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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا
ورائدا في العالم على كافة األصعدة

4

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

إن مســتقبل المملكــة مبشــر وواعــد،
وتســتحق بالدنــا الغاليــة أكثــر ممــا تحقــق.
لدينــا قــدرات ســنقوم بمضاعفــة دورهــا
وزيــادة إســهامها فــي صناعة هذا المســتقبل
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دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية،
وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻮي
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اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ

وﻃﻦ ﻃﻤﻮح

تــم تطويــر برنامــج التحــول الوطنــي الــذي يعــد أحــد البرامــج التنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030
والــذي عمــل علــى تحديــد التحديــات التــي تواجههــا الجهــات الحكوميــة وبنــاء القــدرات المؤسســية
الالزمــة لمواكبــة أهــداف الرؤيــة الطموحــة.

ماهو برنامج

التحول الوطني ؟
برنامــج تنفيــذي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030وإدراك التحديــات التــي
تواجــه بعــض الجهــات الحكوميــة فــي تحقيقها.

لماذا

التحول ؟
ألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق أهداف رؤية . 2030

وسائل

استخدمها البرنامج ألجل :

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اداء

اﻋﺘﻤﺎد أدوات
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

إدراك اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
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ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص

كلمة
معالي الوزير
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وضعــت رؤيــة  2030التوجهــات واألهــداف وااللتزامــات التــي تســعى الســعودية إلــى تحقيقهــا فــي
مختلــف األصعــدة ،حيــث تبنــت رؤيــة  2030تمكيــن كافــة الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات والهيئــات
مــع كل مــا يتوافــق لتحقيــق أهدافهــا التــي تصــل مــع المواطنيــن وبهــم إلــى مســتقبل زاهــر وتنميــة
مســتدامة .وفــي ســبيل ذلــك أنشــئت العديــد مــن األجهــزة الممكنــة والداعمــة إلطــاق البرامــج التــي
تحقــق أهــداف الرؤيــة مــن خــال رفــع وتيــرة التنســيق بيــن مختلــف األجهــزة الحكوميــة وضمــان ســرعة
اإلنجــازات فــي المشــروعات والمبــادرات ،وتحقيــق االســتدامة فــي العمــل مــع المراجعــة الدوريــة
لمســتويات التنفيــذ.
ومــن هنــا فــإن برنامــج التحــول الوطنــي  -أحــد البرامــج التنفيذيــة فــي تحقيــق رؤيــة  -2030تضمــن
تشــكيل جنــاح اســتراتيجي وتنفيــذي لـــ 24جهة حكوميــة قائمة علــى القطاعات االقتصاديــة والتنموية
تشــارك فــي تحقيــق الرؤيــة مــن خــال برنامــج التحــول الوطنــي .إذ تعمــل هــذه األجنحــة علــى تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية المرتبطــة بمســتهدفات مرحليــة حتــى  2020وصــوال إلــى تحقيــق مســتهدفات
الرؤيــة .كمــا يشــكل مكتــب تحقيــق الرؤيــة الخــاص بــوزارة الصحــة ورشــة عمــل حقيقيــة لتصميــم
المبــادرات والبرامــج الممكنــة للقطــاع الصحــي.
وقــد تضمــن برنامــج التحــول الوطنــي العديــد مــن المؤشــرات المســتهدفة والقابلــة للقيــاس ،وأبــرز
تلــك المؤشــرات فــي القطــاع الصحــي :زيــادة حصــة القطــاع الخــاص مــن اإلنفــاق مــن خــال طــرق تمويــل
بديلــة ،تحســين كفــاءة وفعاليــة قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خــال تكنلوجيــا المعلومــات والتحــول
الرقمــي ،تحقيــق أوقــات انتظــار مقبولــة للرعايــة الطبيــة ،وإصــاح حوكمــة النظــام الصحــي لتعزيــز
المســاءلة فــي قضايــا الجــودة وســامة المرضــى ،وغيرهــا.
إن تحقيــق األهــداف المرحليــة التــي يعمــل عليهــا برنامــج التحول الوطني ســيكون أكثر يســرا وفاعلية
مــن حيــث التنفيــذ وأعلــى ســرعة مــن حيــث اإلنجــاز إذا مــا تبنــى منســوبو الــوزارة بكافــة مســتوياتهم
هــذه األهــداف وعملــوا بجــد لتحقيقهــا وإخراجهــا علــى أرض الواقــع .لتضمــن للوطــن ولألجيــال القادمــة
حيــاة صحيــة مزدهــرة تســودها الســامة والصحــة.

معالي الوزير
د .توفيق الربيعة
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كلمة معالي الوزير

مقدمة
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حققــت الصحــة بجهــود منســوبيها إنجــازات كبيــرة ونوعيــة ،فقــد تجــاوز متوســط األعمــار فــي المملكــة
المعــدل العالمــي ( 70عــام) ليصــل إلــى ( 74عــام) .كمــا انخفضــت معــدالت وفيــات الرضــع بنســبة ،%96
وارتفعــت معــدالت التطعيــم  %137خــال  35عامــا .وفــي المقابــل تواجــه وزارة الصحــة ســت تحديــات رئيســية
هــي:

وفــي ظــل معطيــات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة حاليــا ألكثــر مــن  31مليــون نســمة مــن المواطنيــن
والمقيميــن ،باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة إلــى  18مليــون زائــر ســنويا خــال فترتــي الحــج والعمــرة؛ فــإن مــا
بــدأت بــه وزارة الصحــة مــن مبــادرات للتحــول الوطنــي فــي القطــاع أصبــح ضــرورة حتميــة للتصــدي لكافــة
التحديــات الراهنــة؛ إلــى جانــب تطويــر الخدمــات المقدمــة.
إن برنامــج التحــول فــي القطــاع الصحــي هــو خارطــة طريــق طويلــة تهــدف إلــى رفــع جــودة الرعايــة الصحيــة
فــي الســعودية ،بمــا يلبــي التطلعــات ،وهــو مــا يصبــح بجهــود كافــة منســوبي الصحــة – مــن األطبــاء،
الممارســين الصحييــن ،اإلدارييــن -أيســر وأكثــر نجاحــا وجــدوى.
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مقـــدمــة

منظومة
القطاع الصحي
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺪواء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﺑﺤﺎث
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل اﺣﻤﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي
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منظومة القطاع الصحي

اإلنجازات الرئيسية
في مجال الرعاية الصحية
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يفتخــر القطــاع الصحــي بالعديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــن ناحيــة توظيــف الكــوادر
الصحيــة الســعودية؛ رفــع متوســط العمــر المتوقــع؛ تخفيــض وفيــات الرضــع؛ زيــادة التطعيمــات؛ وإنشــاء
العديــد مــن المؤسســات االكاديميــة المعنيــة ومرافــق الرعايــة الصحيــة العامــة وغيرهــا.
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اإلنجازات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية

الفرص القابلة للتحسين
في نظام الرعاية الصحية
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تظهــر مؤشــرات الوفيــات المبكــرة وإحصائيــات أســلوب الحيــاة الغيــر صحــي وازديــاد الحــاالت المزمنــة فــي
الســعودية إضافــة إلــى اإلنفــاق العالــي للقطــاع مقارنــة بالــدول المتقدمــة؛ العديــد مــن المجــاالت القابلــة
للتحســين فــي نظــام الرعايــة الصحيــة.
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الفرص القابلة للتحسين في نظام الرعاية الصحية

منظومة الصحة اليوم
والصحة مستقبالً
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المنظم

الصحة اليوم
تحمــل منظومــة الصحــة علــى عاتقهــا
فــي الوضــع الراهــن ثــاث مهمــات رئيســية
متداخلــة ومتقاطعــة بشــكل كبيــر؛ ويــؤدي
تقاطــع هــذه المهمــات إلــى تقليــل ســرعة
تطويــر القطــاع الصحــي إلــى مســتويات تليــق
بتطلعــات القيــادة الرشــيدة والمواطنيــن
وهــذه المهمــات هــي:

المواطن

 -1المنظم والمشرع
 -2مقدم الخدمة

الخدمات

 -3الممول

الحوافز

الممول

مقدم الخدمة

الصحة مستقبالً
وبهذا تتفرع الوزارة لدورها اإلشرافي والتنظيمي من خالل

إن تطويــر القطــاع الصحــي بمــا يتواكــب
مــع رؤيــة  2030يتحتــم معــه فصــل المهمــات
الثــاث التــي تقدمهــا وزارة الصحــة حاليــا؛
بحيــث تتفــرغ الــوزارة لتنظيــم القطــاع
واإلشــراف عليــه ،دون تشــتيت جهودهــا فــي
المهمــات األخــرى .وهــي اللبنــة األولــى فــي
تطويــر مكونــات القطــاع ،حيــث تتولــى
عمليــات تقديــم الخدمــات شــركة قابضــة
تتبعهــا وحــدات عمــل ،ويقــوم بعمليــة
التمويــل مركــز التأميــن الصحــي الوطنــي.
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رسم
السياسات
واالستراتيجيات
والتخطيط

التنظيم
واإلشراف

إدارة األداء

منظومة الصحة اليوم  ..والصحة مستقبالً

دور مكتب تحقيق الرؤية
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يتطلــب تطويــر القطــاع الصحــي حزمــة مــن الخطــط ينتــج عنهــا مبــادرات وبرامــج تكــون األســاس فــي
المرحلــة االنتقاليــة التــي تؤســس لتحقيــق التحــول الصحــي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة  .2030ولهــذا الغــرض
أنشــئ مكتــب تحقيــق الرؤيــة كوحــدة إداريــة تتبــع معالــي الوزيــر وتتولــى مســؤولية القيــادة والتطويــر
واالشــراف علــى تنفيــذ برامــج التحــول الخاصــة بالقطــاع الصحــي كجــزء مــن برنامــج التحــول الوطنــي .2020
حيــث يعمــل المكتــب علــى تعزيــز الجهــود ورفــع مســتوى التنســيق داخــل المنظومــة الصحية لمســاعدتها
علــى تحقيــق أهــداف المبــادرات التحوليــة.
ّ
الممكنــة والداعمــة للبرامــج التنفيذيــة التــي
و يتكامــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــع العديــد مــن األجهــزة
أقرهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة؛ ومنهــا مكتــب اإلدارة االســتراتيجية ،المركــز الوطنــي
العامــة ،مركــز اإلنجــاز والتدخــل الســريع ،مكتــب إدارة المشــاريع فــي مجلــس الشــؤون
لقيــاس أداء األجهــزة
ّ
االقتصاديــة والتنميــة.

ويحقق نموذج الحكومة المتبع في مكتب تحقيق الرؤية األهداف التالية:

 .1رفع كفاءة التخطيط
على مستوى القطاع.

 .2رفع وتيرة التنسيق
فيما بين المؤسسات
الشقيقة لتحقيق األهداف
الوطنية المشتركة.

 .3ضمان سرعة اإلنجاز
في المشروعات والمبادرات.
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 .5المراجعة الدورية
لمستوى التنفيذ
وتقييم األداء.

.4

تحقيق االستدامة
في العمل.

دور مكتب تحقيق الرؤية

األهداف االستراتيجية
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األهداف االستراتيجية

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اول

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒﺮ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ:
 -١اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ )أﺳﺮة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ(.
 -٢اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ )اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ(.
 -٣اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
 -٤اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻓﺮاد.

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد:
 -١اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ )ﺗﻘﻠﻴﻞ ا¢ﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ(.
 -٢ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ )اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ(.
 -٣ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
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ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
)ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة ازﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ(

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ:
 -١اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ (.
 -٢اﻟﺘﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ا زﻣـﺎت اﻟﺼـﺤـﻴـﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘـﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا وﺑﺌﺔ
واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(.

اﻟﻬﺪف

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١اﻟﻮﻓﻴﺎت.
 -٢اﺻﺎﺑﺎت واﻟﺤﻮادث.
 -٣اﻧﺘﺸﺎر اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة.
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برامج التحول الصحي
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برامج التحول الصحي

التحول المؤسسي
برنامج
ّ
ونموذج الرعاية الصحية
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نظرة عامة

نموذج الرعاية الصحية الوطني
يهــدف مشــروع نمــوذج الرعايــة الصحيــة الوطنــي إلــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للمســتفدين مــن الخدمــة
فــي المملكــة ،بمــا يكفــل أعلــى مســتويات الجــودة والكفــاءة للمســتفيد .كمــا يقــوم بتحقيــق مفهوم
الوقايــة ،ويوفــر البيئــة المهنيــة األمثــل للممــارس الصحي.ويأتــي تقديــم النمــوذج مراعيــا لحاجــة الخدمــات
الصحيــة فــي المملكــة لتحقيــق خطــط برنامــج التحــول الوطنــي ، ٢٠٢٠وأهــداف رؤيــة .2030
ويعمــل نمــوذج الرعايــة الجديــد علــى تطبيــق  ٤٢مبــادرة ٢٧ ،منهــا مقســمة علــى نظــم الرعايــة الصحيــة
الســتة ،و ١٥مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة .هــذه المبــادرات هــي عبــارة عــن مجموعــة
اســتراتيجيات برمجيــة ،مصممــة خصيصــً إلحــداث تغيــرات ســلوكية ،وتحســين صحــة الفــرد وتخفيــض
التكلفــة العالجيــة.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﺗ

937
ﻄ

ﺒﻴ

ﻖ

ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺻ

ﺤﺔ

ﻣﺴﺠﺪ

ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮﻣﺔ

اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ

رﻋﺎﻳﺔ اﻃﻔﺎل

رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺰل

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﺳﻌﺎف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ

اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻃﺐ اﺳﻨﺎن

اﺷﻌﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
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اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

األنظمة الستة لنموذج الرعاية الصحية الحديث:
ُص ّمــم نمــوذج الرعايــة الجديــد اســتنا ًدا إلــى «أنظمــة» الرعايــة الســتة .ولقــد اختيــرت هــذه األنظمــة
بشــكل يجيــب علــى التســاؤالت الرئيســية التــي قــد يطرحهــا أفــراد المجتمــع وهــي:
• •الرعاية الوقائية :كيف سيساعدني النظام في الحفاظ على صحتي الجيدة؟
• •الرعاية العاجلة :كيف سيساعدني النظام عندما أواجه مشكلة طارئة؟
• •الرعاية اإلختيارية :كيف سيساعدني النظام للحصول على أفضل النتائج للعمليات المقررة؟
• •رعاية النساء واألطفال :كيف سيساعدني النظام ألنجب طفلي بأمان؟
• •رعاية االمراض المزمنة :كيف ُيمكن أن يقدم لي النظام الدعم والمساندة للتعايش مع األمراض
المزمنة التي ُأعاني منها؟
• •الرعاية التلطيفية :كيف ُيمكن للنظام أن يوفر لي أفضل مستويات الرعاية وأكثرها حساسية في
المراحل األخيرة من حياتي؟

ﻗﺎﺋ

ﻟﻮ

ﺔا

ﻋﺎﻳ

اﻟﺮ

ﻴﺔ

ا

ﻟﺮ

ﻋﺎ

ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺘ
رﻋﺎﻳ
ﺨﺼ
ﺼﺔ
ﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎ
ت
ا
ﻟ
رﻋ
ﻌﺎ
ﻣ
ﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ا
وﻟﻴﺔ

ﻳﺔ

ا
ﻟﻌ

ﺎﺟ

ﻠﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﻓﺘﺮا
ﺿﻴﺔ

ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ
ﺼﺤ
اﻟ
ﻴﺔ
د اﻟﻤ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ

ر

ﻋﺎﻳ

ﺔا

ضا

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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ﺼﺤﺔ اﻟﺒ
اﻟ
ﺪﻧﻴﺔ

ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔ
اﻟ
ﺴﻴﺔ

اﻟ

ﻣﺮا

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

ﻟﻔﺮ
ا

ﻔﻌﻞ

ﺼﺤﺔ اﻻ ﺟ ﺘ

ﻤﺎ

ﻴﺔ
ﻋ

ﻟﻤ

ﺴ

ﺎء

ﺰﻣ

ﻨﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻋﺎ

ﻳﺔ

ر

اﻟﻨ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

وا

ﺎل

ﻃﻔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ رﺑﺤﻲ

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

مستويات خدمات نموذج الرعاية الصحية الحديث:
المفعلون:
 .1األفراد
َّ
يقــع األفــراد المفعلــون فــي صميــم نمــوذج الرعايــة الصحيــة؛ وذلــك عبــر تمكينهــم وعائالتهــم مــن الحفــاظ علــى
صحتهــم ،مــن خــال خدمــات الرعايــة الذاتيــة ،والتوعيــة الصحيــة.
 .٢المجتمعات الصحية:
المفعليــن
يؤكــد المســتوى الثانــي لنمــوذج الرعايــة الصحيــة علــى دور المجتمعــات الصحيــة فــي دعــم األفــراد
َّ
مــن خــال تشــجيعهم علــى تبنــي نمــط حيــاة صحــي ،وتزويدهــم بالمعلومــات المناســبة ،إضافــة إلــى تمكينهــم
مــن الوصــول إلــى مرافــق الصحــة المجتمعيــة.
 .٣خدمات الرعاية االفتراضية:
تعتبــر مصــد ًرا قويًــا وغيــر تقليــدي للمشــورة الصحيــة .وســتكون الرعايــة االفتراضيــة فــي غالبيــة الحــاالت بمثابــة
نقطــة االتصــال األولــى لألفــراد مــع مقدمــي خدمــات الرعايــة الطبيــة ،بمــا ُيســهم فــي تحســين إمكانيــة حصــول
األفــراد علــى المشــورة الطبيــة ،فضــاً عــن توجيههــم للتعامــل مــع نظــام الرعايــة الصحيــة ككل ،والســعي
للحصــول علــى الرعايــة المناســبة.
ثمــة مســتويات تقليديــة لخدمــات الرعايــة تمــر بهــا الحــاالت حســب نوعيــة
ً
وبعيــدا عــن ذلــك ،فــإن ّ
وتفاصيــل التشــخيص ،وهــي الرعايــة األوليــة ،والرعايــة الثانويــة ،والرعايــة المتخصصــة.
ـرا ألن نمــوذج الرعايــة ينقــل التركيــز مــن الرعايــة العالجيــة إلــى الرعايــة الوقائيــة ،فســتعمل نظــم
ونظـ ً
الرعايــة بشــكل أقــل فــي المستشــفيات ،وبشــكل أكبــر فــي منــازل األفــراد والمجتمعــات.

ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺘ
رﻋﺎﻳ
ﺨﺼ
ﺼﺔ
ﺎ
ﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴ ت
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ر
ﻣﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ا وﻟﻴﺔ

ا

ﻗﺎﺋ

ﻟﻮ

ﺔا

ﻋﺎﻳ

ﻟﺮ

ﻴﺔ

ا

ﻟﺮ

ﻋﺎ
ﻳﺔ

ا

ﻟﻌ

ﺎﺟ

ﻠﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻓﺘﺮا
ﺿﻴﺔ

ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ
ﺼﺤ
اﻟ
ﻴﺔ
د اﻟﻤ

ﺼﺤﺔ اﻟﺒ
اﻟ
ﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ

اﻟ

ﺼﺤﺔ ا ﺟ

ﺘﻤﺎ

ﻴﺔ
ﻋ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔ
اﻟ
ﺴﻴﺔ

ﻟﻔﺮ
ا

ﻔﻌﻞ

رﻋ

ﺎﻳﺔ

ﻃﻔ

ا

ﻣﺮا

ضا
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ﺎل

ﻟﻤ

ﺰﻣ

ﺴ

ﺎء

ﻨﺔ

ر

ﻋﺎ

ﻳﺔ

اﻟﻨ

وا

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

المبادئ الخمسة التي تحدد نموذج الرعاية هي:
• • -1تمكين األفراد وعائالتهم من التحكم بصحتهم.
• • -2تقديم المعرفة الالزمة لألفراد كجزء من عالجهم ،وتمكينهم من اكتساب الثقافة الالزمة للتحكم
بصحتهم.
• • -3الدمج الكامل للنظام الصحي ،بما يتالءم مع وجهة نظر األفراد.
• • -4الحفاظ على صحة األفراد ،والتركيز على المجتمع ككل ،من خالل اتخاذ نهج وقائي بدال ً من اتخاذ نهج
عالجي فقط لتقديم الخدمات الصحية.
ً
مفرطا أو دون
• • -5توفير الخدمات العالجية المناسبة للمرضى حسب كل حالة  ،دون أن يكون العالج
المستوى األمثل.

عوامل تمكين نموذج الرعاية:
علــى الرغــم مــن وصــف نمــوذج الرعايــة بكونــه نظامــاُ صحيــاُ شــمولياُ يلبــي االحتياجــات الصحيــة ،إال
أن تنفيــذه ســيتطلب دعــم العوامــل الممكنــة للتطبيــق ،والمتمثلــة فــي مشــاركة القطــاع الخــاص
وبرنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات ،والحوكمــة واألنظمــة ،والصحــة اإللكترونيــة ،والقــوى
العاملــة.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ رﺑﺤﻲ

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

تصور نموذج الرعاية الذي يتسم بالترابط

ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻓﺮاد
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻟﻠﻌﻮدة
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮض ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺎﺟ

ﻠﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ

ﻟﻔﺮ
ا

ﻔﻌﻞ

ﺼﺤﺔ اﻟﺒ
اﻟ
ﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
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اﻟﺮ

ﻟﻌ

ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟ
ﺼﺤ
اﻟ
ﻴﺔ
د اﻟﻤ

ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻓﺮاد ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻣﺮاﺿﻬﻢ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻓﻖ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ,إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻟﻮ

ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﺘ
رﻋﺎﻳ
ﺨﺼ
ﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔ
ﺼﺔ
ﺎ
ت
رﻋﺎﻳ
ﻴ اﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻣﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ا وﻟﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻓ
ﺘ
ﺮ
ا
ﺿﻴﺔ

ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔ
اﻟ
ﺴﻴﺔ

ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺣﻴﻤﺔ،
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء أﻳﺎﻣﻬﻢ
اﺧﻴﺮة ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ

ﻋﺎﻳ

ﻴﺔ

ﻗﺎﺋ

ﺔا

ا

ﻟﺮ

ﻋﺎ

ﻳ
ﺔا

ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻓﺮاد
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻃﺎرﺋﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ دﻋﻢ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟ

ﺼﺤﺔ ا ﺟ

ﺘﻤﺎ

ﻴﺔ
ﻋ

ر

ﻋﺎ
ﻳﺔ

ا

ﻣﺮا

ض اﻟ

ﻤ

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺰﻣ

ﻨﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﺎﻳﺔ

رﻋ

ﺴ

ﺎء

اﻟﻨ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

وا

ﺎل

ﻃﻔ

ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺘﺎزة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﺳﻴﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻦ إﻧﺠﺎب اﻃﻔﺎل ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺪء§ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺰواج وﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ وﺻﻮﻻ ً إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻄﻔﻞ اوﻟﻰ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﻴﺮ رﺑﺤﻲ

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

نظرة عامة

التحول المؤسسي
التحــول المؤسســي هــو عمليــة االنتقــال التدريجــي لألصــول والخدمــات التــي تملكهــا وتديرهــا الحكومــة
فــي الوقــت الحالــي إلــى نمــوذج تتولــى فيــه شــركة حكوميــة قابضــة تقديــم خدمــات الرعايــة المحليــة
ممــا يســاعد علــى تحســين الكفــاءة التشــغلية والماليــة مــن جهــة والحــث علــى االبــداع والتميــز مــن جهــة
اخــرى.

النجاح المرتقب في السنوات القادمة:
تتضمــن رؤيــة المملكــة  2030تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ،مــن خــال مجموعــة مــن منظمــات الرعايــة
المتكاملــة ،والتــي يتــم تشــغيلها بشــكل مســتقل ،وتكــون مســؤولة عــن إدارة صحــة أفــراد مجتمعهــا
المحلــي ،بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة األوليــة ،والرعايــة الممتــدة.
أمــا علــى المــدى القريــب فستنشــىء شــركة وطنيــة قابضة ،تمتلــك وحدات عمل مقســمة علــى المناطق
جغرافيــاُ  ،بحيــث تتولــى اإلشــراف علــى تجمعــات صحيــة متكاملــة فــي جغرافيتهــا المحــددة لحيــن اســتقالل
هــذه التجمعــات بشــكل كامــل ،وبالتالــي تحولهــا إلــى منظمــات رعايــة متكاملة.
ويقصــد بالتجمــع الصحــي أنــه شــبكة متكاملــة مــن مقدمــي خدمــات الرعايــة التــي تشــمل العيــادات
األوليــة والمستشــفيات والمــدن الطبيــة ،وتخضــع إلدارة هيــكل مؤسســي .ويتــم تشــكيل هــذه التجمعــات
بنــاء علــى المرافــق المتاحــة والبيانــات الســكانية الخاصــة بــكل منطقــة .حيــث تتولــى إدارة تقديــم الخدمات
الطبيــة ،والقيــام بمهــام اإلدارة والتشــغيل ،التــي تحددهــا الشــركة الحكوميــة مســتقبال.

برنامج الضمان الصحي
وشراء الخدمات
(التمويل من خالل التأمين
الصحي الوطني)

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الشرقية

وزارة الصحة
الشركة الوطنية
القابضة

المنطقة
الوسطى

(األنظمة والتشريعات)

المنطقة
الجنوبية

المنطقة
الغربية

مكونات
التجــمـع
عيادات الرعاية األولية
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المستشفيات

الـمـدينــــة الـطبـيـــــة /
المستشفيات التخصصية

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية

التحول المؤسسي؟
ما هي الفوائد المستمدة من
ّ

 -١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮات اﻻﻧﺘﻈﺎر ،وزﻳﺎدة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺻﻮل اﻟﻤﺮﺿﻰ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ ا ﻣﺜﻞ.
إﺗﺎﺣﺔ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

 -٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
زﻳﺎدة اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت.

ّ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 -٣ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ادارﻳﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارت اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ا ﻧﻈﻤﺔ.

 -٤ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات.
ﺿﻤﺎن ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻜﻔﺎءة وا®ﺑﺪاع.
ﺿﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
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برنامج الحوكمة
يركــز برنامــج الحوكمــة علــى تســخير كافــة الجهــود التــي تعــزز تمكيــن الــوزارة مــن القيــام بعملهــا
كمشــرع ومنظــم ومراقــب علــى تقديــم خدمــات الرعايــة لألفــراد .إذ يعمــل البرنامــج علــى تحديــد
دور الــوزارة بحيــث تصبــح الجهــة الوحيــدة لصنــع السياســات التشــريعية والتنظيميــة الصحيــة فــي
الســعودية والحيلولــة دون تداخــل مهمــات التنظيــم والرقابــة بيــن الــوزارة والجهــات الشــقيقة .ومــن
هنــا فــإن البرنامــج يركــز علــى تحديــد اآلليــات والمســؤوليات واألدوات الممكنــة للــوزارة مــن القيــام
بــدور التشــريع والتنظيــم ،بمــا ينتــج المزيــد مــن الشــفافية والمســؤولية واالســتدامة.

نعرف حوكمة القطاع الصحي؟
كيف ّ
يمكــن تعريــف حوكمــة القطــاع الصحــي بأنــه نظــام مــن السياســات واللوائــح والهيكلــة لغــرس
الســلوكيات المناســبة ،ومراقبــة األداء وتطويــر إدارة إجــراءات األعمــال وتحســين تحقيــق القيمــة الصحية
التــي يحصــل عليهــا األفــراد.

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘـﻜـﺎﻟﻴــﻒ
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العوائق التي يواجها نظام الحوكمة الحالي:
 تداخــل المســؤوليات الرقابيــة والتنظيميــة مــع المســؤوليات التنفيذيــة والتشــغيلية فــي تقديــمالخدمــة..
 ضعف هيكل الحوكمة نتيجة التدخل المباشر في تقديم خدمات الرعاية. ضعــف التنســيق بيــن القطاعــات الصحيــة فيمــا يخــص اإلشــراف والتنظيــم والرقابــة ممــا يــؤدي إلــىتفــاوت معاييــر الجــودة والســامة.

ما األهداف المرجوة من حوكمة القطاع الصحي؟
وما النتائج المتوخاة منه؟
 -1نقــل وزارة الصحــة مــن دورهــا الحالــي كمشــرع ،ومنظــم ،ومقــدم وممــول للخدمــات الصحيــة
ومانحــا للتراخيــص الصحيــة إلــى اقتصارهــا علــى دور أساســي كمشــرع ومنظــم ومراقــب للخدمــات
ً
الصحيــة.
 -٢تعزيــز الشــفافية فــي مراقبــة أداء المنشــآت الصحيــة مــن حيــث ســرعة وجــودة الوصــول للخدمــات
وضمــان تطويــر كفــاءة العامليــن والوصــول الــى المســائلة بنــا ًء علــى مخرجــات العمليــة العالجيــة
ممــا يســهم فــي اســتدامة وجــودة الخدمــات المقدمــة.

محاور برنامج الحوكمة
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 6مبادئ لتصميم حوكمة القطاع الصحي:
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ ا ﻛﺘﻔﺎء

اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻬﻢ
ﺣﻘﺎ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

وﺿﻮح ادوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ,واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻘﺪرات ,اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻣﺘﺜﺎل
واﺗﻔﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
ﻳﺘﺴﻢ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ إدارﺗﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ

اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

 -١الشمولية الوطنية
حوكمة النظام الصحي على مستوى القطاعات
 -٢المساءلة
وضــوح األدوار والمســؤوليات .والتخصيــص الفعــال للمــوارد والقــدرات .المراقبــة واإلمتثــال واإلتفــاذ علــى
مســتوى االقطاعــات
 -٣الموثوقية
يتسم صنع القرار على أساس البيانات بالشفافية والموضوعية ويمكن إدارته بالشكل الصحيح
 -٤الديناميكية
المرونة والقدرة على اإلستجابة بسرعة وفعالية لإلحتياجات والمتطلبات
 -٥التكامل والتعاون
تحفيز التعاون والمشاركةإدارته بالشكل الصحيح
 -٦الحد األدنى من اإلكتفاء
يركز التنظيم والتغيير على مايهم حقا والجوانب الواقعية والعملية
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نظرة عامة

برنامج مشاركة القطاع الخاص
تعتبــر المملكــة ســوقا جاذبــة للمســتثمرين لمــا تمتــاز بــه مــن االســتقرار األمنــي واالقتصــادي؛ ويشــكل
القطــاع الصحــي أحــد أبــرز المجــاالت الزاخــرة بالفــرص الواعــدة للقطــاع الخــاص .حيــث تؤهــل هــذه الشــراكة
لرســم مالمــح الــدور المســتقبلي للقطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الســعودي وتعزيــز قدراتــه مــن جهــة؛ وفــي
تحقيــق تنميــة واســتدامة فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة بنــاء علــى الخبــرات المتقدمــة التــي يحظــى
بهــا .وفــي هــذا اإلطــار يعمــل برنامــج مشــاركة القطــاع الخــاص علــى تعزيــز تحقيــق عــدد مــن مســتهدفات
برامــج مكتــب تحقيــق الرؤيــة ومنهــا :رفــع الطاقــة االســتيعابية والكفــاءة اإلنتاجيــة؛ ترشــيد اإلنفــاق المالــي
وتخفيــف العــبء علــى الموازنــة العامــة عبــر إدخــال أســاليب تمويــل جديــدة.

الفوائد المنتظرة من مشاركة القطاع الخاص:
 .1زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة تجعــل مــن الممكــن تحقيــق تــوازن وتقاســم
للمخاطــر والمســؤوليات بيــن الجهــات العامــة والخاصة.
 .٢تحسين الكفاءة العامة للنظام الصحي عن طريق توظيف آليات تمويل متنوعة ومبتكرة.
 .٣استخدام أساليب االدارة الحديثة وخبرات القطاع الخاص.
 .٤تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة لخدمات الرعاية الصحية.
 .٥زيادة امكانية نقل المعارف والخبرات العالمية في معظم مجاالت تقديم الرعاية الصحية.
 .٦اســتخدام نمــاذج مبتكــرة مصممــة بمــا يتناســب مــع واقــع وتطلعــات المواطنيــن ،وبمــا يضمــن الحماية
مــن االحتــكار وخلــق بيئــة تنافســية للشــركاء مــن القطــاع الخاص.
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ما هي المجاالت التي يستهدفها البرنامج لتحقيق الشراكة
مع القطاع الخاص؟

ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اوﻟﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﻣﺪ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻃﺐ اﺷﻌﺔ

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ) (PSPإﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻤﺎذج اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص )(PPP

المراحل التي يسير بها البرنامج:

اﻋﺪاد
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

2018 - 2017

2019

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
دراﺳﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﺔ ﻟﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
واﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ .وإﻋﺪاد
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻜﻞ
ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻨﻤﻮذج

2022 - 2019
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﺎذج ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

برنامج مشاركة القطاع الخاص

ماذا ستحقق شراكة القطاع الخاص في المجاالت التي تستهدفها المبادرة:

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اوﻟﻴﺔ
 ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ. زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔاوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ  ٣٫٥ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ.

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
 ﻣﺮﻛﺰة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة. ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮات ﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔاﻟﻤﺮﻛﺰة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻬﺪر اﻟﻤﺎﻟﻲ.
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎراتاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اوﻗﺎت.
 -إﻧﺸﺎء ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺘﺒﺮﻳﺔ.

إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ
 ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ا´ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎل ا´ﻧﺸﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ.

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰا´ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ رﻓﻊ ﻓﺮﺻﺔ إﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ ﻟµﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﻢ.
 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﺳﺮة ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻣﻦ  ٧٠٥إﻟﻰ .٣١١٥

1
2
3
4
5
6
7
8
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اﺷﻌﺔ
 ﺗﻘﻠﻴﻞ أوﻗﺎت اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ  ٥١ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺮﻧﻴﻦاﻟﻤﻐﻨﺎﻃﺴﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ إﻟﻰ ) ( ٧ -٣أﻳﺎم.
 زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
 ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﻨﺸﺄت وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. -اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺧﺎرج ﻧﻄﺎقاﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻊ رﻓﻊ ﻓﺮﺻﺔ إﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ ﻟµﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﻢ.
 ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ. -ﺗﻮﻓﻴﺮ  ٢٨٥وﺣﺪة رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻃﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻊ رﻓﻊ ﻓﺮﺻﺔإﻋﺎدة دﻣﺞ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ
وذوﻳﻬﻢ ﻟµﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﻢ.
 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﻓﻊاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ  ٢٣٥إﻟﻰ  ٣١٩٠ﺳﺮﻳﺮ.

برنامج مشاركة القطاع الخاص

برنامج الضمان الصحي
وشراء الخدمات الصحية

نظرة عامة

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية
يعمــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــن خــال هــذا البرنامــج علــى تصميــم وإدارة آليــات تمويــل للخدمــات الصحيــة
وهــو أحــد أذرعــة التحــول الصحــي فــي المملكــة .برنامــج الضمــان الصحــي ســيجعل المواطــن فــي مركــز
اإلهتمــام ،حيــث ســيمكنه مــن الحصــول علــى رعايــة صحيــة شــاملة مجانيــة ومســتدامة مبنيــة علــى
أســاس تحســين الجــودة والكفــاءة ،تضمــن تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا المواطــن بمســتوى عالــي
وفــي زمــن مقبــول.
يقــوم برنامــج الضمــان الصحــي علــى معاييــر دوليــة أخ ـذًا باإلعتبــار عــددا مــن تجــارب دول بــرزت بأنظمتهــا
الصحيــة كبريطانيــا ،وأمريــكا ،وهولنــدا ،والســويد ،وأســتراليا ،وغيرهــا مــن الــدول التــي أثبتــت نجاحــً فــي
النظــام الصحــي.

المنظم

المواطن

الخدمات
الحوافز

مقدم الخدمة

الممول

ما هي التحديات التي يعزم البرنامج حلها؟
 .1ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية.
 .2أوقات االنتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية.
 .3انخفاض اإلنتاجية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتفاوتها بين المناطق.
 .٤عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة.
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كيف يعمل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات؟
 .1شراء خدمات الرعاية الصحية.
 .2احتساب مخاطر التكلفة الصحية.
 .3المساهمة في تطوير شبكة مقدمي الرعاية الصحية.

التغطية الصحية:
برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة هــو برنامــج حكومــي شــامل يســعى إلــى ضمــان
تغطيــة جميــع الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجهــا المواطــن عــن طريــق نظــام التعرفــة للفــرد الــذي يقــوم
علــى تمويــل المخرجــات بــدال ً عــن تمويــل المدخــات ،وســيقوم البرنامــج حــال اكتمــال تأسيســه بشــراء
الخدمــات الصحيــة لجميــع المواطنيــن مــن مــزودي الخدمــات الصحيــة فــي المملكــة ودفــع التكاليــف
الماليــة نيابــة عــن المواطــن.

ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺮواﺗﺐ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

اﺟﻬﺰة

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 1

ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 2

ادوﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪرﻳﺠﻲ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮد

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻔﺮدة

ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ
رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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برنامج القوى العاملة

نظرة عامة

برنامج القوى العاملة
ّ
كممكــن لعمليــة التحــول فــي القطــاع الصحــي ،حيــث يهتــم بخلــق التــوازن
يعمــل برنامــج القــوى العاملــة
بيــن قــدارت وإمكانيــات قــوى العمــل فــي قطاعــات الصحــة كمــاُ وكيفــاُ  ،وفــي هــذا اإلطــار يعمــل البرنامــج
علــى بنــاء القــدرة واإلمكانيــة للقــوى العاملــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة بطريقــة فعالــة يمكــن االعتمــاد
عليهــا .وفيمــا تقــود عمليــة تحــول القطــاع الصحــي إلــى إطــار عمــل المجموعــات الصحيــة (التجمعــات)
كأحــد مخرجــات التحــول المؤسســي؛ فــإن هــذه التجمعــات التــي ســتقدم الخدمــات الصحيــة للســكان
المتواجديــن فــي منطقــة جغرافيــة معينــة ،ســتكون قــادرة علــى إجــراء قيــاس دقيــق لحجــم الحاجــة للقــوى
العاملــة والكفــاءة المطلوبــة بمــا يعالــج فجــوات قــوى العمــل الناتجــة عــن الفــارق بيــن العــرض والطلــب.

الهدف  :تحقيق التوازن بين القدرة االستيعابية والمهارات (الكم والكيف)

اﻟﻜﻢ

اﻟﻘﺪرة
اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة
ا ﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺟﻮدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
)ﻣﺒﺎدرة وزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(
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اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﻬﺎرﻳﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﺟﻪ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻜﻮادر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻜﻴﻒ

زﻳﺎدة ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻛﺨﻴﺎر
ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻔﻀﻞ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

برنامج القوى العاملة

تركيزنا الرئيسي على ترجمة هذه األهداف:
 تحســين الوصــول الــى الخدمــة ،مــن خــال توفيــر إمــدادات وطنيــة مناســبة موزعــة بطريقــة تتماشــىمــع االحتيــاج فــي جميــع أنحــاء المملكــة Access to Care
 تحســين جــودة الخدمــة المقدمــة ،مــن خــال بنــاء القــدرة االســتيعابية فــي جميــع التخصصــات بطريقــةتتماشــى مــع االحتيــاج فــي جميــع أنحــاء المملكــة Quality of Care
 -الفعالية المالية Effecient Cost

 -االهتمام بالرعاية األولية والوقاية قبل اللجوء للعالج

ما هي التحديات التي يعالجها البرنامج؟
 -1االعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل.
 -٢الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.
 -٣عــدم التخطيــط طويــل المــدى فيمــا يتعلــق بنوعيــة وعــدد العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ممــا يــؤدي
إلــى إنفــاق غيــر مجــدي علــى التدريــب والتعليــم.
 -٤مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

كيف يفيد تخطيط القوى العاملة القطاع الصحي؟
 أساســي فــي اتخــاذ قــر ا رت المــوارد البشــرية ،التــي تســاعد علــى ضمــان وجــود األشــخاص المناســبين فــيالوظائــف المناســبة بالتكلفة المناســبة.
 يســمح بتقديــر العــرض والطلــب المســتقبلي وفجــوة قــوى العمــل ،والتــي تشــير إلــى عــدد الموظفيــنمــن مختلــف مجموعــات الوظائــف.
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أبرز المشاريع التي يعمل عليها برنامج القوى العاملة:

حصر الموارد الصحية في
القطاع الصحي
إيجــاد منصــة تجمــع كافــة معلومــات المــوارد الصحيــة بشــكل ُيمكــن صاحــب
القــرار مــن اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية لتحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد الصحيــة،

1

حيــث تعمــل المنصــة االلكترونيــة علــى الحصــر الشــامل والدقيــق للمــوارد الصحيــة
(المرافــق الصحيــة  -اإلدارات واالقســام  -الخدمــات المقدمــة  -القــوى العاملــة -
المعــدات الطبيــة) فــي القطــاع الصحــي بكافــة عناصرهــا ودراســة خصائصهــا
وقدراتهــا اإلنتاجيــة.

2

تأسيس وتشغيل أكاديميات
الدراسات العليا لطب األسرة
يهــدف المشــروع إلــى التوســع فــي القبــول الســنوي لبرنامــج شــهادة االختصــاص
الســعودية فــي طــب األســرة وتأهيــل كــوادر ســعودية متميــزة فــي هــذا المجــال
مــن خــال تعزيــز العمليــة التدريبيــة لغــرض تحقيــق الهــدف االســتراتيجي لــوزارة
الصحــة ضمــن أهــداف رؤيــة المملكــة الراميــة إلــى توفيــر كــوادر ســعودية مؤهلــة
فــي عــدد مــن المجــاالت الصحيــة والعمــل علــى اســتيعاب حوالــي  % 11مــن مخرجــات
كليــات الطــب بالمملكــة والتــي تقــدر حاليــا بحوالــي  3111خريــج ســنويا فــي هــذا
البرنامــج.

مشروع البرنامج الوطني للتدريب وبناء
قدرات العاملين بالقطاع الصحي
هــذه المبــادرة تهــدف لزيــادة الطاقــة االســتيعابية الســنوية للقبــول فــي البرامــج
الصحيــة المختلفــة مــع المحافظــة وتحســين جــودة المخرجــات واالســتفادة

3

مــن الخبــرات العالميــة الرائــدة فــي هــذا المجــال علــى أن يتــم حصــر وتحديــد
االحتيــاج مــن البرامــج التدريبيــة المطلوبــة للمــوارد المتاحــة ،باإلضافــة الــى تطويــر
واســتحداث برامــج الدراســات العليــا المؤهلــة للتخصصــات الصحيــة األكثــر احتياجــا
وذلــك مــن خــال المراحــل الالحقــة للمشــروع.

4

تطوير وتأهيل ( )50خمسين
مستشفى تابعة لوزارة الصحة لتصبح
مستشفيات تعليمية
تهــدف هــذه المبــادرة للتوســع فــي تأهيــل كــوادر صحيــة ســعودية وتعزيــز العمليــة
التدريبيــة فــي عــدد مــن برامــج شــهادة االختصــاص الســعودية بهــدف زيــادة تأهيــل
اعــداد اكبــر مــن االستشــاريين فــي التخصصــات الصحيــة المختلفــة خــال فتــرة زمنيــة
اقصــر وزيــادة الطاقــة االســتيعابية للقبــول الســنوي لبرامــج الهيئــة مــع تحســين
جــودة المخرجــات.
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برنامج الصحة اإللكترونية

نظرة عامة

برنامج الصحة اإللكترونية
يعمــل برنامــج الصحــة اإللكترونيــة كممكــن ومســاند لمختلــف برامــج التحــول فــي القطــاع الصحــي ،حيــث
يركــز علــى تحســين كفــاءة وفعاليــة وأمــان قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خــال تقنيــة المعلومــات والتحــول
الرقمــي .ومــن خــال البرنامــج تعمــل وزارة الصحــة للوصــول إلــى مجتمــع يتمتــع بالصحــة المســتدامة
والممكنــة باألنظمــة الرقميــة عالميــة المســتوى .ولتحقيــق هــذه األهــداف فــإن البرنامــج يعمــل علــى
التمكيــن الرقمــي فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة بجــودة عالميــة آمنــة وفعالــة.
ويحــاول البرنامــج تخطــي عــدد مــن التحديــات للوصــول إلــى النتائــج المنتظــرة منــه؛ إذ تكمــن أبــرز هــذه
التحديــات فــي تكــرار الفحوصــات واإلجــراءات العالجيــة؛ ضعــف آليــات التنســيق وأدوات التكامــل بيــن مقدمــي
الرعايــة الصحيــة؛ االفتقــار ألدوات التبليــغ ومؤشــرات األداء؛ وغيــاب القيــاس للنتائــج النهائيــة.

كيف يصل البرنامج إلى تحقيق أهدافه؟
 إعداد إطار حوكمة للصحة اإللكترونية. إنشاء البنية التحتية الوطنية لتقنية المعلومات الصحية. تأسيس الشبكة السعودية للطب اإلتصالي. اســتخدام التقنيــات الرقميــة الحديثــة (الــذكاء اإلصطناعــي ،انترنــت األشــياء ،األجهــزة الذكيــة ،المنصــاتاإلجتماعيــة ،الحوســبة الســحابية... ،إلــخ) لالرتقــاء بالخدمــات الصحيــة.
 نشــر نظــم المعلومــات الوطنيــة الصحيــة فــي جميــع مستشــفيات وزارة الصحــة ومراكــز الرعايــة الصحيةوالمراكــز المتخصصة.
 وضع سياسات ومعايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات. نشر وتبادل البيانات والمعلومات الصحية اإللكترونية بين جميع مقدمي الخدمة. نشر األدوات الحديثة إلدارة المستشفيات (نظم إدارة الموارد المؤسسية ،حلول األعمال... ،إلخ). إنشاء خدمات البوابة الوطنية للصحة العامة. إعداد المرصد الصحي الوطني. تحقيق تواصل وتنسيق وتبادل معرفي فعال -قياس فعال لمؤشرات األداء الرئيسية.

51

برنامج الصحة اإللكترونية

 4محاور للصحة اإللكترونية:

 -١أﺗﻤﺘﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻔﻮﺗﺮة :
وﻳﺘﻀﻤﻦ:
 .١ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
 .٢ﻧﻈﺎم أرﺷﻔﺔ ﺻﻮر اﺷﻌﺔ .
 .٣ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ.
 .٤ﻧﻈﺎم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ وإدارة اﺳﺮة.
 .٥اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
 .٦اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
 .٧اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
 .٨اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺪﻋﻢ.

 -٢اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :
وﻳﺘﻀﻤﻦ:
 .١ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻋﻤﺎل واﺟﺮاءات اﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ.
 .٢اﺣﺼﺎءات اﻟﺼﺤﻴﺔ.
 .٣اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 .٤إدارة ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
 .٥اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 -٣اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺼﺤﻲ :
وﻳﺘﻀﻤﻦ:
 .١ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻮاﺑﺔ.
 .٢أﺗﻤﺘﺔ اﻋﻤﺎل ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.

 -٤ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ :
وﻳﺘﻀﻤﻦ :
 .١ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ.
 .٢ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻤﻬﺎرات.
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برنامج المشاركة المجتمعية

نظرة عامة

برنامج المشاركة المجتمعية
يعتبــر برنامــج المشــاركة المجتمعيــة فــي وزارة الصحــة األول مــن نوعــه علــى مســتوى األجهــزة الحكوميــة،
حيــث تأســس عــام  2017لينســجم مــع التوجهــات الحديثــة التــر ترســم العالقــة بيــن الجهــاز الحكومــي
والمجتمــع فــي ســبيل تحقيــق تطلعــات رؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي.
لقــد ســجلت التجــارب العالميــة مســاهمات كبيــرة مــن القطــاع الغيــر ربحــي فــي المجــال الصحــي ،ففــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وحدهــا تصــل أعــداد المستشــفيات غيــر الربحيــة إلــى  %60مــن إجمالــي عــدد
المستشــفيات األمريكيــة .وفــي المملكــة المتحــدة بلغــت العقــود الحكوميــة مــع القطــاع الخيــري
لتقديــم الخدمــة الصحيــة إلــى  %14مــن إجمالــي عقودهــا مــع القطــاع .وعربيــا بلغــت مســاهمة القطــاع عيــر
الربحــي فــي النفقــات الصحيــة بلبنــان إلــى .%10
ولهــذا يعمــل برنامــج المشــاركة االجتماعيــة مــن منطلــق أن التنميــة الصحيــة ال يمكــن أن تتحقــق بالجهــود
الحكوميــة فقــط ،بــل البــد مــن تضافــر الجهــود مــن كل أصحــاب العالقــة للمســاهمة فــي تحقيــق تنميــة
صحيــة وتلبيــة االحتياجــات المتناميــة والمتنوعــة للمجتمــع فــي المجــال الصحــي .فباإلضافــة إلــى الجهــد
الكبيــر الــذي تبذلــه الحكومــة فــي هــذا المجــال فــإن المجتمــع بــكل مكوناتــه وكياناتــه قــادر علــى أن
يكــون مســاهمًا فاعـاً ومؤثـرًا فــي الرقــي بالصحــة العامــة للمجتمــع ،إذا مــا وجــد البيئــة المناســبة لذلــك.

تجارب عالمية في مساهمة القطاع غير الربحي في المجال الصحي

ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ
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%60
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%10

ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﻴﺮي ﺗﺘﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

برنامج المشاركة المجتمعية

القطاع الصحي غير الربحي في المملكة

1

5
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22000

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻲ

ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ

وﻗﻒ ﺻﺤﻲ

ﻣﺘﻄﻮع رﺳﻤﻲ

فرص التغيير الحالية إلشراك القطاع غير الربحي في التنمية الصحية :
 -وعي أكثر بتحديات المجتمع

 -تقدير واضح للقطاع

 -رغبة متزايدة في المشاركة

 -التحول في النظام الصحي

 -حاجات صحية جاذبة

 -موارد فاعلة ومتنوعة

 -برامج تحول طموحة

 حلول ممكنة ومتنوعة -إمكانية التدخل المجتمعي

ما هي أهداف برنامج المشاركة المجتمعية؟
 .1زيادة دور القطاع غير الربحي في التنمية الصحية.
 .٢إشراك المجتمع بجميع مكوناته في تجاوز التحديات الصحية.
 .٣تفعيل دور أفراد المجتمع باألفكار والمبادرات الصحية.
 .٤صناعة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية بالسعودية.
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 4مبادرات لبرنامج المشاركة المجتمعية:

ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻄﺎء
اﻟﺨﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ

 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واوﻗﺎف ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ
 ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﺧﻴﺮي ﺻﺤﻲ -ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻄﻮع
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻴﻦ

 اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔاﻟﺘﻄﻮع اﻟﺼﺤﻲ
 -اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺼﺤﻲ

ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ا ﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ

 ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻫﻠﻴﺔوﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔاﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ

 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ
 ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲاﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ.

ماهي النتائج المتوقعة عن برنامج المشاركة المجتمعية

NGO

أوﻗﺎف ﺻﺤﻴﺔ
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ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ

ﺗﻄﻮع ﻃﺒﻲ ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث
ﻧﺸﻂ

ﺑﺮاﻣﺞ  CSRﺟﻤﻌﻴﺎت ﺧﻴﺮﻳﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ

برنامج المشاركة المجتمعية

إجمالي برامج التحول
الصحي
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المزيد من المبادرات
إن برامــج التحــول الصحــي التــي تــم تفصيلهــا ســابقا فــي هــذا الدليــل مــا هــي إال المبــادرات التــي تــم البــدء
بالعمــل بهــا وتحويلهــا إلــى برامــج إلخراجهــا إلــى النــور وفــق جداولهــا الزمنيــة المعــدة لهــا ،غيــر أنهــا ال تمثــل
كافــة مبــادرات التحــول الصحــي؛ فقــد تــم ترجمــة األهــداف االســتراتيجية األربعــة للتحــول الصحــي إلــى عــدد
مــن المبــادرات الصحيــة التــي تحقــق هــذه األهــداف ،وهــي إمــا مبــادرات محوريــة ،أو ذات مكاســب ســريعة،
أو تشــريعية ،أو مبــادرات مســتحدثة .إذ تــم بنــاء تصميــم المبــادرات وفــق دراســة تحليليــة لمتطلبــات كل
هــدف اســتراتيجي و اســتعراض ألفضــل الممارســات الدوليــة واختيــار مــا يناســب الســياق الصحــي فــي
المملكــة .وفيمــا يلــي اســتعراض موجــز لتلــك المبــادرات.

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اول

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

وصــف الهــدف :هــو تســهيل الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الوقــت
والمــكان المناســبين  ،وذلــك مــن خــال أربعــة عناصــر هــي :التوســع فــي الطاقــة االســتيعابية اإلجماليــة
(أســرة المستشــفيات والطواقــم الطبيــة) ،والتوزيــع الجغرافــي المناســب (المســافة مــن أحــد مقدمــي
الرعايــة الصحيــة) ،والوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى الخدمــات ذات الصلــة ،والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف
الرعايــة الصحيــة لألفــراد.
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إجمالي برامج التحول الصحي

أ .قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي األول:
جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

استراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

 نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة منــذدخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــال  4ســاعات

الركيزة االستراتيجية

 تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمة الصحية -االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحة

وصف ملخص للمبادرة

النهــوض بقيمــة بعــض المهــن الصحيــة التــي يركــز عليهــا القطــاع الصحــي
بمــا يخــدم الرؤيــة وذلــك مــن خــال مشــروع وطنــي ممنهــج يعتمــد علــى
إشــراك المجتمــع لزيــادة الجاذبيــة لهــذه المهــن الصحيــة

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

اسم المبادرة

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

 نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة منــذدخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــال  4ســاعات
 نســبة طلبــات اإلحالــة االستشــارية التــي تــم معاينــة المريــض فيهــا مــن قبــلاالستشــاري المتخصــص خــال اربــع أســابيع مــن الطلب
تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي المطلوب
زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمة الصحية
خدمات صحية في متناول الجميع
االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحة

الركيزة االستراتيجية

-

وصف ملخص للمبادرة

تطويــر الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي أنحــاء المملكــة بتوفيــر مرافــق أفضــل،
وتمكينهــا مــن خــال نمــاذج قــوى عاملــة أفضــل ،واســتخدام البيانــات
والتقنيــة وتغطيــة شــاملة ومتكاملــة بالخدمــات الصحيــة والوصــول الــى
جميــع المناطــق النائيــة والطرفيــة (العيــادات المتنقلــة).

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة طلبــات اإلحالــة االستشــارية التــي تــم معاينــة المريــض فيهــا مــن قبــل
االستشــاري المتخصــص خــال اربــع أســابيع مــن الطلــب

الركيزة االستراتيجية

تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي المطلوب

وصف ملخص للمبادرة

إدارة حركــة اإلحــاالت الطبيــة لــكل المرضــى المحوليــن بيــن المنشــآت الصحية
داخــل وخــارج المملكــة بيــن جميــع مســتويات تقديــم الخدمــة الطبيــة عبــر
إجــراءات عمــل موحــدة ونظــام إلكترونــي موحــد لإلحــاالت الطبيــة

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

اسم المبادرة

تحســين الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة الحكوميــة القائمــة والتخطيــط
المتكامــل للطاقــة االســتيعابية الالزمــة

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة واتخــاذ
القــرار الطبــي لهــم فــي أقــل مــن  4ســاعات

الركيزة االستراتيجية

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة

وصف ملخص للمبادرة

تصميــم نظــام يضمــن للمريــض الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة فيمــا
يخــص  Cardiac/Traumaعلــى مســتوى المملكــة

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة منــذ
دخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــال  4ســاعات

الركيزة االستراتيجية

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة

وصف ملخص للمبادرة

الرفــع مــن القــدرة التقنيــة التشــغيلية الميدانيــة للهــال األحمر ورفــع الجاهزية
عــن طريــق التكامــل والتنســيق بيــن الهــال األحمــر والقطاعــات الصحيــة مــن
خــال ربــط األنظمــة التقنيــة بيــن الهيئــة وتلــك القطاعــات

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

اسم المبادرة

رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة منــذ
دخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــال  4ســاعات

الركيزة االستراتيجية

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة

وصف ملخص للمبادرة

الرفــع مــن درجــة التأهــب للحــاالت الطارئــة عــن طريــق زيــادة الفــرق اإلســعافية
وعــدد المراكــز االســعافية للمقاربــة للمعاييــر االقليميــة والعالميــة بالنســبة
الــى زمــن االســتجابة

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

وصــف الهــدف :يركــز هــذا الهــدف علــى تحســين جــودة وكفــاءة الرعايــة الصحيــة ونتائجهــا ،وذلــك بدعــم
اســتجابة النظــام الصحــي لالحتياجــات والتوقعــات الصحيــة للمجتمــع الســعودي ،وتعزيــز التغطيــة الصحيــة
اآلمنــة ذات الفعاليــة المبرهنــة مــع ضمــان االســتدامة الماليــة.

أ .قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الثاني:

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

62

نموذج الرعاية الصحية الحديث
 نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــرالســكر التراكمــي
 نســبة رضــا المســتفيدين لتجربــة الخدمــات الصحيــة خــال التنويــم فــيالمستشــفيات
السالمة في المرافق الصحية
زيادة الفعالية االكلينيكية (الطبية)
تحسين تجربة المرضى
تحسين االستدامة والشفافية المالية

الركيزة االستراتيجية

-

نوع المبادرة

محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

تهيئــة وتجهيــز مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة لمطابقــة المعاييــر الوطنيــة
للجــودة وســامة المرضــى CBAHI

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

الركيزة االستراتيجية

السالمة في المرافق الصحية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

جدول محفظة المبادرات

63

اسم المبادرة

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

السالمة في المرافق الصحية
زيادة الفعالية االكلينيكية (الطبية)
تحسين تجربة المرضى
تحسين االستدامة والشفافية المالية

الركيزة االستراتيجية

-

نوع المبادرة

مبادرة محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

السالمة في المرافق الصحية
زيادة الفعالية االكلينيكية (الطبية)
تحسين تجربة المرضى
تحسين االستدامة والشفافية المالية

الركيزة االستراتيجية

-

نوع المبادرة

مبادرة محورية

جدول محفظة المبادرات

64

اسم المبادرة

الصحة االلكترونية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

المركــز الوطنــي للمعلومــات الصحيــة  -مبــادرات الصحــة االلكترونيــة
الوطنيــة األفقيــة

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة محورية

جدول محفظة المبادرات

65

اسم المبادرة

حوكمة القطاع الصحي

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

66

اسم المبادرة

ضمان توفير معايير السالمة االساسية في المرافق الصحية وإجراء االصالحات
الطارئة

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

الركيزة االستراتيجية

السالمة في المرافق الصحية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

اسم المبادرة

عطاء تدقيق طلبات القطاع الخاص

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

إنشاء النظام االلكتروني الموحد

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسم المبادرة

المشاركة المجتمعية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

جدول محفظة المبادرات
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إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

68

اسم المبادرة

إنشاء مركز حالل

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

جدول محفظة المبادرات

الجهة المالكة للمبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسم المبادرة

إنشاء نظام التتبع اإللكتروني ()Track and Trace

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

69

اسم المبادرة

برنامج تنشيط برامج التبرع باألعضاء في العنايات المركزة بالمستشفيات
المتبرعة باألعضاء

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر
التراكمــي

الركيزة االستراتيجية

زيادة الفعالية االكلينيكية (الطبية)

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

جدول محفظة المبادرات

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

اسم المبادرة

البرنامج الوطني لتقييم المستشفيات العاملة ببرنامج التبرع باألعضاء
وزراعتها

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر
التراكمــي

الركيزة االستراتيجية

السالمة في المرافق الصحية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

الحملة الوطنية التوعوية ببرامج زراعة األعضاء والتبرع بها

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر
التراكمــي

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

اسم المبادرة

المختبر التفاعلي

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر
التراكمــي

الركيزة االستراتيجية

السالمة في المرافق الصحية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

التحول التشغيلي

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

تحسين االستدامة والشفافية المالية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

اسم المبادرة

الرفع من مهارات مقدمي الخدمة االسعافية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر
التراكمــي

الركيزة االستراتيجية

زيادة الفعالية االكلينيكية (الطبية)

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

هيئة الهالل األحمر السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

مبادرات تطبيق استراتيجية الرعاية الصحية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

الركيزة االستراتيجية

السالمة في المرافق الصحية

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
)ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة ازﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ(

وصــف الهــدف :يشــمل هــذا الهــدف عنصريــن :أ .الصحــة الوقائيــة العامــة (مثــل الوعــي والتطعيــم) للحــد مــن
التعــرض .ب .التعامــل مــع األزمــات الصحيــة لألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة (بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع
األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة).

أ .قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الثالث:

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

برامج التوعية التفاعلية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

الركيزة االستراتيجية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية

وصف ملخص للمبادرة

حمــات توعويــة متخصصــة ُمعتمــدة علــى احتيــاج ومســتوى وعــي فئــات
محــددة مــن المجتمــع .إضافــة إلــى برامــج للتعريــف بــدور وأنظمــة الهيئــة
العامــة للغــذاء والــدواء المرتبطــة بالمســتهلك.

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

السجالت الوطنية الصحية األفقية

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

الركيزة االستراتيجية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية

وصف ملخص للمبادرة

هــي ســجالت صحيــة تقــوم بجمــع البيانــات التفصيليــة المــراض واإلجــراءات
واألســاليب المتبعــة فــي عــاج هــذه االمــراض والحــاالت وذلــك مــن خــال تحديــد
مجموعــة مــن البيانــات الرئيســية لهــذه االمــراض وجمعهــا علــى المســتوى
الوطنــي مــن كافــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة ممــا يســهم فــي رفــع كفــاة
الممارســة االكلينيكيــة وفعاليــة العــاج المتبــع والتطويــر المســتمر الداء
الطبــي بشــكل عــام وكذلــك فهــم اكثــر لطبيعــة هــذي االمــراض واالجــراءات
للحــد مــن تزايــد عــدد االصابــات بهــا والتكاليــف التــي يتكبدهــا النظــام
الصحــي وهــي علــى النحــو التالــي:
السجل الوطني لالضطرابات النمو
السجل الوطني لالمراض القلب
السجل الوطني لإلعاقة السمعية
السجل الوطني للحوادث واإلصابات الغير المرورية
السجل الوطني لحاالت اإلنتحار ومحاولة اإلنتحار
السجل الوطني لإلعاقة
السجل الوطني لتسجيل أسباب الوفيات
السجل الوطني لألمراض المزمنة
السجل الوطني للتشوهات الخلقية
السجل الوطني االمراض االستقالبية عند االطفال

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها
 نسبة األمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة. نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية. نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية -خفض معدل اإلصابات باألمراض المعدية.

الركيزة االستراتيجية

 خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث الصحيةتهــدف المبــادرة لتفعيــل مهــام المركــز و االســهام فــي الحــد مــن االمــراض المعدية
وغيــر المعديــة والعمــل علــى رصدهــا ومتابعتهــا ودرء انتشــارها وكذلــك تعزيــز
الصحــة ،و إجــراء البحــوث والدراســات فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض المعديــة
والغيــر معديــة ومكافحتهــا
تشمل  12برنامج أبرزها:

وصف ملخص للمبادرة

 .1برنامــج التحكــم باألمــراض المعديــة :مثــل (الــدرن ،اإليــدز  ،إلتهابــات الكبــد
الحميــات النزفيــة)
الفيروســية ،اإلنفلونــزا ،األمــراض المســتجدة مثــل الكورونــا ،
ّ
 .2برنامج األمراض المشتركة ونواقل المرض:مثل (:الضنك ،المالريا ،السعار)
 .3برنامج التحكم باألمراض غير المعدية
 .4برنامج التحكم باألمراض المرتبطة بالبيئة
 .5برنامج التحكم بمرض السرطان  :سرطان الثدي و القولون

نوع المبادرة

مبادرة محورية

اسم المبادرة

برنامج حصن

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة األمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة

الركيزة االستراتيجية

خفض معدل اإلصابات باألمراض المعدية.
تهــدف هــذه المبــادرة الــى االرتقــاء بمخرجــات الصحــة العامــة ،وتوفيــر قاعــدة
البيانــات الســليمة والمتكاملــة التــي ستســاعد علــى اتخــاد اإلجــراءات الوقائيــة

وصف ملخص للمبادرة

لمنــع انتشــار األمــراض واألوبئــة ،إضافــة إلــى تحقيــق التكامــل مــع النظــم الصحيــة
والتحــول اإللكترونــي فــي جميــع المنشــآت التابعــة لــوزارة الصحــة؛ مــن خــال
تصميــم تطبيــق للهواتــف المحمولــة لمدخلــي بيانــات الصحــة العامــة وربطــه مــع
مركــز المعلومــات الوطنــي لتكامــل وأتمتــه النظــم الصحيــة فــي المملكــة

75

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

مركز فحص بقايا المبيدات

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

الركيزة االستراتيجية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية

وصف ملخص للمبادرة

إنشــاء وتجهيــز و تشــغيل مختبــرات لفحــص بقايــا المبيــدات فــي الخضــروات
والفواكــه.

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواء

اسم المبادرة

مركز األبحاث الصحي

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

الركيزة االستراتيجية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية
انشــاء مركــز البحــوث الصحيــة لتطويــر السياســات الصحيــة وتحســين مســتوى
الصحــة العامــة والخدمــات الصحيــة بنــاءًا علــى توصيــات البحــوث العلميــة ،وذلــك
عــن طريــق إدارة المركــز لنظــام وانشــطة البحــوث الصحيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد

وصف ملخص للمبادرة

وتحديــث أولويــات البحــوث الصحيــة بشــكل دوري لتوجيــه نفقــات البحــوث الصحيــة،
وتعزيــز تطبيــق االنظمــة واللوائــح لحمايــة مصالــح االفــراد والمجتمــع فــي مجــال
البحــوث الصحيــة ،والتشــجيع علــى االبتــكار واالبــداع فــي البحــوث ،والمســاهمة
فــي تبــادل ونشــر المعرفــة واالســتفادة مــن مخرجــات البحــوث الممولــة لتطويــر
السياســات واالســتراتيجيات الصحيــة.
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جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

السجل الوطني للفشل العضوي

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

الركيزة االستراتيجية

خفــض معــدل انتشــار عوامــل خطــورة اإلصابــة باألمــراض الغيــر
معديــة

وصف ملخص للمبادرة

تضمــن مهــام المركــز تســجيل مرضــى الفشــل العضــوي و
زارعــي األعضــاء ،والمتبرعيــن باألعضــاء ومتابعتهــم و وضــع
اإلجــراءات الالزمــة لذلــك وبتطبيــق هــذه المبــادرة ســيكون هنــاك
نظــام إلكترونــي يســمح بتســجيل كافــة مرضــى الفشــل
العضــوي للقطاعــات الصحيــة وحفــظ تلــك البيانــات وتحليلهــا في
المركــز الســعودي لزراعــة األعضــاء .كمــا يمكــن مــن خــال هــذا
الســجل التعــرف علــى حجــم مشــكلة الفشــل العضــوي (أعــداد
المرضــى الجــدد) ونتائــج عمليــات زراعــة االعضــاء وتقييــم الجــودة
واالداء للمرضــى المتبرعيــن والزارعيــن.

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

المجلس الصحي السعودي

إجمالي برامج التحول الصحي

اﻟﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺮاﺑﻊ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

وصــف الهــدف :تنعكــس الســامة المروريــة فــي الجوانــب األربعــة التاليــة مرتبــة بحســب حجــم الضــرر:
الوفيــات ،اإلصابــات ،الحــوادث ،وانتشــار المخالفــات الخطيــرة.

أ .قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الرابع:

جدول محفظة المبادرات
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اسم المبادرة

تطويــر األنظمــة واللوائــح المروريــة لجعــل العقوبــات أكثــر فاعليــة
فــي االلتــزام بالنظــام

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

 عدد المخالفات المرورية لكل  100,000نسمة -نسبة المخالفات الخطيرة من اجمالي المخالفات المرورية

الركيزة االستراتيجية

ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالسالمة المرورية

وصف ملخص للمبادرة

 إعطــاء الصالحيــة لــوزارة الداخليــة لمراجعــة قائمــة المخالفــاتالحاليــة الخاصــة بــوزارة النقــل وتعديلهــا مــع تطويــر اليــة التنفيــذ
 زيــادة القيمــة الماديــة للمخالفــات الخطيــرة التــي تؤثــر علــىالســامة المروريــة
 تعديل النظام لفرض عقوبات غير مادية تبنــي برامــج تواصــل إعالمــي أكثــر فاعليــة لإلبــاغ عــن التغييــراتعلــى النظــام

نوع المبادرة

مبادرة تشريعية ،ذات مكاسب سريعة

الجهة المالكة للمبادرة

وزارة الداخلية  /إدارة المرور

إجمالي برامج التحول الصحي

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة

مبادرة سالمة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير

مؤشر الهدف االستراتيجي
المتأثر بالمبادرة

عدد وفيات الحوادث المرورية لكل  100,000نسمة

الركيزة االستراتيجية

تعزيز بنية تحتية مثلى للطرق

وصف ملخص للمبادرة

79

 إنشــاء وتشــغيل مركــز ســامة الطــرق بمــا فيــه مــن حوكمــةوآليــة العمــل وكل مــا يلحقــه مــن أجهــزة وأدوات وقوالــب ونظــم
 إعــداد وتنفيــذ نظــام بيانــات ســامة الطــرق مــع إدارة البيانــاتوالحوكمــة والتحليــل وأدوات إعــداد التقاريــر وتحديــد آليــة جمــع
البيانــات ذات الصلــة ومتطلبــات الممارســات اإلداريــة

نوع المبادرة

مبادرة غير محورية

الجهة المالكة للمبادرة

وزارة النقل

إجمالي برامج التحول الصحي

مجتمع حيوي بيئته عامرة
تأتــي ســعادة المواطنيــن والمقيميــن علــى رأس أولوياتنــا ،وســعادتهم ال تتــم
دون اكتمــال صحتهــم البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة ،وهنــا تكمــن أهميــة
صحــي ،ومحيــط يتيــح
رؤيتنــا فــي بنــاء مجتمــع ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة ّ
العيــش فــي بيئــة إيجابيــة وجاذبــة.
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