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رؤية الوزارة: 
 توفري الرعاية ال�سحية املتكاملة وال�ساملة باأعلى امل�ستويات العاملية . 

 
رسالة الوزارة :

توفري الرعاية ال�سحية بجميع م�ستوياتها وتعزيز ال�سحة العامة , والوقاية من الأمرا�ض وو�سع القوانني واللوائح 
املنظمة للقطاع ال�سحي العام واخلا�ض ومراقبة اأدائه مع الهتمام باجلانب البحثي والتدريب الأكادميي وجمالت 

ال�ستثمار ال�سحي .

القيم :
املري�ض اأوًل .  -1

العدالة .  -2
املهنية .  -3

اجلودة .  -4

الأمانة وال�سفافية .  -5
الفريق الواحد .  -6

املبادرة والإنتاجية .  -7
ال�سراكة مع املجتمع .  -8

األهداف اإلستراتيجية للوزارة :
اعتماد منهج الرعاية ال�سحية املتكاملة وال�ساملة مع الهتمام باجلانب البحثي والتعليمي .  -1

اإر�ساء ثقافة العمل املوؤ�س�سي ورفع م�ستوى اجلودة وقيا�ض ومراقبة الأداء .  -2
ا�ستقطاب الكوادر املوؤهلة وتــنمية املوارد الب�سرية .  -3

تطوير ال�سحة الإلكرتونية ونظم املعلومات .  -4
ال�ستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقت�ساديات الرعاية ال�سحية ودرا�سة طرق متويلها .  -5
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مقدمة : 
تفخر وزارة ال�سحة باأن لديها خطة اإ�سرتاتيجية وا�سحة متثل روؤيتها للم�ستقبل ياأتي على راأ�سها 
الطبية على كافة  توزيع اخلدمة  , وراعت هذه اخلطة  وال�ساملة  املتكاملة  للرعاية  الوطني  امل�سروع 
واملراكز  امل�ست�سفيات  توزيع  وت�سمل  ومعروفة  موحدة  معايري  وح�سب  عادلة  بطريقة  اململكة  مناطق 
بكل  يكون  اأن  الــوزارة يف  تن�سده  الذي  الهدف  اإىل  للو�سول  , وذلك  التخ�س�سية  واملراكز  ال�سحية 
منطقة من مناطق اململكة كافة التخ�س�سات الطبية من اجلراحات املتقدمة وغريها حتى ل ي�سطر 
املعقدة  والأورام  القلب  اأو عمليات  الأع�ساء  اإل يف حالت زرع  للعالج  اإىل مغادرة منطقته  املواطن 
والتي �ستكون خدماتها متوفرة يف اإحدى املدن اخلم�ض التي يجري بناوؤها حاليًا وتبقى الرعاية الأولية 
يف نهاية املطاف هي حجر الزاوية يف الرعاية ال�سحية باململكة وهي احد املرتكزات الأ�سا�سية يف 
تقدمي الرعاية ال�سحية والتي متكن الوزارة من الو�سول باخلدمة ال�سحية اإىل املواطن ال�سعودي 
اأينما كان يف اململكة ومنها التطعيمات والعالجات الأ�سا�سية ورعاية الأم والطفل , وقد قامت الوزارة 
يف هذا امل�سروع كذلك بو�سع املعايري املوحدة للت�سغيل وال�سيانة والتجهيز ومعايري القوى العاملة من 

اأطباء و�سيادلة وممر�سني وفنيني واإداريني .
ال�سكانية  الزيادة  ومنها  باململكة  ال�سحي  القطاع  تواجه  التي  التحديات  جميع  درا�سة  متت  كذلك 

وزيادة الأمرا�ض املزمنة والزيادة املتوقعة لأمرا�ض القلب والأورام م�ستقباًل .
واأ�سبح لدى الوزارة خطة وا�سحة لإعداد امل�ست�سفيات وال�سرر التي حتتاج اإليها م�ستقباًلَ .

ولكي ت�ستطيع الوزارة اأداء عملها بال�سكل ال�سحيح مت و�سع اللبنات للعمل املوؤ�س�سي بالوزارة باإن�ساء 
املجال�ض التــنفيذية واإر�ساء ثقافة العمل اجلماعي �سمن الفريق الواحد ملنع الرجتالية والع�سوائية 
يف اتخاذ القرارات وفوق كل ذلك اأولت الوزارة عملية اجلودة والقيا�ض جل اهتمامها فو�سعت العديد 

من الربامج لت�سمن تقدمي اخلدمة الطبية بجودة عالية .
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 مشاريع تحسين األداء االداري :
الوزارة  القوة وال�سعف لدى  الوزارة لع�سر �سنوات 1430-1440هـ والتي مت فيها درا�سة نقاط  اإ�سرتاتيجية  اإجناز   -1
ياأتي على راأ�سها امل�سروع الوطني للرعاية املتكاملة  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  والفر�ض والتحديات ومت اخلروج بخم�سة 

وال�ساملة .
اإمتام امل�سروع الوطني للرعاية املتكاملة وال�ساملة والذي متت فيه درا�سة خريطة توزيع اخلدمات ال�سحية يف اململكة   -2
بالتف�سيل وروعي فيه العدالة يف توزيع اخلدمة الطبية يف جميع مناطق اململكة وحمافظاتها ح�سب معايري حمددة .
اإعادة هند�سة الإجراءات املالية والإدارية بالوزارة واملديريات بال�ستعانة بفريق من جامعة امللك �سعود بكلية العلوم   -3

الإدارية واإحدى ال�سركات الكربى يف هذا املجال .
اإدخال العمل املوؤ�س�سي بالوزارة وكذلك اإن�ساء املجل�ض التــنفيذي بالوزارة وجلانه اخلم�سة  وهي امل�ساريع والتموين   -4

واجلودة وعالقات املر�سى وامليزانية واملجل�ض 
التــنفيذي بكل مديرية وجلانه اخلم�سة وهي 
امل�ساريع والتموين واجلودة وعالقات املر�سى 
وامليزانية وذلك كله لتجنب القرارات الفردية 
العمل  وتــنمية  وت�سجيع  واملديريات  بالوزارة 

اجلماعي .
وفيه  بالوزارة  الطبية  املدن  جمل�ض  اإن�ساء   -5
اخلم�ض  الطبية  للمدن  الإدارة  جمع  مت 
ادارة  جمل�ض  يف  التخ�س�سية  وامل�ست�سفيات 
موحد وذلك لتوحيد العمل وكافة الإجراءات 

املالية والإدارية بني املدن الطبية .
الت�سغيل  برامج  على  للتوظيف  جلان  اإن�ساء   -6
الذاتي ل�سمان النزاهة والعدالة واحليادية .

وال�سالمة  لالأمن  العامة  الإدارة  اإن�ساء   -7
بالوزارة لالهتمام ب�سالمة املن�ساآت وحمايتها 

من اأخطار احلرائق وغريها .

مشروع  الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة 

مكونات 
المشروع 

تعزيز وتقوية 
الرعاية األولية

تطوير وإعادة 
هيكلة 

المستشفيات 

تقويم 
نظام النقل 
اإلسعافي 

تــنمية القوى 
البشرية 

تهيئة مرافق 
الوزارة لتطبيق 
معايير الجودة 

واالعتماد

تعزيز تأمين 
األدوية 

والمستلزمات 

ربط جميع 
المرافق بنظام 

معلوماتي

تطوير نظام 
اإلحالة 
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اإن�ساء اإدارة حقوق املوظفني ل�سمان العدالة والنزاهة يف التعامل مع موظفي الوزارة .   -8
اإن�ساء برنامج تدريب القيادات بالوزارة حيث مت تدريب 200 طبيب واإداري حتى الآن على اأ�ساليب القيادة وفنونها .  -9

كل  يف  العالج  اأهلية  اأق�سام  واإن�ساء  العاملني  تدريب  فيه  مت  اإلكرتوين  برنامج  وهو  الطبية  الإحالة  برنامج  اإن�ساء   -10
م�ست�سفى ملتابعة حتويل املري�ض اآليا بني امل�ست�سفيات .

اإعداد الدليل الدوائي للوزارة ليكون هو الدليل املوحد جلميع الأطباء ل�سرف الدواء منه .  -11
اإعداد دليل الأجهزة املوحد جلميع امل�ست�سفيات .   -12

اإعداد الر�سومات الهند�سية لكل م�ست�سفيات الوزارة �سعة 100-200-300-400-500 �سرير وذلك لت�سهيل عملية   -13
طرح امل�ساريع وفق احدث املعايري العاملية مبا يحقق اجلودة واخل�سو�سية .

اأ�سبح لدى الوزارة مركز تدريب مبدينة الريا�ض ويحوي مركزًا لتح�سني املهارات ومعماًل للغة الإجنليزية وقاعات    -14
تدريب واأجهزة حماكاة على م�ساحة قدرها 8000 مرت مربع .

ت�سكيل املجل�ض ال�ست�ساري العاملي للوزارة ويجتمع مرتني يف العام ومت اختيار اأع�سائه من اخلربات العاملية وروؤ�ساء    -15
اجلامعات يف اأمريكا وكندا واأ�سرتاليا وبريطانيا .

يتم حاليًا مراجعة كافة القوى العاملة بالوزارة يف جميع املناطق باململكة ملعرفة الحتياج الفعلي والتاأكد من ح�سن    -16
ا�ستخدام القوى العاملة .



14



15

 700 بعدد  واملتابعة  الداخلية  للمراجعة  العامة  الإدارة  دعم    -17
الإدارة  العالية ل�سمان قدرة  الكفاءات  موظف جديد من ذوي 
على اأداء العمل املنوط بها حيث كان يعمل بها عدد حمدود جدًا 

من املوظفني عام 1430هـ .
م�ست�سفيات  من  م�ست�سفى   182 لـ  الآيل  النداء  نظام  اإدخال   -18

الوزارة .
ا�ستقبال  يتم  ومنه  بالوزارة  الطوارئ  ات�سالت  مركز  اإن�ساء   -19
وهو  موحد  برقم  وذلك  والعاجلة  الطارئة  املواطنني  مكاملات 
بالوزارة  الت�سال  كان  اأينما  املواطن  ي�ستطيع  وبذلك   )937(
�سيتلقون  الذين  املدربني  العاملني  من  فريق  هناك  و�سيكون 
الأطباء  تدريب  واإجابته وقد مت  للرد عليه  �سكواه  اأو  ا�ستف�ساره 
العلمية  الناحية  من  الإدارة  هذه  يف  يعملون  الذين  وامل�سعفني 

والعملية وهي خدمة تقدمها الوزارة لأول مرة يف تاريخها .
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 مشاريع تحسين األداء الطبي :
اإن�ساء جلنة مراجعة �سهادات الأطباء واملميزات ال�سريرية التي تعطى لهم ل�سمان   -1
عدم قيام اأي من الأطباء مبمار�سة لي�ست يف قدراتهم اأو تخ�س�سهم وذلك يف جميع 

م�ست�سفيات الوزارة .
ان�ساء برنامج ر�سد الأخطاء اجل�سيمة بامل�ست�سفيات وهو نظام اإلكرتوين يتم ت�سجيل   -2
احلدث على ال�سا�سة من امل�ست�سفى مبا�سرة ويظهر لدى امل�سوؤولني بالوزارة مل�ساندة 

امل�ست�سفى ملعرفة اخللل الذي حدث واأ�سبابه والطرق الكفيلة لعدم تكراره .
اإكلينيكيًاَ  موؤ�سرًا   49 متابعة  فيه  يتم  والذي  ال�سريرية  املراجعة  برنامج  اإن�ساء   -3
يف  عمومًا  الأداء  جودة  تقي�ض  والتي  الوزارة  م�ست�سفيات  من  م�ست�سفى   )90(  يف 

املرفق ال�سحي .
اإن�ساء برنامج متابعة اإنتاجية الأطباء والذي يقوم فيه الطبيب الإ�ست�ساري بت�سجيل   -4
جمال  هناك  ليكون  بها  يقوم  التي  والدرا�سات  والأبحاث  وعياداته  عملياته  عدد 

للمفا�سلة بني الأطباء ح�سب انتاجيتهم .
الوزارة وح�سن  ال�سرير يف  اإدارة الأ�سرة والذي يهدف ملتابعة حركة  اإن�ساء برنامج   -5
الوزارة خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية بن�سبة  ال�سرير يف  ا�ستغالله وقد زاد دوران 

20% مما يعني خدمة لعدد اأكرب من املر�سى .
ن�سبة جراحة  الربنامج حت�سني  ا�ستطاع  الواحد حيث  اليوم  برنامج جراحة  اإن�ساء   -6
اليوم الواحد من 2% اإىل 43% يف معظم م�ست�سفيات الوزارة وبذلك مت عمل ما يزيد 
على 231.000 عملية جراحية بهذا الأ�سلوب مما اأدى اإىل تخفي�ض اأوقات النتظار 

لدخول املر�سى للم�ست�سفى اأو النتظار لعمل العمليات اجلراحية .
م�ست�سفى  كل  متخ�س�ض يف  تدريب طبيب  وفيه مت  الطبية  املخاطر  برنامج  اإن�ساء   -7

ملتابعة اأي خطر طبي حمتمل حدوثه للمري�ض ودرا�سته وال�ستفادة منه .
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اإن�ساء برنامج ال�سالمة الدوائية وفيه مت تدريب �سيديل متخ�س�ض يف كل م�ست�سفى   -8
ملتابعة تطبيق دليل ال�سالمة الدوائية وتثقيف الأطباء وهيئة التمري�ض على الأ�سلوب 

الأمثل لإعطاء الدواء والأخطاء املحتملة وطرق جتنبها .
اإدخال الرتميز الطبي الدويل الأ�سرتايل يف ال�سجالت الطبية ) ICD 10 ( بالوزارة   -9

مما ي�سهل ت�سجيل الأمرا�ض وترميزها .
كل  يف  الطبية  النماذج  توحيد  اإىل  ويهدف  الطبية  امللفات  حت�سني  برنامج  اإن�ساء   -10
م�ست�سفيات الوزارة متهيدًا ملكننتها اإلكرتونيا وكذلك حت�سني جميع اأق�سام ال�سجالت 

الطبية وجتهيزها باحلا�سبات والأجهزة الالزمة وتدريب العاملني بها .
اإن�ساء برنامج حت�سني الإنتاجية يف غرفة العمليات بامل�ست�سفيات والذي مت تطبيقه يف   -11
20 م�ست�سفى بالوزارة حتى الآن حيث و�سلت ن�سبة الزيادة يف اإنتاجية غرف العمليات 

بهذه امل�ست�سفيات اإىل %25  .
اإن�ساء برنامج حت�سني الأداء الطبي يف اأق�سام العناية املركزة حلديثي الولدة وذلك   -12
العناية  اأق�سام  لكل  �سامل  بداأ مب�سح  والذي  الأمريكية  مني�سوتا  مع جامعة  بالتعاون 
املركزة لالأطفال حديثي الولدة يف كل م�ست�سفيات اململكة متهيدًا لدعمها وتدريب 

العاملني بها .
يف  بداأ  والذي  لالأطفال  املركزة  العناية  اأق�سام  يف  الأداء  حت�سني  برنامج  اإن�ساء   -13
بقية  يف  لتطبيقه  ال�ستعداد  حاليًا  ويتم  كبري  ب�سكل  فيها  وجنح  م�ست�سفيات   اأربعة 

م�ست�سفيات اململكة .
اإن�ساء برنامج حت�سني الأداء يف اأق�سام الطوارئ يف ) 13 ( م�ست�سفى والذي اأدى اإىل   -14

زيادة �سرعة التعامل مع املر�سى وت�سهيل فرزهم وتقدمي العناية لهم .
اإن�ساء برنامج عالقات املر�سى والذي يعمل به اليوم اأكرث من 1200 موظف يعملون   -15
امل�ست�سفى  زيارته  خالل  وم�ساعدته  ا�ستف�ساراته  عن  والإجابة  املري�ض  راحة  على 
كما يقوم الق�سم بعمل ال�ستبيانات ب�سفة م�ستمرة لقيا�ض مدى ر�سى املر�سى عن 

اخلدمة املقدمة لهم .
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 Medical Staff( النتهاء من نظام عمل الأطباء فيما يعرف ب  -16
وواجباته  وم�سوؤولياته  الطبيب  مهمة  يو�سح  والذي   )Bylaws

جتاه مر�ساه وامل�ست�سفى .
النتهاء من دليل ال�سيا�سات والإجراءات للعمل بامل�ست�سفيات   -17
لأداء  اإنفاذها  الواجب  الإجراءات  بالتف�سيل  يو�سح  والذي 

العمل الطبي والإداري .
اإ�سعاف  �سيارة  �سراء 1200  الإ�سعافـي حيث مت  النقل  تطوير   -18

جديدة ومت جتهيزها باأحدث الأجهزة الطبية .
على  يعملون  والذين  الطوارئ  مل�سعفي  تدريبي  برنامج  اإن�ساء   -19
ومت  الإكلينيكية  قدراتهم  ورفع  وتدريبهم  الإ�سعاف  �سيارات 

النتهاء من تدريب اأكرث من 300 م�سعف .
برنامج الطب املنزيل وفيه مت توفري كل ما يحتاج اإليه الربنامج   -20
من �سيارات وقوى عاملة من اأطباء وممر�سات حيث مت خدمة 

اأكرث من 33600 مري�ض حتى الآن يف منازلهم . 
برنامج �سراء اخلدمة من القطاع اخلا�ض حيث يتم حتويل اأي   -21
مري�ض ل يتوفر له ال�سرير يف م�ست�سفيات الوزارة اإىل القطاع 
وحديثي  وال�سغار  للكبار  املركزة  العناية  خا�سة  اخلا�ض 
الولدة حيث مت �سرف مبلغ مليار و400 مليون العام املا�سي 

على هذا الربنامج .
م�ست�سفى   90 اإخ�ساع  مت  حيث  امل�ست�سفيات  اعتماد  برنامج   -22
املن�ساآت  لعتماد  املركزي  املجل�ض  من  املحلي  لالعتماد 
ال�سحية ومت اجتياز 52 منها ويخ�سع حاليًا 38 م�ست�سفى اآخر 

لنف�ض عملية التقييم .
م�ست�سفى   15 حاليًا  جنح  حيث  اخلارجي  العتماد  برنامج   -23
الأمريكية وتقوم  امل�ست�سفيات  يف احل�سول على اعتماد هيئة 

الوزارة حاليًا باإخ�ساع 21 م�ست�سفى اآخر لنف�ض العتماد .
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برنامج اعتماد املراكز ال�سحية حيث يخ�سع حاليًا   -24
100 مركز �سحي يف كافة اأرجاء اململكة لالعتماد 

من املجل�ض املركزي وهيئة العتماد الأمريكية .
خ�سعت  حيث  الإقليمية  املختربات  اعتماد  برنامج   -25
من  العتماد  لعملية  اإقليمية  خمتربات  �سبعة 
املجل�ض املركزي لعتماد املن�ساآت ال�سحية وجنحت 

جميعها .
اأكرث  ا�ستقطاب  مت  حيث  الزائر  الطبيب  برنامج   -26
الثالثة  مدى  على  ا�ست�ساري  طبيب   )3100  ( من 
الأعوام املا�سية ليعملوا يف املناطق النائية والبعيدة 

لت�سغيل العيادات املتخ�س�سة .
زيادة عدد املبتعثني للخارج من 1049 �سخ�سًا عام   -27

1431هـ اإىل 1424 مبتعثًا عام 1434هـ .
زيادة عدد املبتعثني للداخل من 600 �سخ�ض عام   -28

1430هـ اإىل 3892 موفدًا عام 1434هـ .
مت تدريب اأكرث من 140.000 موظف بالوزارة خالل   -29
عام 1434هـ و�سمل ذلك كل الفئات بتخ�س�ساتها 

املختلفة يف اأكرث من ) 1000 ( ور�سة عمل .
مت توقيع عقد مع جامعة اميوري بالوليات املتحدة   -30
العامة  ال�سحة  برنامج  يف  املتخ�س�سني  لتدريب 
بتخ�س�ساتها املختلفة والذي هو من اأقوى الربامج 
يف هذا التخ�س�ض يف الوليات املتحدة الأمريكية .

جامعة  يف  العامة  ال�سحة  كلية  مع  عقد  توقيع  مت   -31
ليفربول بربيطانيا لتدريب العاملني وت�سغيل مركز 

مكافحة نواقل املر�ض يف جازان .

امل�سح  لعمل  وا�سنطن  جامعة  مع  عقد  توقيع  مت   -32
�سنوات وتدريب  لل�سكان على مدى خم�ض  ال�سحي 
وتتميز  العاملية  املعايري  وفق  ال�سعوديني  العاملني 
جامعة وا�سنطن بخربتها يف هذا املجال وم�ساعدة 

كثري من دول العامل يف عمل هذا امل�سح .
ل�سراء  اخلا�ض  القطاع  مع  عقد  توقيع  حاليًا  يتم   -33
مليون   120 مببلغ  املزمنة  للحالت  التــنومي  خدمة 

ريال لتخفيف العبء على امل�ست�سفيات .
الكلوي  الغ�سيل  خدمة  ل�سراء  التخطيط  حاليًا  يتم   -34
الغ�سيل  خدمة  حتويل  فيه  �سيتم  والذي  للمر�سى 

الكلوي للقطاع اخلا�ض .
مت  حيث  التعامل  يف  املهنية  تطوير  برنامج  اإن�ساء   -35
على  الآن  حتى  موظف   600 عن  يقل  ل  ما  تدريب 

اآليات التعامل اجليد مع املر�سى واملراجعني .
مت التوقيع مع هيئة امل�ست�سفيات الأمريكية لتدريب   -36

)60( �سخ�سا يف جمال مكافحة العدوى .
اأكرث من 90 مدير م�ست�سفى ملدة ا�سبوعني  تدريب   -37
اآليات  وتطبيق  امل�ست�سفيات  اإدارة  اأ�ساليب  على 

اجلودة بها .
مع  بالتوقيع  واملعرفة  التقنية  نقل  يف  الدخول  مت   -38
اململكة  اإىل  معينة  تقنيات  لنقل  عاملية  �سركات 
اللقاحات  وت�سنيع  الدم  بالزما  حتليل  تقنية  مثل 

والعالج بالأ�سعة ملر�سى الورام .
تخ�س�ض  وهو  جديد  طبي  تخ�س�ض  اإدخال  مت   -39
عليه  ووافقت  الوزارة  تبنته  الذي  احل�سود  طب 
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الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية قبل �سنتني وقد مت تخريج 
الدفعة الأوىل هذا العام وبذلك ت�سبح اململكة اأول دولة تقوم بهذا 
التخ�س�ض الذي �سيمكن الوزارة من التعامل ال�سحيح مع احل�سود 

يف احلج والعمرة واأي جمال اآخر .
بالتعاون مع جامعة  الولدة  الأداء يف غرف  برنامج حت�سني  اإن�ساء   -40
مني�سوتا الأمريكية والذي بداأ يف اأربعة م�ست�سفيات حتى الآن بنجاح 

تام ا�ستعدادًا لتعميمه على بقية م�ست�سفيات الولدة بالوزارة .
البدء يف عمل  التخدير وفيه مت  اأطباء  اأداء  برنامج حت�سني  اإن�ساء   -41
التخ�س�ض  هذا  يف  املتميزين  الطباء  بوا�سطة  امليدانية  الزيارات 
هذا  يف  الطبي  الأداء  لرفع  الالزمة  الطرق  جميع  يف  للنظر 

التخ�س�ض الهام .
لتدريب  برنامج  اإن�ساء  الطبية  فهد  امللك  مدينة  مع  بالتعاون  مت   -42
اأطباء الطوارئ ورفع م�ستواهم العلمي والعملي وقد بداأ الربنامج يف 
منطقة الريا�ض حيث مت خالل العام 1433هـ ربط جميع م�ست�سفيات 
الوزارة  وتقوم  الطوارئ  اأطباء  جميع  تدريب  ومت  ببع�سها  املنطقة 

حاليًا بالبدء به يف مناطق اأخرى باململكة .
نتائج  نظام  ا�ستخدام  على  الأمريكية  اجلراحني  كلية  مع  التعاقد   -43
ومقارنتها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  اجلراحية  العمليات 
مب�ست�سفيات الوزارة ملعرفة مدى جناح العمليات اجلراحية يف كافة 

التخ�س�سات لدرا�ستها ومعرفة طرق حت�سينها .
الولدة  حديثي  خلدمة  الكندية  امل�ست�سفيات  �سبكة  مع  التعاقد   -44
ومقارنته  ونتائجه  كندا  م�ست�سفيات  القائم يف  النظام  ول�ستخدام 
ملعرفة  وذلك  الوزارة  م�ست�سفيات  يف  لها  املماثلة  الوحدات  بنتائج 
م�ستوى هذه اخلطوة حيث اإنه من املعروف ان م�ست�سفيات كندا يف 

هذا التخ�س�ض تاأتي يف مرتبة متقدمة على م�ستوى العامل .
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 دعم الرعاية الوقائية وتعزيز الصحة :
مت ا�ستحداث وكالة ال�سحة العامة واأ�سندت اإليها مهام املحافظة على ال�سحة عرب برامج متعددة :

اأوًل: الإدارة العامة لالأمرا�ض الطفيلية واملعدية خالل عام2013م .
برنامج التحصين الموسع :  -1

• اإدخال لقاحات:	
مت اإدخال لقاح الروتا ولقاح احلمى املخية ال�سوكية املقرتن اإ�سافة اإىل جرعة ثالثة من اللقاح الثالثي الفريو�سي   -

(MMR) �سمن جدول التح�سينات الوطني .      

• �شلل الأطفال:	
حافظت اململكة على خلوها من مر�ض �سلل الأطفال منذ نهاية عام 1995م .  -

مت تــنفيذ حمالت التطعيم الوطنية بلقاح �سلل الأطفال الفموي ملناطق احلج والعمرة واملناطق احلدودية .  -
• احل�شبة:	

حققت اململكة ن�سب عالية للتغطية بالتح�سني �سد احل�سبة و احل�سبة الأملانية و�سلت اإىل %98 .  -
مت اإعداد اخلطة اخلم�سية  للربنامج 1435-1439 هـ .  -
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المراقبة الوبائية لألمراض المعدية :  -2
• الو�شع الوبائي:	

مت اإدخال برنامج ح�سن )Health Electronic Surveillance Network (  وهو برنامج اإلكرتوين لالإبالغ والر�سد   -
مناطق  كافة  على  تعميمه  وجــاٍر  2012م  عــام  منت�سف  يف  املكرمة  مكة  منطقة  يف  اأوًل  املعدية  الأمــرا�ــض   عن 

وحمافظات اململكة .
• برنامج مكافحة اأمرا�ض اللتهاب الكبدي:	

مت و�سع خطة ملدة خم�ض �سنوات وجاٍر تــنفيذها )حاليًا العام الثاين( .  -
•   برنامج مكافحة ال�شنك:	

مت هذا العام تــنفيذ احلملة الوطنية للتوعية ال�سحية للوقاية ومكافحة حمى ال�سنك بالتثقيف ال�سحي حول مر�ض   -
حمى ال�سنك وطرق الوقاية منه .  
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الخدمات الوقائية في الحج :  -3

احلجاج  منها  يفد  التي  الـــدول  على  التاأكيد  مت   -
وخا�سة  ال�سحية  بال�سرتاطات  اللتزام  باأهمية 
ال�سوكية  املخية  احلــمــى  بلقاح  التطعيم  �ــســرط 
القادمني  خ�سو�سًا  الأطفال  �سلل  ولقاح  الرباعي 
املــوبــوءة  والآ�ــســيــويــة  الإفريقية  الـــدول  بع�ض  مــن 
تطعيمهم  يثبت  ما  وتقدمي  الأطفال  �سلل  مبر�ض 
اململكة,  قبل قدومهم  الفموي  الأطفال  �سلل  بلقاح 
 286.539 لـ  الوقائية  العالجات  اإعطاء  مت  وقــد 
حاجًا �سد احلمى ال�سوكية و 340.490 حاجًا �سد 

�سلل الأطفال  يف عام 1434 هـ .  

البرنامج الوطني لمكافحة االيدز :  -4
• التدريب:	

مكافحة  جمــال  فى  التدريبية  الأن�سطة  عــدد  بلغ   -
ومعاجلة  اليــدز  الب�سرى/  املناعة  نق�ض  فريو�ض 

العدوى املنقولة جن�سيًا  )35( ن�ساطًا تدريبيا .

للم�سورة  متحركة  مــراكــز   )4( عــدد  اإنــ�ــســاء  مت   -
والفح�ض الطوعي بكل من  منطقة مكة املكرمة, 
حمافظة جدة, حمافظة الطائف, منطقة ع�سري .

• احلمالت التثقيفية:	
املرئية  الــوطــنــيــة  التثقيفية  احلــمــلــة  تــنفيذ  مت   -

وامل�سموعة عن فريو�ض نق�ض املناعة الب�سري .
• دليل الإجراءات الوبائية:	

مت العداد لعمل دليل الإجراءات اخلا�سة باملراقبة   -
الب�سرى/اليدز  املناعة  نق�ض  لفريو�ض  الوبائية 

والعدوى املنقولة جن�سيًا .
يتم الإعداد والتن�سيق لطباعة دليل وطني ملعاجلة   -

الإيدز والعدوى املنقولة جن�سيًا .
• الفحو�شات املخربية:	

من   )500.000( عــدد  وتــوزيــع  توفري  الآن  يتم   -
نق�ض  فريو�ض  لت�سخي�ض  ال�سريعة  الفحو�سات 
ـــدم وعـــن طريق   املــنــاعــة الــبــ�ــســرى عــن طــريــق ال

اللعاب .
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• املوقع الإلكرتوين:	
الوطني  للربنامج  ــكــرتوين  الإل املــوقــع  اإن�ساء  مت   -

www.nap.sa.com  ملكافحة اليدز

 5-  برنامج مكافحة الدرن :

ــف عــن  ــس ــ� ــك ــل اإدخـــــــــال الــتــقــنــيــة احلـــديـــثـــة ل  -
ــخــدام تقنية  ــت ــس ا� ـــقـــاوم مـــن خــــالل  امل ـــــدرن   ال

.GENE XPERT MTB RIF  الـ
الرعاية  لتقدمي  امليدانية  الفرق  برنامج  اإن�ساء   -

ال�سحية ملر�سى الدرن باملنازل .
ملر�سى  الإلكرتوين  للتبليغ  جديد  برنامج  اإن�ساء   -
الدرن وا�ستخدامه يف التبليغ عن احلالت  املدرجة 
الوحدة  �سبكة  تثبيته على  بعد  امليدانية  الفرق  يف 

املركزية بالوزارة .
فرز  يف  للم�ساركة  خمــتــربات   )9( عــدد  جتهيز   -

اإىل  وحتويلها  املقاوم  بالدرن  امل�ستبهة  احلــالت 
امل�ست�سفيات لبدء العالج .

الدرن  مر�ض  ل�ستئ�سال  الوطنية  اخلطة  اعتماد   -
من اململكة العربية ال�سعودية  والبدء فى التــنفيذ 

من بداية العام 2013م .

مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ:  -6

مت اإ�سدار اأدلة اإجراءات العمل يف منافذ الدخول   -
اجلوية والبحرية والربية .

لالإبالغ  الآيل  احلا�سب  برنامج  وتهيئة  تطوير   -
املنافذ  خمتلف  عرب  للحج  القادمني  اأعــداد  عن 
الوقائية املتخذة يف دولهم وباملنافذ  والإجــراءات 

طبقًا لال�سرتاطات ال�سحية املطلوبة .
الــوافــدة  العمالة  فح�ض  مــراكــز  جميع  ربــط  مت   -
مراكز  واإدارة  ال�سحية  واملناطق  اجلــوازات  مع 
حا�سوبي  برنامج  طريق  عن  ال�سحية  املراقبة 
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اإلكرتوين يتيح اإر�سال التقارير الطبية من مراكز 
منعًا  وذلــك  اجلــــوازات  اىل  مبا�سرة  الفح�ض 

للتزوير والزدواجية .

مكافحة األمراض المتوطنة والمعدية :   -7
• املالريا:	

بلغ عدد حالت املالريا املحلية امل�سجلة حتى �سهر   -
اكتوبر عام 2013م )32( حالة بن�سبة انخفا�ض 
بلغت 60% من جملة احلالت املحلية التي �سجلت 
حالة,   )79( 2012م  العام  من  الفرتة  نف�ض  يف 
اما احلالت الوافدة من اخلارج فقد مت ت�سجيل 
)943( حالة العام احلايل 2013م مقارنة بعدد 

ال�سابق  العام  من  الفرتة  لنف�ض  حالة   )1294(
2012م بانخفا�ض بلغ %27 .

مت توفري عدد )198( �سيارة لكل املناطق .  -
توفري احتياجات املناطق من ادوية املالريا .  -

توفري اأجهزة الر�ض ومعدات املكافحة واملبيدات .  -
تاأمني العمالة املعتمدة للمناطق .    -

• اللي�شمانيا:	
اللي�سمانيا  من   اخلالية  املناطق  على  املحافظة   -
احل�سوية خالل الأعوام ال�سابقة من ظهور حالت 
خالل العام 2013م نتيجة  لتفعيل اأنظمة املراقبة 

وامل�سح الوبائي يف جميع املناطق . 
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ثانيًا:  الرعاية ال�شحية الأولية
برامج الرعاية الصحية األولية : •	

برنامج الإ�سراف الداعم: ي�ستمر  هذا الربنامج   -
الرعاية  اأن�سطة  على  اجلــودة  معايري  تطبيق  يف 
تطبيق  على  العاملني  وتدريب  الأولية  ال�سحية 

موؤ�سرات القيا�ض والتقومي الذاتي .
بــرنــامــج رعــايــة مــر�ــســى الأمـــرا�ـــض املــزمــنــة   -
هذا  يهدف   : الــدم(  �سغط  ارتفاع  )ال�سكري, 
والإعاقة  املرا�سة  معدل  خف�ض  اإىل  الربنامج 

نتيجة الإ�سابة بالأمرا�ض املزمنة .
يجري  حيث  الأولية:  النف�سية  الرعاية  برنامج   -

العمل على ا�سدار دليل وطني حمدث .

برنامج الرعاية املتكاملة للطفل:  وهو من الربامج   -
الداعمة ل�سحة الطفل ويهدف اإىل اتخاذ اأف�سل 
الأ�ساليب لتدبري ومعاجلة الأمرا�ض التي ت�سيب 

الأطفال حتت �سن اخلام�سة .
اجلديدة  الربامج  اأحد  امل�سنني:  رعاية  برنامج   -
امل�ستحدثة التي مت اإدخالها حديثَا بهدف تقدمي 

اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية للم�سنني .
من  اأي�سًا  هو  وال�سباب:  اليافعني  �سحة  برنامج   -
اإدخالها  مت  التي  امل�ستحدثة  اجلديدة  الربامج 
لليافعني  ال�سحية  اخلــدمــات  تــقــدمي  بــهــدف 

وال�سباب .
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-  برنامج الأدوية الأ�سا�سية: مت حتديث قائمة الأدوية الأ�سا�سية للمراكز ال�سحية  بنهاية عام 1432هـ كما مت 
ال�سائعة بالرعاية  العاملني باملراكز ال�سحية على اجلودة ومت اعتماد توفري الأدوية لعالج الأمرا�ض  تدريب 

ال�سحية الأولية .
للتجمعات  الأ�سا�سية  اإىل و�سول اخلدمات ال�سحية  برنامج الرعاية ال�سحية املتنقلة: يهدف هذا الربنامج   -

ال�سكانية يف املناطق النائية من خالل جولت طبية م�ستمرة ومتوا�سلة . 
ومعايري  املتخ�س�سني  لدرا�سات  وفقًا  الأ�سّرة  طب  برامج  تطبيق  اعتماد  مت  واملجتمع:  الأ�سرة  طب  برنامج   -

منظمة ال�سحة العاملية باعتبار الرعاية ال�سحية الأولية هي املحور الأ�سا�سي لتح�سني �سحة املجتمع .
برنامج رعاية الأمومة والطفولة وال�سحة الإجنابية: ميثل  ن�ساط رعاية الأمومة والطفولة املرتكز الأ�سا�سي   -

للرعاية ال�سحية الأولية .
برنامج الإعتماد ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية: مت اإعداد معايري العتماد الوطنية وتت�سمن 23 حمورًا من   -

اأن�سطة وخدمات الرعاية ال�سحية الأولية مب�ساركة ممثلني من عدة قطاعات 
�سحية .

خطة  و�سع  مت   :)2014( 1435هـــ  ال�سكانى   ال�سحى  امل�سح   -
العربية  اململكة  فــى  ال�سكانى  ال�سحى  امل�سح  لتــنفيذ 

�ساملة ومتكاملة ذات  توفري معلومات  ال�سعودية بهدف 
جودة عالية وم�سداقية يف وقت �سريع ملعاونة �سانعى 

اخلطط  و�سع  فى  الــقــرارات  ومتخذي  ال�سيا�سات 
و  ال�سيا�سات  ور�ــســم  ال�سحية  وال�سرتاتيجيات 

متابعة الربامج ال�سحية و تقوميها . 
امل�ساركة  تعترب  املجتمعية:  املــ�ــســاركــة  بــرنــامــج   -
لتحقيق  الداعمة  الأن�سطة  اأهــم  مــن  املجتمعية 
اأهداف الرعاية ال�سحية الأولية التي مت اعتمادها 

.
مت  والب�سرية:  ال�سمعية  الإعاقات  مكافحة  برنامج    -

ويتم عقد  املناطق  من�سقي  بع�ض  فريق عمل من  تكوين 
اجتماعات دورية حيث يقوم فريق العمل بو�سع ادلة للعاملني 

فى املراكز ال�سحية عن العاقة الب�سرية وال�سمعية .
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ثالثًا:  الدارة العامة ملكافحة عدوى املن�شاآت ال�شحية: 
الخطة االستراتيجية لإلدارة تشمل : •	

التدريب والتقييم : ت�ستهدف تدريب العاملني ال�سحيني باملن�ساآت ال�سحية للوزارة .  -
مكافحة العدوى يف طب وجراحة الأ�سنان .  -

اأ�ساليب التحكم يف  امليكروبات املقاومة للم�سادات احليوية .  -
ال�سعة  الــوزارة  ذات  ال�سحية  يف م�ست�سفيات  املن�ساآت  املكت�سبة يف  العدوى  تر�سد  برنامج  تاأ�سي�ض  الرت�سد:  برنامج   -

ال�سريرية  اأكرث من )200 ( �سرير .
برنامج �سحة العاملني : تاأ�سي�ض عيادة للعاملني  يف )45( م�ست�سفى كمرحلة اأوىل .  -

اأق�سام التعقيم املركزي للم�ست�سفيات من حيث املن�ساآت والأجهزة والتو�سيالت وامل�ستلزمات  برنامج التعقيم : تقييم   -
واإعداد برنامج تدريبي للعاملني بالتعقيم املركزي .

• وحدة التدريب:	
تخريج الدفعة الأوىل من طلبة دبلوم مكافحة العدوى والبالغ عددهم 51 خريجًا وخريجة لعام 1434هـ .  -

• وحدة اجلودة:	
بالعتماد  اخلا�ض  امليدانية  بالزيارات  خا�ض  برنامج  اإعــداد   -

.)JCI( والدويل )CBAHI( الوطني
• وحدة ال�شتق�شاء الوبائي:	

الكلي  الرت�سد  عن  بدًل  املوجه  الرت�سد  اعتماد   -
لعدوى املن�ساآت ال�سحية . 

ــد اإىل  ــل منــــاذج الــرت�ــس ــًا حتــوي ــي يــتــم حــال  -
على  للعمل  قــابــلــة  اإلــكــرتونــيــة  تطبيقات 
الأجـــهـــزة املــحــمــولــة مبــخــتــلــف اأنــواعــهــا 
ل�ستخدام  هذه التقنية تدريجيًا واإحاللها 

بدًل عن النماذج الورقية . 
الدولية  املراقبة  لحتــاد  اململكة  ان�سمت   -

لعدوى املن�سات ال�سحية والذي ي�سم اأكرث 
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من 40 دوله من الدول النامية والذي يهدف اإىل 
تر�سد العدوى لهذه الدول مع مراعاة التحديات 

التي تواجهها يف قطاع ال�سحة .
• وحدة التعقيم املركزي :	

خدمات  لتطوير  �ساملة  خطة  الإدارة  و�سعت   -
وتعددت  الــوزارة.  من�ساآت  يف  املركزي  التعقيم 
واإحـــالل  قائمة  وحـــدات  تعديل  بــني  املــ�ــســاريــع 
للتجهيزات  العامة  الإدارة  طريق  عن  اأجهزتها 
اإمكانية  عــدم  حــال  يف  جديدة  وحــدات  واإن�ساء 

التعديل . 
• وحدة �شحة العاملني :	

مت تدريب املمار�سني الذين مت تفريغهم من جهات   -
العاملني  �سحة  برنامج  اأ�سا�سيات  على  عملهم 

الحتمالت  كافة  مع  والتعامل  تطبيقه  وكيفية 
التي قد تواجههم اأثــناء العمل كذلك مت تدريبهم 
با�ستخدام  بــالإبــر  الوخز  حــالت  ت�سجيل  على 
تدريبي  بــرنــامــج  خـــالل  مــن   Epinet  بــرنــامــج 

مكثـف .
لو�سع  املعنية  الإدارات  مع  التوا�سل  الآن  يجري   -
توفريها  املطلوب  للتح�سينات  تقديرات مبدئية 

للعاملني ال�سحيني من خالل الربنامج .
يــجــري الإعــــــداد لــلــبــدء مبــرحــلــة جــديــدة من   -
جــديــدًا  م�ست�سفى   45 عــدد  لت�سمل  الــربنــامــج 
عدد  اإجمايل  لي�سبح  هـ   1435 عام  مدى  على 
م�ست�سفى   90 بالربنامج  امل�ساركة  امل�ست�سفيات 

بنهاية عام 1435 اإن �ساء اهلل .
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• وحدة املنتجات و�شحة البيئة :	
يف  ال�سغط  ال�سالبة  العزل  غرف  م�ساريع  ا�ستكمال   -

م�ست�سفيات املناطق ال�سحية .
النتهاء من مناف�سة توفري جهاز املراقبة الإلكرتوين   -
ل�سيا�سات غ�سيل و تطهري الأيدي لعدد 23 م�ست�سفى 
– الغ�سيل  �سغار  و  كبار  املركزة  العناية   ( باأق�سام 

الكلوي( .
درا�سة وتقييم العديد من املنتجات و الأجهزة متهيدًا   -
لإدخال اأحدث التقنيات التي ت�ساعد على منع انتقال 

عدوى املن�ساآت ال�سحية .
تــوفــري وحتــديــث مــوا�ــســفــات اأغــطــيــة ومــفــرو�ــســات   -
لال�ستخدام  جاهزة  كاأطقم  اجلراحية  العمليات 

)اأكرث من 23 طقمًا ( .
لــوازم   موا�سفات  جميع  مراجعة  على  العمل  يتم   -
واملــطــهــرات(  والأدويــــة  والكلى  والقلب  )الأ�ــســنــان 

اخلا�سة  املــوا�ــســفــات  اأحــــدث  لتطابق  لتحديثها 
مبكافحة العدوى .

• وحدة التف�شي الوبائي:	
العامة  بــــالإدارة   الوبائية  للتف�سيات  ق�سم  اإن�ساء   -
داخل  للمتابعة  ال�سحية  املن�ساآت  عــدوى  ملكافحة 

امل�ست�سفيات .
عــدوى  ملكافحة  العامة  الإدارة  مــن  فريق  ت�سكيل   -
املن�ساآت ال�سحية  بالوزارة ملتابعة التف�سيات الوبائية 

داخل امل�ست�سفيات .
•  وحدة الأ�شنان:	

العدوى يف  اإعداد دليل �سامل خا�ض مبنع ومكافحة   -
عيادات الأ�سنان .

اإقامة دورات تدريية وور�ض علمية يف جمال مكافحة   -
العدوى للعاملني يف جمال طب الأ�سنان .
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رابعًا:  الإدارة العامة ل�شحة البيئة وال�شحة املهنية خالل اخلم�ض �شنوات  املا�شية 
برنامج الحماية من اإلشعاع : •	

الإ�سعاع  من  حماية  م�سوؤول   )60( عدد  تدريب   -
لدخول  لتاأهيلهم  الإ�ــســعــاع  جمــال  يف  وعاملني 
م�سوؤول  رخ�سة  على  للح�سول  احلماية  اختبار 
امللك  مدينة  مع  بالتعاون  الإ�ــســعــاع   من  حماية 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
ح�سول اإدارة احلماية من الإ�سعاع بالإدارة العامة   -
ل�سحة البيئة وال�سحة املهنية على رخ�سة خدمة 
من  الإ�سعاعي  التعر�ض  قيا�ض  بطاقات  قــراءة 
كمخترب  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

معتمد ومرخ�ض يف هذا املجال .
لــقــيــا�ــض اجلــرعــات  املــعــامــل  اثــنــني مــن  جتهيز   -
الإ�سعاعية ال�سخ�سية للعاملني يف جمال الإ�سعاع 
العامة  بــــالإدارة  الإ�ــســعــاع   مــن  ـــاإدارة احلماية  ب

ل�سحة البيئة وال�سحة املهنية .
الــتــعــر�ــض  لــقــيــا�ــض  بــطــاقــة   )10400( تـــاأمـــني   -
الإ�سعاعي )TLD( وجهازي قراءة  البطاقات من 
وتوزيعها  الإ�سعاع  جمال  يف  للعاملني  هار�سو  نوع 

.A+B  على العاملني بواقع كل عامل بطاقتني
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لتفعيل  متخ�س�سًا  جــهــازًا  وثالثني  ثالثة  تاأمني   -
وتطبيق برنامج توكيد اجلودة النوعية وتوزيع اثنني 
وع�سرين جهازًا على املناطق واملحافظات وثمانية 
الكبرية  امل�ست�سفيات  على  نوعية  ــودة  ج اأجــهــزة 

لتفعيل وتطبيق برنامج توكيد اجلودة النوعية .
تطبيق وتفعيل اختبارات توكيد اجلودة النوعية على   -
اأجهزة الأ�سعة املركبة حديثًا يف املن�ساآت ال�سحية 

بالوزارة .
لتقدير  الإ�سعاعي  امل�سح  برنامج  وتفعيل  تطبيق   -
والطب  الأ�ــســعــة  اأقــ�ــســام  داخـــل  الإ�ــســعــاع  م�ستوى 
النووي وخمتربات الهرمونات يف املن�ساآت ال�سحية 

بالوزارة .
• اإدارة �شحة البيئة:	

البدء بامل�سح امليداين  ل�سالمة وجودة املياه .  -
امل�ساركة يف حتديث املوا�سفة القيا�سية ملياه ال�سرب   -
املعباأة وغري املعباأة فيما يتعلق بالربومات لتخفي�ض 

امل�ستوى امل�سموح به من 25 اإىل 10 مليجرام /لرت 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .

• برنامج ال�شالمة الغذائية والكيميائية:	
واللوائح  والت�سريعات  الأنظمة  و�سع  يف  امل�ساركة   -
اخلا�سة ب�سالمة الغذاء مع اجلهات املعنية الأخرى 
ال�سوؤون  ووزارة  ـــدواء  وال للغذاء  العامة  )الهيئة 

البلدية والقروية ( .
لل�سالمة  الوطني  املن�سق  مب�سوؤوليات  الإ�سطالع   -
واحلــالت  العاملية  ال�سحة  منظمة  مع  الغذائية 
الطارئة مع ال�سبكة الدولية مل�سوؤويل �سالمة الغذاء 

. )lNFOSAN(
والبو�سرتات  واملطويات  والكتيبات  الكتب  اإ�سدار   -
املعنية ب�سالمة الغذاء  والأدلة الإر�سادية اخلا�سة 
املنقولة  الأمرا�ض  لفا�سيات  امليداين  بال�ستق�ساء 

بالغذاء .
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• برنامج املدن ال�شحية:	
التو�سع يف تكوين اللجان الن�سائية يف املدن ال�سحية .  -

تطوير الهيكل التنظيمي ومهام اللجان الفرعية يف الربنامج .  -
اإدراج منهج املدن ال�سحية كمقرر بجامعة امللك خالد يف مدينة اأبها ال�سحية .  -

اإعداد وتــنفيذ ثالث حمالت للتعريف بالربنامج والتثقيف ال�سحي يف احلج عرب الإعالن بال�سحف , ومقاطع   -
 , اأب(  و)رول  وور�ض عمل  ودورات   , , وجملة  وكتيبات   , , ومطويات  وو�سائل عر�ض   , اإذاعية   و  تلفزيونية  

و)برنات( باأحجام متعددة .
يف  الريادي  ودوره  ال�سحية  املدن  برنامج  باأهمية  تعريفية  تــنفيذحملة    -

ال�سحية  باملدن  والجتماعية  والبيئية  ال�سحية  بالأو�ساع  النهو�ض 
بدعم من وزارة ال�سحة .

 ) عيادات   7  ( لل�سحة  املعززة  العيادات  برنامج  تــنفيذ   -
مبدينة اأبها ال�سحية والتي مت  من خاللها الك�سف املبكر 

على عدد من احلالت لالأمرا�ض املزمنة وال�سرطانات .

خام�شًا:  برنامج الوبائيات احلقلي : 
فيها  والتحكم  الأمرا�ض  مكافحة  مركز  مع  التعاون   -
 Centers for Disease Control and prevention,(
خبري  وتاأمني  الأمريكية  املتحدة  بالوليات    )CDC

مقيم ب�سفة دائمة يف برنامج الوبائيات احلقلي .
مت تخريج الدفعة الثالثة والع�سرين من دبلوم الوبائيات   -

وبذلك   , 1434هـــ  للعام  اأطباء  �سبعة  وعددهم  احلقلي 
اأ�سبح اجمايل عدد خريجي الربنامج 130خريجًا .

الدورية  ال�سعودية  الوبائية  للن�سرة  كتيب   2 عــدد  اإ�ــســدار   -
وتت�سمن ملخ�سا جلميع الدرا�سات التي قام بها الربنامج . 
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�شاد�شًا:  برنامج مكافحة التدخني : 
اإ�سدار ثمانية  كتب علمية كمراجع ي�ستفيد منها   -
بــوزارة  التدخني  مكافحة  جمــال  يف  العاملون 

ال�سحة واجلمعيات اخلريية ملكافحة التدخني .
اإ�سدار الدليل العلمي التطبيقي لتــنفيذ م�سروع   -

بيئة عمل بال تدخني .
ــدة لــالإقــالع عن  ــادة جــدي ــتــاح  ثــالثــني عــي افــت  -

التدخني مبختلف مناطق اململكة .
اإعداد واعتماد الدليل ال�سعودي لتقدمي خدمات   -

الإقالع عن التدخني .
الجتماعية  الإلكرتونية  املواقع  من  تد�سني عدد   -

الفي�ض  )موقع  وهــي:  الإنــرتنــت  على  للربنامج 
املجتمعية,  امل�ساركات  ومنتدى   , والتويرت  بوك, 
لفعاليات  الإلكرتوين  واملوقع  اليوتيوب,  وموقع 

اليوم العاملي ملكافحة التدخني( .
ــر حـــمـــالت تـــوعـــيـــة يف  ــس ــنــفــيــذ عــ� ـــ ـــ ــي وت ــن ــب ت  -
والأ�ــســواق  كــاملــطــارات  اململكة  مناطق   خمتلف 

وال�سيدليات .
اإعداد امل�سروع الوطني امل�سرتك حلماية ال�سغار   -

من البدء يف بالتدخني .

�شابعًا: اإجنازات اأخرى : 
با�سم  جديد  تخ�س�ض  باإطالق  الـــوزارة  قامت   -
املوؤمتر  يف  تبنيه  مت  ــذي  وال  " احل�سود  "طب 
منت�سف  يف  الـــوزارة  اإلــيــه  دعــت  ــذي  ال العاملي 
ال�سعودية  الهيئة  تبنت  وقــد  1432هــــــ,   عــام 
لــلــتــخــ�ــســ�ــســات الــ�ــســحــيــة هــــذا املـــقـــرتح ومت 
للتدريب يف هذا  الأطباء  اأول دفعة من   ان�سمام 

التخ�س�ض .
باإ�سدار  العامة  لل�سحة  الـــوزارة  وكالة  قامت   -
عام  منت�سف  يف  للوزارة  الأوىل  العلمية  املجلة 
1432هـ وهي عبارة عن جملة عاملية متخ�س�سة 
يف علوم الطب الوقائي وتقوم باإ�سدارها اإحدى 

دور الن�سر العاملية يف هذا املجال .

بــرنــامــج فح�ض  بــالــتــو�ــســع يف  ـــــوزارة  ال قــامــت   -
زاد  حيث  الــوراثــيــة  لــالأمــرا�ــض  اجلــدد  املواليد 
اإىل   16 من  فح�سها  يتم  التي  الأمــرا�ــض  عــدد 
املا�سية  ال�سنوات  اخلم�ض  خــالل  عر�سًا   24
تعنى  التي  الدول  اأكرث  من  اململكة  تكون  وبذلك 
من  الأطفال  اأطباء  ميكن  والــذي  اجلانب  بهذا 
وعالجها  الوراثية  لالأمرا�ض  املبكر  الت�سخي�ض 
على  �سيئ  تاأثري  اأي  واإحداثها  ا�ستفحالها  قبل 

حياة الطفل وقدراته العقلية .



42

بعض المؤشرات الحيوية:

20132006

22

8




20132006

27

9
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20132006

12

5
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مواسم الحج للخمس سنوات الماضية :
تبذل اململكة العربية ال�سعودية جهودا �سخمة وم�سنية بقيادة ورعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز من اأجل �سالمة احلجاج وراحتهم .
املهنية  الحتياطات  كافة  ُتتخذ  حيث  اجلانب  هذا  يف  جهودها  ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  وتوا�سل 
يف جميع منافذ الدخول الربية واجلوية والبحرية ل�سمان �سالمة احلج يف كل عام من الأمرا�ض 
والأوبئة والفريو�سات, و يتم عرب منظومة متكاملة ومتميزة من املرافق واخلدمات ال�سحية  تقدمي 

اخلدمات الوقائية والعالجية للحجاج .  

ومن هذه المرافق والخدمات على سبيل المثال ما يلي:

• افتتاح م�ست�سفى امللك �سعود للعزل بطاقة ا�ستيعابية)80( �سريرًا منها عدد )25( �سرير عناية 	
مركزة .

• زيادة القوى العاملة مبنافذ الدخول اجلوية والربية والبحرية .	
• امل�ساعر 	 يف  امل�ستجدة  الإنفلونزا  فحو�سات  لعمل  الــوادي  منى  مب�ست�سفى   PCR خمترب  افتتاح 

املقد�سة .
• تو�سعة خمترب م�ست�سفى منى اجل�سر مب�سعر منى .	
• الأمري حممد 	 والفنية مبطار  املادية  الإمكانات  والعزل وجتهيزها بجميع  للفرز  اإن�ساء منطقة 

بن عبد العزيز لرحالت احلج القادمة من اخلارج لحتواء حالت ال�ستباه مبر�ض الإنفلونزا 
امل�ستجدة .

•   ا�ستخدام الكامريات احلرارية مبنافذ الدخول .	
• توفري اللقاح والتطعيم والعالج الالزم للتعامل مع حالت الإنفلونزا امل�ستجدة .	
• تطوير برامج مكافحة العدوى وتوفري جميع الحتياجات الالزمة لتطبيق ال�سرتاطات ال�سحية 	

والتعليمات اخلا�سة مبكافحة العدوى باملرافق ال�سحية بامل�ساعر املقد�سة .
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• من 	 امل�ستهدفة  املعدية  الأمرا�ض  من  املكت�سفة  الأمرا�ض  حالت  عن  "ح�سن" لالإبالغ  برنامج  تد�سني 
امل�ست�سفيات مبكة وامل�ساعر املقد�سة .

• الرت�سد وال�ستق�ساء الوبائي لالأمرا�ض امل�ستهدفة يف مو�سم احلج .	
• افتتاح م�ست�سفى منى الوادي بطاقة ا�ستيعابية )160( �سريرًا .	
• حتديث م�ست�سفى منى اجل�سر وزيادة الطاقة ال�ستيعابية بالعناية املركزة .	
• اإن�ساء مبنى العيادات اخلارجية وال�سكن مب�ست�سفى منى ال�سارع اجلديد .	
• اإدخال خدمة الق�سطرة القلبية وجراحة القلب املفتوح على مدار اليوم حلجاج بيت اهلل احلرام .	
• افتتاح م�ست�سفى �سرق عرفات ب�سعة 300 �سرير .	
• تركيب وت�سغيل جهاز املزارع اجلرثومية )باكت الرت( مب�ست�سفى منى الوادي .	
• مت تفعيل خدمة الهاتف املجاين ملركز معلومات الإعالم ال�سحي )8002494444( للرد على ال�ستف�سارات 	

اخلا�سة باأمرا�ض احلج وتزويد املت�سلني باإر�سادات �سحية .
• متكاملة عن خدمات 	 معلومات  يت�سمن  الرحمن(  اإلكرتوين حتت م�سمى )�سحة �سيوف  موقع  تد�سني 

املر�سى  عن  ال�ستعالم  خدمة  وتد�سني  �سحفية  وتقارير  باأخبار  يوميًا  تزويده  ويتم  احلج  يف  الــوزارة 
املنومني يف م�ست�سفيات امل�ساعر املقد�سة من خالله .

• اإحالل وتطوير جميع اأجهزة العناية املركزة مب�ست�سفيات مناطق احلج .	
• حتديث التجهيزات الطبية وغري الطبية بامل�ساعر املقد�سة واملدينة املنورة .	
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مشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت : 

ومن هذه المرافق والخدمات على سبيل المثال ما يلي:

 ) HIS ( نظام المعلومات الصحية

• البدء يف امللف الإلكرتوين للمري�ض .	
• تزويد جميع م�ست�سفيات وزارة ال�سحة بنظم معلومات �سحية اإلكرتونية .	
• ربط جميع الأنظمة داخل امل�ست�سفيات .	

) Cloud Computing ( استخدام تقنيات الحوسبة السحابية

• بناء �سحابة اإلكرتونية وهي الأوىل من نوعها واخلا�سة بالوزارة لت�سهيل الو�سول اإىل اخلدمات . 	
• ا�ستغالل التقنيات احلديثة لتوفري اخلدمات الإلكرتونية جلميع املرافق ال�سحية . 	

النظام اإللكتروني لمراقبة األوبئة ) حصن (

• حت�سني قدرات اململكة يف اإجراء املراقبة احليوية �سبه املبا�سرة .	
• جمع وتبادل وحتليل املعلومات ال�سرورية لإدارة الأمرا�ض املعدية .	
• مراقبة الإح�ساءات ومتثيل البيانات عن طريق الت�سخي�ض املبكر .	

: ) PACS ( نظام األرشفة اإللكترونية لصور األشعة

• مت تطبيق م�سروع نظام الأر�سفة الإلكرتونية ل�سور الأ�سعة يف امل�ست�سفيات .	
• توفري اخلدمة اإلكرتونيًا للم�ست�سفيات .	

 ) RFID ( نظام حماية حديثي الوالدة باستخدام تقنية

• حماية حديثي الولدة من اخلطف والتبديل غري املق�سود يف امل�ست�سفيات .	
• مت تطبيق نظام حماية حديثي الولدة يف 16 م�ست�سفى ن�ساء وولدة .	
• يجري حاليًا تــنفيذ النظام يف 149 م�ست�سفى .	
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النظام اإللكتروني لمراقبة السموم ) أوتار ( :

• ربط كافة املراكز الإقليمية ملراقبة ال�سموم يف اململكة بنظام اإلكرتوين مركزي .	
• توفري خدمات اإلكرتونية متخ�س�سة ملراقبة ال�سموم للوزارة واجلهات احلكومية الأخرى مبا فيها املنافذ .	

النظام اإللكتروني لتسجيل األحداث الجسيمة في المستشفيات :

• تطوير نظام ت�سجيل الأحداث اجل�سيمة التي حت�سل يف امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة .	
• 	. SMS اإبالغ م�سوؤويل الوزارة بذلك با�ستخدام ر�سائل اجلوال

 النظام اإللكتروني لفحص ما قبل الزواج :

• جدولة املواعيد اإلكرتونيًا .	
• توفري خدمات فح�ض ما قبل الزواج اإلكرتونيًا .	
• ا�ستخدام الب�سمة الإلكرتونية لتوثيق املعلومات .	

: ) GIS ( نظام المعلومات الجغرافية الصحية

• حتديد املواقع ال�سحية بجميع املناطق .	
• ت�سهيل �سرعة الو�سول للمواقع .	

الربط اإللكتروني بين وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية :

• الربط مع مركز املعلومات الوطني ومع الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية .	
• يجري حاليًا التن�سيق للربط مع اجلهات احلكومية املختلفة .	

: ) Standards & IHE ( تبني ومواءمة وتطوير المعايير الدولية

• و�سع معايري ال�سحة الإلكرتونية ل�ستكمال م�ساريع ال�سحة الإلكرتونية .	
• 	. ( CDA.ICD10 IHE,HL7 ) تبني ومواءمة بع�ض املعايري التوافقية العاملية
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تطبيق برامج تقنية للرصد الوبائي عبر جميع منافذ المملكة وفي المشاعر المقدسة :

• ربط جميع املنافذ يف اململكة �سواًء الربية اأو اجلوية او البحرية بنظام منافذ احلج .	
• ر�سد احلجاج الوا�سلني واللقاحات التي اأخذها كل حاج يف بالده والتاأكد من اأخذه للعالجات الوقائية 	

التي تعطى له يف خمتلف منافذ اململكة .
• ا�ستخدام الب�سمة الإلكرتونية لتوثيق املعلومات .	

تــنفيذ برنامج ) النظام اإلحصائي ( للوقوف على سير العمل بمستشفيات المشاعر المقدسة :

• اإدخال بيانات املراجعني واملنومني بامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية مبنطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة 	
خالل موا�سم احلج والعمرة .

• تطبيق برنامج النظام الإح�سائي باحلج .	
• معاجلة وحتليل وعر�ض البيانات ل�ستخدامها يف التخطيط و�سناعة القرار .	
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البوابة اإللكترونية الموحدة للخدمات الصحية 

تهدف ل�سم جميع اخلدمات الإلكرتونية والربامج التي تتعامل بها م�ست�سفيات وزارة ال�سحة, اأو املراكز ال�سحية, اأو 
املرافق والقطاعات الأخرى, وتوحيدها حتت مظلة بوابة اإلكرتونية موثوقة وموحدة وذات طابع ر�سمي .

صوت المواطن

البوابة  خالل  من  ال�سحة  وزارة  اإىل  مبا�سرة  واملقيمني  املواطنني  �سوت  اإي�سال  اإىل  املواطن  �سوت  نظام  يهدف 
اخلارجية لوزارة ال�سحة , وت�سمل كاًل من ال�سكاوى وال�ستف�سارات و املقرتحات .

برنامج إحالتي اإللكتروني

ميكن الربنامج امل�ست�سفيات من اإحالة املر�سى اإىل م�ست�سفيات اأخرى ومتابعة الإحالة كما يتابع رفعها اإىل املديرية 
و الوزارة. كما مُيكن الإدارة العامة للهيئات الطبية واملكاتب ال�سحية من متابعة الإحالت واأخذ الإجراءات الالزمة 

ومتابعة رد امل�ست�سفيات عليها .
مشروع تسجيل المواليد والتذكير بمواعيد التطعيمات

يهدف امل�سروع اإىل ت�سجيل وتبادل البيانات اخلا�سة باملواليد مع الأحوال املدنية من خالل مركز املعلومات الوطني 
حيث مت ربط اأكرث من 250 م�ست�سى, بالإ�سافة اإىل الت�سجيل من خالل ر�سائل توعوية للتذكري مبواعيد التطعيمات 

الأ�سا�سية .
برنامج إدارة األسرة

يتيح الربنامج لل�سخ�ض امل�سوؤول املرخ�ض له اإدخال معلومات دقيقة على مدار ال�ساعة عن و�سع الأ�سرة بالإ�سافة 
اإىل اإدارة جراحة اليوم الواحد والعمليات الروتينية مب�ست�سفيات وزارة ال�سحة .

نظام نقل الموظفين 

يهدف النظام اإىل اأمتتة اإجراءات نقل املوظفني )داخليًا وخارجيًا(, حيث تتم عملية تقدمي الطلبات ب�سكل اإلكرتوين 
بدل من قدومهم �سخ�سيا, وبذلك يتم التخل�ض من الإجراءات الروتينية قدر الإمكان . كما متكن امل�ستخدمني من 

متابعة الطلبات من خالل النظام دون احلاجة اإىل قدومهم وال�ستف�سار عنها �سخ�سيا .
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الدراسة الشاملة للجاهزية اإللكترونية للمنشآت الصحية

اإجراء درا�سة �ساملة  للتحقق من جاهزية  288 من�ساأة �سحية  ملتطلبات التحول لبيئة ال�سحة الإلكرتونية .
نظام قياس مؤشرات األداء KPIs وعرضها على األجهزة الكفية

املالية  الأداء  وموؤ�سرات  للوزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  يف  العاملة  للقوى  الأداء  موؤ�سرات  لقيا�ض  اإلكرتوين  نظام  تطوير 
وت�سميم عدد  من التقارير وموؤ�سرات الأداء )BI( امل�ساعدة على اتخاذ القرار .

نظام التوظيف اإللكتروني – التشغيل الذاتي

اإىل  احلاجة  دون  اآليًا  التوظيف  طلبات  تقدمي  من  ال�سحة  بوزارة  العمل  يف  الراغبني  لالأ�سخا�ض  اخلدمة  هذه  متكن 
احل�سور �سخ�سيا اإىل الوزارة . 

مشروع إنشاء المعايير القياسية السعودية لألنظمة المعلوماتية الصحية

الهدف من امل�سروع هو اإعداد املعايري وال�سيا�سات الداعمة للتبادل املعلوماتي لل�سحة الإلكرتونية والذي يت�سمن املالئمة 
اإعداد  ويت�سمن   . وامل�ستقبلي  القائم منها   , الإلكرتونية  ال�سحة  واملحافظة على حقيبة مبادرات  التوا�سل,  امل�ستمرة, 
املعايري وكذلك اإن�ساء القدرة الوظيفية لوزارة ال�سحة على املحافظة وتطوير هذه املعايري واعتماد الأنظمة التي تقوم 

عليها  من خالل خمتربات معدة خ�سي�سا لهذا الغر�ض .
مشاريع تطوير البنية التحتية التقنية للمستشفيات

يهدف امل�سروع اإىل تطوير وحت�سني البنية التحتية التقنية للم�ست�سفيات مبا يتواآم مع متطلبات بيئة ال�سحة الإلكرتونية .
مشروع التراخيص الطبية

يقوم هذا امل�سروع بتطوير وتــنفيذ نظام على الويب لدعم اإ�سدار الرتاخي�ض والت�ساريح املختلفة لالأفراد واملوؤ�س�سات 
والتغذية الآلية للبيانات التي مت جمعها لإدارة مهام التحليالت ال�سحية, و�سيوفر اخلدمات عرب الإنرتنت لتمكني اأكرب 
قدر ممكن من النتقاء الآيل والعتماد لبيانات مقدمي الطلبات, مبا يف ذلك التكامل مع اأنظمة وزارة ال�سحة وغريها 

من النظم الأخرى احلكومية وغري احلكومية والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية .
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مشروع توثيق مركز معلومات الحج والعمرة

والوثائق  املعلومات  واأر�سفة  لتوثيق  اآمنة  اإلكرتونية  اأر�سفة  نظام  تطوير  هو  امل�سروع   هــذا  من   الهدف 
اخلا�سة باحلج .
مشروع إفادة 

على  للح�سول  النظامية  الإجــراءات  اأمتتة  اإىل  يهدف  م�سروع  وهو 
العامة  باملديرية  وربطها  الوافدة  للعمالة  الطبية  التقارير 

تدخل  دون  اإلكرتونيا  النتائج  ت�ستلم  بحيت  للجوازات 
العامل الب�سري مما يقلل اخلطاأ والتزوير .

خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات األطفال 

على  للحفاظ  ال�سحة  وزارة  جهود  اإطــار  يف 
وفئات  وحمايتهم  باململكة,  الأطفال  �سحة 

ــوزارة  ال اأن�ساأت  الأمــرا�ــض,  من  املجتمع 
مبواعيد  الوالدين  لتذكري  اخلدمة  هذه 
الأمــرا�ــض  �سد  الأ�سا�سية  التطعيمات 
جــدول  ح�سب  بالتح�سني  امل�ستهدفة 
التطعيمات اجلديد لوزارة ال�سحة, حيث 
يتم اإر�سال ر�سالة تذكري مبوعد التطعيم 

اأو الربيد الإلكرتوين  على الهاتف اجلوال 
قبل موعد تطعيم الطفل باأ�سبوع .
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المشاريع اإلنشائية : 
• قامت الوزارة وعلى مدار ال�سنوات اخلم�ض املا�سية بالعديد من الإجنازات متثلت يف اإن�ساء املراكز 	

ال�سحية وامل�ست�سفيات واملراكز املتخ�س�سة واملدن الطبية وتو�سح اجلداول التالية تف�سياًل عن كل 
املرافق ال�سحية التي مت اعتمادها خالل الأعوام القادمة .

• حيث 	 العاملية  املعايري  لتما�سي  للم�ست�سفيات  الت�ساميم  لتحديث  �ساملة  بدرا�سة  الــوزارة  وقامت 
معايري  مراعاة  مت  كما  اجلديدة  الت�ساميم  جميع  يف  مري�ض  لكل  منفردة  غرفة  هناك  اأ�سبح 
ال�سالمة ومكافحة العدوى والتاأكد من معايري التخل�ض الآمن من النفايات الطبية واملواد اخلطرة 
مع  الالزمة  اخل�سراء  وامل�ساحات  ال�سيارات  مواقف  مراعاة  مت  كما  وغريها  والنووية  الكيميائية 

م�ساحات كافية لوحدات التكييف ومكافحة احلريق وغريها .



60

مباني مراكز الرعاية الصحية األولية المنجزة من عام 1430هـ حتى نهاية 1434هـ

المنطقة
مشاريع مباني المراكز الصحية لألعوام

اإلجمالي
1434هـ1433هـ1432هـ1431هـ1430هـ

1819215934151الريا�ض
1762136484ال�سرقية
2610828072الق�سيم

274138052حائل
18111545493مكة املكرمة

157620351املدينة املنورة
9698133اجلوف

13212018احلدود ال�سمالية
14399035تبوك

180613138الباحة
201017321796ع�سري
11131317862جازان
162614139جنران

2109414630173824الإجمايل
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مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري إنشاؤها

جاري التــنفيذالمنطقة
المراكز الجاري طرحها وترسيتها وتأمين 

األراضي المناسبة
4176الريا�ض
1971ال�سرقية
048الق�سيم

029حائل
35101مكة املكرمة

077املدينة املنورة
86اجلوف

514احلدود ال�سمالية
138تبوك

036الباحة
3132ع�سري
744جازان
38جنران
97750املجموع

847الإجمايل
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مراكز الرعاية الصحية األولية في مختلف مناطق المملكة
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المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة )1430 - 1440هـ(
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القطاع
اجلغرافي

األوسط

الغربي

الشمالي

الشرقي

اجلنوبي

حتتمت اإلجناز
التنفيض
















توزيع المدن الطبية في مختلف قطاعات المملكة
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المستشفيات واألبراج الطبّية والمراكز التخصصّية التي تم افتتاحها خالل الخمس سنوات األخيرة

عدد األسرةعدد المستشفيات التي تم تشغيلهاالمنطقة
91450الريا�ض

92430مكة املكرمة
71150ال�سرقية

6750املدينة املنورة
4180حائل

4475الق�سيم
4400احلدود ال�سمالية

8820ع�سري
3350تبوك

5550اجلوف
2100الباحة
7450جازان
4180جنران

729285الإجمايل
486748جمموع املن�ساآت اجلديدة

242537جمموع املن�ساآت التي مت اإحاللها
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بيان عن المشاريع التي تم تشغيلها خالل الخمس سنوات الماضية

م
اإلجمالي 
للمنطقة

المسمىالمنطقة
السعة

السريرية

11

الريا�ض

50م�ست�سفى البجادية
200م�ست�سفى الدوادمي22
150 م�ست�سفى وادي الدوا�سر33
50م�ست�سفى �سرماء44
50 م�ست�سفى مرات55
200م�ست�سفى الإمام عبدالرحمن الفي�سل66
200 م�ست�سفى القويعية77
500 م�ست�سفى الأمري حممد بن عبد العزيز88
50م�ست�سفى الرين99

101

مكة املكرمة

500 امل�ست�سفى التخ�س�سي
50 م�ست�سفى املويه بالطائف112
50 م�ست�سفى ثريبان بالقنفذة123
50 م�ست�سفى ظلم بالطائف134
500م�ست�سفى الولدة والأطفال مبكة املكرمة145
500م�ست�سفى امللك في�سل بالطائف156
230الربج الطبي مب�ست�سفى امللك فهد بجدة167
500جممع امللك عبد اهلل الطبي ) م�ست�سفى �سمال جدة  ( 178
50م�ست�سفى قياء باحلارث189
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بيان عن المشاريع التي تم تشغيلها خالل الخمس سنوات الماضية

م
اإلجمالي 
للمنطقة

المسمىالمنطقة
السعة

السريرية

191

ال�سرقية

400م�ست�سفى الولدة والأطفال بالدمام
50م�ست�سفى ال�سعرية202
50م�ست�سفى راأ�ض تــنورة213
50م�ست�سفى �سلوى224
100م�ست�سفى ال�سحة النف�سية بالهفوف235
200م�ست�سفى حفر الباطن املركزي246
200م�ست�سفى الولدة والأطفال بحفر الباطن257
261

املدينة املنورة

50 م�ست�سفى اأبو راكة
50 م�ست�سفى احل�سو272
50 م�ست�سفى ينبع النخل283
300 م�ست�سفى ينبع العام294
100 مركز القلب مب�ست�سفى امللك فهد305
200م�ست�سفى ال�سحة النف�سية ومعاجلة الإدمان316
321

حائل

50 م�ست�سفى الغزالة
50 م�ست�سفى ال�سنان332
50 م�ست�سفى موقق343
30مركز القلب مب�ست�سفى امللك خالد354
361

الق�سيم

120 م�ست�سفى البدائع
50م�ست�سفى الأ�سياح372
50م�ست�سفى النبهانية383
255برج طبي مب�ست�سفى الولدة والأطفال بربيدة394
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بيان عن المشاريع التي تم تشغيلها خالل الخمس سنوات الماضية

م
اإلجمالي 
للمنطقة

المسمىالمنطقة
السعة

السريرية

401

احلدود ال�سمالية

200 م�ست�سفى طريف
100 م�ست�سفى ال�سحة النف�سية ومعاجلة الإدمان بعرعر412
50م�ست�سفى النقاهة والتاأهيل الطبي423
50مركز القلب مب�ست�سفى عرعر434
441

ع�سري

170 م�ست�سفى حمايل ع�سري
50 م�ست�سفى وادي ترج452
50 م�ست�سفى احلرجة463
50 م�ست�سفى بلحمر474
50 م�ست�سفى امل�سة485
50م�ست�سفى تــنومة496
200م�ست�سفى الولدة والأطفال بخمي�ض م�سيط507
200م�ست�سفى الولدة والأطفال باأبها5110
521

تبوك
50م�ست�سفى �سواق

200 م�ست�سفى الوجه532
100 م�ست�سفى تيماء543
551

اجلوف

200 م�ست�سفى طربجل
50 م�ست�سفى اأبو عجرم562
50 م�ست�سفى احلديثة573
150 م�ست�سفى ال�سحة النف�سية ومعاجلة الإدمان بالقريات584
100 م�ست�سفى ال�سحة النف�سية ومعاجلة الإدمان باجلوف596
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بيان عن المشاريع التي تم تشغيلها خالل الخمس سنوات الماضية

م
اإلجمالي 
للمنطقة

المسمىالمنطقة
السعة

السريرية

601
الباحة

50 م�ست�سفى املندق
50م�ست�سفى القرى612
621

جازان

50 م�ست�سفى بني مالك
50 م�ست�سفى �سمد632
50 م�ست�سفى الريث643
50 م�ست�سفى اخلوبة654
100م�ست�سفى جازان العام - الربج الطبي665
100م�ست�سفى بي�ض العام676
50م�ست�سفى العيدابي687
691

جنران

50 م�ست�سفى يدمه
50 م�ست�سفى ثار702
50 م�ست�سفى بدر اجلنوب713
30مركز القلب مب�ست�سفى امللك خالد724

9285الإجمايل
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المستشفيات الجاري تــنفيذها وطرحها وترسيتها على مستوى المملكة

ال�شعة املرفق ال�شحيم
احلدود الق�شيمحائلاملدينة املنورةال�شرقيةمكة املكرمةالريا�ضال�شريرية

املجموعجنرانجازانالباحةاجلوفتبوكع�شريال�شمالية

                       امل�شت�شفيات والأبراج
100011000000000002جممع طبي1
50000011100100105م�ست�سفى تخ�س�سي2
320001000100000002
4

م�ست�سفى عام

80000000000000000
5500226010010000013
640000010000001002
7300311121030102116
8200231300040012118
9100244102123001020

1050641011110103119
50013100000000005م�ست�سفى �سحة نف�سية11
1240000000001000001
1320010001100101117
1410000000000000000
50000000000000000م�ست�سفى ولدة اأطفال 15
1640001110000000003
1730001100010010105
1820011000201110007
1910000000001000001
20

برج طبي

50020000000000002
2140010000000000001
2230002000100010004
2320021100010001017
2410000001010000002
000100000000001مبنى الطوارئ واحلوداث25
11000000000002.دار ناقهي الأمرا�ض النف�سية26

0112مركز الطوارئ وال�سابات
2727188710514654115147-اإجمايل امل�شت�شفيات باملنطقة 
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المستشفيات الجاري تــنفيذها وطرحها وترسيتها على مستوى المملكة

ال�شعة املرفق ال�شحيم
احلدود الق�شيمحائلاملدينة املنورةال�شرقيةمكة املكرمةالريا�ضال�شريرية

املجموعجنرانجازانالباحةاجلوفتبوكع�شريال�شمالية

                       امل�شت�شفيات والأبراج
100011000000000002جممع طبي1
50000011100100105م�ست�سفى تخ�س�سي2
320001000100000002
4

م�ست�سفى عام

80000000000000000
5500226010010000013
640000010000001002
7300311121030102116
8200231300040012118
9100244102123001020

1050641011110103119
50013100000000005م�ست�سفى �سحة نف�سية11
1240000000001000001
1320010001100101117
1410000000000000000
50000000000000000م�ست�سفى ولدة اأطفال 15
1640001110000000003
1730001100010010105
1820011000201110007
1910000000001000001
20

برج طبي

50020000000000002
2140010000000000001
2230002000100010004
2320021100010001017
2410000001010000002
000100000000001مبنى الطوارئ واحلوداث25
11000000000002.دار ناقهي الأمرا�ض النف�سية26

0112مركز الطوارئ وال�سابات
2727188710514654115147-اإجمايل امل�شت�شفيات باملنطقة 
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المراكز التخصصية الجاري تــنفيذها وطرحها وترسيتها على مستوى المملكة

ال�شعة املرفق ال�شحيم
احلدود الق�شيمحائلاملدينة املنورةال�شرقيةمكة املكرمةالريا�ضال�شريرية

املجموعجنرانجازانالباحةاجلوفتبوكع�شريال�شمالية

                       امل�شت�شفيات والأبراج
      امل�شت�شفيات والأبراج

10000000000001-خمترب �سحي وطني1

10000000000001-خمترب وطني م�ستوى رابع 2

00001000100002مركز �سكر3

0464112111112126مركز طب الأ�سنان4

0132001111101012خمترب اإقليمي وبنك الدم ومركز �سموم5

011100000000003)15( عيادة �ساملة 6

001000000100002مركز قلب7

000011000000103مركز اأورام8

000000000000101مركز طب �سرعي9

000110011000004عيادات خارجية وبرامج تخ�س�سية10

062112220142225مركز كلى 11

000000000000101مركز نواقل الأمرا�ض12

011100000000003مركز ا�سطرابات النمو وال�سلوك13

91811445554358384-اإجمايل م�ساريع املراكز التخ�س�سية باملنطقة 

36452912111510191089198231-اإجمايل م�ساريع املرافق ال�سحية باملنطقة 
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المراكز التخصصية الجاري تــنفيذها وطرحها وترسيتها على مستوى المملكة

ال�شعة املرفق ال�شحيم
احلدود الق�شيمحائلاملدينة املنورةال�شرقيةمكة املكرمةالريا�ضال�شريرية

املجموعجنرانجازانالباحةاجلوفتبوكع�شريال�شمالية

                       امل�شت�شفيات والأبراج
      امل�شت�شفيات والأبراج

10000000000001-خمترب �سحي وطني1

10000000000001-خمترب وطني م�ستوى رابع 2

00001000100002مركز �سكر3

0464112111112126مركز طب الأ�سنان4

0132001111101012خمترب اإقليمي وبنك الدم ومركز �سموم5

011100000000003)15( عيادة �ساملة 6

001000000100002مركز قلب7

000011000000103مركز اأورام8

000000000000101مركز طب �سرعي9

000110011000004عيادات خارجية وبرامج تخ�س�سية10

062112220142225مركز كلى 11

000000000000101مركز نواقل الأمرا�ض12

011100000000003مركز ا�سطرابات النمو وال�سلوك13

91811445554358384-اإجمايل م�ساريع املراكز التخ�س�سية باملنطقة 

36452912111510191089198231-اإجمايل م�ساريع املرافق ال�سحية باملنطقة 
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عدد المرافق الصحية الجاري تــنفيذها والتي تم  طرحها بمناطق المملكة ) جديد + إحالل (

العددالبيانم
م�ست�سفيات تخ�س�سية , عامة , ولدة واأطفال ,1

�سحة نف�سية , اأبراج طبية ودار النقاهة
143

1خمترب �سحي وطني2
1خمترب وطني م�ستوى رابع3
2مراكز ال�سكري4
26مراكز طب الأ�سنان5
12خمتربات اإقليمية وبنوك الدم ومراكز ال�سموم6
3عيادات �ساملة7
3مراكز القلب8
5مراكز الأورام9

1مراكز الطب ال�سرعي10
4عيادات خارجية ومراكز تخ�س�سية11
25مراكز الكلى12
1مراكز نواقل الأمرا�ض13
3مراكز اإ�سطرابات النمو14
1مراكز طب العيون15

231الإجمايل
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إجمالي المستشفيات المعتمدة والجاري إنشاؤها خالل السنوات الخمس القادمة ) جديد + إحالل (

السعة السريريةعدد المستشفياتالمنطقةم
277500الريا�ض1
277400مكة املكرمة2
185450ال�سرقية3
82300املدينة املنورة4
72050حائل5
102150الق�سيم6
5650احلدود ال�سمالية7
143150ع�سري8
61200تبوك9

51150اجلوف10
4900الباحة11
112400جازان12
5950جنران13

14737250الإجمايل
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مراكز القلب التي تم افتتاحها والجاري تــنفيذها 

المستشفى المتوفر فيها الخدمةالمنطقةم
مدينة امللك فهد الطبيةالريا�ض1
مدينة امللك عبد اهلل الطبيةمكة املكرمة2
مركز القلب مب�ست�سفى امللك فهد باملدينة املنورةاملدينة املنورة3
مركز �سعود البابطني للقلب مبجمع الدمام الطبيال�سرقية4
مركز الأمري �سلطان للقلب بالهفوفالح�ساء5
يوجد ق�سم للق�سطرة القلبية مب�ست�سفى ع�سري املركزيع�سري6
م�ست�سفى امللك فهد بجدةجدة7
مركز الأمري �سلطان للقلب بالق�سيمالق�سيم8
مركز الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز بن م�ساعد للقلب بعرعراحلدود ال�سمالية9

 مركز القلب بالربج الطبي مب�ست�سفى امللك فهد بالباحة جاري العمل لت�سغيله الباحة10
يف غ�سون هذا العام 1435هـ 

مركز القلب مب�ست�سفى امللك خالد بنجرانجنران11
مركز القلب مب�ست�سفى امللك خالد بحائل ) بداأ العمل به بتاريخ 1432/8/1هـ (حائل12
مركز القلب ) لالإن�ساء م�ستقباًل (جازان13
مركز القلب ) لالإن�ساء م�ستقباًل (الطائف14
مركز القلب ) لالإن�ساء م�ستقباًل (تبوك15
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مراكز السكري التي تم تشغيلها خالل الخمس سنوات الماضية

اسم المستشفىالمنطقةم
مركز ال�سكر مبدينة امللك �سعود الطبيةالريا�ض1
مركز ال�سكر مب�ست�سفى النور التخ�س�سيمكة املكرمة2
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك عبدالعزيز التخ�س�سي بالطائف3
مركز ال�سكر مب�ست�سفى القنفذة العام4
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهد بجدة5
مركز ال�سكر مب�ست�سفى الدمام املركزيال�سرقية6
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهد بالهفوف7
مركز ال�سكر مب�ست�سفى خالد بحفر الباطن8
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهداملدينة املنورة9

مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهدالق�سيم10
مركز ال�سكر مب�ست�سفى عرعر املركزياحلدود ال�سمالية11
مركز ال�سكر مب�ست�سفى ع�سري املركزيع�سري12
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك عبداهلل ببي�سة13
مركز ال�سكر مب�ست�سفى الأمري عبدالرحمن ال�سديري باجلوفاجلوف14
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك في�سل بالقريات15
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهد بالباحةالباحة16
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك فهد بجازانجازان17
مركز ال�سكر مب�ست�سفى امللك خالد بنجرانجنران18

18اجمايل عدد املراكز
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عدد مراكز الرعاية الصحية

عدد األسرة

1905

32,222

38,970

73,638

2259

2750
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عيادات طب األسنان

2022

1913

2343

2898

5081

2588

المبتعثون والموفدون خالل األربع أعوام الماضية



80

اعتماد المستشفيات والمختبرات

مجمل األطباء والصيادلة والفئات الطبية المساعدة والعاملين 
في التمريض بوزارة الصحة لعام 1434 هـ

اإعتماد هيئة امل�ست�سفيات 
الأمريكية )م�ست�سفيات(

مت العتماد حتت التقييم

اإعتماد املجل�ض املركزي 
الوطني)م�ست�سفيات(

املختربات

15
21

52
38

7

35,066

التمري�ضالفنينيال�سيادلةالأطباء

1,991

67,158

64,515
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جراحة اليوم الواحد 

1426 1430 1434

0 %
2 %

43 %

عدد األسرة بالمستشفيات التي 
سيتم إعادة إنشاؤها

1434 1440

11519

2537

الفحوص المخبرية

1430 1434

169,404,465
123,722,916
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التصوير اإلشعاعي  بين عامي 1430  و 1434 هـ

الطب المنزلي بين عامي 1430  و 1434 هـ

1430

1430

1434

1434

6,389,589

33,713

5,102,247

100
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إحصائيات وبعض مؤشرات وزارة الصحة لعام 1434هـ

1434هـم

54.253.094 مراجعو مراكز الرعاية الأولية1
11.955.925 مراجعو العيادات اخلارجية بامل�ست�سفيات2
21.825.550 مراجعو الطوارئ بامل�ست�سفيات3
1.710.669 حالت الدخول بامل�ست�سفيات4
453.739  العمليات اجلراحية5
266.564 حالت الولدة6
4021 وحدات الغ�سيل الكلوي7
1.638.396 جل�سات الغ�سيل الكلوي8
143 مراكز غ�سيل الكلى9

65.305 جراحات اليوم الواحد10
272 امل�ست�سفيات11
2259 املراكز ال�سحية12
1189 املبتعثون باخلارج13
3892 املوفدون بالداخل14
146.414 من مت تدريبهم من من�سوبي الوزارة15
95.000 املر�سى املحولون للعالج بالداخل16
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1434هـم

4723 املر�سى املحولون للعالج باخلارج17
32 مراكز الأ�سنان التخ�س�سية18
2588 عيادات الأ�سنان19
38.940 اأ�سّرة امل�ست�سفيات20
33.713 امل�ستفيدون من الطب املنزيل21
1026 الأطباء الزائرون22

 امل�ست�سفيات التي مت اعتمادها من قبل املجل�ض املركزي لعتماد املن�ساآت 23
52ال�سحية

15 امل�ست�سفيات التي مت اعتمادها من هيئة امل�ست�سفيات الأمريكية24
169.404.465 الفحو�سات املخربية25
6.389.589الفحو�سات الإ�سعاعية26
35.066 الأطباء27
64.515 الهيئة التمري�سية28
67.158 الفنيون29
1.991 ال�سيادلة30
52.169 الإداريون31
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التصور المستقبلي :  
اإن وزارة ال�شحة تعلم اأن هناك املزيد مما يجب عمله واأن القطاع ال�سحي مازال يحتاج اإىل مزيد 
يف  تخطيطه  يتم  ما  اأن  ف�سنجد  مو�سوعية  نظرة  ال�سحية  اخلدمات  ملجمل  نظرنا  واإذا  الدعم,  من 

م�ستقبل الأيام يبعث على الطماأنينة والر�سى.
فبح�سب اخلطة ال�سرتاتيجية وامل�سروع الوطني للرعاية املتكاملة وال�ساملة اأ�سبح عدد الأ�ِسرة بالوزارة 

حاليًا )بنهاية 1434هـ( 38.970 �سريرًا وبزيادة  6.758 �سريرًا مما كانت عليه عام 1430هـ .
وجهودها  احلثيث  �سعيها  وتوا�سل  امل�سروع,  هذا  تنفيذ  تتابع خطوات  الوزارة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
حتديات  تطراأ  ومل  الظروف  وتهياأت  الإمكانات  توافرت  ما  واإذا  املن�سودة,  اأهدافه  لتحقيق  الدوؤوبة 
العدد  لي�سبح  القادمة  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  �سريرًا   34.668 ي�ساف  اأن  املتوقع  فمن  جديدة, 
الإجمايل 73.638 �سريرًا لوزارة ال�سحة وهو ما �سي�سهم مب�سيئة اهلل يف حل اأزمة الأ�ِسرة يف اململكة .

املتوقع  وال�سغار فمن  للكبار  املركزة  والعناية  والإ�سعاف  الطوارئ  الطبية مثل خدمات  اأما اخلدمات 
الطوارئ يف معظم  تو�سعة جميع غرف  العمل على  فيها تطورات كبرية حيث يجري  اأن حتدث  اأي�سًا 
امل�ست�سفيات الكبرية وتو�سعة اأق�سام العناية املركزة للكبار وال�سغار حيث من املتوقع كذلك اأن ت�سيف 
الوزارة ما ل يقل عن )700( �سرير عناية مركزة يف ثماين مدن خمتلفة باململكة يف غ�سون ال�سنتني 
القادمتني, ولذلك فاإنه من املتوقع اأن يحدث انفراج ملمو�ض يف هذا اجلانب يف خالل هذه املدة , ويف 
جمال تطوير النقل الإ�سعايف فقد مت �سراء ما يقارب من 900 �سيارة اإ�سعاف جديدة مبوا�سفات عالية 
خالل ال�سنوات الثالث املا�سية, و�ستقوم الوزارة وح�سب اخلطة اأي�سًا باإ�سافة ما يقارب 1.200 �سيارة 
اإ�سعاف جديدة خالل ال�سنوات الثالث القادمة, و�سيتم لأول مرة اإدخال ال�سيارات ذات ال�سعة الكبرية 

والتجهيز العايل والتي �ستوؤدي دون �سك اإىل دعم خدمات النقل الإ�سعايف بالوزارة .
وا�ستئجار مقرات  بالوزارة  القدمية  ال�سحية  املراكز  ا�ستبدال كل  الوزارة حاليًا هو  تعمل عليه  ومما 
اأخرى منا�سبة حلني اكتمال م�سروع بناء جميع املراكز ال�سحية باململكة, وقد مت ر�سد املبالغ الالزمة 
ال�سنتني  خالل  اجلديدة  ال�سحية  املراكز  من  كبري  عدد  ا�ستالم  يتم  اأن  املتوقع  ومن  امل�سروع  لهذا 
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القادمتني, كما اأنه وح�سب اخلطة وامل�سروع الوطني �سيكون هناك زيادة لعدد 750 مركزًا �سحيًا جديدًا 
خالل ال�سنوات اخلم�ض القادمة لي�سل العدد اإىل ما يقارب ثالثة اآلف مركز �سحي بنهاية اأعوام اخلطة 

احلالية 1440هـ . 
وفيما يخ�ض جمال خدمات القلب فهناك حاليًا ت�سعة مراكز للقلب بالوزارة تقوم باإجراء عمليات الق�سطرة 
وجراحة القلب املفتوح بنتائج عالية امل�ستوى , ويتم التخطيط لبناء مراكز اأخرى ليكون هناك توزيع كامل 

لهذه اخلدمة يف جميع مناطق اململكة. 
ومن املتوقع كذلك اأن ت�سهد خدمات طب الأورام توزيعًا متوازنًا يف كل منطقة من مناطق اململكة وف�ساًل 
عن اأنها �ستكون مرتبطة ببع�سها بع�سًا و�سيكون هناك تكامل يف بنيتها خلدمة املري�ض يف اأي مركز فيها . 
اأما بالن�سبة للمدن الطبية اخلم�ض فمن املتوقع اأن تكون داعمة وب�سكل حموري للخدمات الطبية يف الوزارة 
حيث بداأ التــنفيذ يف كل من مدينة امللك في�سل باملنطقة اجلنوبية و مدينة الأمري حممد بن عبدالعزيز 
باملنطقة ال�سمالية و يجري الآن تر�سية م�سروع مدينة امللك عبداهلل اجلديدة يف مقرها اجلديد, ومدينة 
امللك خالد باملنطقة ال�سرقية يف مقرها اجلديد, و�ستكون هذه املدن جاهزة بحول اهلل بعد اأربع �سنوات. 

اأما بالن�سبة لتطوير تقنية املعلومات فقد مت �سرح ما قامت به هذه الإدارة من م�ساريع وما هو يف طور 
الإجناز خالل عمرها الق�سري والذي ل يتجاوز خم�ض �سنوات حيث  مت خاللها التخطيط الإ�سرتاتيجي 
لتقنية املعلومات باململكة من حيث تــنفيذ امللف الطبي الإلكرتوين للمري�ض يف كل م�ست�سفى, ون�سر تقنية 
احلكومة الإلكرتونية يف كل مركز وم�ست�سفى, مع املكننة الكاملة لكل الربامج بالوزارة واملديريات, وهذه 
الأهداف الثالثة هي ما ت�سعى الوزارة لتحقيقه على اأر�ض الواقع خالل ال�سنوات القادمة وهو اأمر لي�ض 
بال�سهل, حيث قامت الوزارة بالطالع على خربات الدول املتقدمة مثل بريطانيا وكندا واأمريكا, ولذلك 
مثاًل عامليًا يف طريقة  �ستكون بحول اهلل  املعلومات  لتقنية  تــنفيذ خطة طموحة  الــوزارة ما�سية يف  فاإن 
ربط هذا العدد الكبري من امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية ببع�سها ونقل الأ�سعة والتحاليل للمر�سى من 
م�ست�سفى لآخر اإلكرتونيًا مع وجود نظام اإلكرتوين للمعلومات ال�سحية يف كل م�ست�سفى باململكة متهيدا 

للتعامل الإلكرتوين يف جميع م�ست�سفيات اململكة . 
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كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن التحدي 
اليوم  الــــوزارة  يــواجــه  الـــذي  احلقيقي 
ــاءات الــطــبــيــة املــدربــة  ــف ــك هــو جــلــب ال
الــوزارة  فاإن  ثم  ومن  عليها  واملحافظة 
اأهمية كبرية خا�سة  املو�سوع  تويل هذا 
يف ظل هذا التو�سع الكبري يف امل�ست�سفيات 
كبرية  قدرة  ي�ستلزم  الذي  الأمر  بالوزارة 
مع  لتتالءم  الــالزمــة  الكفاءات  جلب  على 
الع�سر اجلديد الذي ترغب الوزارة يف الو�سول 
اإليه من خالل تقدمي اخلدمة الطبية بجودة عالية 
يف امل�ست�سفيات وبطواقم طبية عالية التدريب,  ولذلك 
تدريب  من  حاليا  اتخاذها  يتم  الالزمة  اخلطوات  كل  فــاإن 
للكفاءات ال�سعودية وغريها, وحت�سني طرق التعاقد وت�سريعها مع ر�سم 

خارطة طريق للخريجني ال�سعوديني من اجلامعات ال�سعودية يف خالل ال�سنوات الع�سر القادمة .
املراكز  ببناء  و�ستقوم  الريا�ض,  مدينة  يف  كبري  تدريبي  مركز  ببناء  الــوزارة  قامت  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
التدريبية يف كل مناطق اململكة مع بناء مراكز لتدريب املهارات الطبية املختلفة ودعمها باملواد التعليمية 
اأداء  طريقة  يف  الفرق  �سيالحظ  بالوزارة  حاليًا  يحدث  ملا  املتابع  فــاإن  اجلــودة  جمال  ويف  املطلوبة, 
العاملني وجميع املمار�سني ال�سحيني واأ�سبحت ثقافة القيا�ض واملراقبة و�سالمة املر�سى وا�سحة للعيان 
ولي�ض اأدل على ذلك من جناح العديد من امل�ست�سفيات حتى الآن يف العتماد املحلي من قبل املجل�ض 
 املركزي لعتماد املن�ساآت ال�سحية و من قبل هيئة امل�ست�سفيات الأمريكية, ولذلك فاإن الوزارة ما�سية 
ال�سنتني  خالل  ويف  م�ست�سفياتها  كل  يف  اجلودة  معايري  جميع  لتطبيق  اإ�سرتاتيجيتها  يف  اهلل  مب�سيئة 

القادمتني �سيتم اعتماد بقية امل�ست�سفيات جميعها.
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فيه  الوزارة حاليًا  بداأت  الطبية حيث  الأخطاء  لكل  ودقيق  �سامل  نظام مراقبة  الوزارة  لدى  و�سيكون 
الدواء, وغري ذلك كثري من  ال�سريرية, وبرنامج �سالمة املر�سى, وبرنامج �سالمة  بربنامج املراجعة 

برامج اجلودة والتي يتم تطبيقها لأول مرة بوزارة ال�سحة.
وخال�سة القول فاإن الوزارة تــنظر للم�ستقبل بنظرة املتفائل وترى ال�سورة م�سرقة يف م�ستقبل الأيام 
القادمة  ال�سنوات اخلم�ض  اململكة خالل  الوزارة م�ست�سفيات جديدة يف كل مناطق  �ستكون لدى  حيث 
وكثري منها �سيكون جاهزًا يف خالل �سنتني فقط, و�ستكون هذه امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية جمهزة 
والكلى  وال�سكري  والأورام  القلب  مراكز  من  املطلوب  العدد  مع  الطبية  التجهيزات  م�ستويات  باأعلى 
والأ�سنان وامل�ست�سفيات النف�سية والتاأهيل الطبي بالإ�سافة اإىل املدن الطبية اخلم�ض التي يتم بناوؤها 
املعايري  املاأمول من اجلودة وح�سب  بامل�ستوى  �ستقدم خدماتها  واملراكز  امل�ست�سفيات  حاليًا, وكل هذه 
الطبية املتعارف عليها وح�سب معايري العتماد العاملية وذلك �سمن نظام متكامل من تقنية املعلومات 

واملراقبة والقيا�ض ومعايري الأداء الإدارية والطبية .
ن�شاأل اهلل اأن ميدنا بعونه وتوفيقه اإنه �شميع جميب.












