحتاجه وزارة الصحة من
األدوية غير المسجلة
في السوق السعودي
للمرضى بالداخل عوضًا
عن إحالتهم للخارج

توقيع اتفاقية مع
مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث
لتوفير ما تحتاجه وزارة
الصحة من األدوية غير
المسجلة في السوق
السعودي للمرضى
بالداخل عوضًا عن إحالتهم
للخارج

تم توقيع اتفاقية مع
مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث
لتوفير ما تحتاجه وزارة
الصحة من األدوية غير
المسجلة في السوق
السعودي للمرضى
بالداخل عوضًا عن إحالتهم
للخارج

اعتماد سياسات وإجراءات
عمل مركز اإلحاالت الطبية

وضع اإلطار العام
لحوكمة سياسات مركز
اإلحاالت الطبية

تم وضع اإلطار العام
لحوكمة سياسات مركز
اإلحاالت الطبية

حضور ورشة إعداد
السياسات وإجراءات
العمل بالتنسيق مع اإلدارة
العامة للجودة وسالمة
المرضى

تم حضور ورشة إعداد
السياسات وإجراءات
العمل بالتنسيق مع اإلدارة
العامة للجودة وسالمة
المرضى

وضع اإلطار العام
للحوكمة اإلكلينيكية
لإلحاالت الطبية

تم االنتهاء من وضع
اإلطار العام للحوكمة
اإلكلينيكية لإلحاالت
الطبية

إنشاء موقع إلكتروني
لمركز اإلحاالت الطبية

االتفاق مع شركة إلنشاء
الموقع اإللكتروني
وتحديد المتطلبات

تم االتفاق مع شركة
إلنشاء الموقع اإللكتروني
وتحديد المتطلبات

إنشاء بوابة إلكترونية
لمعامالت مركز اإلحاالت
الطبية

االتفاق مع شركة إلنشاء
البوابة اإللكترونية وتحديد
المتطلبات

تم االتفاق مع شركة
إلنشاء البوابة اإللكترونية
وتحديد المتطلبات

حوكمة
سياسات
وإجراءات عمل
مركز اإلحاالت
الطبية
الحوكمة اإلكلينيكية
لإلحاالت الطبية
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نسبة المتحقق
للمبادرة خالل للعام
المالي 1438/1439هـ
(2017م)

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100
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م

النظام
اإللكتروني
الموحد لإلحاالت
الطبية

الخدمات الطبية العالجية

أهم المبادرات
للعام المالي
1438/1439هـ
(2017م)

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام
المالي
1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق من
المبادرة للعام
المالي
1438/1439هـ
(2017م)

التكامل بين نظامي
إحالتي وعالجي
اإللكتروني

وضع وثيقة بمتطلبات
التكامل بين نظامي
إحالتي وعالجي
اإللكتروني

تدشين النسخ الجديدة من
برنامجي إحالتي وعالجي
اإللكترونيين
تم تحديد سيناريوهات
التكامل بين نظامي
إحالتي وعالجي
اإللكتروني ومناقشتها
مع اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات

50%

حوكمة إحاالت إنقاذ
حياة مريض أو عضو من
أعضاءه "."Criticall

وضع وثيقة بالمسار
المقترح لحاالت إنقاذ
الحياة بالتنسيق مع
مشروع تطوير أقسام
الطوارئ واإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

تم االتفاق على اإلطار
العام لمسار حاالت إنقاذ
الحياة ويجري حاليًا تجربة
هذا المسار

% 100

تحديث مسارات اإلحاالت
الطبية بين مختلف
مستشفيات وزارة
الصحة في جميع مناطق
المملكة

تصنيف مستشفيات
وزارة الصحة في جميع
مناطق المملكة وتحديث
قائمة التخصصات الصحية
وإدراجها في برنامج
إحالتي اإللكتروني

تم تصنيف المستشفيات
إلى  4مستويات بنا ًء
على توفر الخدمة والبعد
الجغرافي وتصنيف
المستشفى وقدرته
على استقبال حاالت إنقاذ
الحياة.

% 100

تم إدراج التخصصات
الصحية لمستشفيات
وزارة الصحة في البرنامج.

% 100

تحديد مسارات اإلحاالت
الطبية مع مستشفيات
القطاعات الحكومية
الصحية األخرى في
المملكة

تحديد بعض التخصصات
الطبية الدقيقة التي
ال تتوفر بمستشفيات
وزارة الصحة التي يمكن
التحويل لها لهذه
المستشفيات

تم االتفاق مع بعض
مستشفيات هذه
القطاعات ويتم التحويل
لها عبر برنامج إحالتي
اإللكتروني في بعض
التخصصات مثل جراحة
قلب أطفال وقلب كبار.

% 100

تحديد مسارات اإلحاالت
الطبية إلى القطاع
الصحي الخاص

إضافة شركة التدقيق
المالي واإلكلينيكي
التي تم التعاقد معها
لشراء الخدمة نت القطاع
الخاص في برنامج إحالتي
اإللكتروني

تم إضافة صالحية لشركة
قلوب ميد في البرنامج
حيث يتم حاليًا تحويل
الحاالت التي يتم طلب
التحويل لها للقطاع
الخاص عن طريقها

% 100

التقرير السنوي لوزارة الصحة

نسبة المتحقق
للمبادرة خالل للعام
المالي 1438/1439هـ
(2017م)

التدريب
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تزويد إدارات الوزارة
المختلفة بالتقارير
اإلحصائية األسبوعية
والشهرية عن حركة
المرضى المحولين في
المملكة

يتم تزويد اإلدارة العامة
للجودة واإلدارة العامة
لشراء الخدمة والطبيب
الزائر وغيرها من اإلدارات
بالتقارير الدورية عن حركة
المرضى المحولين في
المملكة

إعداد التقرير السنوي
عن حركة اإلحاالت في
المملكة

إصدار التقرير السنوي عن
حركة المرضى المحولين
في المملكة

االنتهاء من إعداد مسودة
التقرير السنوي

إعداد مؤشرات قياس
لمبادرة المركز السعودي
للمواعيد واإلحاالت الطبية

وضع مؤشرات قياس
لمبادرة المركز السعودي
للمواعيد واإلحاالت الطبية

االنتهاء من وضع
المؤشرات بالتنسيق
مع اإلدارة العامة للجودة
وسالمة المرضى

% 100

ورشة عمل تدريبية على
إدارة الحاالت

تنفيذ ورشة عمل تدريبية
على إدارة الحاالت

تم تنفيذ الورشة

% 100

إعداد الخطة التدريبية
لمركز اإلحاالت الطبية
للعام 1439هـ 2018/م

إعداد الخطة التدريبية
لمركز اإلحاالت الطبية
للعام 1439هـ 2018/م

تم االنتهاء من إعداد
الخطة التدريبية المقترحة
لمركز اإلحاالت الطبية
للعام 1439هـ2018/م
وتسليمها لإلدارة العامة
للتدريب

% 100

إعداد التقارير األسبوعية
والشهرية عن حركة
اإلحاالت في المملكة
إعداد التقارير
الدورية عن حركة
اإلحاالت الطبية

الخدمات الطبية العالجية

% 100

% 100
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مبادرات الوزارة في مجال الطوارئ والنقل اإلسعافي
للعام 1439/1438هـ (2017م)
م

أهم المبادرات
للعام المالي
2017( 1438/1439م)

المستهدف لتحقيقه
للمبادرة للعام
المالي
2017( 1438/1439م)

المتحقق من
المبادرة للعام
المالي
2017( 1438/1439م)

1

إنشاء فريق االستجابة
للطوارئ الصحية في
ديوان الوزارة.

إنشاء الفريق بنسبة
100%

تم إنجازه

100%

2

معدالت التشغيل
لسيارات اإلسعاف (عمل
برنامج لرصد تحركات
سيارات اإلسعاف)

عمل جزء من البرنامج
بنسبة 30%

تم إنجازه

100%

3

إنشاء نموذج حصر مخاطر
المناطق.

إنشاء نموذج بنسبة
100%

تم إنجازه

100%

4

عمل وصف وظيفي
للمسعفين.

عمل وصف وظيفي
بنسبة 100%

تم إنجازه

100%

5

إنشاء نموذج سجل
الكوارث واألحداث.

إنشاء نموذج بنسبة
100%

تم إنجازه

100%

6

توحيد الهيكل التنظيمي
إلدارات طوارئ المناطق.

عمل هيكل تنظيمي
موحد بنسبة 100%

تم إنجازه

100%

7

عمل مستويات وآليات
التصعيد.

عمل بروتوكول ونموذج
بنسبة 100%

تم إنجازه

100%

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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نسبة المتحقق إلى
المستهدف للمبادرة
للعام المالي 1438
2017( 1439/م)

الرعاية
الصيدالنية

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى الوصول إلى تقديم الرعاية
الصيدالنية اآلمنة بيسر وسهولة وشمولية متكاملة
مع األطراف األخرى وفي التوقيت المالئم ،مع ترشيد
التكلفة والمحافظة على تطبيق المعايير المحلية
والعالمية.
وقد وضعت الوزارة أهم مؤشرات أداء في مجال
الرعاية الصيدلية وهي :
 /نسبة االلتزام
نسبة توفر األدوية اإلسعافيه
بالبروتوكوالت العالجية (برنامج االستخدام األمثل
للمضادات الحيوية)  /عدد المكالمات المستقبلة
للمركز الوطني لمعلومات األدوية في خدمة / 937
تدريب عدد  2000ممارس في السالمة الدوائية.

أهم االنجازات خالل العام 2017م :
•

•تم توفير األدوية اإلسعافية بنسبة بلغت %100
من المستهدف.

•

•بلغ عدد المكالمات المستقبلة لمركز خدمات
األدوية  )7438( -937مكالمة .

•

•بلغت نسبة االلتزام بالبروتوكوالت العالجية
. %1 0 0

8

مشروع الفريق الوطني
للدعم للكوارث.

تدريب  800ممارس صحي

تم تدريب  300ممارس
صحي

37.5%

•

• تنفيذ دورات في السالمة الدوائية لعدد () 3243
ممارس بنسبة بلغت . %162

9

معايير االستجابة
للطوارئ والكوارث في
مطارات المملكة.

توقيع اتفاقية مع هيئة
الطيران بنسبة 100%

تم إنجازه جزئيا بنسبة
80%

80%

•

•تم زيادة المقرات التدريبية لزمالة الصيدلة
السريرية بعدد  3مقرات.

10

إنشاء مركز إدارة األزمات
والكوارث.

إنشاء  80%من المراكز

تم إنجازه جزئيا بنسبة
60%

75%

•

•بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية  110دورات
لعدد  4992متدرب

•

• (صيادلة ،أطباء ،تمريض).

•

•تنفيذ عدد  10زيارات حقلية في مجال الرعاية
الصيدالنية.
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•

•تمت المشاركة في األيام العالمية الصحية.

•

• تمت المشاركة في لجنة القوى العاملة في
الحج.

الخدمات الطبية العالجية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )80أهم مؤشرات األداء في مجال برنامج التغذية

توفير األدوية اإلسعافية بنسبة
.%100

أهم مؤشرات األداء
•

بلغت نسبة االلتزام بالبروتوكوالت
العالجية .%100

•

بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية
 110دورة وبلغ عدد المتدربين
. 4992

•
•
•

(صيادلة ،أطباء ،تمريض).

15
التغذية

•نسبة عدد مستحقي الوجبات الغذائية المقدمة بمستشفيات وزارة
الصحة(مرضى/ممرضات/مناوبين /مرافقين) المطابقة للشروط
والمواصفات والجودة
•نسبة الرضا للوجبات المقدمة( للمرضى و التمريض)
بالمستشفيات.
•عدد الوجبات المقدمة للمرضى وباقي مستفيدي الخدمة
(التمريض/المناوبين ،المرافقين) بالمستشفيات.
•نسبة حداثة مواقع إعداد الوجبات الغذائية بالمستشفيات ومدى
مالئمتها لنظام الهاسب (.)HACCP
•نسبة افتتاح عيادات التغذية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية
األولية المرجعية التي تساهم في الحد من مضاعفات األمراض ذات
العالقة بالتغذية.

ما تم إنجازه خالل العام المالي
1439/1438هـ ( 2017م):
تقوم وزارة الصحة في إطار مهامها ومسؤولياتها
بالمتابعة وتكثيف الرقابة بهدف االلتزام بتطبيق
التغذية في المنشآت الصحية وفق معايير وجودة
عالية ووضع الدالئل اإلرشادية للتغذية الصحية
للمجتمع لتعديل نمط السلوك الغذائي والحد من
أمراض سوء التغذية بهدف تحقيق رعاية شاملة
ومتكاملة للتغذية تسهم في حماية وتعزيز الصحة
بمهنية عالية ومتميزة.

فتح وتفعيل عيادة التغذية بعدد
13مستشفي بوزارة الصحة
بنسبة بلغت .%100
فتح وتفعيل عدد  46عيادات تغذية
بمراكز الرعاية الصحية األولية
المرجعية بنسبة بلغت .%80
بلغت نسبة رضا مستحقي
الوجبات الغذائية من ( المرضى
والتمريض).%91
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•

•تم فتح وتفعيل عيادة التغذية بعدد
13مستشفى بوزارة الصحة بنسبة بلغت
.%100

•

•فتح وتفعيل عدد  46عيادة تغذية بمراكز الرعاية
الصحية األولية المرجعية بنسبة بلغت .%80

•

•بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة
بمستشفيات وزارة الصحة (مرضى/ممرضات/
مناوبين /مرافقين)(  ) 72،472،424وجبة
غذائية.

•

•بلغت نسبة رضا مستحقي الوجبات الغذائية من
( المرضى والتمريض ) . %91

•

•نسبة القوى العاملة بالتغذية بالمستشفيات والمراكز
التخصصية ومراكز الرعاية الصحية األولية مقارنة بالمعيار
الوظيفي.
•نسبة التدريب والتأهيل للقوى العاملة (دورات  /ابتعاث /
إيفاد).
•نسبة أقسام التغذية التي حازت على معايير الجودة
سباهي أو JCI
•نسبة المستشفيات التي تطبق التقنية المعلوماتية في
مجال التغذية
•نسبة توفير المستحضرات والمدعمات الغذائية و المنتجات
الغذائية للمرضى وللحاالت المرضية الخاصة المستفيدين
منها.

•
•
•
•

التدريب:
•

•تم تنفيذ عدد  15دورة تدريبية في مختلف
مجاالت التغذية ( تغذية سريرية  ،خدمات التغذية ،
سالمة الغذاء ،تشجيع الرضاعة الطبيعية ).

زيارات حقلية:
•

•تم زيارة عدد (  )11مستشفى في مجال التغذية.

•

•تم زيارة عدد من المراكز الصحية والمدارس
ومراكز التنمية االجتماعية واألسرية والجمعيات
الخيرية وتنفيذ عدد من محاضرة.

اإلصدارات:
•

•كتيب المرشد الغذائي السعودي.

•

•بلغت نسبة توفير المستحضرات والمدعمات
الغذائية و المنتجات الغذائية للمرضى .%100

•

•إنشاء موقع إلكتروني بمسمى (التغذية
و ا لصحة ) .

•

الخاصة
المرضية
وللحاالت
•المنومين
المستفيدين منها ومرضى الطب المنزلي
. %1 0 0

•

•عمل ومضة إعالمية عن أهمية الرضاعة الطبيعية
في الساعة األولى.

•

•بلغ نسبة حداثة مواقع إعداد الوجبات الغذائية
بالمستشفيات ومدى مالئمتها لنظام
( )194( )HACCPموقع.

•

•إصدار عدد (  )4كتيبات للرضاعة الطبيعية.

•

•إصدار عدد (  ) 2ملصق للرضاعة الطبيعية وتغذية
تكميلية .
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16
المختبرات
وبنوك الدم

الخدمات الطبية العالجية

كبيرا بالمختبرات الطبية
اهتماما
أولت وزارة الصحة
ً
ً
وبنوك الدم ،حيث قامت بتجهيز كافة المرافق
المخبرية وبنوك الدم بأحدث األجهزة المخبرية الدقيقة
مع توفير القوى العاملة الالزمة للتشغيل وذلك
لتحقيق رضا المريض من خالل تقديم خدمات مخبرية
متميزة بأعلى مستوى من الجودة والسالمة.

أهم االنجازات خالل العام 2017م:
•

•تدعيم المختبرات الطبية وبنوك الدم بأحدث
األجهزة المخبرية بنسبة بلغت . %40

•

•تحديث قاعدة المعلومات لألجهزة الموجودة
بنسبة بلغت . %40

•

•تحديث ومراجعة دليل لوازم المختبرات الطبية
وخدمات نقل الدم بنسبة بلغت . %80

•

•تجهيز وتدعيم المختبرات بمستلزمات فحوص
الحميات النزفية بنسبة .%100

•

•مراجعة وتعديل التجهيزات القياسية
والمواصفات ألجهزة المختبرات.

•

•تطوير العمل في الجانب التشخيصي ببرنامج
الزواج الصحي .

•

•تطوير مختبرات فحص الدرن بإدراج فحص
المضادات الحيوية المستوى الثاني.

•

•بلغ عدد المتبرعين بالدم عام  1438هـ الحاصلين
على ميدالية االستحقاق من الدرجة الثالثة
حوالي (  ) 540متبرع من السعوديين وحوالي
( )53متبرع من المقيمين بأجمالي حوالى
( )593متبرع وبلغ عدد الحاصلين على ميدالية
االستحقاق من الدرجة الثانية حوالي ( )19متبرع
بالدم من السعوديين والمقيمين .

•

•تنظيم فعاليات للمشاركة في االحتفال باليوم
العالمي للتبرع بالدم الموافق  2017/6/14م
في جميع المناطق الصحية بالمملكة.
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•

•توقيع معالي وزير الصحة على اتفاقية مع
شركة (عقال) لتنفيذ برنامج (وتين) كأول برنامج
وطني للتحفيز على التبرع بالدم بالمملكة.

•

•تنظيم حملة تبرع بالدم (دمي لوطني) في
جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني
للمملكة وكان المستهدف عدد ( )10000متبرع
وتم بالفعل تبرع أكثر من ( )13000متبرع بالدم

•

تطبيق برنامج فحص المتبرعين بالدم
•
باستخدام تقنية فحص الحمض النووي في عدد
( )24بنك دم مركزي لخدمة عدد ( )224بنك
دم وعدد من بنوك الدم بالقطاع الخاص الذين
لم يقوموا بتوفير هذا الفحص وذلك حسب
التعاميم المنظمة لذلك

•

•استمرار سياسة االعتماد على أكياس الدم
الرباعية المزودة بمرشحات لكرات الدم البيضاء
لجمع الدم من جميع المتبرعين بالدم لتالفى
األضرار الناجمة عن وجود كرات الدم البيضاء
في الدم ومكوناته وتقوم الشركة حاليا بزيارة
بنوك الدم إلعادة تدريب العاملين على األجهزة
الستخدام هذه التقنية.

•

•اإلعداد والتنفيذ بنجاح لخطة خدمات نقل الدم
خالل موسم الحج لعام  1438هـ بمكة المكرمة
والمشاعر المقدسة بمشاركة بنوك الدم
المركزية والرئيسية من وزارة الصحة والهيئات
الصحية األخرى.

•

•استمرار العمل ببرنامج اليقظة في بنوك الدم
مع قسم تقنية المعلومات في وزارة الصحة
لمراقبة مخزون أكياس الدم حسب فصيلة الدم
يوميا لالستفادة منه في تقديم الدعم لرصيد
الدم للمناطق ذات االحتياج.

•

• تنظيم حمالت متعددة للتبرع بالدم في جميع
مناطق المملكة لدعم الحد الجنوبي من خالل
خطط الطوارئ المعتمدة.

•

•تدعيم بنوك الدم بأحدث األجهزة من الشركات

الخدمات الطبية العالجية

العالمية ذات الخبرة واإلمكانيات في مجال
التدريب والصيانة ومتابعة متطلبات استمرار
العمل بها في بنوك الدم بمناطق ومحافظات
ا لمملكة .
•

•طرح منافسة عامة لتوفير عدد  24سيارة بنك
الدم المتنقل لبنوك الدم المركزية لزيادة عدد
المتبرعين الطوعيين بالدم .

•

•إصدار الطبعة األولى لدليل اإلجراءات تنظيم
العمل لبرامج الجودة الخارجية في المختبرات
الطبية وتم توزيع النسخ على جميع المختبرات
الطبية في المناطق والمحافظات.

•

•إدراج وإضافة العديد من األقسام الجديدة
في برنامج الجودة الخارجية (اختبار عينات
قياسية) ألقسام المناعة والفيروسات واألحياء
الدقيقة باإلضافة إلى أقسام الكيمياء الحيوية
والهرمونات وأمراض تخثر الدم وغازات الدم
وأمراض الدم وفحوصات الزواج على مختلف
األجهزة بعدد ( )832موقع في المختبرات
بمختلف المناطق والمحافظات الصحية.

•

•حصول المختبر اإلقليمي بالشرقية والطائف
والباحة ومختبر مستشفى الملك فهد بجازان
وجده وعرعر المركزي على االعتماد من قبل
سباهي  CBAHIفي نسخته الجديد . 2017

•

• إدراج برنامج دعم االعتماد لمعايير المختبرات
وبنوك الدم الذي يساهم في تسهيل تطبيق
المعايير والحصول على كافة المعلومات .

التدريب:
•

•تنفيذ عدد ( )3من الدورات التدريبية للفنين
واألخصائيين في بنوك الدم عن سياسات وطرق
العمل في بنوك الدم في المناطق الصحية.

•

•تنفيذ عدد (  )15دورة تدريبية وورش عمل
للعاملين بالمختبرات وبنوك الدم وكان
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إجمالي عدد المستفيدين ( )950متدرب
في جميع الدورات بنسبة بلغت  %90من
المستهدف.
•

•تنفيذ عدد ( )3دورات تدريبية للمكلفين بالعمل
خالل فترة الحج في العاصمة المقدسة ،وكان
إجمالي عدد المستهدفين ( )500متدرب .بنسبة
بلغت .%100

•

•تجسير حوالى (  )150فني مختبر من حملة
الدبلومات الصحية للحصول على البكالوريوس
في الجامعات السعودية للعام 1438/1437هـ

•

•إيفاد عدد ( )21أخصائي مختبر من حملة
البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير
في التخصصات الدقيقة في المختبرات وبنوك
الدم .

•

•ابتعاث عدد (  ) 20من العاملين بالمختبرات
للخارج للحصول على درجة
وبنوك الدم
الماجستير في التخصصات الدقيقة بالمختبرات
وبنوك الدم

الخدمات الطبية العالجية

المشاركات:
•
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•التنسيق مع الهيئات العالمية العاملة في مجال
خدمات نقل الدم مثل منظمة الصحة العالمية
والجمعية العالمية لخدمات نقل الدم والجمعية
األمريكية لبنوك الدم من حيث حضور االجتماعات
والمؤتمرات الدورية وتمثيل المملكة في هذه
االجتماعات وتقديم محاضرات سنوية عن خدمات
نقل الدم بالمملكة.

مراكز مراقبة
السموم
والكيمياء
الشرعية

الخدمات الطبية العالجية

تعمل الوزارة لإلسهام في الحد من انتشار السموم
و المخدرات ،و التقليل من آثارها السلبية على
وأدق الخدمات
صحة اإلنسان؛ و ذلك بتوفير أسرع
العالجية و التشخيصية و التحليلية و الوقائية على
مدار الساعة ،بأحدث الوسائل التقنية ووضع القوانين
واللوائح المنظمة لمراكز مراقبة السموم و متابعة
جودة أدائها مع االهتمام بالجانب البحثي و التدريبي
و مجاالت االستثمار الصحية في كافة مجاالت علم
السموم.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تم االنتهاء من تشغيل مركز تلقي االستشارات
الهاتفية لحاالت التسمم وربطه مع مركز خدمة
الطوارئ بوزارة الصحة ( )937والذي يهدف إلى الرد
على استفسارات أطباء الطوارئ والجمهور حول
حاالت التسمم وكيفية التعامل معها.

•

•تطوير برنامج فحص سائقي الحافالت للحجاج
للكشف عن المؤثرات العقلية ليغطي عدد
أكبر من السائقين حيث بلغ العدد الكلي
للعينات لسائقي الحافالت الخاصة بنقل الحجاج
بمكة المكرمة و المدينة المنورة ()15138
عينة  -حج 1438هـ.

•

•تم اعتماد وتحديث دليل شامل ومحدث
لقائمة الترياقات المستخدمة في عالج حاالت
التسمم المختلفة (ويشمل الدليل على
مواصفات الترياق ودواعي استخدامه وكيفية
حساب جرعاته واالحتياطات الواجب اتباعها عند
استخدامه والشروط المطلوبة نحو توفر كل
نوع في المستشفيات والمراكز الصحية).

•

•االنتهاء من تحديث وإعداد دليل السياسات
وإجراءات العمل  SOPالنسخة الثانية الخاصة
بمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية
الشرعية حيث يشمل إجراءات العمل في أقسام
المركز المختلفة.

اإلشراف:
•

•إتمام جوالت على المختبرات وبنوك الدم بنسبة
.%65

•

• اإلشراف على المختبرات وبنوك الدم بمنطقة
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومحافظة
جدة ضمن لجنة الحج لإلشراف على المختبرات
لالطالع على سير العمل بنسبة بلغت .%100
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جدول ( )82إحصائيات المكالمات المستقبلة  937من  1436/6/15وحتى 1438/10/30

•

•تحديث أجهزة الفحوصات األولية

•

•تحديث صيغ التقارير الشرعية النسخة الثالثة

•

•تحديث مؤشرات األداء الخاصة بأعمال مراكز
مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية.
مجموع المكالمات

المرحلة األولى
15/6/143630/12/1436

المرحلة الثانية
1/1/143730/3/1437

المرحلة الثالثة
1/4/143730/10/1438

المجموع

1069

741

9340

11،150

جميع المكالمات مستقبلة من  937وكذلك 800-4428-800

إحصائيات مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية
الشرعية لعام  1438هـ
رسم بياني ( )49عدد القضايا والعينات واالختبارات

جدول ( )81مجموع عدد القضايا والعينات واالختبارات لكل مركز

مجموع عدد القضايا والعينات واالختبارات لمراكز السموم  1438هـ

عدد القضايا

عدد العينات

عدد االختبارات

مكة المكرمة

36592

64405

524186

المدينة المنورة

16461

29115

199440

الرياض

16917

75206

517555

جدة

19843

37055

237929

الدمام

0

0

0

القصيم

19146

24233

75764

تبوك

6643

13860

51555

عسير (أبها)

12932

23377

69718

جازان

13025

18087

75115

المجموع

141559

285338

1751262

600،000

500،000

400،000

300،000
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الدمام

جدة

عدد العينات

الرياض

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

عدد القضايا
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18
مراكز الطب
الشرعي

الخدمات الطبية العالجية

وضعت وزارة الصحة خطة إستراتيجية في مجال الطب
الشرعي محورها وأهدافها ومشاريعها مضمونها
توفير منظومة متكاملة ومتطورة لخدمة الطب
الشرعي والنهوض بمستواه بالمملكة وتحقيق
ودوليا وذلك من خالل:
محليا
معايير عالية
ًّ
ًّ

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التدريب:
•

•دورة تدريبية في فحص ضحايا االعتداءات
الجنسية (شعبان 1438هـ)  30متدربة /طبيبة.

•

•دورة تدريبية في فحص ضحايا االعتداءات
الجنسية (ربيع األول 1439هـ) 50متدربة /طبيبة.
•دورة تدريبية في دور الطب الشرعي بالتعامل
مع جرائم القتل 50متدرب /طبيب وفني.
•دور تدريبية في الطب الشرعي واألدلة الجنائية
والضبط الجنائي بالتعامل مع الكوارث خالل
موسم الحج.

•

•االرتقاء بنوعية خدمات الطب الشرعي.

•

•تطوير القوى العاملة في الطب الشرعي.

•

•

•توفير منظومة معلومات شاملة وحديثة ذات
جودة عالية في الطب الشرعي.

•

•

•تأصيل جودة الخدمة الطبية الشرعية.

أهم االنجازات خالل العام (2017م).

المشاركات:
•

•قامت الوزارة بالمشاركة في ندوة وورشة العمل
(األولى والثانية) حول المعايير الدولية لتوثيق
ورصد ادعاءات التعذيب (هيئة حقوق اإلنسان).

•

•المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية
السعودية للطب الشرعي.

اإلصدارات:

•

•تم وضع بروتوكول وصيغة موحدة وشاملة
للتقارير الطبية الشرعية بنسبة بلغت %100
من المستهدف.

•

•تمت كتابة السياسات واإلجراءات المنظمة
لعمل الطب الشرعي وتعميمها على مراكز
الطب الشرعي بنسبة بلغت .%95

•

•تم الرفع باستحداث برنامج (دبلوم تأهيل
فنيي الطب الشرعي) بنسبة بلغت  %100من
ا لمستهد ف .

•

•تم الرفع باستحداث دبلوم الجوانب الطبية
الشرعية السريرية في االعتداءات الجنسية
بنسبة بلغت  %95من المستهدف.

•

•إنشاء هيئات صحية شرعية في مناطق
ومحافظات المملكة بنسبة بلغت  %100من
ا لمستهد ف .
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•

•تم إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي ألعمال مراكز
الطب الشرعي بالمملكة عن عام 1437هـ .

•

•إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي ألعمال الهيئات
الصحية الشرعية بالمملكة عن عام 1437هـ.

•

•إصدار كتيب المبادئ التوجيهية إلجراء الصفة
التشريحية.

•

•االنتهاء من خطة الوزارة لمراكز الطب الشرعي
لمجابهة الكوارث.

•

•تطوير الموقع اإللكتروني للوزارة لمراكز الطب
الشرعي على موقع وزارة الصحة.

•

• المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لعلوم
األدلة الجنائية والطب الشرعي بجامعة نايف
العربية للعلوم األمنية.
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19
الطب البديل
والتكميلي
إنجازات الوزارة
في مجال الطب
البديل والتكميلي
خالل العام المالي
1439/38هـ (2017م)

الخدمات الطبية العالجية

تهدف الوزارة إلى االرتقاء بممارسات الطب البديل
والتكميلي ومعالجة المشكالت وأوجه القصور
المصاحبة لها ،وفق أسس وضوابط مهنية في
التنظيم والترخيص والرقابة تضمن السالمة
والفاعلية والجودة مع التوعية والتثقيف باالستخدام
الرشيد للممارسات المعتمدة.

البحوث والدراسات والمسوحات:
تمت المشاركة في المسح الصحي لوزارة الصحة،
تنفيذ عدد ( )7بحوث ميدانية ،إجراء ( )7مراجعات
علمية ،ونشر عدد ( )14منشور علمي خالل .2017

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التوعية والتثقيف:
•

•تم إطالق الحملة الوطنية التوعوية للطب
البديل والتكميلي عبر موقع المركز على
شبكة اإلنترنت ،وعبر مواقع للتواصل االجتماعي
لرفع وعي المجتمع وإكساب أفراده المهارات
واالتجاهات والسلوكيات المعززة لالستخدام
الرشيد للطب البديل والتكميلي.

•

•تم إعداد ونشر تغريدات توعوية على مواقع
التواصل االجتماعي (توتير-انستجرام-يوتيوب).

•

•تم نشر مقاالت وردود صحفية وتنبيهات
وإعالنات عن الطب البديل والتكميلي والمركز
في الصحف اليومية التي تصدر بالمملكة
العربية السعودية،

•

•نشر األخبار التوعوية عن خطورة بعض
الممارسات غير المرخصة في الطب البديل
والتكميلي.

•

•التواصل مع المواطنين من خالل وسائل التواصل
الخاصة بالمركز للرد على استفساراتهم الخاصة
بممارسات وعالجات الطب التكميلي وذلك
لتوعية المجتمع وحمايته من مدعي العالج
بالطب البديل والتكميلي كما تم االستقبال
للتعرف
والتنسيق لزيارة طالب كليات الطب
ّ
على المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
وزيارة المتحف والمكتبة.

التدريب وبناء القدرات والتعليم
الجامعي:
التدريب :تم عقد دورات تدريبية في مجال ممارسة
الحجامة حيث عقدت ( )5دورات لألطباء )5( ،دورات
لألخصائيين غير األطباء والفنيين كما تم تدريب
عدد ( )74طبي ًبا ،وعدد ( )89من الفئات المساعدة
وفني تمريض) على
(أخصائي وفني عالج طبيعي
ّ
الحجامة ،وتم تحديث الحقيبة التدريبية للحجامة
وتطوير نظام المحاكاة الطبية للتدريب العملي
لدورات الحجامة ونشر أوراق علمية.
التعليم الجامعي :إلدخال وتعليم منهج الطب
البديل والتكميلي لطلبة كليات الطب بالجامعات
تمت المشاركة في تدريس منهج الطب البديل
والتكميلي لطلبة كلية الطب جامعة المجمعة
للسنة الخامسة على التوالي ،والمشاركة في
تدريس منهج الطب البديل والتكميلي لطلبة كلية
الطب جامعة اإلمام للسنة الثالثة على التوالي،
وإعداد برنامج خاص بالطب التكميلي والصحة
االندماجية وتدريسه لطلبة كلية الطب جامعة دار

التوثيق للطب العربي واإلسالمي:

الخدمات الطبية العالجية

•

•االستخدامات الطبية لنبات المورينجا Moringa
 Oleiferaوإجراء تحقيق علمي وشرعي عن
ممارسات طب الطاقة.

•

•العالج بالطاقة :التعريف بالموضوعات واآلراء
العلمية تجاهها .المركز الوطني للطب البديل
والتكميلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز
الصحة النفسية.

تقنية المعلومات بهدف تطوير وتحديث
الخدمات اإللكترونية ونظم الحماية:
•

•تم تطوير وتحديث البوابة اإللكترونية لتسجيل
وتصنيف ممارسي الحجامة ،والبوابة اإللكترونية
الخاصة بترخيص منشآت الحجامة ومزاولة
منسوبيها كما تم تحديث نظم حماية تقنية
المعلومات في المركز مما ساعد بشكل كبير
على التصدي للهجمات اإللكترونية التي شنت
مؤخرًا ،وتطوير نظم التشغيل والبرمجيات في
المركز ألحدث اإلصدارات ،كما تم تطوير المكتبة
اإللكترونية.

•

•تم تطبيق برمجية ()Operation Management
الخاصة بمراقبة أداء مكونات شبكة المعلومات
والتنبيه في حال حدوث مشاكل تقنية ،وتطبيق
برمجية () Configuration Management
لتطبيق أعلى معايير األتمتة في إدارة أصول
ا لشبكة

•

• تحديث رخص أصول الشبكة تجنبا ألي انخفاض
في أداء تلك األصول.

البدء في إعداد قاعدة بيانات الطب العربي واإلسالمي
لمؤلفات العلماء العرب والمسلمين في مجال الطب
وإعداد مذكرة معلوماتية حول الطب الفارسي.
•

•نشر عناوين ألبحاث ورسائل مقترحة في النواحي
العلمية والدينية واالجتماعية واألخالقية.

العلوم.
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التسجيل والتصنيف لممارسة الحجامة:
•

•تم تسجيل وتصنيف ( )128طبيبًا )127( ،أخصائي
غير طبيب ،و ( )29فني لممارسة الحجامة.
كما تم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية بها
تنظيم وترقيم وحفظ جميع وثائق الممارسين
في ملفات ورقية وإلكترونية حسب فئاتهم،
ومراجعة دليل التسجيل والتصنيف.

الترخيص والرقابة:
•

•تم الترخيص لعدد ( )28عيادة لممارسة الحجامة
وجاري دراسة ( )25طل ًبا الفتتاح عيادات للحجامة
في مختلف مناطق المملكة وزيارتها قبل
منحها الترخيص ،كما تم الترخيص لعدد ()70
ممارسا للحجامة على مستوى المملكة
ً
منهم ( )31طبي ًبا و ( )26أخصائي غير طبيب ،و
( )13مدير فني على مستوى المملكة.

•

مدعي العالج بالطب البديل
•تم رصد ( )55من ّ
والتكميلي وتم التواصل مع الجهات الحكومية
ذات العالقة بخصوصهم للتعامل معهم
.

•

•شارك المركز في لجنة العالج بالطاقة ضمن
عدة وزارات (الداخلية ،الشؤون
لجنة مشكلة من ّ
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،النيابة العامة ،وزارة
العدل).

•

•تنفيذ عدد ( )31زيارة تفتيشية على العيادات
المرخصة من المركز على مستوى المملكة
وإعداد التقارير الالزمة.

التخطيط والتطوير:
•

•تم الفراغ من إعداد مسودة الخطة اإلستراتيجية
الثانية للطب التكميلي .ووضع المسودة
النهائية لـ «المواصفة الوطنية القياسية للتعامل
األمثل مع أدوات الحجامة وملحقاتها ونطاق
تطبيقاتها» بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء
والدواء وجاري اعتمادها بالهيئة.

•

•تم مراجعة الهيكل التنظيمي للمركز،
ومراجعة دليل التسجيل والتصنيف.

•

•تم تطوير وإعداد الئحة عامة لتنظيم الطب

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية المرجعية

الخدمات الطبية
المرجعية

التكميلي والعمل على اعتمادها.
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الخدمات
الطبية
المرجعية

الخدمات الطبية المرجعية

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  100وتاريخ
 1434/4/8هـ القاضي بإنشاء مجلس إدارة المدن
الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة
الصحة حيث ُيعد المجلس هو السلطة المهيمنة
على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات
التخصصية ،وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات
الالزمة لتحقيق أغراضها ،وذلك في إطار السعي الجاد
للوزارة لتوحيد الجهود واألنظمة واإلجراءات ووضع رؤية
مشتركة وواضحة للتنسيق والتعاون بين المدن
والمستشفيات التخصصية في مختلف المجاالت
وصوال ً إلى تحقيق األهداف المرجوة من هذه المنشآت
الصحية الكبرى وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة
لمبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع
المرافق الصحية بين مناطق المملكة وحافظاتها
المختلفة ،وتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
وتشهد وزارة الصحة تنفيذ الكثير من المشاريع
باإلضافة للمشاريع الجاري طرحها ،ومنها مشاريع
المدن الطبية:
•

•مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة
مناطق المملكة الجنوبية سعة ( )1350سرير.

•

•مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية
لخدمة مناطق المملكة الشمالية سعة ()1000
سرير.

•

•مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية بمكة
المكرمة سعة ( )1500سرير.

•

•مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة
الشرقية سعة ( )1500سرير.

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول رقم ( )83تقسيم مشاريع األمر السامي الكريم إلى بندين رئيسيين
الميزانية المخصصة (مليار ريال)

مشاريع األمر السامي الكريم
إنشاء وتجهيز أربعة مشاريع مدن طبية.

14.515

مشاريع توسعة (مدينة الملك فهد الطبية ،مراكز العناية المركزة ،مستشفى للعيون).

1.485
16

إجمالي الميزانية المخصصة

جدول رقم ( )84ميزانية ومواقع مشاريع المدن الطبية

السعة السريرية

م

اسم المشروع

1

مدينة الملك فيصل
الطبية

1350

2

مدينة األمير محمد
بن عبدالعزيز الطبية

1000

3

4

الميزانية
المخصصة (مليار
ريال)

المنطقة

المدينة

الجنوبية

أبها

4.315

الشمالية

سكاكا

2.200

مدينة الملك عبداهلل
الطبية

1500

الغربية

مكة المكرمة

3.435

مدينة الملك خالد
الطبية

1500

الشرقية

الدمام

4.565

إجمالي الميزانية المخصصة للمشاريع األربعة

14.515

والتي شملها األمر السامي الكريم رقم (أ )66/بتاريخ
1432/04/13هـ والقاضي بإنشاء وتوسعة مشاريع
المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية
ومراكز طبية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة
تعم الخدمة كافة أرجاء البالد.
والشاملة لكي ّ
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

شكل رقم ( )50خريطة المملكة توضح مواقع مشاريع المدن الطبية

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

النطاق الجغرافي للمدن الطبية:
إدراكًا من الوزارة ألهمية التخطيط السليم في
نجاح أي عمل أعدت الوزارة إستراتيجيتها الرئيسية
التي تعتبر برنامج عملها في سبيل تحقيق النجاح
المأمول والوصول لألهداف المرسومة ،ومن وسائل
تحقيق هذه األهداف دعم وتطوير وزيادة المدن الطبية
والمستشفيات التخصصية ،مع توزيعها توزيعًا عادال ً

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ

يتيح للمرضى الوصول إليها دون عناء ،ويخفف عنهم
وعن ذويهم مشقة االنتقال ،كما يخفف عن المدن
والمستشفيات القائمة حاليًا كثافة المراجعين
وأعدادهم المتزايدة ،وبالتالي تجنب ما يصاحب ذلك
من تأثير سلبي على مستوى الخدمات والرعاية
الصحية المقدمة لهم.

جدول رقم ( )85توزيع المدن الطبية

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

النطاق

المنطقة

المدينة الطبية

النطاق األوسط

الرياض و القصيم

مدينة الملك فهد الطبية

النطاق الغربي

مكة المكرمة -المدينة المنورة

مدينة الملك عبد اهلل الطبية

النطاق الشرقي

المنطقة الشرقية

مدينة الملك خالد الطبية

النطاق الجنوبي

عسير -جازان  -نجران  -الباحة

مدينة الملك فيصل الطبية

النطاق الشمالي

الحدود الشمالية  -تبوك -حائل -الجوف

مدينة األمير محمد بن عبد العزيز الطبية

أ:مشروع مدينة الملك
فيصل الطبية لخدمة
مناطق المملكة الجنوبية
بسعة ( )1350سرير

يخدم مشروع مدينة الملك فيصل الطبية مناطق
المملكة الجنوبية وبسعة ( )1350سرير ،يقع
المشروع بمدينة أبها بمنطقة عسير ،وبالتحديد على
طريق الملك عبداهلل شرق مدينة أبها ،تبلغ إجمالي
المساحة المبنية بالمبنى الرئيسي ( )388ألف متر
مربع تقريبًا ،بينما تبلغ مساحة أرض المشروع 840
ألف متر مربع.

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا اﻟﻄﺒﻴﺔ
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الخدمات الطبية المرجعية

شكل رقم ( )51مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ب :مشروع مدينة األمير
محمد بن عبدالعزيز
الطبية لخدمة مناطق
المملكة الشمالية بسعة
( )1000سرير

الخدمات الطبية المرجعية

يخدم مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز
الطبية مناطق المملكة الشمالية وبسعة ()1000
سرير ،يقع المشروع بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف،
تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالمبنى الرئيسي
( )388ألف متر مربع تقريبًا ،بينما تبلغ مساحة أرض
المشروع  1.7مليون متر مربع تقريبًا.

شكل رقم ( )53مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

الوضع الراهن للمشروع
•

•تم االنتهاء من المرحلة األولى بنسبه إنجاز بلغت
( )%100والتي تشمل األعمال اإلنشائية للبرج
الرئيسي.

•

•تم ترسية تنفيذ المرحلة الثانية (أ) والتي
تشمل استكمال البرج الرئيسي ومبنى
الخدمات والمباني السكنية الالزمة لتشغيل
هذه المرحلة ،وستكون مدة التنفيذ ( )24شهرًا،
وجاري اعتماد الترسيم من الديوان الملكي.

•

•تم البدء في إعادة دراسة وتصميم المرحلة
الثانية (ب) بهدف خفض التكاليف بنا ًءا على
توجيه المقام السامي الكريم.

شكل رقم (  )52موقع ونطاق خدمة مشروع
مدينة الملك فيصل الطبية
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•

•تم االنتهاء من المرحلة األولى بنسبة إنجاز بلغت
( )%100والتي تشمل األعمال اإلنشائية للبرج
الرئيسي.

•

•تم ترسيه تنفيذ المرحلة الثانية (أ) والتي تشمل
استكمال البرج الرئيسي ومبنى الخدمات
والمباني السكنية الالزمة لتشغيل هذه
المرحلة ،وستكون مدة التنفيذ ( )24شهرًا،
وجاري اعتماد الترسيه من الديوان الملكي.

•

•تم البدء في إعادة دراسة وتصميم المرحلة
الثانية (ب) بهدف خفض التكاليف بنا ًءا على
توجيه المقام السامي الكريم.

شكل رقم (  )54موقع ونطاق مشروع مدينة
األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

219

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية المرجعية

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

220

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية المرجعية

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

221

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ج :مشروع مدينة الملك
عبداهلل الطبية بمكة
المكرمة بسعة ()1500
سرير

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية المرجعية

يخدم مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية مناطق
المملكة الغربية ويحتوي على مستشفى
تخصصي بسعة ( )500سرير باإلضافة إلى ()1000
سرير موزعة على عدة مراكز طبية ،يقع المشروع
بالعاصمة المقدسة خارج الحرم المكي ،وبالتحديد
يقع بمنطقة الشميسي على طريق جدة مكة،
تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالمبنى الرئيسي
( )481ألف متر مربع تقريبًا ،بينما تبلغ مساحة أرض
المشروع  3.5مليون متر مربع تقريبًا.

شكل رقم ( )55مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية

الوضع الراهن للمشروع:
جاري دراسة إمكانية تنفيذ وتشغيل المشروع من
خالل المشاركة مع القطاع الخاص.

شكل رقم (  )56موقع ونطاق خدمة مشروع
مدينة الملك عبداهلل الطبية
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د :مشروع مدينة الملك
خالد الطبية بالمنطقة
الشرقية بسعة ()1500
سرير

الخدمات الطبية المرجعية

يخدم مشروع مدينة الملك خالد الطبية مناطق
المملكة الشرقية وبسعة ( )1500سرير ،يقع
المشروع بالدمام على طريق مجلس التعاون
الخليجي ،تبلغ إجمالي المساحة المبنية بالمبنى
الرئيسي ( )383ألف متر مربع تقريبًا ،بينما تبلغ
مساحة أرض المشروع  700ألف متر مربع تقريبًا.

شكل رقم ( )57مشروع مدينة الملك خالد الطبية

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )86المشاريع اإلنشائية للمدن الطبية
م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

01

الوسطى

توسعة مدينة الملك فهد
الطبية بالرياض

02

الغربية

مدينة الملك عبد اهلل الطبية
بمكة

وصف المدينة الطبية

السعة السريرية

مركز لألورام

250

المركز الوطني للعلوم العصبية

350

مركز للقلب

250

مالحظات

مركز أبحاث
مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي

850

المستشفى التخصصي

500

مركز للقلب

150

مركز زراعة األعضاء

100

مركز لألورام

150

مركز للعلوم العصبية

150

مستشفى نساء ووالدة وأطفال

200

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

150

الوضع الراهن للمشروع:

عيادات خارجية

جاري دراسة إمكانية تنفيذ وتشغيل المشروع من
خالل المشاركة مع القطاع الخاص.

مختبر مركزي ألبحاث الحج

 200عيادة

استكمال تجهيز الموقع العام
ومبنى الخدمات

شكل رقم ( ) 58موقع ونطاق خدمة مشروع
مدينة الملك خالد الطبية

مبنى لإلدارة
سكن للمدينة الطبية
اإلجمالي
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تابع الـمـــدن الطـبـيــة بالـمـمـلـكــة
م

المنطقة

اسم المدينة الطبية

03

الشرقية

مدينة الملك خالد الطبية

04

الجنوبية

مدينة الملك فيصل الطبية

وصف المدينة الطبية

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى
للخدمات تشمل عمل نفق

السعة السريرية

المستشفى التخصصي بالدمام

600

مركز زراعة األعضاء واألورام

200

مركز للقلب

200

مركز العلوم العصبية

150

مستشفى الظهران التخصصي
للعيون

200

مستشفى تأهيلي

150

مالحظات

سكن للمدينة الطبية

05

 200عيادة

عيادات خارجية

الشمالية

مدينه األمير محمد بن
عبد العزيز بن عبد الرحمن
آل سعود الطبية

مركز أبحاث

اإلجمالي

1350

مستشفى الملك عبد العزيز
التخصصي بالجوف

500

مركز لألورام

100

مركز للقلب

100

مركز العلوم العصبية

100

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

100

مبنى عيادات خارجية

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى
للخدمات

تحت
التنفيذ

200عيادة

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى
للخدمات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

سكن للمدينة الطبية

سكن للمدينة الطبية

اإلجمالي

1500

المستشفى التخصصي بعسير

500

مركز للقلب

200

مركز العلوم العصبية

200

مركز األورام

200

مستشفى العيون

100

مستشفى تأهيلي

150

عيادات خارجية

الخدمات الطبية المرجعية

اإلجمالي
تم طرحة
06

الرياض

مستشفى الملك خالد
التخصصي
للعيون بالرياض

07

مناطق
المملكة

العناية المركزة في  6مدن
اإلجمالي العام

1000

مبنى لإلدارة والمؤتمرات
سكن المستشفى
الرياض  ،جدة  ،األحساء  ،الدمام ،
المدينة المنورة  ،عسير
6200

 200عيادة

مركز أبحاث
مبنى لإلدارة والمؤتمرات

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

226

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

227

التقرير السنوي لوزارة الصحة

02
المراكز
المتخصصة
واألطباء
الزائرين

الخدمات الطبية المرجعية

تقوم الوزارة بتقديم الخدمة التخصصية للمريض
في مكان إقامته ،لتحقيق رؤية الوزارة لتقديم خدمة
شاملة ومتكاملة األداء من خالل :
•

•إيصال الخدمة الطبية المتخصصة للمريض في
مكان إقامته وبجودة عالية.

•

•استقطاب استشاريين متميزين في كافة
التخصصات من كافة أنحاء العالم لدعم مناطق
المملكة المختلفة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•
•

•تم افتتاح أقسام القلب التخصصية في الجوف،
القصيم ،تبوك ،األمير محمد بن عبدالعزيز
بالرياض ،الملك سعود الطبية بالرياض.

•

•افتتاح  6أقسام قلب تخصصية مزودة بمعامل
قسطرة.

•

•تم اعتماد الالئحة التنظيمية الموحدة لبرنامج
الطبيب الزائر بشكل رسمي و بدء العمل بها.

•

•استقطاب عدد ( )309من االستشاريين من
التخصصات النادرة وذلك حسب بيانات المناطق
حول المطلوب من قبلهم بنسبة بلغت .%77.2

•

•تم إنشاء فرق طبية زائرة و تم عمل زيارات لعدة
مناطق طرفية في مجاالت:

•

•اعتماد برنامج الزيارات القصيرة لالستشاريين
للمناطق الطرفية.

التدريب
•تنفيذ ورشة عمل األورام على مستوى المملكة

زيارات حقلية
•

•تنفيذ زيارات حقلية لعدد  9مناطق بنسبة بلغت
.%70
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•المشاركة في اللجان الدولية المشتركة
:إيطاليا  ،البرتغال  ،جنوب إفريقيا

تم استقطاب ( )309من
االستشاريين من التخصصات

اإلصدارات:
•

النادرة وذلك حسب بيانات

•تم تحديث الدليل الموحد لبرنامج الطبيب الزائر.

المناطق حول المطلوب من
قبلهم بنسبة بلغت %77.2

جدول ( )87مراكز القلب بالمملكة

•زيادة عدد مراكز القلب من ( )13إلى ( )19مركز-
جدول (.)87

•

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

الخدمات الطبية المرجعية
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التسلسل

أسم المركز

1

مركز الملك سلمان للقلب بمدينة الملك فهد بالرياض

2

قسم القلب بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض

3

قسم القلب بمستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

4

مركز األمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم

5

قسم القلب بمستشفى الملك سعود بالقصيم

6

مركز سعود البابطين بالدمام

7

مركز األمير سلطان لمعالجة القلب باإلحساء

8

مركز القلب بحائل

9

مركز األمير عبداهلل بن مساعد بعرعر

10

مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف

11

قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك

12

مركز القلب بمدينة الملك عبداهلل الطبية بمكة المكرمة

13

مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة

14

قسم القلب بمجمع الملك عبداهلل الطبي بجده

15

قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بجده

16

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بنجران

17

قسم القلب بمستشفى عسير المركزي

18

قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بالباحة

19

قسم القلب بمستشفى األمير محمد بن ناصر بجازان
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03

التقرير السنوي لوزارة الصحة

المملكة .كما حصل قسم التمريض بالمركز على
جائزة أفضل مشروع تحسين أداء على مستوى
منطقة الرياض.

التنقية الدموية وزراعة األعضاء

الخدمات الطبية المرجعية

أهم إنجازات المركز خالل العام 2017
حجم مرضى ومراجعي عمليات التنقية الدموية:
•

•بلغ إجمالي عدد المرضى الذين أجريت لهم
عمليات التنقية الدموية خالل عام 1438هـ ()351
مقارنة بعدد ( )401مريض ومريضة للعام
1437هـ ما بين مرضى مؤقتين ومرضى دائمين.

•

•بلغ العدد الكلى لمراجعي عيادات الكلى
االستشارية ( )176مراجعًا لعام 1438هـ مقارنة
بعدد ( )156مراجع العام 1437هـ
•بلغ إجمالي عدد جلسات الغسيل حوالي
( )52.018جلسة خالل عام 1438هـ

خدمات المركز:
تشتمل على ما يلي:
•

•إجراء عملية التنقية الدموية والبروتونية بواسطة
أجهزة متخصصة حديثة.

•

•إجراء فحوصات مخبرية وأشعة دورية دقيقة

•

•

•تقديم جميع االستشارات الطبية واالجتماعية
والنفسية والتوعوية التي يحتاجها مريض
ا لكلى .

رسم البياني ( )59إعداد مراجعي عيادة التقنية
الدموية خالل العامين  1438-37هـ

•

•تقديم أحدث األدوية التي يحتاجها مرضى الكلى،
إضافة إلى تقديم وجبات غذائية أثناء عملية
التنقية الدموية تمثل نموذج صحي للطعام
الخاص لمرضى الكلى.

•

•تحويل المرضى إلى مستشفيات تخصصية في
حالة احتياجهم إلى استشارات تخص أمراض
أخرى ومتابعة حاالتهم بعد التحويل.

•

•تنظيم الحمالت الطبية التوعوية الموجهة إلى
أفراد المجتمع لزيادة الوعي بأمراض الكلى
وسبل الوقاية منها.

•

•المشاركة في رفع المستوى العلمي لدى
الكوادر الطبية والمساعدة عن طريق إقامة
األنشطة العلمية والتدريبات العملية واألبحاث
الهادفة.

للمرضى قبل وبعد إجراء عمليات التنقية
ا لد مو ية .

أ /مركز الملك سلمان
ألمراض الكلي:
مركز الملك سلمان ألمراض الكلى هو أحد أكبر
مراكز التنقية الكلوية بنوعيها (الدموية والبريتونية)
ويعد من أبرز المراكز الطبية
في الشرق األوسطُ ،
التابعة لوزارة الصحة المتخصصة في خدمة ورعاية
مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على التنقية
الدموية والبريتونية ويضم المركز ( )9وحدات
متخصصة في غسيل الكلى تحتوي على ()125
جهاز لعمليات التنقية الدموية ،وبطاقة استيعابية
تصل إلى ( )600مريض في حال تشغيل الفترات
الثالث ،ويضم ( )266من القوى العاملة الطبية
واإلدارية بعام 1438هـ منهم ( )194طبيبًا وممرضة

وفنيًا وأخصائي غير طبيب و( )72إداريًا ،بينما كان
عددهم في عام 1437هـ ( )254موظفًا ،حيث شمل
( )182طبيبًا وممرضة وفنيًا وأخصائي غير طبيب
و( )72إداريًا.

تطور المركز:
تطورت خدمات المركز عامًا بعد عام حتى وصل إلى
ذروة نجاحه في هذا العام ،ويتمثل ذلك في حصول
مختبر المركز على مراكز متقدمة في برامج الجودة
النوعية الخارجية في فحوصات الهرمونات وفحص
السكر التراكمي للمختبرات الطبية على مستوى
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عدد مراجعي العيادة
 1437هـ

عدد المرضى
 1438هـ
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رسم بياني ( )60المجموع الكلي للمرضى خالل العامين 1438-37هــ

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

رسم بياني ( )61مجموع االختبارات خالل األعوام 1438 -1437هـ

12948

12433

10414
4650

5729

6323

7852

8092

9592
6458

3505
ذوالحجة

ذوالقعدة

شوال

رمضان

شعبان

رجب

تم فحص ( )921مريض باألشعة السينية عام 1438هـ
مقارنة بعدد ( )906مريض فحصوا عام 1437هـ ،كما
تم إجراء فحص باألشعة الصوتية لعدد ( )778مريض
في العام 1438هـ.

إنجازات أقسام وإدارات المركز
المختلفة:
في مجال المختبر:
•

•

•حصول قسم المختبر على المركز األول بالتبليغ
عن الحوادث والمساهمة في بناء ثقافة سالمة
المرضى.

•

•تم تفعيل جهاز( )1000SR ARCHETICT i
لقسمي الفيروسات الطارئة والهرمونات.

 1438هـ

 1438هـ

في مجال الفحوص الشعاعية:

•تم إدراج المختبر في برنامجين للجودة النوعية
الخارجية في قسم الجراثيم وتطبيقهم (WSLH
 )ONE WORLDوبذلك تم إدراج ( )9برامج جودة
نوعية خارجية لعام 1438هـ.

جمادي
الثاني

 1437هـ

جمادي
االول

 1437هـ

0
ربيع
الثاني

الملتزمين
بالمواعيد

2000

ربيع
االول

المجموع
الكلي

ملف فعلي
نشط

الزيارات التي
تم استقبالها

المرضى
الجدد

4000

صفر

0

6000

محرم

77

8000

4848

86

100

10036

111

156

176

10000

10932

275

200

13483

296

14088

329

300

15126

400

12000

7545

500

13972

600

16146

679

13246

700

14251

791

14000

12403

800

15840

900

16000

•

•تجديد االشتراك في برنامج ()Unity program
لمراقبة اختبارات الجودة لعام 2017م.

•

•تم اعتماد تفعيل فحص(  )TROPONIN Iبجانب
فحص ( )TROPONIN Tبناء على طلب األطباء.

•

•مجموع االختبارات التي تم إجراؤها في العام
1438هـ بلغت ( )137918اختبار مقارنة بعدد
( )111994اختبار تم إجراؤها خالل العام 1437هـ،
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رسم البياني ( )62مجموع عدد الوصفات خالل
األعوام 1438 -1437هـ
17850

19000

17280

17000
15000
13000

في مجال الصيدلة :
أصبح المركز مرجعًا طبيًا يعتمد عليه في تقييم
نجاح األدوية الخاصة بمرضى الكلى من قبل وزارة
الصحة والجهات الحكومية ،حيث تم صرف 17280
وصفة خالل عام 1438هـ ،وإضافة نقاط لبرتوكول
( )I.V FEROSACالمتبع في المركز وتحديث قائمة
خاصة بأدوية الطوارئ والوحدات حسب قائمة األدوية
المتعارف عليها عالميا كما تم توفير جميع أدوية
الطوارئ لجميع الوحدات وسيارتي اإلسعاف ،وقد
قامت صيدلية المركز بتقديم الرعاية الدوائية
والخدمات العالجية بما يتماشى مع معايير الجودة
الشاملة.

11000
9000
7000
5000
3000
1000
0

عدد الوصفات
 1437هـ

 1438هـ
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في مجال الصحة النفسية:
بلغ إجمالي مراجعي العيادة النفسية من مرضى
الفشل الكلوي ( )215مريض منهم ( )11مريضًا
تم تسجيلهم خالل عام 1438هـ ،حيث بلغ إجمالي
مراجعي العيادة النفسية خالل عام 1437هـ ()204
مريض منهم ( )42مريضًا تم تسجيلهم خالل العام
نفسه ،كما بلغت الجلسات النفسية العالجية التي
تم تقديمها للمرضى داخل وحدات الغسيل الكلوي
والعيادة قرابة ( )437جلسة نفسية لعام 1438هـ
مقارنه بعام 1437هـ حيث بلغ عدد الجلسات النفسية
العالجية ( )320جلسة نفسية.

تم استقبال عدد ( )33طالبًا من طالب الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية ،وإقامة ثالث دورات
معتمدة بالتعاون مع إدارة التدريب واالبتعاث بصحة
الرياض ،واستقبال زوار المركز من طالب مدارس
وجامعات ومنسوبي المراكز الصحية األخرى وإقامة
محاضرات تعريفية علمية خاصة بهم.

رسم البياني ( )64مجموع عدد المتدربين خالل
األعوام 1438 -1437هـ
127

130

التقرير السنوي لوزارة الصحة

تم إعداد عدد كبير من المطويات التوعوية للتعريف
بأمراض الكلى وسبل الوقاية منها ومطويات ذات
عالقة بصحة المريض بشكل عام وال تقتصر على
أمراض الكلى ،وتزويد عدد من المدارس والمراكز
الصحية داخل وخارج الرياض بالمنشورات والمواد
العلمية الالزمة ،إقامة برامج وأنشطة مشتركة (
زيارة مدارس) و(استقبال طالب داخل المركز) إللقاء
محاضرات توعوية عن أمراض الكلى وكيفية الوقاية
منها
إعداد نشرة توعوية ( تعقيم اليدين والوقاية من
الفيروسات)،وإلقاء محاضرات توعوية منوعة داخلية
موجهة للموظفين والمرضى وذويهم.

125

115
110

500

437

400

320

300
200
42

عدد جلسات
المرضى
 1437هـ

11

في مجال التعليم الطبي والتدريب
والمكتبة الطبية:
تم إقامة عدد ( )43نشاطًا علمياَ خالل عام 1438هـ
ومتابعة تدريب موظفي المركز سواء داخليًا أو
خارجيًا وتم ترشيح عدد ( )84لعام 1438هـ موظف
وموظفة في مختلف التخصصات للتدريب خارجيًا
وتقديم دورات داخلية لتطوير الموظفين اإلداريين
والرفع من الكفاءة العلمية والمهنية،

حقوق وعالقات المرضى:
بلغ مستوى الرضا العام على الخدمات المقدمة
للمرضى (  )%94موضحة بالجدول أدناه بالتفصيل.

عدد المتكربين
 1437هـ

105
100

95%

95%

95

94%

94%

93%

93%

93%

93%

94%

94%

95%

95%

94%

91%

96%

94%

90%

85%

95%

93%

93%

90%

95%

93%

93%

89%

95%

92%

 1438هـ

 1437هـ

80

 1438هـ

في مجال قسم التوعية الصحية:
قام المركز بتفعيل أيام الصحة العالمية
والمشاركة في ( يوم الكلى العالمي2017م،
يوم الضغط العالمي ،فعاليات السكري) ،وتمت
المشاركة مع المنشآت الصحية (بإقامة ركن توعوي
في مدينة الملك فهد الطبية) والمشاركة (بركن
توعوي في منتزه البجيري تحت إشراف جمعية عناية
بعنوان فعاليات الصحة وتقديم األنشطة المختلفة
والمؤتمرات وغيرها.
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رسم بياني ( )65مقارنة مستوى الرضا العام على الخدمات المقدمة للمرضى لألعوام 1438 -1437هـ
92%

85

0

 1438هـ

يقوم قسم الخدمة االجتماعية بالمركز بالتنسيق
مع عدد من الجهات لجلب المعونات للمرضى
المستفيدين حيث استفاد منها عدد مقدر من
ا لمر ضى .

92%

90

100

المرضى المسجلين
الجدد

في مجال الخدمة االجتماعية وأهلية
العالج:

120

117

رسم البياني ( )63عدد مراجعي العيادة
النفسية خالل األعوام  1438-37هـ

الخدمات الطبية المرجعية

234

خدمات السنترال

خدمات التغذية العالجية

خدمات التوعية الصحية

خدمات حقوق وعالقات المرضى

خدمات االشعة

خدمات النظافة

خدمات التمريض

خدمات عامة
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رسم بياني ( )66مقارنة مستوى رضا
المرضى لألعوام 1438 - 1437هـ:

في مجال حقوق وعالقات المرضى:
•
95%
94%
93%

• تم إعداد ( )264استبانة لقياس مستوى الرضا
العام عن الخدمات المقدمة للمرضى في
المركز وتم توزيع االستبيان عليهم وكان
االستجابة  %75وتبين أن نسبة الرضا عن جميع
خدمات المرضى المقدمة بلغت (. )%94

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•إقامة الفعاليات األخرى المساندة لبعض األقسام
العالجية على سبيل المثال ال الحصر  :فعاليات
اليوم العالمي للسكري  ،اليوم العالمي
للضغط  ،اليوم العالمي لدور الخدمة االجتماعية
اليوم العالمي للكلى .

•

•االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع المواعيد
والنظام الطبي الصحي وربط المركز بشبكة
إلكترونية مع وزارة الصحة.

•

•تأمين جميع احتياجات المركز من اللوازم
واألجهزة الطبية والغير طبية ،والمشاركة في
المناسبات االجتماعية مثل األعياد وتفعيل أيام

92%
91%
90%
رضا مرضى
 1437هـ

 1438هـ

في مجال تطوير األقسام الطبية:
•

•تطوير الموقع اإللكتروني الجديد للمركز ونشر
األنشطة االجتماعية إضافة إلى مواد توعوية
وتحميل البحوث الطبية التي قام بها المركز
ونشرت في المجالت العلمية العالمية.

•

•استمرار برنامج المريض الزائر بنجاح وهو برنامج
يعتمد على استقبال مرضى الفشل الكلوي
السعوديين القادمين من خارج مدينة الرياض،
وإجراء عمليات التنقية الدموية دون الحاجة إلى
فتح ملف جديد واالكتفاء بتقرير طبي حديث.

•

•إضافة حساب خاص بالمركز على موقع التواصل
االجتماعي (توتير)  ،وهو حلقة وصل بين
المركز والمجتمع بحيث يتم توعويتهم طبيًا
بالمعلومات التي تخص مرضى الكلى وطرق
وسبل الوقاية منها.

•

•استحداث غرفة للفرز األولي داخل المركز وذلك
ضمن االحتياطات التي تتخذها إدارة المركز للحد
من انتشار فيروس كورونا وذلك بفحص جميع
المرضى قبل دخولهم لوحدات الغسيل للتأكد
من سالمة جميع لمرضى.

•

•استحداث عيادات جديدة( :عيادة الطوارئ) ( ،عيادة
ما قبل الزراعة)( ،عيادة القساطر والمأخذ الوعائية
) ( ،عيادة األقسام الطبية العالجية) .لضمان جودة
العمل من النواحي الطبية واإلدارية

مبادرات المركز:
•

•إعداد الدليل االسترشادي الخاص بخطة الطوارئ
بمراكز الغسيل الكلوي ،وقد قام مجلس
الصحي السعودي باعتمادها وطباعتها من أجل
تعميمها على مراكز الكلى الحكومية.

•

•إعداد المسودة األولية لمعايير مراكز الغسيل
الكلوي ،وتم تقديمها للمركز السعودي
العتماد المنشآت الصحية (. )CBAHI

•

• المشاركة بـ  14مشروع تحسين ضمن
فعاليات اليوم العالمي للجودة والتي أقيمت
في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة
الرياض.
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الخدمات الطبية المرجعية

الصحة العالمية.
•

•االنتهاء من الربط اإللكتروني (الربط بين المختبر
ووحدات الغسيل والعيادات وكذلك الصيدلية)
وبعد هذه المرحلة يكون المركز مربوط
إلكترونيا وتقنيًا بالكامل.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

ب/المركز السعودي لزراعة األعضاء:

الخدمات الطبية المرجعية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

ثم مؤخرًا في تاريخ 1434/1/26هـ صدور قرار مجلس
الوزراء رقم ( )38والذي نص على ما يلي:
•

•الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة
األعضاء.

•

•قيام المركز السعودي لزراعة األعضاء بإعداد
مشروع نظام شامل لزراعة األعضاء واتخاذ ما
يلزم لرفعه بحسب اإلجراءات النظامية.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
برنامج زراعة األعضاء من المتبرعين األحياء (األقارب
وغير األقارب):

بتــاريخ 1404/5/19هـ صدرت الموافقـة الســـاميـة
رقـــم /1561/7م بإنشاء المركز الوطني للكلى
على أن تشرف عليه لجنة من كافة القطاعات الصحية
بالمملكة ،لتكون هذه هي البداية لمرحلة جديدة
في تنظيم عالج مرضى الفشل الكلوي وتجهيز
وحدات للغسيل الكلوي وتنظيم ممارسة زراعة
الكلى من األحياء األقارب والبدء ببرنامج التبرع
بعد الوفاة الدماغية ،وكان إلنشاء المركز الوطني
للكلى أثره في تسارع إنشاء مراكز الغسيل الكلوي
بالمملكة ومن ثم تحويل المركز الوطني للكلى
إلى المركز السعودي لزراعة األعضاء.
وعبر هذه السنوات تم تحقيق العديد من اإلنجازات
النوعية والفنية المتعلقة بهذا البرنامج استند كل
ذلك على الدعم غير المحدود من والة األمر يحفظهم
اهلل والمتابعة المباشرة منهم وتفاعل كافة األجهزة

الحكومية والمؤسسات األهلية وفاعلي الخير حيث
تبعه بعد ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (80
) وتاريخ 1413هـ بتوسيع مهام المركز الوطني
ُ
للكلى ليصبح المركز السعودي لزراعة األعضاء.
وقد كان لنجاحات مسيرة برنامج زراعة األعضاء في
المملكة العربية السعودية صدور قرار مجلس
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي رقم ()3
الخاص بزراعة األعضاء -المؤتمر ( ) 61في 1427/4/26هـ
الموافق 2006/5/24م القاضي بـ:
•

•اعتماد المركز السعودي لزراعة األعضاء مركزًا
مرجعيًا لدول مجلس التعاون الخليجي.

•

•اعتماد القانون الموحد بشأن تنظيم ونقل
األعضاء في دول مجلس التعاون على أن يكون
ذلك إسترشاديًا.
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•

•تم خالل العام 2017م زراعة عدد ( )767كلية
من المتبرعين األحياء ،منها عدد ( )631كلية من
المتبرعين األحياء األقارب و عدد ( )81كلية من
المتبرعين األحياء غير األقارب وعدد ( )55كلية
من خالل برنامج تبادل الكلى بين األسر.

•

•تم خالل العام 2017م زراعة عدد ( )145كبدًا من
المتبرعين األحياء ،منها عدد ( )129كبدًا من
المتبرعين األحياء األقارب و عدد ( )16كبدًا من
المتبرعين األحياء غير األقارب.

جدول ( )88يوضح إحصائيات برنامج زراعة الكلى
من المتبرعين األحياء األقارب وغير األقارب للعام
2017م
زراعة
الكلى من
المتبرعين
األحياء
األقارب

زراعة
الكلى من
المتبرعين
األحياء غير
األقارب

زراعة
الكلى
من خالل
برنامج
التبادل
بين األسر

631

81

55

جدول ( )89يوضح إحصائيات برنامج زراعة األكباد
من المتبرعين األحياء األقارب وغير األقارب للعام
2017م

اإلجمالي

129

16

145

نشاط برنامج زراعة األعضاء
من المتبرعين المتوفين
دماغيًا خالل العام 2017م
•

•تم خالل العام 2017م زراعة عدد ( )145كلية من
المتبرعين المتوفين دماغيًا.

•

•زراعة عدد  79كبدًا من المتوفين دماغيًا.

•

•زراعة  37قلبًا.

•

•زراعة  70رئة لعدد  37مريضًا.

•

•زراعة  7بنكرياس.

•

•زراعة  11كلية وبنكرياس (مشتركة).

•

•االستفادة من  82عظم تم استئصالها من
المتوفين دماغيًا.

•

•االستفادة من  21قلب لمصدر للصمامات
ا لبشر ية .

•

•االستفادة من عدد  2قرنية.

•

•زراعة أمعاء (.)1

اإلجمالي

767

زراعة األكباد
من المتبرعين
األحياء األقارب

زراعة األكباد
من المتبرعين
األحياء غير
األقارب
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

الخدمات الطبية المرجعية

جدول ( )90جملة األعضاء واألنسجة المزروعة والمستفاد منها من المتبرعين األحياء والمتوفين دماغيًا خالل
العام 2017م
من المتبرعين األحياء

من المتبرعين المتوفين

اإلجمالي

العضو المزروع
الكلى

767

145

912

الكبد

145

79

224

القلب

0

37

37

الرئة

0

70

70

البنكرياس (منفرد)

0

7

7

بنكرياس مع كلية

0

11

11

األمعاء

0

1

1

العظام

0

82

82

القلب كمصدر للصمامات

0

21

21

القرنيات

0

2

2
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التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التخطيط
وتطوير
النظم
الصحية
(الحوكمة)
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

01
الهيكل
التنظيمي
والتطوير
اإلداري

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

إن حجم الوزارة بمديرياتها العشرون وأعداد العاملين
الذي تجاوز مائتي ألف موظف وأكثر من مائتين
وسبعون مستشفى وألفين وثالثمئة مركز صحي
كل ذلك يجعل الوزارة في أمس الحاجة الى إرساء
العمل المؤسسي بالوزارة وتطوير العمل اإلداري
وإجراء الدراسات التنظيمية إلعداد الهياكل واألدلة
التنظيمية ليتناسب والخطط واألهداف التي تضعها
الوزارة بين حين وآخر .والمستجدات في استحداث
بعض الوحدات االدارية.
ان الوزارة في ظل التوجه نحو التحول الوطني 2020
تمر بعملية تحول في القطاع الصحي تتم تدريجيا
على مدار عدة سنوات توافقها تغييرات في الهيكلة
والسياسات واإلجراءات واألنظمة واقتصار دور الوزارة
في المنظومة التنظيمية في القطاع الصحي على
الدور التنظيمي و اإلشرافي.

أهم ما تم إنجازه في مجال التطوير
التنظيمي خالل العام 2017م:
•

•إعداد الهيكل التنظيمي المرحلي (1438هـ)
بنسبة بلغت ( )%100من
لديوان الوزارة
المستهدف .

•

•جاري العمل إلعداد الهياكل التنظيمية للمناطق
( تم إنجاز .)%40

•

•جاري العمل إلعداد األدلة التنظيمية للمهام
والتقسيمات الداخلية للوزارة .

•

•جاري العمل على تقديم االستشارات التنظيمية
المتنوعة لعدد من الوحدات اإلدارية بالوزارة
والمناطق.
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التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

الهيكل التنظيمي المرحلي:
اشتمل الهيكل التنظيمي المرحلي للوزارة على
نائبين لمعالي الوزير نائب يختص بالشؤون الصحية
ونائب يختص بالتخطيط والتطوير كما تقوم الوزارة
بدراسة وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمناطق
الصحية يلبي متطلبات المرحلة.
وتتبع للوزارة ثالث عشرة مديرية عامة للشؤون
الصحية موزعة حسب المناطق اإلدارية ،تقوم بمهام
اإلشراف على تقديم الخدمات الصحية في المنطقة
اإلدارية التابعة لها ،كما تتفرع عن بعض المديريات
العامة الكبرى سبع مديريات رئيسة تعمل على
مساعدة ومساندة المديريات العامة في تنفيذ
وإدارة وتشغيل المرافق الصحية المنتشرة في كل
منطقة ،وقد أعطيت هذه المديريات مؤخرًا الكثير
من الصالحيات لحثها على تقديم خدمات أفضل
وتفادي البطء في اتخاذ القرارات.
وتتطلع الوزارة إلى إعادة هيكلتها التنظيمية بما
يتوافق مع برنامج التحول الوطني  2020لتحقيق
أهداف رؤيه المملكة .2030
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02
التخطيط
والتطوير

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تهدف الوزارة من خالل اإلدارة العامة للتخطيط إلى إعداد
االستراتيجيات الصحية والخطط التشغيلية وتقييم
المتكامل والمقارنة
ومتابعة طريقة األداء بنظامه ُ
بين األداء الحالي للوزارة وبين األداء المطلوب وتحديد
َّ
والضعف بها.
نقاط القوة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الصحية ( سوا ًء مراكز رعاية صحية أولية أو
استحداث مستشفيات أو رفع السعة السريرية
في بعض المستشفيات بالمناطق والخدمات
المرجعية) .
•

•-في مجال االنتقال للتحول الرقمي وأتمتت
نظام تحديد أولويات إنشاء المراكز الصحية
والمستشفيات وتحديد االحتياجات من خدمات
الرعاية الصحية حسب معايير وزارة الصحة فقد
تم إنجاز المرحلة األولي للنظام اإللكتروني
بنسبة بلغت  100%من المستهدف ليتم
تطبيق العمل به في جميع المناطق.

•

•تم االنتهاء من إعداد عدد من الملفات الوطنية
واإلقليمية والدولية من أهمها :استراتيجية
الشباب ,اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية
والطبية ,مراجعة األسس االستراتيجية مع
المجلس الصحي السعودي ,التخطيط في
القطاع الصحي مع الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية واالستراتيجية الصحية الخليجية.

•

•يتم قياس المتحقق من أهداف التنمية
المستدامة فيما يتعلق بالجانب الصحي بصورة
دورية ورفع التقرير لمنظمة الصحة العالمية.

الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع والمبادرات
الواردة في برنامج التحول الوطني ( )2020وبما يحقق
رؤية المملكة (.)2030

•

•تحديث بيانات المرتسم الصحي الوطني
واستراتيجية التعاون البلداني مع منظمة
الصحة العالمية.

•

•تنفيذ ورشة عمل المبادرات والخطة التشغيلية
لوزارة الصحة للعام 2018م لإلدارات بديوان
الوزارة والمناطق والمحافظات وربطها باألهداف
االستراتيجية لرؤيه المملكة  2030حيث تم
استالم ومراجعة وتحليل وتصنيف اكثر من
( ) 694مبادرة ووضعها في شكل توصيات
للتنفيذ ورفعها للجهات العليا وجاري العمل
لمتابعة تنفيذها.

•

•جاري العمل على استقطاب الكفاءات
المتخصصة والنادرة في مجال التخطيط
وتخصيص الحوافز المادية المجزية.

•

•تقوم الوزارة بإجراء الدراسات التخطيطية
والتحليل العلمي المبني على المؤشرات
السكانية والصحية لتحديد االحتياج من الخدمات

كما تسعي الوزارة الي تحويل البيانات األولية الى
معلومات ذات قيمه تساعد في اتخاذ القرار وربط
استراتيجية التخطيط والتحول بخارطة المواطنين
التفاعلية لالحتياج التشغيلي حسب معايير
التخطيط ،وإنشاء قاعده بيانات تمكن من الربط
االلكتروني لمساعدي التخطيط بالوزارة والمناطق،
لتحقيق التنسيق والتكامل بين البرامج واالهداف
التشغيلية والتحولية و لصناعه دور حيوي ومهم في
سبيل تحقيق برامج التحول الوطني 2020م ورؤيه
المملكة  2030م.
وقد اطلقت الوزارة في هذا المجال عدد من المبادرات
التحولية حيث تقوم بمتابعتها وتقييم أداءها بصورة
دورية تحقيقا لألهداف االستراتيجية.

أهم إنجازات الوزارة في مجال التخطيط:
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التدريب:
تم تنفيذ عدد ( )2دورة تدريبية في مجال التخطيط
بالمناطق بنسبة بلغت  %50من المستهدف وبلغ
عدد المتدربين فيها ( )60متدرب.
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03
إدارة البرامج
والمشاريع
المؤسسي

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تعمل الوزارة على الحوكمة و العمل بمنهجية
وتوفير الدعم واالستشارات إلدارة مشاريعها وفق
أفضل الممارسات العالمية.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تم تصميم النماذج اإلحصائية واالستمارات
الالزمة لجمع البيانات والمعلومات وتزويد
الجهات المعنية بإجراءات تطبيقها واستخدامها
ومتابعتها والمشاركة مع جهات االختصاص
لتصميم السجالت اإلحصائية المناسبة بنسبة
. %9 8

•

•تم تحليل البيانات واستخراج المؤشرات
اإلحصائية الالزمة التي تمثل الواقع الصحي في
المملكة وتسهم في الخطط اإلستراتيجية
والتنفيذية للوزارة بنسبة .%98

•

•استكمال البرنامج اإلحصائي اإللكتروني
للوفيات حيث تم استكمال النسخة األولى من
البرنامج وتجريبها في عدد من المستشفيات
بنسبة  %50من المستهدف.

•

•قامت الوزارة بإعداد قائمة ضمت  197مؤشرًا
صحيًا وفق المتطلبات الوطنية واإلقليمية
والدولية.

•

•دعم الجهات المعنية باألبحاث والدراسات فيما
تتطلبه تلك الدراسات والبحوث من األعمال
اإلحصائية والمعلومات عن أنشطة الوزارة بنسبة
.%100

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•إنشاء مكاتب إدارة مشاريع في جميع الوكاالت
والمناطق بنسبة  %100من المستهدف.

•

•إطالق نظام إدارة المشاريع اإللكتروني بنسبة
 %100من المستهدف.

•

•بناء قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة عن
المشاريع القائمة لمعالي الوزير بنسبة %100
من المستهدف.

•

•بناء الكفاءات إلدارة المشاريع باحترافية حيث تم
تدريب  120مدير مشروع بنسبة تنفيذ %100
من المستهدف.

04
اإلحصاء
والمعلومات

تقوم الوزارة باالستفادة من المعلومات وإتاحتها
لكافة العاملين في القطاع الصحي بهدف تحسين
األداء ودعم اتخاذ القرار وذلك من خالل وحدة مركزية
قادرة على توفير البيانات والمعلومات الصحية اآلمنة
والالزمة لألغراض المختلفة بالصورة الصحيحة في
المكان والزمان المناسبين.
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تم تحليل البيانات واستخراج
المؤشرات اإلحصائية الالزمة
التي تمثل الواقع الصحي في
المملكة وتسهم في الخطط
اإلستراتيجية
والتنفيذية للوزارة بنسبة .%98

التدريب:
•

• تنفيذ (  )6دورة دورات تدريبية متخصصة أثناء
األعمال اإلحصائية ذات العالقة
موسم الحج
بالحج وبلغ عدد المتدربين ( ) 120من مختلف
التخصصات وبنسبة إنجاز بلغت .%100
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05
البحوث
والدراسات

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تهدف الوزارة الى تكوين منظومة شاملة للبحوث
وتؤدي إلى مخرجات تسهم في تطوير وتحسين
الممارسات السريرية وسد الفجوة المعرفية وذلك
من خالل :
•

•بناء وتطوير القدرات البحثية والتقنية لمنسوبي
وزارة الصحة.

•

•تسهيل ودعم البحوث والدراسات بالوزارة
ووضع األولويات البحثية وتحسين االستفادة من
مخرجات البحوث.

•

•التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات البحثية
والعلمية المتميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تم إطالق قاعدة البيانات البحثية عبر البوابة
اإللكترونية لوزارة الصحة.

•

•االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع شبكات
البحوث الصحية بنسبة إنجاز بلغت  %100من
المستهدف.

•

•تحديث الصفحة اإللكترونية للبحوث والدراسات
بوزارة الصحة.

•

•تحديث الدليل اإلرشادي و الالئحة التنفيذية
للبحوث والدراسات بمنشآت وزارة الصحة لتنفيذ
البحوث بوزارة الصحة

•

•جاري العمل على مشروع التقديم والمراجعة
اإللكترونية لألبحاث ( .)e review

•

•جاري العمل ببرنامج دعم الجامعات والمراكز
البحثية التابعة للملك عبدالعزيز والعلوم
التقنية من خالل وحدة العلوم والتقنية.

•

•تمت الموافقة األخالقية ل عدد( )1137مشروع
بحثي خالل عام 1438هـ.
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•

•-جاري العمل على « المسح الوطني لمؤشرات
العلوم والتقنية واالبتكار في المملكة
العربية السعودية National Survey of .»2017 -
Indicators SCIENCE- TECHNOLOGY AND
 INNOVATION in KSAحيث تم إنجاز ما نسبته
.%45

•

•دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات والمؤلفات
والمقترحات البحثية الصحية ،وكذلك تقارير
األبحاث المنجزة والكتب اإلحصائية وطلبات دعم
االختراعات العلمية التي تحال للوزارة بنسبة
بلغت .%100

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التدريب:
•

•تنفيذ عدد ( )6دورات تدريبية بنسبة إنجاز بلغت
.%100

المشاركات:
•

•تشارك الوزارة في عضوية اللجنة الخليجية
للبحوث الصحية.

06
الجودة وسالمة
المرضي

ك
تعمل الوزارة على ضمان الجودة النوعية بما في ذل 
وضع المعايير والمؤشرات الالزمة لتطبيق الجود ة
النوعية للوصول بالمنشآت الصحية التابعة للوزار ة
ة
بتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبي 
االحتياجات وتطلعات المستفيدين من الخدمة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•إكمال تأسيس مشروع لوحة مؤشرات األداء
وحكومة ( )248مؤشر في إدارة مؤشرات األداء.

•

•إكمال المرحلة األولى من مشروع السياسات
واإلجراءات بديوان الوزارة.

مشاركة العمالء في أنشطة الجودة
وسالمة المرضى:
زيارات ميدانية لجميع المناطق والمحافظات.
•

•عقد ملتقى الجودة األول في مدينة الرياض.
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•

•عقد ملتقى الجودة الثاني في محافظة جدة.

•

•إشراك المناطق والمنشآت في مراجعة
السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر
المرضى.
وسالمة

تعزيز الشفافية وإمكانية الوصول الي
تقارير الجودة وسالمة المرضى المصرح
عنها.
•

• إصدار تقرير حوادث الحيود الربع سنوي.

•

•إصدار تقرير مؤشرات األداء األسبوعي.

•

•إصدار دراسة تقييم برنامج المخاطر وسالمة
المرضى في المنشآت.

•

•اإلفصاح عن نتائج الدراسات المتعلقة باألحداث
ا لجسيمة .

زيارة عدد منشئات وزارة الصحة
المعتمدة من قبل المركز السعودي
العتماد المنشآت الصحية ()CABAHI

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

•

•اكمال ( )180زيارة استشارية و( )111زيارات
تقييمية لبرامج دعم االعتماد للمنشآت
الصحية ،إضافة الى ( )51قياس وتقيم الجاهزية
المستمرة للمستشفيات و( )25زيارة لالستفادة
من تجربة المستشفيات المتميزة.

•

•اكمال أكثر من ( )900تقرير خاص بالتقييم
الذاتي.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

07
المتسوق
السري

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تعمل الوزارة على قياس جودة الخدمات الصحية
للمرضى من خالل تقييم أداء جميع المنشآت
الصحية وذلك لمساعدة متخذي القرار لديها.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م
•

تكامل مهم الجودة ،إدارة المخاطر،
وسالمة المرضى.

•تقييم أداء المنشآت الصحية لعدد  737منشأة
صحية بنسبة بلغت  %27من المستهدف.

التدريب:

•

•إصدار دليل لجان الجودة وسالمة المرضى
با لمنا طق .

•

•

•إصدار دليل المخاطر وسالمة المرضى.

•

زيارات إشرافية:

•دمج إدارات الجودة وسالمة في المناطق
و ا لمنشآ ت .

•

•زيارات إشرافيه لتقييم أداء المنشآت الصحية عدد
 737زيارة.

•

•إصدار عدد  196تقرير عن قياس جودة الخدمات
الصحية.

انشاء قنوات فعالة للتواصل ونقل
معرفة الجودة وسالمة المرضى.
•

•تأسيس مجموعات تواصل للجودة وسالمة
ا لمر ضى .
•عقد ملتقيات الجودة وسالمة المرضى.

•

•إطالق برامج دعم االعتماد للمنشآت الصحية
في وزارة الصحة وتعين ( )40منسقي االعتماد
اإلقليمي في جميع مناطق المملكة.

•

•

•تقليل عدد المنشآت في النطاق األحمر في
معايير السالمة األساسية من  218إلى .174

تزويد صانعي القرار في وزارة الصحة بالمعلومات
الضرورية التخاذ قرارات مبنية على أسس عملية.

•

•رفع عدد المنشآت في النطاق األصفر في معايير
السالمة األساسية من  45إلى .83

•

•رفع عدد المنشآت في النطاق األخضر في معايير
السالمة األساسية من  8إلى .17

•

•تحليل أكثر من ( )27,400تقرير زيارات المجلس
السعودي العتماد المنشآت الصحية.

إطالق برنامج المراجعة السريرية الجديد ،والذي شمل
عدد ( 107مستشفى) و اختيار  23مؤشر من أصل 73
مؤشر تم اقتراحها في مجال المراجعة االكلينيكية
بالتعاون مع برامج التحسين الطبية في الوكالة
العالجية.

•

•إكمال تدريب أكثر من ( )15,00متدرب ومتدربة
في دورات المدرب المعتمد لمعايير السالمة
األساسية.

•

•اإلشراف على ( )14,000برنامج يتعلق بمعايير
السالمة األساسية.

رفع كفاءة موظفي الجودة وسالمة المرضى وتعزيز
المحافظة عليهم.

•تنفيذ عدد  3ورش تدريبية بنسبة تنفيذ بلغت
.%100

08
المتابعة

تعمل الوزارة على توفير الرقابة على العمل اإلداري
والفني بصفة عامة منعًا لوقوع المخالفات وضمانًا
لسالمة تطبيق األنظمة واللوائح وحرصًا على انسياب
العمل دون معوقات وحفاظًا على أداء القادة
والموظفين لواجباتهم الوظيفية دون تراخ أو إهمال
أو سوء استعمال السلطة والصالحية.

تقديم أكثر من ( )150,000ساعة تدريبية على
مستوى المملكة في أربع مناطق مختلفة.
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أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تفعيل دور المتابعة في الرقابة على المرافق
الصحية فنيًا وإداريًا وعمل الجوالت التفقدية على
الوزارة ومنشآتها الصحية الكتشاف ما قد يحدث
من مشاكل قبل حدوثها.

•

•تنفيذ عدد من الجوالت التفقدية لمعرفة
المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول لها و قيام
اللجان الفنية ومتابعة األداء .

•

•دورات تدريبية بعدد ( )14دورة وبلغ عدد المتدربين
( )320متدرب في مجال المتابعة.

•

• إصدار دليل السياسات واإلجراءات للوزارة.

09
المراجعة
الداخلية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

10

تهدف الوزارة في الحد من المخاطر باتباع نمط
منهجي منظم لتقييم كفاءة وفعالية السياسات
واإلجراءات التنظيمية في الوزارة وذلك من خالل:
•

•تقييم مدى اكتمال ومالئمة السياسات
واإلجراءات للحد من المخاطر التي تواجه كل
جهة .

•

•مراجعة التزام الجهات باألنظمة والتعليمات
والسياسات والخطط الموضوعة لتحقيق
أ هد ا فها .

التواصل
والعالقات
والتوعية

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تهدف الوزارة إلى إدارة عمليات الحمالت اإلعالمية إلبراز
دورها الريادي إعالميا وتحسين الصورة الذهنية عنها
بكفاءة عالية.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تم تنفيذ جميع الحمالت الصحية التوعوية مثل:
(جائزة وعي ،حملة سرطان الثدي ،حملة التدخين،
حملة السكري ،حملة اإليدز  ،سلسلة يقولون ،
التحصينات ،الصحة المدرسية...الخ) وتم تفعيلها
كما هو في الخطة بنسبة بلغت .%90

•

•نشر  60انفوجرافيك وفيديو توعوي.

•

•إنتاج فيديوهات قصيرة إلبراز جهود وإنجازات
الصحة في أسبوعين تحت مسمي وزارة الصحة
في أسبوعين ( المختبر الوطني و عيادة صحة
المرأة والطفل).

•

•إطالق حملة وطنية للتبرع بالدم في اليوم
ا لو طن .

•

•إنتاج فيديو تعريفي عن مركز طب الحشود و
فيديو وثائقي عن تاريخ وزارة الصحة.

•

•إنتاج فيديو عن اليوم العالمي للمسنين.

•

• إطالق المرحلة األولى من نظام المواعيد
المركزي ( موعد) حيث تم إطالق النظام في
المناطق المشمولة في المرحلة التجريبية.

•

•تم العمل
باالستخدام

على دليل اإلرشادات الخاصة
«رشاقة».
لشعار
الصحيح

•

•تم العمل على تصميم هوية موارد وهو نظام
إلكتروني للموارد اإلدارية والمالية يهدف لضبط
إجراءات العمل اليومي وما يلحق بها.

•

•تطوير هوية منتدى آفاق صحية سعودية الذي
انعقد في مدينة بوسطن بالواليات المتحدة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:
•

•تنفيذ عدد  67مهمة مجدولة وغير مجدولة ضمن
خطة العام 1439/1438هـ وتم إصدار تقارير عنها
بنسبة بلغت .%100

•

• وضع خطة إستراتيجية للمراجعة الداخلية
باستخدام النهج المبني على المخاطر.

•

•تنفيذ ( )61زيارة ميدانية للمراجعة الداخلية
بنسبة ( )%91من المستهدف.
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•

•إنتاج هوية خاصة برنامج أداء الصحة.

•

•

•تطوير هوية المؤتمر اإلسالمي السادس لــوزراء
الصحــة لمنظمات التعاون اإلسالمي.

•حملة توعوية داخلية تتزامن مع األسبوع العالمي
لجهاز صدمات القلب الكهربائية .

•

•

•إصدار دليل موحد لتصميم اللوحات والالفتات
في المراكز الصحية.

•تصميم انفوجرافيك يعرض أهم األرقام التي
تخص خدمات وزارة الصحة وينشر بشكل
أ سبو عي .

•

•إطالق حملة كلم الصحة  937من مركز االتصال
في وزارة الصحة.

•

•إنتاج فيلم خدمة ضيوف الرحمن :فيلم توضيحي
للخدمات المقدمة للحجاج قبل بدء موسم الحج
.1432

•

•حملة سالمة األطفال :تركز هذه الحملة على
أهمية إبعاد بعض األشياء الضارة عن متناول
األطفال والتي تتواجد باستمرار في المنزل.

•

•تصميم انفوجرافيك ينشر بشكل يومي أثناء
الحج لعرض إنجازات الصحة الطبية المقدمة
للحجا ج .

•

•حملة العيد لوزارة الصحة (مشاركة وزارة الصحة
فرحة العيد مع الناس بطريقة غير تقليدية).

•

•إنتاج فيلم عن تغطية وإبراز إنجازات وزارة الصحة
في حج . 1438

•

•حملة اإلعالن عن النموذج الجديد للرعاية الصحية
في المملكة والذي يهدف إلى حصول أفراد
المجتمع على الرعاية الصحيحة في الوقت
الصحيح الفريق الطبي الصحيح في الوقت
ا لصحيح .

•

•حملة إعالنية لآللية الجديدة التي اعتمدتها وزارة
الصحة لصرف األدوية من الصيدليات الخاصة في
عدد من المراكز الصحية.

•

•حملة التبرع بالدم بمناسبة اليوم الوطني.

•

•حملة توعوية تهدف للتوعية بمرض السكري
وطرق الوقاية منه.

•

•حملة التطعيم ضد مرض اإلنفلونزا الموسمية
بالتعاون مع شركة كريم في مناطق مختلفة
حول المملكة.

•

•حملة تعريفية بتطبيق «صحة» لالستشارات
الطبية عن بعد ،والذي يسهل على المستخدمين
إجراء استشارات طبية مع أطباء مختصين وذلك
عن طريق الرسائل الفورية ،والصوتية والفيديو
عبر التطبيق.
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11
تقنية
المعلومات
واالتصاالت

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تحرص الوزارة على العمل لتحقيق وتطبيق بنود
إستراتيجية الوزارة والمنبثقة من توجيهات حكومة
خادم الحرمين الشريفين في تطبيق الحكومة
اإللكترونية في جميع القطاعات الحكومية وذلك
تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020م بما
يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
كما تتبنى الوزارة العديد من المشاريع التنفيذية في
مجال التعامالت الصحية اإللكترونية ،وتعمل على
التعزيز المستمر لالستعداد للتحول اإللكتروني في
خدمات الوزارة ،وتنمية الوعي بفوائد هذا التحول نحو
األعمال اإللكترونية.
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وفيما يلي ملخصًا ألهم اإلنجازات التي تحققت في مجال
تقنية المعلومات واالتصاالت خالل العام  2017م

التقرير السنوي لوزارة الصحة

7

ملف المركز الصحي
اإللكتروني

جدول ( )91المشاريع التي تم االنتهاء منها

اسم المشروع

الهدف منه

حالة المشروع

نسبة
اإلنجاز

1

تطبيق نظام المراكز
الصحية

يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
نظام المعلومات الصحي اإللكتروني
في  5مراكز صحية

تم تطبيقه في المراكز التالية :
( األزهري/المدينة المنورة  ،الفوطة  ،الغدير
 الصحافة  -ديوان الوزارة )  ،كذلك تمتدريب جميع العاملين في المراكز على
استخدام النظام

100%

2

تمكين الملحقيات
الصحية خارج المملكة
من استخدام نظام
سهل.

يهدف المشروع إلى تسهيل عمل
االتصاالت اإلدارية وتحويله بشكل
إلكتروني

تم تفعيل النظام وإضافة المستخدمين
وإعطاء الصالحيات لملحقيات واشنطن
ولندن وبرلين

100%

3

الربط مع وزارة العدل -
إشعارات الوفيات

يهدف المشروع إلى توفر خدمة
االستعالم عن إذا تم تسجيل وفاة
للمواطن والمقيم أم ال؟ وذلك إليقاف
الوكاالت المتعلقة بالمتوفي وحماية
الورثة من االستغالل.

تم تفعيل النظام وإضافة المستخدمين
وإعطاء الصالحيات لملحقيات واشنطن
ولندن وبرلين

100%

4

ترقية البريد اإللكتروني
إلى نسخة 2016

يهدف المشروع إلى التحول من بيئة
نظام  MS Exchange 2013إلى بيئة
نظام MS Exchange 2016

تم االنتهاء من الترقية بشكل كامل
ويشمل ذلك تطبيق النظام وتجهيز
الخوادم ونقل المستخدمين

100%

5

مشروع االتصاالت اإلدارية
سهل ()SAHEL

يهدف المشروع إلى تحويل كل
المعامالت الورقية إلى معامالت
إلكترونية َتيسر حركة المعامالت في
دقة وسرعة وأمان

يحتوي النظام على برنامج ألرشفة
المستندات الهامة ،وبرنامج لمتابعة حركة
الموظفين ،وحركة البريد داخل النظام
مما يضمن رقابة عالية .كما أنه يمكن
من خالله تصدير المعامالت إلكترونيًا،
واالطالع على تقارير المعامالت ،ويمكنك
من إدارة المستخدمين.

100%

6

ملف المستشفى
اإللكتروني (Hospital
)Profile

يهدف المشروع الى توفير ملف
إلكتروني موحد يحتوي على جميع
معلومات المستشفيات (master
 )fileمثل :اسم المستشفى  -الموقع
الجغرافي  -الطاقم اإلداري و الصحي
 الخدمات و التخصصات المقدمة -السعة السريرية  ..الخ.

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

الرقم

8

9

10

11

100%
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برنامج االبتعاث

برنامج اإليفاد

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

يهدف المشروع الى توفير ملف
إلكتروني لجميع معلومات المراكز
الصحية ( )Master fileمثل :إسم
المركز الصحي  -الموقع الجغرافي -
الطاقم اإلداري و الصحي  -الخدمات و
التخصصات المقدمة  -تصنيف المركز
و اعتماده و لوحة مؤشرات لمراقبة
األداء ..الخ.
يهدف المشروع إلى تمكين الموظف
من تقديم طلب االبتعاث و متابعته
بشكل إلكتروني من خالل الحساب
الخاص به على البوابة الداخلية
لوزارة الصحة و ستتمكن اإلدارة
من المفاضلة بين الطلبات جميعا
للتوصل إلى أفضل المتقدمين من
خالل سلسلة إجراءات إلكترونية
سيوفرها النظام.
يهدف المشروع إلى تمكين الموظف
من تقديم طلب ايفاد و متابعته
بشكل إلكتروني من خالل الحساب
الخاص به على البوابة الداخلية
لوزارة الصحة و ستتمكن اإلدارة
من المفاضلة بين الطلبات جميعا
للتوصل الى أفضل المتقدمين من
خالل سلسلة إجراءات إلكترونية
سيوفرها النظام .

بوابة البرنامج التأهيلي
لتوظيف خريجي
الدبلومات الصحية

يهدف المشروع إلى إنشاء بوابة
تتيح لخريجي الدبلومات الصحية
من التقديم على البرنامج التأهيلي
لتوظيف خريجي الدبلومات الصحية
بشكل إلكتروني و ستتمكن اإلدارة
العامة لخدمات الموارد البشرية
من المفاضلة بين الطلبات جميعا
للتوصل إلى أفضل المتقدمين من
خالل سلسلة إجراءات إلكترونية
ستوفرها البوابة.

خدمة تسجيل المتبرعين
بالدم

يهدف المشروع إلى تسجيل
المتبرعين بالدم من خالل تطوير
الخدمة اإللكترونية "دمي لوطني"

12

خدمة وظيفتك بعثتك

13

نظام مبادرات وزارة
الصحة في اليوم العالمي
للتطوع

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

يهدف المشروع إلى تطوير خدمة
إلكترونية لحصر احتياجات اإلدارات من
الوظائف و التخصصات التي تتطلب
ابتعاث.

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

يهدف المشروع الى حصر المبادرات
المشاركة ضمن فعاليات اليوم
العالمي للتطوع الذي تنفذه جميع
منشآت الوزارة.

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع
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التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التقرير السنوي لوزارة الصحة

14

نظام االستبيان و
التصويت اإللكتروني (E
)Survey

يهدف المشروع إلى تطوير نظام
استبيانات إلكتروني خاص بوزارة
الصحة يتيح لجميع اإلدارات و منسوبي
الوزارة بشكل عام من عمل
االستبيانات بطريقة مرنة و إلكترونية
و جمع المعلومات من المستهدفين
من خالل نشر االستبيان و تحليل
النتائج من خالل التقارير التحليلية
الالزمة بسهولة دون الحاجة لموظفي
تقنية المعلومات.

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

15

خدمة أبدع بفكرة
اإللكترونية

يهدف المشروع إلى تمكين
الموظفين بسهولة ويسر من تبادل
األفكار المبتكرة مع مركز اإلبداع و
التي من شأنها إيصالها للمسؤولين.

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

16

تركيب نظام مراقبة
الخوادم المركزي وتوفير
شاشات المراقبة لكل
خدمة إلكترونية

يهدف المشروع إلى مراقبة أكثر
األنظمة حساسية وعددها  197خادم

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

100%

17

إعادة تصميم نظام إدارة
التحديثات لديوان الوزارة
والمديريات

يهدف المشروع إلى متابعة التحديثات
الدورية الصادرة من الشركات المنتجة
لنظام التشغيل أو األنظمة األخرى

تم بشكل شهري اآلن توفيرها لكافة
خوادم الوزارة والمديريات كما تم إنشاء
مواقع ثانوية ومواقع توزيع تتناسب مع
حجم وعدد المستخدمين في كل مديرية

100%

18

نظام التسجيل الوطني
ألدوية الحساسية و األدوية
الخاضعة للرقابة

يهدف المشروع إلى تطوير نظام
وطني لتسجيل أدوية الحساسية
واألدوية الخاضعة للرقابة وإجراءات
الصرف المتعلقة بها.

تم االنتهاء من التطوير واختبار النظام.

100%

19

برنامج العالج بالخارج -
عالجي

يهدف المشروع إلى أتمتة إجراءات
أهلية العالج للمرضى في
المستشفيات المرجعية ومدينة األمير
سلطان اإلنسانية وما يتضمن ذلك من
عمليات إدارية وإحاالت ولجان طبية

تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

التقرير السنوي لوزارة الصحة

2

الرقم

1

اسم المشروع

الهدف منه

اتفاقية األبراج الالسلكية
مع برافو

يهدف المشروع إلى نقل أنظمة
االتصاالت الالسلكية من الوزارة إلى
الشركات المتخصصة في هذا المجال

تم وضع خطة العمل مع شركة STC
 ،كما تمت مراجعة االتفاقية من جميع
األطراف وكذلك اإلدارة القانونية وبانتظار
توقيع االتفاقية لتسليم المواقع

يهدف المشروع إلى إيصال صوت
المواطنين والمقيمين مباشرة إلى
المسؤولين في وزارة الصحة بالتعاون
إدارة عالقات المرضى.

100%

100%

3

تطبيق نظام مراكز
األسنان

يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
نظام المعلومات الصحي اإللكتروني
بمركز شرق الرياض

75%

4

تطبيق نظام  HISفي
مستشفى األنصار
بالمدينة المنورة

يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
نظام المعلومات الصحي اإللكتروني
بمستشفى األنصار

تم االنتهاء من تطبيق وحدات كل من
الطوارئ  -العيادات الخارجية -الصيدلية
 التسجيل والمواعيد كما تم إطالقالنظام على المراحل المنتهية

40%

ترقية البوابة الخارجية
للوزارة

يهدف المشروع إلى ترقية البوابة
الخارجية للوزارة من مايكروسوفت
شير بوينت  2010إلى  2016و ذلك:
دعم استخدام األجهزة و الهواتف
الذكية علما بأن  70%من زوار البوابة
يستخدمون الهواتف الذكية
دعم التقنيات الحديثة مثل HTML5
 ، CSS3، SAML 2و بالتالي سهولة
الربط مع الجهات الخارجية و better
customer experience
 -دعم وسائل التواصل االجتماعي

تم اعتماد خطة المشروع

نظام أوتار

يهدف المشروع إلى إنشاء نظام
إلكتروني لمراكز مراقبة السموم

تم تعميد الشركة المشغلة لتشغيل
وتطوير النظام

7

الربط مع وزارة العدل -
إيقاف رخص الممارسين
الصحيين المحكومين

يهدف المشروع إلى الربط اإللكتروني
بين وزارة الصحة والعدل وهيئة
التخصصات بحيث يتم استقبال طلب
إلغاء رخصة الطبيب المحكوم عليه
إلكترونيًا من وزارة العدل إلى وزارة
الصحة ،وبعد إتمام اإللغاء يتم إشعار
وزارة العدل وهيئة التخصصات بذلك،
لتقوم األخيرة بإدراجه في قائمة
الممنوعين لضمان منع إصداره
للرخصة مره أخرى.

تم االجتماع مع الوكالة المساعدة
لاللتزام ووكالة القطاع الخاص وتم
اإلتفاق على الربط مع نظام التراخيص
الحالي وكذلك مع هيئة التخصصات
الصحية.

20%

8

ترقية GATEWAY
لألنظمة

يهدف المشروع إلى إعداد بوابة
 Gatewayجديدة بدال ً من الحالية
بنظام MS TMG

تم نقل جميع األنظمة ما عدا البوابة
اإللكترونية ونظام أوتار.

80%

ربط مراقبة حديث الوالدة
عن بعد مع Philips

يهدف المشروع إلى إرسال معلومات
عن بعد للوظائف الحيوية لحديثي
الوالدة (مثل النبض وسرعة التنفس)
إلى االستشاري المناوب في أي مكان.
كما يتيح النظام لالستشاري سرعة
التنبه لتدهور حالة المريض وعمل
خطة مناسبة لتدارك الموقف.

تم االنتهاء من ربط عدد  17مستشفى
من مجموع  23والمستشفيات المتبقية
لها مشاكل خارجة عن نطاق المشروع

5

6

100%

نسبة
اإلنجاز

90%
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تم وضع خطة المشروع واإلطالق.

80%

تم االنتهاء من تطبيق النظام في كل
من العيادات العامة  -الصيدلية  -التسجيل
والمواعيد كما تم البدء في تطبيق
النظام بشكل تجريبي

جدول ( )92مشاريع تحت التنفيذ
حالة المشروع

نظام صوتك

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

9

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

10%
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10

ربط الطب االتصالي
PILOT

11

تركيب نظام نسخ
احتياطي ألنظمة
المعلومات الصحية في
 50مستشفى

12

ترقية أجهزة الخوادم
والحاسبات الشخصية
في كافة المديريات
والمستشفيات

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

يهدف المشروع إلى تقديم الرعاية
الصحية والخدمات الطبية للمرضى
المحتاجين في المناطق النائية
وكذلك تلك التي ال تتوفر فيها بعض
التخصصات الطبية الدقيقة عن طريق
ربط هذه المستشفيات الطرفية
بالمستشفيات المرجعية والتخصصية
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت
المرئية والسمعية

يهدف المشروع الى الحفاظ على
المعلومات الصحية في قواعد بيانات
المستشفيات .
رفع أداء النظام .
استمرارية عمل النظام

تم االنتهاء من تجهيز المواقع المرتبطة
بالنظام وهي  :مدينة الملك فهد الطبية
 مستشفى الملك خالد التخصصيللعيون  -مستشفى جازان العام -
مستشفى القريات العام وذلك بالتعاون
مع شركة سيسكو ضمن اتفاقية
المبادرات كما تم إطالق خدمات التأهيل
بين مدينة الملك فهد ومستشفى
جازان العام وجاري التجهيز للتشغيل
بين مدينة الملك فهد ومستشفى
القريات جاري العمل على بناء السياسات
والمعايير المتعلقة بنظام شبكة الطب
االتصالي

تم حصر االحتياج لكل مستشفى ويجري
توزيع الخوادم وتركيبها محليا وفق خطة
معدة

75%

التقرير السنوي لوزارة الصحة

18

تطبيق نظام  HISفي
مجمع األسنان بشرق
الرياض .

يهدف المشروع إلى تطبيق نظام HIS
في مجمع األسنان بشرق الرياض

تحت التنفيذ

19

نظام الطبيب الزائر

يهدف المشروع إلى تطوير بوابة و
تطبيق جوال لألطباء الزائرين لتسجيل
األطباء و إدارة احتياج الوزارة و الجهات
التابعة لها من األطباء و بالتالي خدمة
المريض بشكل فعال.

تحت التنفيذ

15%

20

نظام فحص ما قبل الزواج
الصحي

يهدف المشروع إلى توفير الخدمة
لجميع المرافق الحكومية في
المملكة وخارجها و توفير خدمة حجز
المواعيد للمتقدمين و قابلية الربط
مع الجهات الحكومية األخرى.

تم تطوير نظام فحص ما قبل الزواج
من جديد وإصدار شهادات التوافق وإضافة
وظائف جديدة له مثل ربطه مع وزارتي
الداخلية و العدل وتكامله مع نظام
أوتار (مراقبة السموم) وفحص جميع
المتقدمين (مواطنين ومقيمين) تحت
النظام الجديد.

10%

تطوير نظام الوفيات

يهدف المشروع إلى تطوير نظام
الوفيات الحالي

تم إضافة نموذج إحصاءات عن المتوفى
وتفاصيل بياناته والتي تم اعتمادها من
األمم المتحدة حيث تلبي هذه البيانات
احتياجات الوزارة فيما كان النظام بوضعه
الحالي يلبي الجانب األمني فقط والخاص
بوزارة الداخلية.

يهدف المشروع إلى تمكين التحقق
من بيانات المواطن والمقيم من خالل
بعض الخدمات المقدمة بوزارة الصحة
والتي ستسهم في تسهيل وتسريع
اإلجراءات اإلدارية والمصادقة على
البيانات .كما توفر إمكانية االستعالم
عن حالة تواجد المواطن في المملكة
والعالقة بين طرفين (شجرة العائلة)
وغيرها من الخدمات.

في طور اعتمادها من رئيس لجنة
التعامالت اإللكترونية الحكومية ومركز
المعلومات الوطني ممثالً بمدير المركز.

25%

21

يهدف المشروع إلى تركيب نظام
تشغيل  Windows 10على األجهزة
الشخصية وتركيب نظام Windows
 2012 R2آخر نسخة مستقرة ويعتمد
عليها على كافة الخوادم

تم توفير نسخ األنظمة الجديدة ليتم
نشرها بشكل تدريجي خالل العام القادم

5%

13

ترقية بيئة السيتريكس
( )Citrixالمستخدمة
لنشر التطبيقات عالية
الحساسية للجهات
الخارجية

يهدف المشروع إلى السماح بالدخول
لألنظمة من خالل اإلنترنت في حال
عدم وجود ربط للموقع بشبكة
الوزارة

تم استكمال ترقية البيئة االفتراضية
وتبقى ترقية األجهزة كجزء من عقد
الصيانة والتشغيل لديوان الوزارة
والمديريات

75%

14

انتقال الخدمات إلى
الحوسبة السحابية

يهدف المشروع إلى توفير قدرة
تشغيلية واستقاللية أكبر

تم تصميم البيئة الحالية من حيث
تكاملها مع ما هو موجود في الوزارة
وربطها بشبكة الوزارة ويتم حاليا
استضافة األنظمة الجديدة في بيئة
الحوسبة السحابية العامة المقدمة من
 STCويجري إعادة التقييم لبناء حوسبة
سحابية خاصة توفر قدرة تشغيلية
واستقاللية اكبر

15%

15

استخدام نظام الجمارك
في الفسوحات

يهدف المشروع إلى الربط اآللي بين
وزارة الصحة والجمارك

تحت التنفيذ

10%

16

إنشاء مركز التصديق
الرقمي في الوزارة

يهدف المشروع إلى تمكين مركز
التصديق الرقمي من خلق تعامل
إلكتروني آمن ،وتحقيق مستوى عال
من الثقة في التعامالت اإللكترونية
الحكومية ،من خالل توظيف التقنيات
األمنية المناسبة والسياسات
واإلجراءات المتطورة .

تم االنتهاء من تجهيز مقر التصديق
الرقمي وجاري العمل على تشغيله مع
المركز الوطني للتصديق الرقمي كما
تم ترشيح العاملين في المركز من
قبل االتصاالت اإلدارية و بانتظار استكمال
إجراءات تشغيل المركز.

60%

17

توريد وتركيب رخص
خوادم لينكس عدد 80
رخصة.

يهدف المشروع إلى تلقي التحديثات
الفنية واألمنية.

في طور التنفيذ نظرا العتماد الترخيص
على ترقية بعض األنظمة وبعضها ال يخضع
ألي دعم فني على مستوى الخدمة.

73%

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

22

عقد اتفاقية تبادل
المعلومات مع المركز
المعلومات الوطني

75%

90%

50%

جدول ( )93مشاريع في مرحلة التحليل الفني أو الترسية 2017م
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الرقم

نسبة
اإلنجاز

اسم المشروع

الهدف منه

حالة المشروع

1

مشروع تقديم
االستشارات المتعلقة
بمتابعة وتنفيذ متطلبات
التحول للقياس الثامن

يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب
الوزارة في القياس الثامن لتقيم
التحول في التعامالت الحكومية
المقدم من برنامج يسر للتعامالت
اإللكترونية الحكومية

تم دعوة الشركات للتقديم على
المنافسة و بانتظار استكمال إجراءات
الترسية

60%

2

تجديد عقود الصيانة
والتشغيل ألرشفة الصور
الطبية PACS -

يهدف المشروع الى صيانة نظام
األرشفة اإللكترونية لمستشفيات
وزارة الصحة عبر مقدمين الخدمة
(االتصاالت السعودية ،موبايلي ،علم)
ونقل الصور الطبية من المستشفيات
للسحابة تجهيزا لنقل النظام كامال
على السحابة اإللكترونية .

تم االجتماع مع شركة االتصاالت السعودية
واإلتفاق على عقود الصيانة ألنظمة
 ، Care Stream - AGFAوفي انتظار
العرض المالي.

35%
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

إنجازات الوزارة
في مجال تقنية
المعلومات
واالتصاالت خالل
موسم حج 1438هـ

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

تلعب تقنية المعلومات واالتصاالت دورا أساسيا
ومهما في إنجاح موسم الحج من عدة نواحي لعل
من أهمها نقل البيانات بأسرع وقت ممكن وتحليل
تلك البيانات إلعداد اإلحصائيات الدقيقة والذي من شأنه
المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت
المناسب .

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•تشغيل الشبكة السلكية في منى ومزدلفه
وفي مجمع العوالي كذلك تم ربط وتشغيل
الشبكة السلكية في مجمع المعيصم الجديد.

•

•تم تشغيل الشبكة وتغيير الموزعات
( )SWITCHESالمتعطلة في مبنى منى
للطوارئ وتغير الموجهات  ROUTERSبأخرى
أفضل كفاءة وكذلك تشغيل  IPTVفي جميع
الغرف باإلضافة إلى إصالح الشبكة الالسلكية.

أهم اإلنجازات خالل موسم حج 1438هـ
آ/مركز القيادة والتحكم:
•

• قامت الوزارة بتجهيز مركز القيادة والتحكم
بجميع ما يلزم من أجهزة ومعدات وأنظمة في
سبيل تسهيل وتفعيل دورة التقنية في اتخاذ
القرارات على بيانات صحيحة وفي وقتها.

ج/النظام اإللكتروني الصحي للحج:
•

•تجهيز جميع المستشفيات والمراكز الصحية
المطبقة للنظام بأجهزة الحاسب األلي وجميع
المستلزمات من قارىء وطابعات وغيره .

•

•تشغيل مكتب وقاعة اجتماعات معالي الوزير
والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل.

•

•االنتهاء من تطبيق النظام في  8مستشفيات
و 20مركز صحي.

•

•تشغيل وتجربة نظام االتصال المرئي Polycom
 RMXحيث تم ربطها بجميع الجهات المشاركة
في الحج من مستشفيات المشاعر ومنطقة
جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف.

•

•تنفيذ خطة التدريب على النظام في جميع
المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر
المقدسة.

•

•تجهيز عدد من الكمبيوترات المحمولة ألعضاء
اللجان ،كما تم تشغيل ال .IP TV

•

•

•تشغيل خطوط األلياف البصرية في المراكز
الصحية بعرفات.

•

•تركيب الشبكة الالسلكية في جميع مواقع
عرفات.
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ه/أمن المعلومات:
•

•تركيب خادم أمني مركزي وتحديث برامج
مكافحة الفيروسات في المستشفيات.

و/الدعم الفني:
•

•تجهيز جميع المستشفيات والمراكز الصحية
بالمشاعر المقدسة حيث تم تركيب وتشغيل
وتهيئة أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة المحمولة
واألجهزة اللوحية الجديدة ومستلزماتها وربطها
مع الشبكة حسب ترتيب النظام الصحي للحج،
كما تم تجهيز مكاتب إدارة اإلحصاء وتقديم
الدعم الفني الكامل.

د/األرشفة اإللكترونية (الباكس):
•

•تم ربط وتشغيل ما يزيد عن  30جهاز أشعة وفق
نظام األرشفة اإللكترونية للصور الطبية في
أربعة مستشفيات بالمشاعر المقدسة وهي (
منى الطوارئ  -منى الجسر  -منى الوادي  -شرق
عرفات) حيث تم ربطها بنظام مركزي مربوط
بمركز بيانات الوزارة يتيح لكافة مستشفيات
وزارة الصحة من رؤية صور األشعة وكتابة التقارير
.

•

•تم بناء لوحة مؤشرات لمعرفة أداء أنظمة
األرشفة من خالل مركز القيادة والمستشفيات.

ب /البنية التحتية :
•تم تحسين ربط مستشفيات المشاعر المقدسة
باستخدام بروتوكول ( )OSPFلضمان االنتقال
التلقائي للخط البديل تلقائيا.

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)
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التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلنجازات في مبادرات الوزارة للعام 2017م في مجال التطوير
التنظيمي

م

أهم المبادرات للعام
1438/1439هـ (2017م )

المستهدف
لتحقيق
المبادرة للعام
1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق من المبادرة العام
1438/1439هـ (2017م)

1

استكمال وتحديث إعداد الهيكل
التنظيمي للوزارة

إعداد هيكل تنظيمي
محدث للوزارة.

تم تحديث الهيكل التنظيمي
للوزارة.

100%

2

إعداد هيكل تنظيمي للمديريات
بالمناطق

إعداد هيكل تنظيمي
موحد للمديريات
والمناطق.

جاري العمل عليه.

30%

3

تحديث وكتابة المهام
والتقسيمات الداخلية في الهيكل
التنظيمي المرحلي.

وكتابة المهام
والتقسيمات
التنظيمية الداخلية إل
دارات

جاري العمل عليه.

30%

التخطيط وتطوير النظم الصحية ( الحوكمة)

التقرير السنوي لوزارة الصحة

اإلنجازات في مبادرات الوزراة للعام 2017م في مجال البرامج
والمشاريع

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للمبادرة خالل
العام 1438/1439هـ
(2017م)

م

أهم المبادرات للعام
1438/1439هـ (2017م )

المستهدف
لتحقيق
المبادرة للعام
1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق من المبادرة العام
1438/1439هـ (2017م)

1

إنشاء مكاتب إدارة مشاريع في
جميع الوكاالت والمناطق

إنشاء المكاتب في
جميع الوكاالت بالوزارة

تم التنفيذ

100%

2

إطالق نظام إدارة المشاريع
اإللكتروني

تحديد نطاق النظام

تم التنفيذ

100%

3

بناء قاعدة بيانات صحيحة
ومتكاملة عن المشاريع القائمة
لمعالي الوزير

جمع جميع المشاريع
بالوزارة في قاعدة
بيانات متكاملة

تم التنفيذ

100%

بناء الكفاءات إلدارة المشاريع
باحترافية

تدريب  120مدير
مشروع

تم التنفيذ

نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للمبادرة خالل
العام 1438/1439هـ
(2017م)

100%

االنجازات في مبادرات الوزراة للعام 2017م في مجال
التخطيط
نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للمبادرة خالل
العام 1438/1439هـ
(2017م)

م

أهم المبادرات للعام
1438/1439هـ (2017م )

المستهدف
لتحقيق
المبادرة للعام
1438/1439هـ
(2017م)

المتحقق من المبادرة العام
1438/1439هـ (2017م)

1

مشروع أتمتة نظام التخطيط
الصحي

تحسين كفاءة
التخطيط من خالل
التحول الرقمي بإنشاء
نظام إلكتروني
لتحليل الوضع الراهن
وتحديد االحتياجات من
خدمات الرعاية الصحية.

تم تنفيذ شاشة المراكز الصحية
وشاشة المستشفيات والمبادرات
وتقرير إنجازات وزارة الصحة.

85%

2

مبادرة استقطاب كوادر مؤهلة
للعمل باإلدارة العامة للتخطيط.

تخطيط صحي علمي
مدعوم بالقدرات
المؤهلة والبراهين.

تم استقطاب كوادر إضافية.

100%

3

مبادرة تدريب موظفي اإلدارة
العامة للتخطيط

بناء القدرات في مجال
التخطيط وإعداد
المبادرات والسياسات
الصحية وذلك بتنظيم
عقد عدد ( )4دورات
تدريبية.

تم عقد دورتين تدريبيتين لعدد
( )40من منسوبي التخطيط من
ديوان الوزارة ومديريات الشؤون
الصحية بالمناطق والمحافظات

50%
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

التحول الوطني

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التحول الوطني

التحول
الوطني
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

التحول الوطني

التحول الوطني

أطلقت المملكة اإلستراتيجية االقتصادية الجديدة (
التحول الوطني)2020-2016(-م) والتي جاءت في
إطار خطة تغيير تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد
المملكة ،وفي هذا اإلطار أصدرت الوزارة في
(1437/2/21هـ) ميثاق وزارة الصحة لتحقيق التحول
الوطني الذي تم تقديمة إلي مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية ويشتمل هذا الميثاق على
أهداف ومبادرات ستساهم في تحقيق وعود برنامج
التحول الوطني.
تعمل الوزارة من أجل تطوير النظام الصحي التركيز
الدائم على التحول حيث تم إنشاء مركز التحول
االستراتيجي والذي تم تأسيسه في شهر يناير
2016م قبل بداية برنامج التحول الوطني.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

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

•

•تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

•

•تعزيز السالمة المرورية.

المبادرات ذات األولوية التي اعتمدها معالي وزير الصحة :
شكل ( )67المبادرات الرئيسية والتحولية لوزارة الصحة

مبادرات تحولية:

مبادرات رئيسية أخرى:

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية

تأسيس المعهد الصحي الوطني لألبحاث

نموذج الرعاية الصحية

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة
وجودة تلك الخدمات

الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوطين
الصناعات الصحية

•

•تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
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ذات أولوية قصوى

وقد تبنت الوزارة أربعة أهداف إستراتيجية لتحقيق رؤية
المملكة  2030وهي:

وفي مقابل كل هذا تم اقتراح مؤشرات أداء رئيسية
شاملة خطوط األساس واألهداف المرجوة لعام
( )2020واإلتفاق عليها.

بعد ذلك تم الوصول إلى مبادرات ذات أولوية وتم مراجعتها على مدى عدة أسابيع لتلبية تلك األهداف اإلستراتيجية ،
وتشتمل بيانات هذه المبادرات على األفكار المطروحة واألعمال الواجب تنفيذها باإلضافة إلى أفكار وتصورات جديدة،

منذ بدء برنامج التحول الوطني ،تم تكليف مركز
التحول االستراتيجي بإدارة المبادرات التحولية في
قطاع الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ()2020
وتم تطوير المركز ليصبح مركز تحقيق الرؤية
بدال من مركز التحول اإلستراتيجي لقيادة مبادرات
التحول اإلستراتيجية لوزارة الصحة (حسب توجيهات
مركز اإلنجاز والتدخل السريع لتأسيس مركز تحقيق
الرؤية).

وبالنظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي
باإلضافة إلى المشكالت الهيكلية التي يواجها
القطاع بما في ذلك نقص البيانات والمعلومات
الالزمة التخاذ قرارات على مستوى النظام وضعف
التنسيق بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات
وبناء على ذلك فقد اجتمع القادة من كال القطاعين
العام والخاص من أجل وضع مجموعة من األهداف
اإلستراتيجية التي يمكن أن تحققها المملكة
لمواجهة هذه التحديات.

التحول الوطني

الصحة االلكترونية

المركز الوطني إلدارة الطوارئ  -سرعة استجابة اإلسعاف
لمكالمات الطوارئ 911

تعزيز القوى العاملة بالقطاع الصحي:

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

زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين
وتحسين تدريبهم

المركز الوطني للوقاية من األمراض وتدخالت الصحة العامة
لخفض معدالت البدانة والتدخين

الترغيب في مهنة التمريض من خالل تغيير
بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع.

ضمان توفر معايير السالمة األساسية في المرافق الصحية
وإجراء اإلصالحات الطارئة
المركز السعودي لسالمة المرضى
المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبية
وضع التنظيمات الالزمة للوقف والتبرعات في القطاع
الصحي
تحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي
في مرافق وزارة الصحة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

(المبادرات التحولية هي نطاق عمل مركز
تحقيق الرؤية في وزارة الصحة)
كما هو مذكور ،هناك مجموعة من المبادرات
المختلفة والتي تشمل موضوعات التحول والتي
سوف تساعد على إصالح القطاع الصحي على مدى
فترة الـ  10 - 5سنوات القادمة ،باإلضافة إلى مجموعة
من المبادرات الخاصة التي سوف تدفع باتجاه تحقيق
التغيير الفعلي في الوصول إلى الخدمات والجودة
وتوفر الرعاية الصحية على مدى السنوات الـ 5-3
القادمة .وفيما يلي نقدم موجزا عن بعض المبادرات
األساسية الهامة التي سوف تساهم في إحداث
التأثير األكبر في القطاع الصحي بالمملكة العربية
السعودية:

برنامج التأمين الصحي وشراء الخدمات
الصحية:
سيمكن جميع المواطنين من الوصول لرعاية صحية
شاملة من خالل نماذج تأمين وتمويل جديدة.

فصل المرافق الصحية وتحويلها إلى
شر كة :
يهدف إلى تأسيس هيكل جديد يكون مسؤوال ً عن
تقديم الرعاية الصحية لضمان تنسيق أفضل وتركيز
أوضح على القيمة.

برنامج الشراكة بين القطاع العام
والخاص وتوطين الصناعات الصحية:

التحول الوطني

الصحة اإللكترونية :
يهدف إلى التحول الرقمي للقطاع الصحي لتحسين
تنسيق رعاية المرضى تحسن الجودة والوصول إلى
الخدمات .

زيادة أعداد الممارسين الصحيين
تدريبهم:
وتحسين
المتدربين
أسلوب مكثف ومتخصص لتلبية الطلب
المستقبلي على القوى العاملة في أنحاء المملكة
لضمان توفر المواهب ذات الكفاءات لتلبية احتياجات
السكان بالمملكة.

الترغيب في مهنة التمريض من خالل
تغيير بعض السياسات وإشراك كافة
شرائح المجتمع:
تهدف إلى زيادة جاذبية مهنة التمريض وتشجيع
المواطنين على امتهان التمريض وتغيير الصور
المجتمعية السلبية عن مهنة التمريض وذلك من
خالل مراجعة السياسات واللوائح الحالية .

التحول الوطني

التقرير السنوي لوزارة الصحة

إصالح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية
األولية:
يهدف إلى تطوير الرعاية األولية من خالل التركيز
على مراكز كبيرة يمكنها تقديم مجموعة واسعة
من الخدمات ضمن نطاق الرعاية األولية (المتكاملة
والشاملة) والتي تغطي نسبة كبيرة من السكان.

تأسيس
الوطني

المعهد
لألبحاث:

الوطني

يهدف للحفاظ على الصحة وليس فقط عالج المرض،
يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع ومؤسساته مع دور
مقدمي الخدمات الصحية بما يضمن الحصول على
الرعاية وفق أفضل الممارسات الصحية.

منهج منسق الستجابة الطوارئ من خالل تكامل
الجهات الحكومية المختلفة لضمان حصول المرضى
على استجابة طوارئ سريعة ومنسقة جيدا.

الصحي

يهدف إلى توسيع وتطوير القدرة على إجراء بحوث
إكلينيكية تؤدي إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية
الصحية.

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ
لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات:
يهدف إلى سد الفجوات بين الطلب والعرض من
الخدمات في أقسام الطوارئ ووحدات العناية
ا لمر كز ة .

المركز الوطني للوقاية من األمراض:

نموذج الرعاية الصحية:

المركز الوطني إلدارة الطوارئ  -سرعة
استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ
:911

تحسين الوصول إلى المرافق الصحية
والتخطيط
القائمة
الحكومية
المتكامل للطاقة االستيعابية الالزمة:
منهج منسق لمواءمة الطلب الحالي على خدمات
الرعاية الصحية والمعروض في كافة المرافق الصحية
الحكومية حيث أن التركيز المبكر على خدمات
أمراض القلب واإلصابات سوف يمكن القطاع الصحي
من تحسين العمل في المرافق الحكومية لتلبية
متطلبات المرضى.
إضافة إلى ذلك هناك مزيد من المبادرات التي
ستنفذها الوزارة وكذلك سلسلة من األنشطة
الهامة والمكاسب السريعة من ناحية إظهار
التأثير على المدى القريب أو من ناحية التأثير على
التشريعات القائمة ،والتي تقيد قدرة القطاع الصحي
على تحقيق التغيير.

يهدف إلى مراقبة ومقاومة التحديات والتهديدات
التي تواجه الصحة العامة في بما في ذلك االرتفاع
في معدل األمراض غير المعدية والتهديد المحتمل
لتفشي أمراض فيروسية مثل متالزمة الشرق
األوسط التنفسية (فيروس كورونا) .

برنامج يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل
المشاريع الرأسمالية والتشغيلية لرفع الطاقة
االستيعابية والكفاءة اإلنتاجية وتقليل النفقات
الرأسمالية وتقليل وقت االنتظار.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )94أهم إنجازات الوزارة في مجال المبادرات التحولية خالل العام 2017م
الرقم

المبادرة

1

نموذج الرعاية الصحية الحديث

2

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية
الصحية

3

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات
الصحية

إطالق محور مشاركة القطاع الخاص وذلك من
خالل:
 عمل الخطة اإلستراتيجية لمشاركة القطاعالخاص والخروج باالطار اإلستراتيجي والنموذج
التجاري لثمان مبادرات في برنامج الشراكة
بين القطاع الخاص والعام
 تطوير الخطة االستيعابية لتحديد االحتياجاتللمبادرات

اإلنجازات الرئيسية

تاريخ اإلنجاز

تم تصميم نموذج الرعاية الصحية الحديث
وتدشينه من قبل معالي الوزير

فبراير 2017م  -أبريل 2017م

بدء العمل على إطالق إستراتيجية الصحة
العامة في كل السياسات

يونيو 2017م

تم البدء في تنفيذ المرحلة األولى من نموذج
الرعاية الصحية الحديث ويشمل الدمام،
الرياض ،جدة ،ومكة

يونيو 2017م

االنتهاء من تصميم المسارات الستة لنموذج
الرعاية الجديد

أكتوبر 2017

تم تصميم إستراتيجية الرعاية التخصصية
للمسارات الخاصة بأمراض العيون و السرطان
و الصحة النفسية

نوفمبر 2017م

تم إصدار األمر السامي لتأسيس شركة
حكومية قابضة و خمس شركات تابعة.

يوليو 2017م

البدء في تشكيل و إطالق التجمع الصحي األول
في المنطقة الشرقية

نوفمبر 2017م

منح الموافقة الوزارية لترقية المجالس
االستشارية للمدن الطبية العتمادها للتجمعات
الطبية

ديسمبر 2017م

تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء
الخدمات الصحية وتشكيل مجلس اإلدارة
وتعيين الرئيس التنفيذي للبرنامج

ديسمبر 2017م  -يناير 2018م

تحديد العناصر األساسية لحزمة المنافع
الصحية

يوليو 2017م

صدور األمر السامي بالموافقة على تأسيس
برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

يوليو 2017م

البدء في إنشاء البوابة الرقمية لربط وجمع
البيانات والمعلومات الصحية

أغسطس 2017م

إنشاء عناصر البيانات األساسية الوطنية للبوابة
الرقمية لجمع البيانات

ديسمبر 2017م

بناء وتطوير النظم والخطط لعمل الدراسة
الوطنية لمعايير تكلفة الخدمات ونظام اإلدارة
المبني على األنشطة

نوفمبر 2017م

تتم إطالق مبادرة األشعة مع القطاع الخاص
وذلك من خالل:
 تطوير التقارير التحليلية المالية والفنيةوالقانونية
 التواصل مع الجهات الخارجية لمشاركتهمبالتغييرات المحورية ذات صلة بمشاركة
القطاع الخاص

4

الشراكة بين القطاع العام والخاص

تم إطالق مبادرة المختبرات مع القطاع الخاص
وذلك من خالل:
 تصميم وتنفيذ النموذج التجريبي للمختبراإلقليمي
 تطبيق برنامج نقل العينات بنا ًء على نموذجالمختبرات

تم إطالق مبادرة الرعاية الممتدة مع القطاع
الخاص وذلك من خالل:
 تحديد إستراتيجية الرعاية الممتدة والمشاريعذات األولوية لتحقيق األهداف
 توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة األميرسلطان اإلنسانية لتطوير خدمات التأهيل من
خالل القطاع الخاص
 إكمال الدراسات المرتبطة في مستشفىاإليواء لتقييم مدى جدوى االستفادة منها في
مشاريع الرعاية الممتدة

5

6
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حوكمة القطاع الصحي

الصحة اإللكترونية

فبراير 2017م  -أكتوبر 2017م

يناير 2017م  -نوفمبر 2017م

أكتوبر 2017م  -ديسمبر
2017م

ابريل 2017م  -أكتوبر 2017م

تم إطالق مبادرة المراكز األولية والمستشفيات
والمدن الطبية وذلك من خالل:
 االنتهاء من دراسة الطاقة االستيعابية لتحديداالحتياجات لمستشفى شمال الرياض والمدينة
ومستشفى الملك سلمان

أكتوبر 2017م  -ديسمبر
2017م

تم إطالق مبادرة الحوكمة من خالل وضع
الخطة التنفيذية الشاملة للمبادرة

سبتمبر 2017م  -يناير 2018م

اإلطالق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد
في كل من مديرية القريات ،مستشفى عسير
المركزي ومستشفى بريدة للوالدة واألطفال
وبعض مراكز الرعاية األولية التابعة لهما

تم تصميمها في سبتمبر
2017م
تمت عملية اإلطالق في 30
اكتوبر 2017
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7

الصحة اإللكترونية

8

زيادة أعداد الممارسين الصحيين
المتدربين وتحسين تدريبهم  -تكاليف
التدريب المباشرة (بخالف رواتب األطباء
المقيمين)

التحول الوطني

التقرير السنوي لوزارة الصحة

الترغيب في مهنة التمريض من خالل
تغيير بعض السياسات وإشراك كافة
شرائح المجتمع

التحول الوطني

تم إطالق تطبيق «صحة» لالستشارات الطبية
عبر المكالمات في المناطق الشمالية
والمناطق الجنوبية

ديسمبر 2017م

البدء بتطبيق النظام التجريبي إلدارة
المستشفيات في  3من المنشآت والتي يعزم
تعميمها في أكثر من  200مستشفى.

يونيو  -أكتوبر 2017م

توقيع إتفاقيات لبناء وتجهيز  5مراكز
تخصصية بقيمة إجمالية حوالي  109مليون
ريال سعودي

تم تطبيق نظام الرعاية الصحية األولية في
مركز في الرياض و  5مراكز في جازان و 5
مراكز في الجوف.

مايو  -أغسطس2017م

توقيع اتفاقية لبناء وتجهيز  10مراكز رعاية
أولية بتكلفة إجمالية مليونين ونصف ريال
سعودي

مايو 2017م

البدء بتجربة رفع صور األشعة على الشبكة
السحابية وقراءة األشعة عن بعد في
مستشفى الثغر (الطب االتصالي)

مايو 2017م

تم إجراء عمليات جراحية لعدد  3076مريضًا من
قوائم االنتظار بتكلفة بلغت قرابة 16.000.000
مليون ريال سعودي

تم خالل يناير  -ديسمبر 2017م

تم إطالق نظام سلسلة اإلمداد.

ديسمبر 2017م

تم شراء أجهزة طبية بتكلفة  400ألف ريال
سعودي

تم خالل نوفمبر = ديسمبر
2017م

تم إطالق نظام شؤون الموظفين.

فبراير 2017م

تم االنتهاء من أعمال البنية التحتية لعدد 81
مركز رعاية أولية.

ديسمبر 2017م

تم تجهيز البنية التحتية لمستودعات التموين
الطبي لعدد  15من أصل  20على مستوى
المملكة.

ديسمبر 2017م

يناير 2018م

تنفيذ حملة (تطوعي صحة ) في اليوم
العالمي للتطوع على مستوى جميع
المديريات والمدن الطبية بالمملكة حيث
كان عدد المتطوعين  21،070حيث تم تكريم
 40من رواد التطوع وقد كان عدد الساعات
التطوعية  63،210من خالل  481منشأة صحية
وعدد المبادرات  2107وعدد المستفيدين يقدر
ب  200،000بقيمة اقتصادية تقدر ب  15مليون
ريال سعودي

تم تجهيز البنية التحتية للمستشفيات لعدد
( 6في المنطقة الوسطى) من أصل .28

مارس 2018م

البدء في العمل على تجهيز البنية التحتية
لمراكز أسنان لعدد ( 4في مدينة الرياض) من
أصل  43على مستوى المملكة.

يناير 2018م

تم تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين من
وزارة الصحة ووزارة العمل لتوطين المهن و
تعديل السياسات التشريعية العمالية.

أكتوبر 2017م

تم تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين من
وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي
وذلك للتنسيق و التكامل بين مشروع
التوزيع المتوازن في القطاع الصحي ومشروع
التخطيط في الموارد الصحية في القطاع
الصحي.

يوليو 2017م

9

10

البدء في عملية حصر الموارد الصحية في
القطاع الصحي.

نوفمبر 2017م

التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية لتحديد االحتياجات التدريبية لتخصصات
المعنية.

مايو 2017م
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برنامج المشاركة المجتمعية

11

مركز األبحاث الصحي

12

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

اعتماد آلية العمل المقترحة إلنشاء جمعية
التمريض الخيرية

نوفمبر 2017م

تم خالل يناير -ديسمبر 2017م

إطالق اإلستراتيجية الوطنية للتطوع الصحي
بالمملكة في اليوم العالمي للتطوع

ديسمبر 2017م

إطالق جائزة معالي وزير الصحة للتميز في
التطوع الصحي لمنسوبي الوزارة

ديسمبر 2017م

مشاركة  100ممارس صحي متطوع في
شهر رمضان بعدد  6000ساعة حيث كان عدد
المستفيدين  24،000وتقدر القيمة االقتصادية
بقرابة أكثر من مليون ريال

مايو  -يونيو 2017م

إعداد قاعدة بيانات ألبرز  200مشروع صحي ذو
أولوية حسب مناطق المملكة

ديسمبر 2017م

اختيار وتكليف قائد للمبادرة

ديسمبر 2017م

البدء في إطالق مشاريع تطوير خدمات اإلصابات
 ،والجلطات  ،واألزمات القلبية

ديسمبر 2017م

تصميم نموذج الرعاية العاجلة

أكتوبر 2017م
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مبادرات الشراكة بين القطاع العام والخاص
خالل العام 2017م
م

أهم المبادرات
للعام المالي
1438/1439هـ (2017
م)

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام المالي
1438/1439هـ ( 2017م)

1

محور مشاركة القطاع
الخاص

• • عمل الخطة اإلستراتيجية
لمشاركة القطاع الخاص
والخروج باإلطار اإلستراتيجي
والنموذج التجاري لثمان
مبادرات في برنامج الشراكة
بين القطاع الخاص والعام.
• • عمل الخطة االستيعابية
ودراسة االحتياج للمبادرات.

2

مراكز الرعاية األولية
والمستشفيات والمدن
الطبية

• •عمل دراسة الطاقة
االستيعابية ودراسة االحتياج
لمستشفى شمال الرياض
والمدينة.
• •عمل دراسة الطاقة
االستيعابية ودراسة االحتياج
لمستشفى الملك سلمان.

3

األشعة

4

المختبرات

• •بدء عمل البنك الدولي()IFC
كمستشار طرح للمشروع.
• •عمل تقارير التحليلية المالية
والفنية والقانونية للمشروع.
• •استكمال الوثائق الالزمة
لنموذج الطرح.
• •عمل ورشة عمل للتواصل
وإدارة التغيير.

• •بدء عمل البنك اإلسالمي
كمستشار مالي لطرح
المشروع.
• •طرح وتنفيذ مشروع النموذج
التجريبي إلثبات المفهوم
للمختبر اإلقليمي.
• •تطبيق برنامج نقل العينات
بنا ًء على نموذج المختبرات من
خالل شركات القطاع الخاص.

المتحقق من المبادرة خالل
العام المالي
1438/1439هـ ( 2017م)

نسبة المتحقق إلى
المستهدف للمبادرة
خالل العام المالي
1438/1439هـ (2017
م)
5

• •تم عمل الخطة االستراتيجي
• •تم عمل الخطة االستيعابية
ودراسة االحتياج

100%

• •تم عمل الدراسة االستيعابية
لمستشفى شمال الرياض
والمدينة ومستشفى الملك
سلمان

100%

• •تم البدء بأعمال البنك الدولي
كمستشار طرح للمشروع .
• •تم عمل التقارير التحليلية
المالية والفنية والقانونية.
• •تم استكمال الوثائق لنموذج
الطرح.
• •تم عمل ورش للتواصل وإدارة
التغيير.

100%

• •تم البدء بأعمال البنك اإلسالمي
كمستشار مالي
• •تم طرح وتنفيذ مشروع
النموذج التجريبي
• •تم تطبيق برنامج نقل العينات

الرعاية الممتدة

• •توقيع مذكرة تفاهم مع
مدينة األمير سلطان اإلنسانية
لتطوير خدمات التأهيل من
خالل القطاع الخاص.
• •إكمال الدراسات المرتبطة
في مستشفى اإليواء لتقييم
مدى جدوى االستفادة منها في
مشاريع الرعاية الممتدة.
• •عمل مسح ميداني من خالل
زيارة المناطق في المملكة
لتحديد إستراتيجية الرعاية
الممتدة.
• •إعداد قائمة المشاريع ذات
األولوية في الرعاية الممتدة.

• •تم توقيع مذكرة تفاهم مع
مدينة األمير سلطان
• •تم إكمال الدراسات المرتبطة
في مستشفى اإليواء
• •تم عمل مسح ميداني
• •تم إعداد قائمة المشاريع ذات
األولوية في الرعاية الممتدة

100%

100%
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

يعد مجال التعاون مع المؤسسات والمنظمات
الصحية اإلقليمية والدولية ذا ت أهمية كبرى باعتبار
فعال ومؤثر في المنظمات
أن المملكة عضو ّ
الدولية إضافة إلى خصوصيتها في استقبال أعداد
كبيرة من ضيوف الرحمن لألماكن المقدسة ،كما
أن حركة العمالة األجنبية الكبيرة على مدار العام
تحتم تقوية التعاون الصحي بين المملكة والدول
األخرى وذلك بالتنسيق في عدد من المجاالت وخاصة
الوبائية منها .وتواصلت الجهود بتفعيل االستفادة
من الخدمات العلمية واالستشارية التي تقدمها
المنظمات الصحية العالمية؛ ما أدى إلى زيادة
وتنوع حجم التعاون في كافة المجاالت التي ترغب
الوزارة في االستفادة منها ،وتم تعزيز فاعلية عضوية
المملكة في المنظمات الصحية الدولية واإلقليمية.

الهيئة التنفيذية و اللجان المنبثقة
من المكتب التنفيذي:
•

•

•تم عقد اجتماع الهيئة التنفيذية رقم ()86
بالرياض خالل هذه الفترة 2017/4/27-26م ،وقد
صدرت عن االجتماع ( )31توصية.

أهم إنجازات الوزارة خالل العام 2017م:
األمانة العامة لمجلس التعاون:
شاركت الوزارة في االجتماع الرابع لفريق العمل لدول
المجلس الخاص بالتعاون مع تركيا في المجال
الصحي ،الذي عقد بأنقرة في 2017/4/11م.

مجلس
ا لتعا و ن :

الصحة

لدول

ب .اللجان المنبثقة من المكتب
التنفيذي:
•

•تقوم وزارة الصحة بتنسيق مشاركة المملكة
في اللجان الفنية المنبثقة من المكتب
التنفيذي لمتابعة البرامج الصحية المشتركة
لدول المجلس من خالل العديد من اللجان
الخليجية المختصة ،حيث عقدت خالل النصف
األول للعام 2017م االجتماعات التالية-:

•

•اجتماع اللجنة الخليجية للتغذية والمغذيات
الدقيقة (البحرين 17-16 ،يناير 2017م)

•

•اجتماع اللجنة الخليجية لرعاية المسنين (الدوحة
 25 ،يناير 2017م).

•

•اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ (مملكة
البحرين 20-19 ،فبراير 2017م).

•

•الندوة الخليجية الثانية عشرة للتمريض (الدوحة

مجلس

يعتبر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون من
أبرز مظاهر التعاون لدول المجلس ويهدف المجلس
إلى توحيد جهود الدول األعضاء وتوثيق عالقاتها
األخوية من أجل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى
مستوى من الصحة لمواطني دول المجلس.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

 27-26 ،فبراير 2017م).

مجلس وزراء الصحة العرب:

•

•اجتماع اللجنة الفنية الخليجية للتمريض
(الدوحة 28 ،فبراير 2017م).

•

•تم إنجاز العديد من البرامج من خالل هذا المجلس
خالل العام 2017م :

•

•اجتماع اللجنة الخليجية للبحوث
(البحرين 13-12 ،مارس 2017م).

الصحية

•

•

•اجتماع اللجنة الخليجية للجودة وسالمة
المرضى (مسقط 20-19 ،مارس 2017م).

•االجتماع السادس عشر للهيئة العربية لخدمات
نقل الدم يومي  11ــ 2017/4/12م بمقر األمانة
العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

•

•

•جوالت برنامج العمالة الوافدة إلى كل من:
جمهورية مصر العربية (2017/1/15-8م)،
الهند الفريق األول (2017/2/22-5م) ،الهند
الفريق الثاني (2017/2/23-5م) ،بنجالديش
ونيبال (2017/3/16-2م) ،) ،سيريالنكا (-8
2017/4/14م) كينيا (2017/5/5-4/30م) ،غانا
( 2017 /5 /27 -21م).

•اجتماع اللجنة الفنية االستشارية للتشريعات
الصحية بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية
في القاهرة يومي  26ــ 2017/9/27م

•

•اجتماع المجلس العلمي االستشاري المشترك
للمجلس العربي لالختصاصات الصحية ــ عمان ـــ
األردن ــ  22ـــ 2017/11/23م.

•

•

•وخالل النصف الثاني لعام 2017م عقدت
التالية:
االجتماعات

•اجتماع اللجنة االستشارية العربية للتمريض
والقبالة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول
العربية في القاهرة يومي  26ــ 2017/11/27م.

•

•اجتماع اللجنة الخليجية لصحة األم والطفل
2017/7/17-16م).
(الرياض،

•

•اجتماع اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص
الوافدين (مملكة البحرين2017/8/3-1 ،م).

•

•اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة األمراض غير
السارية (الكويت2017/9/14-13 ،م).

•

•اللجنة الخليجية للصحة المدرسية وصحة
اليافعين والشباب (البحرين2017/10/11-10 ،م).

•

أ .الهيئة التنفيذية :
•تقوم وزارة الصحة بتنسيق مشاركة المملكة
في اجتماعات الهيئة التنفيذية حيث تمثل وزارة
الصحة بالمملكة العربية السعودية بثالثة أعضاء
لدى الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة
لدول مجلس التعاون و تعقد الهيئة التنفيذية
اجتماعين دوريين سنويًا بمقر المكتب التنفيذي
بالرياض باإلضافة لالجتماعات التحضيرية التي
تسبق المؤتمرات الدورية والطارئة لمجلس
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون .
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اجتماعات المجلس:
•

•يعقد مجلس وزراء الصحة العرب اجتماعات
دورية عادية في فبراير ــ مارس من كل عام
بإحدى الدول األعضاء أو بمقر الجامعة العربية
حيث تقوم اإلدارة باإلعداد والتنسيق والترتيب
لمشاركة الوزارة في اجتماعات المجلس.

•

•المؤتمر الخليجي للرعاية الصحية األولية
(الدوحة ،نوفمبر 2017م).

•عقد المجلس خالل هذه الفترة الدورة العادية
السابعة واألربعين بمقر الجامعة العربية في
القاهرة خالل الفترة من  2/28ــــ 2017/3/1م:

•

•

•اللجنة الخليجية للصحة والسالمة المهنية
2017/12/11-10م).
(الدوحة،

•وصدر من هذا االجتماع ( )27قرارًا ،جاري متابعة
تنفيذها.

•

•

•اللجنة الخليجية لمكافحة السكري (-19
الكويت)
2017/12/20م،

•كما يقوم مجلس وزراء الصحة العرب بعقد
اجتماعات دورية في مايو من كل عام بجنيف
على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة
الصحة العالمية.
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•

•حيث عقد المجلس خالل هذه الفترة من العام
2017م اجتماع الدورة العادية الثامنة واألربعين
لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك بتاريخ 16
شعبان 1437هـ الموافق  22مايو 2017م بجنيف
على هامش اجتماع الدورة السبعين للجمعية
العامة لمنظمة الصحة العالمية وصدر من هذا
االجتماع ثمانية قرارات ،جاري متابعة تنفيذها.

•

•تم عقد االجتماع الوزاري المشترك األول بين وزراء
الصحة العرب ووزراء البيئة العرب بمقر األمانة
العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 2017/3/2م

•

•حيث صدر عن االجتماع «اإلعالن الوزاري المشترك»
و( )4قرارات ،جاري متابعة تنفيذها.

منظمة الصحة العالمية:
•

•يعتبر التعاون مع منظمة الصحة العالمية من
أهم برامج التعاون بين الوزارة والمنظمات
الدولية.

اجتماعات المنظمة:
•

•اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة
العالمية يعقد سنويًا في شهر مايو في جنيف
وتقوم الوزارة بالمشاركة في هذه االجتماعات .

•

•خالل هذه الفترة تم (عقد الدورة السبعين )
والتي عقدت خالل الفترة من  8/26ـــ 1438/9/5هـ
الموافق  22ــ  31مايو 2017م.

•

•صدر خالل اجتماع الجمعية العامة المذكور ()16
قرارًا و( )24مقررًا إجرائيًا ،جاري متابعة تنفيذها
منها-:

•

•اجتماع اللجنة اإلقليمية إلقليم شرق المتوسط
يعقد سنويًا بأحد دول اإلقليم أو بمقر المكتب
اإلقليمي لشرق المتوسط في القاهرة.

التواصل الدولي

•

•وعقد خالل هذه الفترة اجتماع الدورة الرابعة
والستين للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة
العالمية لشرق المتوسط التي عقدت بمدينة
إسالم أباد في الباكستان خالل الفترة من 19
ــ  22محرم 1439هـ الموافق  9ــ  12أكتوبر
2017م.

•

•حيث أصدر االجتماع ( )5قرارات و( )8مقررات
إجرائية ،جاري متابعة تنفيذها

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أهم اإلنجازات خالل العام 1439/38هـ -
2017م:
•

•تضمنت الجولة السابعة عشر من بعثة المراجعة
المشتركة مع منظمة الصحة العالمية للثنائية
 2016ــ 2017م اثنان وعشرون برنامجًا تغطي
الثالثة عشر هدفًا استراتيجيات التي تم تبنيها
بواسطة الجمعية العامة لمنظمة الصحة
العالمية وتشمل مختلف المجاالت الصحية ،وتم
تنفيذ جميع أنشطتها حيث بلغ دعم المنظمة
 820،000دوالر أمريكي كميزانية منتظمة وتم
رصد أكثر من مليون دوالر في الميزانية اإلضافية.

•

•تم عقد اجتماعات الجولة الثامنة عشر من بعثة
المراجعة المشتركة للثنائية  2018ــ 2019م،
وتم إقرار أكثر من عشرين برنامجًا تغطي أهداف
التنمية المستدامة التي تم تبنيها خالل هذه
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رقم ( )23980وتاريخ 1438/5/23هـالقاضي
بالموافقة على عقد المؤتمر السادس لوزراء
الصحة لدول منظمة التعاون اإلسالمي بمدينة
جدة خالل الفترة من  17ـــ 1439/3/19هـ،
بمشاركة وفود برئاسة وزراء الصحة في الدول
األعضاء بالمنظمة ،والمنظمات المعنية التابعة
لمنظمة التعاون اإلسالمي تحت الرعاية الكريمة
لخادم الحرمين الشريفين ـــــ حفظه اهلل.

الفترة ،وتم اعتماد مبلغ  900،000دوالر أمريكي
وتم رصد أكثر من مليون دوالر كميزانية إضافية.

أنشطة أخرى :
•

•تقوم الوزارة بطلب الخبراء والمستشارين
األجانب للمهمات التي تطلبها الوزارة بالتنسيق
مع الجهات ذات الصلة حيث تم خالل هذه الفترة
استقدام أكثر من (  )150مستشار من قبل
منظمة الصحة العالمية في مختلف المجاالت
الصحية والفنية خاصة في مجال الصحة العامة
واألوبئة ومركز تحقيق الرؤية وجاري االستعانة
بمستشارين من داخل المملكة.

•

•استالم تقارير الخبراء والمستشارين الدوليين
وتوجيهها للجهات المعنية لدراستها ومتابعة ما
تم االتفاق عليه.

•

•توجيه التوصيات والمطبوعات والتقارير الصادرة
عن المؤتمرات للجهات المعنية لدراستها
ومتابعة تنفيذها.

بعثة المراجعة المشتركة:
يتم التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية من
خالل اتفاقية بعثة المراجعة المشتركة والتي تعقد
كل سنتين حيث تقوم الوزارة بتفعيل االستفادة من
الخدمات العلمية واالستشارية التي تقدمها منظمة
الصحة العالمية من خالل االتفاقية األمر الذي يؤدي إلى
تنوع حجم التعاون في كافة المجاالت التي ترغب
الوزارة في االستفادة منها.

التواصل الدولي

•

•تم استضافة وعقد المؤتمر المشار إليه بمدينة
جدة تحت شعار «الصحة في جميع السياسات»
خالل الفترة من  17ـــ 1439/3/19هـ بحضور وفود
برئاسة معالي وزراء الصحة أو ممثلي وزراء
الصحة في الدول األعضاء والدول المراقبة ،إضافة
إلى ممثلي المؤسسات المتخصصة التابعة
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والمنظمات الدولية
واإلقليمية ذات العالقة

•

•صدر عن المؤتمر المشار إليه خمسة قرارات،
إضافة إلى «إعالن جدة» ،وجاري متابعة تنفيذ ما
جاء فيها.

التعاون الدولي:
منظمة التعاون اإلسالمي:
•

•استضافت وزارة الصحة بالمملكة العربية
السعودية االجتماع الخامس لمنسقي البلدان
الرائدة بمنظمة التعاون اإلسالمي بمدينة جدة
بتاريخ 2017/11/ 5م

•

•تمت استضافة االجتماع الثاني عشر للجنة
التوجيهية للصحة بمنظمة التعاون اإلسالمي
بمدينة جدة خالل الفترة من  6ـــ 2017/11/7م
بنا ًء على األمر السامي الكريم رقم (.)46579
بالموافقة
وتاريخ 1434/12/26هـ القاضي
على استضافة المملكة العربية السعودية
للمؤتمرالسادس لوزراء الصحة لدول منظمة
التعاون اإلسالمي ،وعلى األمر السامي الكريم

•

•تحقيقا لدعم التعاون الدولي في كافة المجاالت
الصحية بما يضمن تنفيذ المشروعات الصحية
المشتركة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات
ذات الصلة إلعداد برامج شراكة وبرامج تنفيذية
ومذكرات تفاهم للتعاون الصحي بين المملكة
والبلدان األخرى:

•

•يتم التعاون في المجاالت الصحية بين المملكة
والدول األخرى من خالل :مذكرات تفاهم للتعاون
في المجاالت الصحية.

•

• -برامج تنفيذية للتعاون في المجاالت الصحية.
اللجان المشتركة مع الدول.
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االتفاقيات التي تم توقيعها خالل العام
1439/38هـ 2017-م -:مذكرات التفاهم:
•

•مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية
مع اليابان موقعة بتاريخ2017/3//14

•

•مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية
مع اندونيسيا موقعة بتاريخ 2017/3/1م.

•

•مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية
فنلندا موقعة بتاريخ2017/8/9

•

•مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية
المملكة األردنية الهاشمية موقعة بتاريخ
2017 /3 /27

•

•مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية مع
موريتانيا بتاريخ  4فبراير2018

البرامج التنفيذية :
•

•برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الموارد
البشرية مع وزارة الصحة السودانية2017/7/27 .م

•

•برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الموارد البشرية
مع نقابة األطباء األردنية بتاريخ 2017/12/24م

•

•برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الموارد
البشرية مع نقابة الممرضين األردنية بتاريخ
2017 /12 /24م.

•

•كما تم توقيع مذكرات تفاهم عامة وبرامج
تنفيذية مع العديد من الشركات العاملة في
القطاع الصحي مثل ( شركة ميذوديست،
ميترونيك ،جنرال إلكتريك ( 3مذكرات تفاهم
عامة).

التواصل الدولي

التقرير السنوي لوزارة الصحة

التواصل الدولي

اللجان المشتركة مع الدول :
خالل هذا العام قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات
المعنية لمشاركة ممثلي وزارة الصحة في اللجان
الثنائية التالية :كوريا ،بنجالديش ،الهند ،نيوزيلندا
،باكستان ،فيتنام ،جيبوتي ،جنوب أفريقيا ،النمسا،
إيطاليا ،موريتانيا ،روسيا،

زيارات معالي الوزير:
تم خالل هذا العام التنسيق واإلعداد لزيارة معالي
الوزير للدول التالية :
فنلندا  ،سويسرا ،إسبانيا  ،تركيا  ،مصر ،اإلمارات
العربية المتحدة  ،باكستان  ،سنغافورة البحرين ،
الواليات المتحدة األمريكية .
قامت الوزارة باإلعداد والتنسيق مع وزارة الخارجيةالستقبال عدد من السفراء والوفود الصحية من الدول
التالية :أمريكا ،بريطانيا ،السويد ،فرنسا ،ألمانيا،
الدنمارك ،فنلندا البرتغال إيطاليا ،الدنمارك ،كندا،
كوريا ،الهند  ،موريتانيا ،السودان .النيجر
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أداء القطاع الصحي الخاص

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أداء القطاع الصحي الخاص

أداء القطاع
الصحي الخاص
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أداء القطاع الصحي الخاص

التقرير السنوي لوزارة الصحة

يمثل القطاع الصحي الخاص الضلع الثالث في مثلث تقديم الخدمة الصحية في المملكة والذي يضم وزارة الصحة
والجهات الحكومية األخرى ،ويقدم القطاع الصحي الخاص خدماته الصحية من خالل (  )158مستشفى خالل العام
1439/38هـ 2017 -مقارنة ب( )149مستشفى العام 1438/37هـ2016 -م كما بلغ عدد المجمعات الطبية العامة
والمتخصصة (  )2767في العام 2017م وذلك باإلضافة إلى مراكز العالج الطبيعي والمختبرات ومراكز األسنان وغيرها
من المؤسسات الصحية األخرى التي تنتشر مرافقها بجميع مناطق ومحافظات المملكة خاصة في المناطق الكبرى
كالرياض وجدة والشرقية ويقل انتشارها في المناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

01
التراخيص
الصحية

التقرير السنوي لوزارة الصحة

•

•مراقبة سير العمل واألداء الفني واإلداري
بالمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت
الصيدلية والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح
واإلجراءات المعتمدة.

•

•القيام بدراسة وتحليل القضايا التي تعرض
على الوزارة ومحاولة الخروج بتصور واضح ألهم
القضايا والمشاكل التي تعوق سير العمل
ووضع الحلول الكفيلة بالقضاء على مواطن
الخلل والقصور.

أداء القطاع الصحي الخاص

مبدئي

نهائي

الرياض

73

40

مكة المكرمة

5

7

جدة

8

40

الطائف

1

4

األحساء

-

5

حفر الباطن

-

2

12

21

تبوك

-

1

القريات

-

-

عرعر

-

-

الجوف

1

-

المدينة المنورة

5

11

القصيم

2

5

أ.المستشفيات:

حائل

2

3

يبين الجدول (  ) 95التالي عدد مستشفيات
القطاع الصحي الخاص بالمملكة الحاصلة
على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام
2017م موزعة على جميع مناطق ومحافظات
ا لمملكة :

عسير

6

12

جازان

1

3

نجران

2

3

بيشة

1

-

الباحة

2

1

القنفذة

1

-

122

158

الشرقية

تهدف الوزارة إلى تنظيم إجراءات تراخيص إنشاء
وافتتاح المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت
الصيدلية وتراخيص مزاولة المهن الصحية في القطاع
الصحي الخاص.

أهم االنجازات خالل العام 2017-م:
•

للتخصصات الصحية
•إحداث أرقام ترميزية
الصحية
في نظام التراخيص
الجديدة
اإللكتروني بنا ًء على شهادة التصنيف المهني
وبطاقة التسجيل والتصنيف المهني الصادرتين
من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

•

•توحيد وتسهيل اإلجراءات المتبعة في جميع
إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص في
مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات
المملكة المختلفة ومتابعتها لكي الوزارة من
إجراء عملية التراخيص للمنشآت الصحية دون
معوقات.

•

• جاري العمل على مشروع نظام التعامالت
اإللكترونية لتوحيد إجراءات العمل للتراخيص
الصحية اإللكترونية وهذا النظام سوف يقوم
بتوفير آلية توحيد إجراءات العمل لتراخيص
المنشآت والعاملين في القطاع الصحي الخاص.
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أوال :المرافق
الصحية للقطاع
الصحي الخاص:

المجموع
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

حيث يالحظ بأن مدينة الرياض ومدينة جدة يوجد
بهما أكثر عدد من المستشفيات الخاصة المرخصة
ترخيص نهائي ( )40مستشفى لكل منهما ،تليها
المنطقة الشرقية ( )21مستشفى  ،ويالحظ أن أكثر
عدد المستشفيات الخاصة المرخصة ترخيص نهائي
بالمملكة يتركز بهذه المناطق الثالث وذلك للكثافة
العالية واألعداد الكبيرة من المقيمين بها  ،كما
يبين الجدول بأن هناك نسبة في زيادة الطلب على
افتتاح المستشفيات وهذا يأتي تماشيًا مع توجيهات
المقام السامي الكريم حول تشجيع القطاع
الصحي الخاص على افتتاح المستشفيات ليتناسب
مع زيادة الكثافة السكانية في المملكة ،كما يبين

الشرقية

71

124

تبوك

9

29

القريات

7

10

عرعر

5

11

الجوف

4

10

المدينة المنورة

33

48

القصيم

9

58

حائل

14

14

عسير

17

73

جازان

18

31

ب -المجمعات الطبية :

نجران

10

31

المجمعات الطبية العامة:

بيشة

5

12

الباحة

4

17

القنفذة

4

57

493

1338

الجدول أن القريات وعرعر وبيشة والجوف ال يوجد بهما
أي مستشفى خاص.

تشمل المجمعات الطبية العامة على ( :مجمع طبي
عام  ،عيادات مجمعة  ،مجمع عيادات  ،مستوصفات،
مجمع طبي عام ومركز جراحة اليوم الواحد  ،مجمع
طبي عام وجراحة اليوم الواحد وغسيل الكلى).

جدول (  ) 96المجمعات الطبية العامة المرخصة
ترخيص مبدئي ونهائي

أداء القطاع الصحي الخاص

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول ( )97عدد المجمعات الطبية المتخصصة
المرخصة ترخيص مبدئى ونهائي
مبدئي

نهائي

236

569

مكة المكرمة

33

36

جدة

70

230

الطائف

18

50

األحساء

16

51

حفر الباطن

6

19

الشرقية

51

134

تبوك

4

26

القريات

7

4

عرعر

5

11

الجوف

1

10

الرياض

المدينة المنورة

20

48

القصيم

20

58

حائل

8

14

المجمعات الطبية المتخصصة :

عسير

20

73

(تشمل المجمعات الطبية المتخصصة على :
(مجمع طبي متخصص  ،مجمع طبي متخصص
ومركز جراحة اليوم الواحد).

جازان

14

31

نجران

11

31

10

12
17

المجموع

مبدئي

نهائي

الرياض

178

459

مكة المكرمة

35

70

بيشة

جدة

24

183

الباحة

4

الطائف

25

52

القنفذة

7

5

األحساء

11

21

المجموع

561

1429

حفر الباطن

10

18

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

292

يالحظ بأن أكثر عدد من المجمعات الطبية العامة
والمتخصصة المرخصة ترخيص نهائي تتمركز في
منطقة الرياض ( )1028مجمعًا يليها محافظة جدة
( )413مجمعًا ثم المنطقة الشرقية ( )258مجمعًا
والمجموع النهائي للمجمعات الطبية العامة
والمتخصصة والمرخصة ترخيص نهائي في جميع
المناطق والمحافظات بلغ عددها ( )2767مجمعًا.

ج -العيادات الخاصة:
جدول ( )98عدد العيادات الخاصة المرخصة
ترخيص مبدئي ونهائي:

الرياض

22
3

مكة المكرمة
جدة

23

الطائف

-

األحساء

-

حفر الباطن

1

الشرقية

4

تبوك

1

القريات

-

عرعر

-

الجوف

-

المدينة المنورة

5

القصيم

-

حائل

1

عسير

-
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جازان

1

تبوك

16

207

نجران

-

القريات

6

49

بيشة

-

عرعر

1

88

أداء القطاع الصحي الخاص

التقرير السنوي لوزارة الصحة

جدول(  )100المرافق الصحية األخرى المرخصة ترخيص نهائي

26

1
4

المختبر

مراكز
التأهيل

الباحة

-

الجوف

5

95

الرياض

54

58

9

3

القنفذة

-

المدينة المنورة

39

498

مكة المكرمة

5

9

1

1

2

القصيم

28

422

جدة

29

18

7

4

6

6

حائل

78

230

الطائف

1

4

1

-

2

-

عسير

53

454

األحساء

3

3

-

-

-

-

جازان

69

448

حفر الباطن

1

2

-

-

-

-

نجران

13

142

الشرقية

14

11

2

2

6

2

بيشة

19

109

تبوك

1

5

-

-

-

-

الباحة

7

70

القريات

1

-

-

-

-

-

القنفذة

6

67

عرعر

-

1

-

-

-

-

1128

8720

الجوف

2

-

-

-

1

-

المدينة المنورة

6

10

-

1

1

-

القصيم

7

7

1

-

-

-

حائل

18

8

1

-

1

-

عسير

6

9

-

-

-

-

جازان

4

3

1

-

-

-

نجران

5

2

-

-

-

-

بيشة

-

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

158

134

24

11

46

14

61

المجموع

بالنسبة للعيادات الخاصة فقد بلغ عددها ( )61عيادة
مرخصة ترخيصًا نهائيًا ووجد أن أكثر هذه العيادات
موجودة في محافظة جدة ( )23عيادة خاصة ومدينة
الرياض ( )22عيادة خاصة في حين أن الطائف القصيم
 ،األحساء  ،القريات ،القنفذة  ،عرعر  ،نجران  ،بيشة ،
الجوف  ،الباحة  ،عسير  ، ،ال يوجد بها أي عيادات خاصة.

د -الصيدليات:

المجموع

جدول ( )99عدد الصيدليات المرخصة ترخيص
مبدئي ونهائي

العالج
الطبيعي

األشعة

مراكز
التغذية

مراكز
الغسيل
الكلوي

بلغ عدد الصيدليات المرخصة ترخيص نهائي ()8720
حيث بلغ عددها بمنطقة الرياض وحدها ()2825
صيدلية كأعلى منطقة تليها منطقة جدة بعدد
( )1182صيدلية .

مبدئي

نهائي

الرياض

498

2825

مكة المكرمة

61

507

جدة

96

1182

الطائف

39

325

األحساء

11

188

الباحة

حفر الباطن

15

111

القنفذة

الشرقية

68

703

المجموع

ه -المرافق الصحية األخرى والمرخصة
ترخيص نهائي:
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ثانيًا :أعداد القوى العاملة الصحية العاملة
بالقطاع الصحي الخاص:

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

جدول(  )101أعداد القوى العاملة الصحية العاملة بالقطاع الصحي الخاص
إجمالي القوى العاملة

القوى العاملة من الجنسية
السعودية

األطباء  +أطباء األسنان

33820

3013

التمريض

45895

2679

الفئات الطبية المساعدة

22001

5933

الصيادلة

22155

1134

الفئات

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أداء القطاع الصحي الخاص

•

•بلغ نسبة اإلنجاز في مؤشر تحسين اإلجراءات،
زيادة كفاءة التفتيش والمتابعة ومتابعة تقييم
جودة التنفيذ  %86من المستهدف.

•

•االرتفاع في نسبة زيادة فعالية األداء للمؤسسات
والمفتشين بنسبة بلغت .% 80

•

•تم تنفيذ نظام كامل فيما يخص التقييم الذاتي
للمؤسسات بنسبة بلغت  %95من المستهدف.

•

•تطوير محاضر التفتيش بنسبة بلغت .% 80

•

•تطوير آلية جمع البيانات بنسبة بلغت .%98

التدريب:

التزام المنشآت
الصحية الخاصة

تهدف الوزارة إلى متابعة ومراقبة الخدمات الصحية
المقدمة من كافة المؤسسات الصحية الخاصة من
خالل تحديد األدوار والمسؤوليات وتطوير آليات التعاون
والتنسيق مع جميع اإلدارات ذات العالقة وذلك من خالل:
•

•متابعة ما ينشر في الصحف الورقية واإللكترونية
من إعالنات تخص المؤسسات الصحية الخاصة
لحماية متلقي الخدمة من اإلعالنات المضللة.

•

•متابعة الشكاوى الواردة للوزارة مباشرة أو
التي ترد عن طريق صوت المواطن على البوابة
اإللكترونية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالقطاع
الصحي الخاص.

•

•تشكيل اللجان للقيام بمهام الرقابة والتقييم
للمؤسسات الصحية الخاصة بمختلف مناطق
ومحافظات المملكة لتطوير أداء القطاع
الصحي الخاص.

•

•متابعة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في
األنظمة.
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•

•تنفيذ عدد  4دورات تدريبية في مجال تحسين
جودة إجراءات التفتيش بنسبة .%100

الزيارات الميدانية
•

•زيارت التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة
بنسبة بلغت  %100من المستهدف.

•

•المشاركة مع لجان التفتيش في ( )7مناطق
بنسبة بلغت  %50من المستهدف.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

أداء القطاع الصحي الخاص

أهم اإلنجازات في مبادرات الوزارة للعام 2017م في مجال
التزام المنشآت الصحية الخاصة
نسبة المتحقق
إلى المستهدف
للمبادرة خالل
العام 1438/1439هـ
(2017م)

م

أهم المبادرات للعام
1438/1439هـ (2017م )

المستهدف لتحقيق
المبادرة للعام
1438/1439هـ (2017م)

المتحقق من
المبادرة العام
1438/1439هـ
(2017م)

1

مشروع المراقب الموحد (شركة
ثقه)

تطبيق اآليباد فيما يخص الزيارات

جاري العمل بالمبادرة
( تم تبادل االستبيانات
ونقاشها مع عدد من
المؤسسات).

50%

2

مشروع المراقب الموحد( -شركة
ثقه)

تطبيق اآليباد فيما يخص البالغات

جاري العمل بالمبادرة (
تم ارسال وثيقة طلب
عروض)

90%

3

التقييم الذاتي
self-assessment

استحداث نظام كامل
فيما يخص التقييم الذاتي
للمؤسسات.

تم اإلطالق التجريبيبتاريخ  14يناير على
المدن الرئيسية (قطاع
المستشفيات)- -تم
اطالق التجريبي المرحلي
لمستشفيات الرياض
وجدة والشرقية.

95%

4

تطوير البرنامج التدريبي
(للمراقبين).

عقد دورات تدريبيبة للمراقبين

تم عقد دورات تدريبية
للمراقبين بالمناطق
بالتعاون مع الهيئة
العامة للغذاء والدواء /
عقد دورات فيما يخص
التسنيد النظامي
الصحيح بمحاضر
التفتيش.

60%

5

تطوير آلية جمع البيانات.

استحداث أداة معتمدة لجمع
البيانات والتأكد من صحتها
بنسبة 100%

جاري العمل الستحداث
أداة معتمدة لجمع
البيانات

98%

6

تحسين محاضر التفتيش الموحدة

تطوير محاضر التفتيش بنسبة
100%

جاري العمل على
تحسين محاضر
التفتيش

80%

7

مشروع التكامل مع الهيئة العامة
للغذاء والدواء.

استحداث المشروع

جاري العمل بالمشروع.

60%
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الصعوبات
والتحديات والحلول
المقترحة حسب
اهداف ومبادرات
التحول الوطني
2030

تمثل الصحة احد المتطلبات األساسية وأحد ركائز
التنمية المستدامة وتزداد أهمية الصحة كأحد
البرامج واألهداف األساسية لبرنامج التحول الوطني
في المجال الصحي ورؤية 2030م وأن تحديد التحديات
واقتناص الفرص أحد اآلليات لتنفيذ برامج ومبادرات
التحول الوطني وعليه فإن تحديد هذه التحديات
يمثل أحد الخطوات االستباقية لتنفيذ مبادرات التحول
وبالرغم عن التطور الكمي والنوعي الذي يشهده
النظام الصحي في المملكة على مر السنوات
والناتج عن الدعم المباشر والسخي من لدن والة األمر
يحفظهم اهلل ،إال أن هناك العديد من المتغيرات و
التحديات المحلية والعالمية التي تواجه وتؤثر على
أداء أي نظام صحي وتتلخص التحديات في المحاور
التالية:

المحور األول:
تسهيل
الحصول على
الخدمات
الصحية

تواجه الوزارة صعوبات وتحديات كبيرة لتسهيل
الحصول على الخدمات الصحية في الوقت والمكان
المناسبين وذلك من خالل المحاور التالية :

التقرير السنوي لوزارة الصحة

أسرة التنويم في التأهيل الطبي والرعاية المديدة
وتوفير دور اإليواء للمرضى النفسيين المرفوضين
من ذويهم أو ليس لهم مأوى أو أسر تأويهم
وتتضمن الخدمات النفسية والصحية واالجتماعية
شاملة لتغطي احتياجاتهم باإلضافة إلى التأهيل
النفسي والترفيه.
وبالنسبة للرعاية الصحية المنزلية :زيادة أعداد
المرضى المستفيدين من الخدمة من خالل تغيير
معايير القبول لتصبح أكثر مرونة وزيادة المسافة
المقررة لعمل الفرق الطبية ومجاالت الخدمة من قبل
فرق إضافية مؤهلة ألداء هذه المهمة.

ب/تخطيط
ا لصحي :

•

•التوسع في الطاقة االستيعابية اإلجمالية (أسرة
المستشفيات والطواقم الطبية)،

•

•والتوزيع الجغرافي المناسب (المسافة من أحد
مقدمي الرعاية الصحية)،

•

•والوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات ذات
الصلة،

•

•والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية
لألفراد.

آ/التوسع في خدمات الرعاية الصحية
الممتدة (التأهيل الطبي والرعاية
للمرضى
إيواء
ومراكز
المديدة
النفسيين والرعاية الصحية المنزلية ):
توفير الخدمات الصحية الممتدة من خالل زيادة عدد
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القوى

العاملة

بالقطاع

تحديد االحتياج من الموارد للقطاع الصحي بالمملكة،
يشمل ذلك القوى العاملة ،الخدمات ،والمرافق
باستخدام آليات تخطيط منهجي وأدوات تنبؤ علمية
مبنية على المدخالت التي تسهم بشكل رئيسي
في تشكيل الصورة المستقبلية للصحة عام .2030

ج/استراتيجية المشاركة المجتمعية
للترغيب ببعض المهن الصحية:
النهوض بقيمة بعض المهن الصحية بما يشمل
المهن الطبية المساندة /المساعدة والتي يركز
عليها القطاع الصحي بما يخدم الرؤية ،وذلك من
خالل مشروع وطني ممن لم يعتمد على إشراك
المجتمع لزيادة الجاذبية لهذه المهن الصحية .من
خالل إشراك المجتمع من خالل برامج اإلرشاد والتثقيف
وحمالت مجتمعية موسعة ،وحمالت تثقيفية
متنوعة ،وبرامج تحفيزية للتطوع بالمهن الصحية
 ،وبرامج جوائز المهن الصحية السنوية للمتميزين
مهنيا .وذلك سيساهم في زيادة المتقدمين
للجامعات والمعاهد وضخ هذه القدرات الوطنية
لسوق العمل الصحي.

د/إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية
الصحية األولية :
تطوير الرعاية الصحية األولية في أنحاء المملكة
بتوفير مرافق صحية أفضل من خالل إنشاء وتطوير
البنية التحتية لمراكز الرعاية الصحية األولية
وبتجهيزات حديثة ومتطورة وتمكينها من خالل
نماذج قوى عاملة أفضل ،واستخدام البيانات والتقنية
وتغطية شاملة ومتكاملة بالخدمات الصحية
والوصول إلى جميع المناطق النائية والطرفية من
خالل برنامج العيادات المتنقلة.

ه /تهيئة المرافق الصحية في جميع
القطاعات (الحكومية والخاصة) إلنشاء
أجنحة تنويم وعيادات الستقبال
المرضى النفسيين والتوسع في إنشاء
مراكز اضطرابات النمو والسلوك في
هذه المرافق:
تهيئة المستشفيات (الحكومية والخاصة) شاملة
إلنشاء وافتتاح أجنحة تنويم للمرضى النفسيين
في المستشفيات ذات السعة السريرية أكثر من
 100سرير وعيادات نفسية تشمل فريق طب نفسي
متكامل في المستشفيات ذات السعة السريرية
 100سرير وأقل وكذلك إنشاء وتشغيل مراكز
خاصة باضطرابات النمو والسلوك في الرياض وجدة
والدمام وجازان ونجران والحدود الشمالية والقصيم
وعسير باإلضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص
في تلك المراكز.

و /إنشاء وتفعيل عيادات تغذية:
تسهيل حصول أفراد المجتمع على الخدمات الصحية
في مجال التغذية من خالل تطوير الرعاية التغذوية
في أنحاء البالد للحد من أمراض سوء التغذية (النحافة)
واألمراض ذات العالقة بالتغذية (كالسمنة والسكري)
وذلك عن طريق إنشاء وتفعيل عيادات للتغذية
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بمراكز الرعاية الصحية األولية المرجعية (  350مركز
صحي أولي مرجعي) بمناطق ومحافظات المملكة
المختلفة .ستقدم الخدمة من قبل أخصائيين التغذية
المتخصصين بتخصصات دقيقة بالتغذية بهدف خفض
 5 - 2من النسبة الموجودة من أمراض سوء التغذية.

•

•زيادة رضا المراجعين

•

•زيادة رضا الموظفين

ح/تحسين أداء المستشفيات والمراكز
الطبية المتخصصة بوزارة الصحة
ز /تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية
األولية في وزارة الصحة
تحسين خدمات الرعاية األولية لرفع كفاءة األداء في
 6محاور رئيسية لعدد  1000مركز صحي حتى نهاية
عام  2022وهي كالتالي:
•

•اإلحاالت الغير مالئمة إلى المستشفيات

•

•زيادة عدد المرضى المسجلين في المراكز
الصحية في نطاق الخدمة

•

•زيادة نسبة التغطية للتطعيمات

•

•التشخيص والتداوي وفق الطب المبني على
البراهين

تحسين أداء المستشفيات والمراكز المتخصصة
في تقديم الخدمات العالجية وفق معايير إقليمية
وعالمية وذلك من خالل الحصول على االستشارات
الطبية التخصصية خالل المعايير المحددة وتحسين
اإلجراءات ووضع مؤشرات أداء لتحديد وقياس
المستهدفات باإلضافة إلى تطوير مهارات الكوادر.
لرفع مستوى اإلنتاجية ،حاليًا البرنامج يشمل عده
محاور في المستشفيات على سبيل المثال:
(الطوارئ ،التنويم ،العيادات الخارجية المختبرات،
العمليات ،العناية المركزة ،واألشعة باإلضافة إلى
المراكز المتخصصة :مراكز القلب ،األورام ،السكر،
العيون ،الكلى).

شكل ( )68تسهيل الحصول على الخدمات الطبية

تسهيل الوصول للخدمات
الطبية

تخطيط القوى العاملة
بالقطاع الصحي
التوسع في خدمات
الرعاية الصحية الممتدة
)التأهيل الطبي والرعاية
المديدة ومراكز إيواء
المرضى النفسيين
والرعاية الصحية
المنزلية).

إصالح وإعادة هيكلة
خدمات الرعاية الصحية
األولية

الترغيب ببعض المهن
الصحية

إنشاء وتفعيل عيادات
التغذية

تحسين أداء المرافق
الصحية بوزارة الصحة
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تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات في
تنسيق وتقديم خدمات الصحة العامة خصوصا
فيما يتعلق باألمراض المعدية واألمراض الغير
المعدية واالستجابة للطوارئ الصحية مما نتج عنه
فجوة فيما يخص نسبة التحكم باألمراض المعدية
وبانتشار األمراض الغير معدية كالسمنة والتدخين
وغيرها حيث يوضح تقرير رصد المؤشرات الصحية
من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ارتفاع
نسبة الوفيات بسبب األمراض الغير معدية في
الفئات العمرية بين  70-30عاما مقارنة ببعض دول
منطقة الشرق االوسط والدول األوروبية ذات الدخل
المرتفع كما تعتبر األمراض القلبية هي أكثر أسباب
الوفيات في المملكة برغم التحفظ على طريقة
رصد مسببات الوفيات الحالية و يشمل ذلك نسبة
االستعداد واالستجابة للطوارئ الصحية والصعوبات
والتحديات في الفاعلية لمواجهة المخاطر الصحية.

ونتج عن هذا التحدي:
•

• ارتفاع العبء اإلنساني واالقتصادي لعدد من
األمراض المزمنة.

•

•ارتفاع عوامل خطورة األمراض (العوامل البيئية
والوراثية ،السلوكيات ونمط الحياة).

•

•قصور األنظمة والتشريعات المعززة للصحة

•

•عدم توفر البيانات الوطنية المتعلقة بوبائية
األمراض و عوامل الخطورة

•

•ضعف األبحاث المتعلقة باألمراض غير المعدية .

•

•ضعف الوعي الصحي المجتمعي.

•

•تداخل المهام والصالحيات بين القطاعات
المعنية بالصحة العامة.

•

•نقص الخبرات و الموارد البشرية المتخصصة في
الصحة العامة.
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•

•قصور الرصد و الوقاية و االستجابة للطوارئ
ا لصحية .

•

• قصور في األنظمة و التشريعات المعززة للوقاية
من األمراض المعدية.

الحلول المقترحة حسب أهداف ومبادرات
برنامج التحول الوطني 2030م (تعزيز
الوقاية ضد المخاطر الصحية) :
•

•ضرورة تحسين جميع المؤشرات الصحية
المتعلقة بالصحة العامة عن طريق تطبيق
عدة مشاريع حول أفضل الممارسات في إدارة
المؤسسات الصحية و تطوير منظومة متكاملة
من األنظمة واللوائح لتعزيز حماية الصحة العامة
والعمل على تحسين الوضع الصحي للسكان
وخفض معدالت الوفاة الناتجة من األمراض
السارية وغير السارية وتمكين شرائح المجتمع
من المشاركة الفعالة في برامج الصحة العامة
وتفعيل دور المعلومات واألبحاث والدراسات
المبنية على البراهين وتطوير وتمكين القوى
العاملة في مجال الصحة العامة.

•

•تقوية (برامج التثقيف الصحي والكشف المبكر)
خصوصا في مجال مكافحة التدخين والسمنة
وتعزيز النشاط البدني وتطوير برامج الكشف
المبكر لسرطان الثدي والقولون وأمراض
التمثيل الغذائي القلبي وذلك لخفض معدل
الوفيات المبكرة الناتجة من األمراض المزمنة.

•

•تفعيل المركز الوطني للوقاية من األمراض
ومكافحتها و اإلسهام في الحد من األمراض
المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها
ومتابعتها ودرء انتشارها وكذلك تعزيز الصحة
و إجراء البحوث والدراسات في مجال الوقاية من
األمراض المعدية والغير معدية ومكافحتها.

•

•ضرورة رفع مستوى الجاهزية لطوارئ الصحة
العامة التي تشمل تفشي األمراض المعدية
و الحوادث الكيميائية و اإلشعاعية و الكوارث
الطبيعية يستلزم إيجاد مراكز رصد واستجابة
على مستوى المناطق مربوطة بغرف
عمليات مركزية و تنسيق مع مختلف الجهات
المعنية بالطوارئ الصحية من خالل تنظيم
القوانين المتعلقة باألزمات وإعداد التنظيمات
والتشريعات واللجان والسياسات واألدوات
الضرورية والتخطيط وجمع المعلومات،

شكل ( )69تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

تعزيز الوقاية ضد المخاطر
الصحية

تحقيق خفض معدل
اإلصابات باألمراض المعدية

خفض معدل انتشار
عوامل خطورة اإلصابة
باألمراض الغير معدية

رفع مستوى الجاهزية
لمواجهة الكوارث الصحية
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تحسين القيمة
المتحصلة
من الخدمات
الصحية
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تواجه الوزارة صعوبات وتحديات في تحسين القيمة
المتحصلة من الخدمات الصحية ومن اهم المحاور
في هذا المجال:
•

•انخفاض مستوى الجودة والسالمة حيث
تتنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب
تفاوت االلتزام وتطبيق معايير السالمة سواء
المتعلقة بسالمة المستفيدين أو مقدمي
الخدمات وبيئة العمل حيث أوضحت الكثير
من الدراسات والتقارير تنامي نسبة الوفيات
في المستشفيات بسبب العدوى المكتسبة
من المستشفيات واإلصابات المرتبطة بالرعاية
ا لصحية .

•

•عدم توفر الكفاءات المناسبة لسد احتياجات
سوق العمل الصحي خاصة فيما يتعلق بتقديم
الخدمات الطبية والصحية والخدمات الصحية
المساندة بما يتسق مع التطور الملحوظ في
النظام الصحي والممارسات الصحية والتقنية
واالعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية في ظل
تزايد المواطنين الباحثين عن العمل.

•

•ارتفاع سقف توقعات المستفيدين من النظام
الصحي وتفاوت رضاهم عن الخدمات الصحية
الحكومية.

•

•االزدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية مع
انخفاض مستوى التمويل المقرر من قبل وزارة
المالية .

•

•انعدام الربط اإللكتروني الفعال بين القطاعات
الصحية وخدمات الرعاية الصحية األولية
والمستشفيات والصحة العامة المرتكز على
دعم المخرجات على مستوى الممارسة
الطبية الفردية والمجتمعية ،وقصور التشريعات
واألنظمة التي تضمن الشفافية والخصوصية في
تبادل المعلومات الصحية.
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الحلول المقترحة حسب أهداف ومبادرات
التحول الوطني ( 2030تحسين القيمة
المحصلة من الخدمات الصحية (جودة
النتائج والخبرة ،والتكلفة):
تحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية ونتائجها ،وذلك
بدعم استجابة النظام الصحي لالحتياجات والتوقعات
الصحية للمجتمع السعودي وتعزيز التغطية الصحية
اآلمنة ذات الفعالية المبرهنة مع ضمان االستدامة
المالية والصحة اإللكترونية وذلك من خالل اآلتي:

الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة

ب .في مجال الموارد البشرية:
•

•دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات
الصحية والطبية لتقديم برامج تدريبية وأكاديمية
تقوم على تأهيل الكفاءات الوطنية ذات جودة
عالية محليا من خالل :

•

•توسيع التدريب والتطوير المحليين والدوليين.

•

•افتتاح وإعادة التأهيل والتطوير للمراكز تدريبية
للممارسين الطبيين.

•

•تطوير المناهج الدراسية األكاديمية والتدريبية

•

•

•وضع التشريعات واألنظمة وآليات التطبيق
لدعم الجهات الرقابية والتنظيمية في السالمة
والجودة.

•

•تعزيز الشفافية ورصد المعلومات وانتقالها
بين جميع أصحاب المصالح وبناء البنية التحتية
و ا لتقنية

•

•الداعمة.

•

•تأهيل مقدمي الخدمات والمنشآت لاللتزام
بالمعايير الوطنية والعالمية في الجودة
و ا لسال مة

•

•تطوير ثقافة الجودة وسالمة المرضى ومهارة
مقدمي الرعاية الصحية

•

•ربط سالمة المرضى والممارسين بالحوافز.

•

•دعم الدراسات المتعلقة بسالمة المرضى.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

د .في مجال تسارع ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية:

ه .في مجال الصحة اإللكترونية:

االستدامة في نفقات الرعاية الصحية العامة والخاصة
حيث تهدف هذه الركيزة إلى تعزيز ثقة المواطن
بالحصول على خدمات متكاملة ذات جودة عالية
بشكل يضمن االستدامة على المدى البعيد من
خالل االستغالل األمثل للموارد ومنع الهدر وتحسين
الشفافية ومتابعة تحديد التمويل المالي المالئم
للمرحلة القادمة ،وتمكين المواطنين من اإلشتراك
في تامين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على
الخدمة في القطاعين العام والخاص.

االستمرار في بناء البنية التحتية لنظم الصحة
اإللكترونية الفعالة على مستويات الرعاية الصحية
األولية والمجتمعية وفي المستشفيات والمراكز
المتخصصة وخلق التشريعات واألنظمة الداعمة.

الطبية والصحية لضمان الجودة والمخرجات
الكفايات بما يتسق مع االحتياجات.

أ .تعزيز الجودة والسالمة:
•حوكمة القطاع الصحي لتعزيز المحاسبة
والجودة والسالمة.

الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة

•

•زيادة جاذبية التخصصات الطبية والصحية ذات األثر
واالحتياج العالي والملح.

•

•التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم والهيئة
السعودية للتخصصات الصحية لتغطية االحتياج
من التخصصات والدرجات العلمية.

•

•عقد إتفاقيات وشراكات مع الجامعات والمعاهد
العالمية المتميزة لقبول األطباء في البرامج
السريرية التي تحتاج إليها الوزارة.

شكل ( )70تحسين القيمة المتحصلة من الخدمات الصحية

تحسين القيمة المتحصلة
من الخدمات الصحية

ج .في مجال رضا المستفيدين:
ضرورة تقييم تجربة و رضا األفراد والمجتمع عن
الخدمات الصحية المقدمة لهم من خالل عدة محاور
مثل توفير الخدمة في الوقت و المكان المناسبين
والمعاملة اإلنسانية التي تتمحور حول احتياجات
المريض ومعاملته بكرامة والتواصل معه بمهنية
وإشراكه في القرارات والمحافظة على الخصوصية
والسرية واالستقاللية وتوفير الخيارات مع توفير
البيئة المناسبة في المرافق الصحية.
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تعزيز الجودة والسالمة

تقييم رضا
المستفيدين

االستدامة في نفقات
الرعاية الصحية

الصحة االلكترونية

للعام المالي 1439 / 38هـ 2017 -م

309

التقرير السنوي لوزارة الصحة

المرفقات

المرفقات

التقرير السنوي لوزارة الصحة
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المرفقات

مرئيات الوزارة على قرار مجلس
الشورى رقم ( )138/46بشأن
التقرير السنوي لوزرة الصحة
للعام المالي 36/1437هـ
القرار رقم ( : )1على وزارة
الصحة تكثيف جهودها
للفحص المبكر لحديثي
الوالدة للحد من اإلعاقة
والتأكد من فحص جميع
المواليد في مستشفيات
القطاع الحكومي والخاص
على حد سواء وتوفير
اإلمكانيات الالزمة لتطبيق
ذلك.

أما في مجال مشروع تحسين خدمات
حديثي الوالدة تقوم الوزارة حاليا
بتنفيذ البرامج التالية للحد من اإلعاقة
واإلقالل من المراضة:
برنامج الفحص المبكر للمواليد لإلعاقة السمعية
وهو برنامج معتمد من المجلس الصحي السعودي
لتطبيقه في جميع القطاعات الصحية ليشمل
التطبيق جميع المواليد.

تعمل الوزارة على تكثيف جهودها من خالل البرنامج
الوطني للكشف المبكر لحديثي الوالدة للحد من
اإلعاقة والتأكد من فحص المواليد في مستشفيات
القطاع الحكومي والخاص على حد سواء حيث تم
في هذا المجال التالي:
تم التوسع في تغطية البرنامج ليشمل()161
مستشفى نساء ووالدة تابع لوزارة الصحة من أصل
( )180مستشفى ويتم تغطية المستشفيات غير
المشمولة حاليا من خالل ضم مواليدها لمستشفى
أخر بنفس المنطقة.
تم تفعيل نشاطات البرنامج وتحسين الكفاءة من
خالل برامج التدريب والتوعية الصحية وعمل األدلة
الوطنية والتعاون والتنسيق مع القطاعات ذات
العالقة مثل المختبر الوطني والتموين الطبي
والمتابعة والتقييم المستمر للبرنامج عن طريق
مؤشرات األداء.
تم العمل على ربط البرنامج الوطني للتسجيل مع
برنامج حصن اإللكتروني ( الخاص بمراقبة األمراض
واألوبئة ) لحصر جميع األمراض الوراثية ( أمراض
التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء) في المواليد.
يتم إحالة جميع الحاالت اإليجابية إلى مراكز العالج
بمستشفيات الوزارة ()9مراكز عالجية وتوفر األدوية
والحليب العالجي.
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تم إعداد مشروع خطة تنفيذية لتطبيق البرنامج في
القطاع الخاص بالتعاون مع إدارة المختبر الوطني
والتموين الطبي والجهات المعنية بالوزارة.

312

برنامج الفحص المبكر للمواليد لتشوهات القلب
الخلقية الحرجة وهو برنامج معتمد حاليًا في وزارة

القرار رقم ( :)2على وزارة
الصحة مضاعفة الجهد في
تحسين مؤشرات األداء
المتعلقة بوفيات األطفال
حديثي الوالدة (الخدج)
ووفيات األمهات أثناء الوالدة).

المرفقات

الصحة فقط ،وجاري التنسيق مع مجلس الضمان
الصحي التعاوني لتكون ضمن منافع الوثيقة
الموحدة للضمان الصحي التعاوني لكي يتم
التطبيق في مستشفيات القطاع الصحي الخاص.
وهذين البرنامجين مطبقين حاليا في عدد
( )100مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة
تضم المستشفيات المرجعية لحديثي الوالدة
والمستشفيات ذات النسب األعلى في معدالت
المواليد السنوية ،وجاري العمل على إطالق
البرنامجين في باقي مستشفيات الوزارة التي تتم
فيها الوالدة ليكتمل التطبيق في جميع مستشفيات
وزارة الصحة التي يتم فيها والدة.
 جاري أيضًا اإلعداد لتطبيق برنامج للكشف المبكرالعتالل الشبكية لدى األطفال الخدج ()ROP
 Retinopathy of Prematurityللوقاية من العمى
ضمن برامج تحسين خدمات حديثي الوالدة.

تعمل الوزارة على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لصحةاألم والطفل اليافعين بالتعاون مع الجهات المعنية
وتعمل على تحسين نوعية الخدمات لألطفال حديثي
الوالدة والتي تشمل الفحص المبكر ومتابعة النمو
والتطور ومتابعة الطفل من خالل عيادة الطفل
السليم.
كما تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمشروع تحسينخدمات حديثي الوالدة حيث أولت موضوع تحسين
مؤشرات األداء في أقسام ووحدات حديثي الوالدة
اهتمامًا خاصًا ومن أهم هذه المؤشرات معدالت
وفيات حديثي الوالدة (المعدل اإلجمالي لوفيات حديثي
الوالدة بالنسبة لعدد المواليد ،نسبة الوفيات من عدد
الذين تم تنويمهم في العناية المركزة للمواليد،
نسبة وفيات المواليد من خارج المستشفى إلى عدد
المحولين للمستشفى).
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وتم التركيز على ما يلي كمحاور
أساسية لتحسين هذه المؤشرات:
•

•االهتمام بتدريب العاملين في القسم من خالل
حصول كوادر الوحدة على دورات متخصصة
مثل دورات إنعاش حديثي الوالدة  ، NRPدورات
 S.T.A.B.L.E courseودورات التنفس الصناعي
مع االهتمام بمهارات التمريض.

•

•زيادة عدد التمريض بالقسم بحيث تكون وفق
المعايير المعتمدة.

•

•االهتمام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ورفع
نسبة التقيد بغسل األيدي.

•

•تطبيق سياسات وإجراءات التنويم والخروج
المضمنة في دليل سياسات وإجراءات العناية
بحديثي الوالدة وأهمية العمل على خفض
نسبة تنويم المواليد الجدد المنومين في
قسم العناية المركزة للمواليد دون .%15

•

•مراجعة وتحسين نسب العمليات القيصرية
لتكون في الحدود القياسية.

•

•متابعة توفير المستلزمات والمستهلكات
الخاصة بالعناية المركزة لحديثي الوالدة NICU
وتوفيرها بشكل عاجل وفق التقارير ذات الصلة.

•

•العمل على تحديث وتأمين التجهيزات الضرورية
ألقسام ووحدات حديثي الوالدة.

•

•إعادة تأهيل وتوسعة أقسام العناية المركزة
لحديثي الوالدة بالمستشفيات المرجعية
لحديثي الوالدة بحيث تتوافق مع المعايير
المعتمدة للمساحة المخصصة لكل سرير
والمسافة بين األسرة وغيرها بالنظام المرن
( .)Modular

المرفقات

أما في ما يتعلق بتحسين مؤشرات
وفيات األمهات أثناء الوالدة فقد تم
التعميم على جميع المناطق باتباع
اآللية التالية حيال وفيات األمومة:
•

•التبليغ السريع خالل  24ساعة من الوفاة رسميًا
من رئيس القسم إلى مدير المستشفى ومن
مدير المستشفى لبرنامج األحداث الجسيمة
اإللكتروني.

•

•كتابة نموذج وفاة األمهات المرفق بشكل سليم
من قبل االستشاري واعتماد رئيس القسم
ومدير المستشفى خالل  24ساعة.

•

•عمل تحليل جذري  RCAألسباب الوفاة عن طريق
إدارة المخاطر وسالمة المرضى/الجودة وإدخالها
في نظام األحداث الجسيمة خالل أسبوع من تاريخ
الوفاة بحد أقصى.

•

•كتابة تقرير مفصل وتعبئة سجل وفاة األمهات
من قبل االستشاري المعالج وإرساله لبرنامج
تطوير خدمات النساء والوالدة.

•

•التقيد بالسياسات واإلجراءات المعتمدة من
الوزارة والتي تم توزيعها على أقسام النساء
والوالدة والموجودة على موقع الوزارة.

•

•التقيد بالتعليمات الخاصة باستدعاء التخصصات
األخرى غير الموجودة في المستشفى مثل
(العناية المركزة ،المسالك البولية ،جراحة األوعية
الدموية).

•

•التقيد بالتعليمات الخاصة بشأن تفعيل عمل
منسقي الطوارئ لخدمات الدم بالمديرية
وتعميم أسمائهم ،ومن ينوب عنهم ،ووسيلة
االتصال بهم على جميع المستشفيات
بكل منطقة ،ووضع آلية لضمان توفر الدم
با لمستشفيا ت .

•

•تفعيل التواصل بين أقسام النساء والوالدة
واألقسام المساندة ذات العالقة.
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القرار رقم ( :)3على وزارة
الصحة التنسيق مع الجهات
ذات العالقة إلنجاز مشروع
الملف الصحي الموحد وفق
سقف زمني محدد.

القرار رقم( :)4على وزارة
الصحة اإلسراع في تشغيل
المستشفيات التي تم
االنتهاء منها حديثا

المرفقات

تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مبادراتها المندرجة
ضمن برنامج التحول الوطني(2020م) عبر اعتماد
تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتي
تعمل من خاللها على تحسين كفاءة وفاعلية
تكنولوجيا الرعاية الصحية وذلك من أجل تزويد
سكان المملكة بسجالت طبية موحدة وإنشاء
الملف الطبي اإللكتروني للمستفيدين من
الخدمات الصحية وهو من اهم أهداف مبادرة الصحة
اإللكترونية وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه وجاري
التنسيق بشأنه ،وذلك بعد االنتهاء من تطوير البنية
التحتية للمستشفيات وتطبيق الربط اإللكتروني
لجميع المرافق الصحية وذلك بنهاية عام (2020م)
حيث أن ما تم ربطه حتى اآلن هو ( )295مستشفى
و( )500مركز رعاية صحية أولية ،وجاري العمل على
ربط باقي المستشفيات والمرافق الصحية.

إن تشغيل المرافق الصحية الجديدة المنتهية إنشائيا
يتطلب اعتماد جميع نفقات التشغيل في الميزانية
( قوي عاملة/صيانة/ونظافة/صيانة طبية/تأثيث
وتجهيز....الخ) وهذا يتطلب التنسيق بين العديد من
الوكاالت واإلدارات المختصة بالوزارة العتماد التكاليف
الالزمة لها حسب المعايير المحددة ،وخالل العام
المالي 1438/37هـ تم اعتماد عدد ( )4برامج تشغيل
ذاتي لتشغيل عدد ( )4مستشفيات جديدة تم
االنتهاء منها وفي العام المالي 1439/1438هـ تم
اعتماد عدد ( )3برامج تشغيل ذاتي لتشغيل عدد ()3
مستشفيات جديدة تم االنتهاء منها وتقوم الوزارة
بالمناقشة مع وزارة المالية لطلب برامج تشغيل
ذاتي للمستشفيات الجديدة المتوقع االنتهاء منها
وتجهيزها والتي سيتم تشغيلها في السنة المالية
القادمة بإذن اهلل.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة

القرار رقم ( :)5على الوزارة
العمل على توفير منشآت
لكبار السن اللذين يحتاجون
رعاية طبية طويلة األمد
(Long Term Medical
.)Care

القرار رقم ( :)6على وزارة
الصحة التنسيق مع الجهات
ذات العالقة لتوفير الدعم
المالي الالزم الذي يمكن
الوزارة من اإلسراع في تطبيق
استراتيجية األمن والسالمة
داخل منشآتها الصحية.

المرفقات

تعمل الوزارة على تنفيذ االستراتيجية الوطنية لصحة
المسنين( )2030-2017المبنية على االستراتيجية
العالمية للشيخوخة وخطة العمل الصادرة عن
منظمة الصحة العالمية حيث يقوم البرنامج بتقديم
خدمات الرعاية الصحية األولية للمسنين في ( )1480
مركز رعاية صحية من قبل كادر صحي مدرب.
كذلك جاري العمل على إعداد خطة عمل لتقديم
خدمات الرعاية الطبية طويلة األمد من خالل المنشآت
الصحية ( مراكز الرعاية والمستشفيات) ومنازل
أسرة الرعاية
المرضى و تستهدف الوزارة زيادة عدد ّ
المديدة من خالل مبادرات برنامج التحول الوطني
من  2،27سرير لكل  100،000نسمة الي المستوي
أسرة لكل  100،000نسمة بما
العالمي وهو ّ 10
مجموعة  3،125سرير.

التقرير السنوي لوزارة الصحة

القرار رقم ( :)7على وزارة
الصحة التنسيق مع الجهات
ذات العالقة العتماد المبالغ
الالزمة لتشغيل مستشفى
الملك فهد الجديد بتبوك
كمستشفى تخصصي،
وفق األمر السامي ذي الرقم
(/1026/3م ب) والتاريخ
1425/10/18هـ.

المرفقات

مستشفى الملك فهد الجديد التخصصي بتبوك
مكتمل إنشائيا بنسبة  ،%100عدا السكن لم
يستلم بعد .ويعمل المستشفى بسعة سريرية
تبلغ ( )500سرير وبطاقة تشغيلية تبلغ ( )610سرير،
األسرة المشغلة فعليا األن ( )240سرير
ويبلغ عدد
ّ
وبطاقة تشغيلية حاليه تبلغ ( )350سرير .ويقدم
المستشفى حاليا الخدمات التخصصية التالية:
قسطرة القلب ،خدمة معالجة اضطرابات النطق،
خدمة جراحة السمنة  ،أورام القولون وخدمات
المناظير ومركز السكر.
ويجري التجهيز لتقديم خدمة جراحة القلب المفتوح
وخدمات األسنان التخصصية واألورام وجاري العمل
بأن يعمل المستشفى بطاقته القصوى.

تعمل الوزارة على تحقيق هدفها األساسي وهو توفير
األمن والسالمة داخل المنشآت والمرافق الصحية
التابعة لها بشكل خاص ولجميع أفراد المجتمع
بشكل عام.
لحماية
وقد وضعت الوزارة خطط إستراتيجية
منشآتها التي تقدر بأكثر من  4000مبنى موزعة
على مناطق المملكة حيث تعتمد اإلستراتيجية
على تغطية جميع المستشفيات ،المراكز ،المباني
اإلدارية والمستودعات.
وقد تبنت الوزارة في برنامج التحول الوطني (
ضمان سالمة المنشآت الصحية ) وقد تم رصد مبلغ
( )670مليون ريال كميزانية لمشاريع ضمان سالمة
المنشآت وجاري العمل لتنفيذها.
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ملخص التقرير السنوي لوزارة الصحة
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