
بمناسبة توقيع عقود مشاريع الخير الصحية
بقيمة اجمالية تزيد عن )4( مليار ريال

بدعمكم ورعايتكم تتواصل مسيرة 
النماء الصحي لخدمة المواطنين 

الكرام

م�رشوع اإن�شاء امل�شت�شفى التخ�ش�شي �شعة ) 500 ( 

�رشير يف جازان

م�رشوع اإن�شاء الربج الطبي للولدة والأطفال 

�شعة ) 400 ( �رشير بجدة

م�رشوع اإن�شاء الربج الطبي للولدة والأطفال 

�شعة ) 400 ( �رشير بجدة

م�رشوع اإن�شاء الربج الطبي للولدة والأطفال 

�شعة ) 400 ( �رشير بجدة

املستشفى التخصيص سعة )500( مستشفى )200( رسير

بجازان
مرشوع مدينتي امللك فيصل الطبية 

لخدمة مناطق اململكة الجنوبية ومدينة 
االمري محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة 

مناطق اململكة الشمالية

املراكز الصحية يف مختلف أنحاء اململكة

مرشوع إنشاء الربج الطبي للوالدة 
واالطفال سعة )400( رسير بجدة

مركز رعاية صحة أولية

أوالً : عقود املستشفيات واألبراج الطبية وتشمل:
1- إنشاء مستشفى تخصيص سعة )500( رسير بجازان.

2- إنشاء الربج الطبي للوالدة واألطفال سعة )400( رسير 
بمحافظة جدة.

3- إنشاء مستشفى امليقات باملدينة املنورة سعة)200( رسير.

4- إنشاء مستشفي الجموم بمكة املكرمة سعة )100( رسير.
5- إنشاء مستشفى رجال أملع بمنطقة عسري مع السكن 

سعة )200(رسير.
6- إنشاء مستشفي خميس مشيط بمنطقة عسري مع السكن 

سعة )300(رسير.
بمنطقة  الدرب بسعة )200( رسير  انشاء مستشفى   -7

جازان.
 

ثانياً: عقود املدن الطبية:
1- تنفيذ املرحلة االوىل ملدينة االمري محمد بن عبدالعزيز الطبية 

لخدمة املناطق الشمالية.

2-اإلرشاف عىل مرشوع إنشاء 
الطبية  فيصل  امللك  مدينة 

لخدمة املناطق الجنوبية.
3- اإلرشاف عىل مرشوع إنشاء مدينة 

األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية 
لخدمة املناطق الشمالية.

امللك  ملدينة  املشاريع  إدارة  خدمات   -4
فيصل الطبية لخدمة املناطق الجنوبية 

ومدينة األمري محمد بن عبدالعزيز لخدمة 
املناطق الشمالية.

 
ثالثاً: عقود األعمال اإلضافية ملراكز الرعاية 

الصحية األولية.
اعمال اضافية ملرشوع انشاء وتجهيز عدد )440( مركزاً 

صحياً بمختلف مناطق اململكة.



سعيًا لضمان سالمة 
المرضى..

تطبيق برامج جديدة لنشر 
ثقافة الجودة بين العاملين

ص)7-4( رسالة العدد     

ص)48( اخبار وتقارير     

ص)120( تقرير      

تحديات وإنجازات

الخدمات الصحية في الحج.. 
ملحمة "طب الحشود" إنجاز 

أبهر العالم

أول مجلة طبية سعودية تصدر بترخيص من وزارة الثقافة واإلعالم   -   اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات والتوعية الصحية

هيـئـة اإلشـراف
خ�����ش��ي��م م��ح��م��د  د. 
ال��غ�����ام��دي ع��ق��ي��ل  د. 
م��ي���م���ش زي����اد  د. 
ال�رب�ي�ع�ان خ���ال��د  د. 
د. س�ل�ي��م�ان ال�ش��ه����ري
د.م�ش�����اري ال�دخ��ي��ل

رئيـس التـحـريـر
م��رغ��ان��ي خ�����ال�����د  د. 

مـدراء التحـرير
أ. م�س�اع��د ب�ن ج����دي�د
د. عبدال�رحمن ال�ق�ح�ط�ان�ي
ص. أم�����ل أب��وال��ج��داي��ل

تصميم واخـراج
محمد ابراهيم االم�ام

للتواصل
سكرتارية ال�م�ج�ل�ة الط�ب�ية

مبنى وزارة الصحة
الربج الثاني - الطابق الخامس

هاتف: 2125555 -01
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 800  249  4444
مركز معلومات االعالم والتوعية الصحية

012124224
حلقوق وعالقات املرضى:



افتتاحية العدد

الشعور بالفخر بهذا الوطن، واالعتزاز بهذه الباد الطاهرة، 

نعمة من العىل القدير، منحها للمواطنني واملقيمني والزوار 

م�ن الحجاج واملعتمرين.. وهو ش�عور يثّبت بداخلك األمن 

واالطمئنان والسكينة. وكم بلد عىل وجه االرض ينعم بذلك، 

وكم من البرش يف العالم يعيشون يف رغد الطمأنينة واألمان 

مثلما نشعر بذلك يف مملكتنا؟

إن كلمتي هذه صادرة من قلب أحب باده اىل حد العش�ق، 

إىل قل�وب عام�رة بحب هذا البلد ايضاً.. فكلنا نحب وطنن�ا عىل قلب رجل واحد، وهذا 

يكفى للتفاؤل بمستقبل بادنا الغالية يف ظل القيادة الحكيمة واالنسانية، ولكن هناك 

اسباب عديدة لتدعيم هذا الحب باإلنتماء والوالء، وذلك من خال رؤية حجم اإلنجازات 

التي تتحقق كل يوم عىل ارض وطننا، وأنه من الصعب ان لم يكن من املس�تحيل عدم 

اإلعرتاف بذلك، حيث تشهد كل بقعة من بادنا حركة بناء وتعمري وتحديث وتطوير يف 

كل القطاعات من تعليم وصحة وصناعة وتجارة وخدمات اساسية.. وغريهم. 

وإذا تطرقنا إىل اإلنجازات التي تحققت يف املجال الصحي خال الثاث سنوات املاضية 

تحديدا، فقد كانت أوال نتيجة لتوجيه والة األمر والدعم الكبري الذي حظيت به الوزارة، 

وايض�ا ترجمة لجهد جميع مس�ؤويل ال�وزارة والعاملني فيها وعمله�م بروح الفريق 

الواحد وبمستوى كبري من اإلحساس باملسؤولية، ولهذا جاءت االنجازات كبرية وعديدة 

رغ�م الفرتة الزمني�ة القليلة ولكن ألن ال�وزارة وجميع العامل�ني فيها يضعون نصب 

أعينهم رضورة تقديم الخدمة الطبية للمواطن بأعىل مستويات الجودة الشاملة، ولذلك 

كان�ت التحدي�ات، رغم تراكمها، أم�راً ليس صعبا ملواجهته، خاص�ة وان معاىل وزير 

الصح�ة، وهو رج�ل عالم يف تخصصه، ومارس العمل اإلداري القيادي لس�نوات، عىل 

قناعة بأهمية التخطيط العلمي الس�ليم ملواجهة أي تحد او مش�كلة، ومن هنا وضعت 

اس�رتاتيجية الوزارة للرعاية الصحية للعرش س�نوات القادم�ة ) 1430- 1434ه�( 

والت�ي بدأت ان تؤتى ثمارها خال الثاث س�نوات املاضي�ة كانت تحديات مثل  أزمة 

ال�رر، واألخط�اء الطبية، وقدم البنية التحتية، وقلة املس�تودعات، وطرق نقل الدواء 

الغري آمنه وقلة برامج القياس واملراقبة، من الصعوبة إيجاد حلول لها يف سنوات قليلة 

ولكن عندما تمت دراس�تها ووضع الربامج الخاصة بها كان من السهل مواجهتها من 

خال مرشوع وطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة.

واذا تأملن�ا الص�ورة الكاملة لحجم االنجازات التي تحقق�ت يف هذه الفرتة وتضمنتها 

أبواب هذا العدد من "املجلة الطبية" س�وف نش�عر جميعا بالفخر واإلعتزاز، وبقيمة 

ال�والء واالنتم�اء لهذا الوطن الغايل، ولهذا ال يس�عنا إال أن نرفع أس�مى آيات الش�كر 

والعرف�ان ملقام خ�ادم الحرمني الرشيف�ني وويل عهده األمني ملا تلق�اه وزارة الصحة 

من دعم كريم ِمن اجل رفعة وتقدم بادنا، وتوفري حياة إنس�انية كريمة لكل مواطني 

ومقيم�ي وزوار اطه�ر بق�اع االرض م�ن خال تقديم ارقى مس�توى م�ن الخدمات 

الصحية.

ص)68( تقرير    

وزارة الصحة..
واستراتيجية الـ10 سنوات 

لتطوير الخدمات الصحية فى 
المملكة

اإلصدار الثاني - العدد الرابع )السنة السابعة والثالثون( 1434هـ - 2013م 

ص)66( تقرير    

مركز معلومات 
اإلعالم والتوعية 

الصحية جهة 
التواصل المباشرة 

مع جميع فئات 
المجتمع..

رئيس التحرير
 د. خالد مرغالني

املرشف العام عىل االعام الصحي والعاقات العامة

مدن طبية
 ومستشفيات تخصصية  ص)77(



بقلم الدكتور:
 عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة

وزير ال�صحة

الش�ك أن خ�ادم الحرمني الرشيف�ني امللك عبد الل�ه بن عبد 
العزيز –حفظه الل�ه- يضع صحة املواط�ن ضمن أولوياته 
الشخصية، وقد عرب عن ذلك يف كثري من كلماته الشهرية والتي 
نتخذها نرباسا يف عملنا بوزارة الصحة ومنها )ال يشء يغىل عىل 
الصحة( و)كل يشء يخدم صح�ة املواطن أنا معه عىل طول 
الخط(. ولهذا يحظي القطاع الصحي يف عهده الزاهر بعناية 
فائقة ، وذلك انطاقا من رؤيته العميق�ة – راعاه الله- بان 
الرعاية الصحية جزء ال يتجزأ من خطط التنمية الشاملة التي 
تشهدها الدولة السعودية يف هذه املرحلة الحيوية والتاريخية 

يف مسريتها .

تحديــات
وإنـجــــازات
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وانطاقا من عناية املقام السامي الكريم جعلت 
الوزارة املري�ض وكل مواطن يحتاج إىل رعاية 
صحية ، وقائية أو عاجية ، هو الهدف األسايس 
ومحور اإلرتكاز يف اسرتاتيجية الوزارة للخدمات 
الصحي�ة للعرش س�نوات القادم�ة. حيث توىل 
الوزارة املريض جل اهتمامها وسعت إىل زرع 
ثقافة احرتام املريض وكس�ب رضاه وإرس�اء 
هذه املفاهيم لدى العاملني، وىف هذا اإلطار تبنت 

ش�عار "املريض أوال" وأنش�أت إدارة مختصة لتحقيق هذا 
الهدف بمسمى اإلدارة العامة لعاقات وحقوق املرىض، ساهمت 
حتى االن يف تفعي�ل العديد من األعم�ال ذات العاقة بتوفري 
وتس�هيل حصول املريض عىل أرقى مس�توى م�ن الخدمات 

الصحية.

وقبل الحديث عن اسرتاتيجيه الوزارة للسنوات العرش القادمة 
وعن املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة، فانه 
من املهم أن نس�تعرض بعض الحقائ�ق والوقائع يف القطاع 
الصحي ، وهى حقيقة تحديات تواجه الوزارة، وكان البد من 
رصدها ودراس�تها ووضع الخطط الازمة ملواجهتها.. حيث 
انه من املعروف للمختصني يف هذا القطاع أن تقديم الخدمة 
الطبية ذات الجودة العالية أصبح هاجس جميع دول العالم، 
وذلك راجع إىل جملة من التحديات ويأتي عىل رأسها ارتفاع 
تكلفة الخدمة الطبية بصوره تصاعدية بسبب ارتفاع تكاليف 
األجهزة الطبية وتسارع االخرتاعات وتقدم مهنة الطب عموماً 
وزي�ادة النجاح يف التدخات الجراحي�ة لألمراض األمر الذي 

الزمه زي�ادة يف تكلفة جميع عن�ارص الخدمة 
، وقد واكب ذلك ارتف�اع تكلفة األدوية وتزايد 
رسعة اكتشافها واس�تخدامها األمر الذي أدى 
إىل رضورة أن تكون هناك نظرة شاملة لتطوير 
الخدمات الصحية حالياً ومستقباً يف ظل ارتفاع 

هذه التكاليف. 

ويأت�ي كذلك عىل رأس ه�ذه التحديات التغري 
الحاصل يف املراض�ة حول العال�م عموماً ويف 
اململكة ع�ىل وجه الخصوص حيث أنه م�ن املاحظ أن هناك 
تراجعاً كب�رياً يف األمراض املعدي�ة مثل الدرن والبلهارس�يا 
وغريها، م�ع تزايد واض�ح لألمراض غري املعدي�ة )األمراض 
املزمنة( مثل السكر والضغط وزيادة الوزن والجلطات القلبية 
والدماغية ، األمر الذي أدى إىل زيادة الطلب عىل الخدمة عموماً. 

 وتوضح الدراسات الحديثة عن اململكة أن نسبة مرض السكر 
مثاً ترتاوح ب�ني 17 - 25% من الس�كان األمر الذي تضعه 
الوزارة نصب أعينها لإلستعداد لجميع هذه األمراض املزمنة 
حالياً ومس�تقباً، إضافة إىل زيادة نس�بة التدخني وحوادث 
السيارات وغريها مما يزيد الضغط عىل الخدمات الطبية. ويأتي 
بعد ذلك التحدي املتمثل يف الزيادة السكانية يف اململكة والتي 
من املتوقع أن يصبح عدد الس�كان فيها حوايل 35 مليون يف 
عام 1440ه� يف حال استمر معدل النمو الحايل وهو %3.19 
كما أن نسبة من تجاوزوا الستني عاماً سيتضاعف خال نفس 
الف�رتة ليصل إىل أكثر م�ن مليونني فرد . وكل ذلك س�يضع 
ضغطاً ع�ىل خدمات مراك�ز القل�ب واألورام ومراكز العلوم 

رسالة العدد
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العصبي�ة األمر الذي أخذت�ه الوزارة أيضا يف حس�بانها وثم 
التخطيط له بش�كل كامل بحيث أصبح لدى ال�وزارة رؤية 
شاملة إلنتش�ار مراكز القلب واألورام والعلوم العصبية عىل 
مدار العرش س�نوات القادمة. ثم يأتي أتس�اع رقعة اململكة 
وتباعد أطرافها كأكرب التحديات عموماً ، يف ظل حرص القيادة 
الرشيدة وتوجهاتها بعدالة توزيع الخدمات الصحية بني أبناء 
اململكة وسهولة الحصول عليها بأرقى مستوى من الجودة ، 
ولهذا ما خططت له الوزارة لضمان إنتشار الرعاية الصحية 
األولية بصورة أفقية يف جميع قرى وهجر اململكة مع ضمان 
نقل املريض إىل املستوى األعىل من الخدمات الطبية بطريقة 
آمنة ورسيعة وميرة بواسطة أسطول متكامل من سيارات 
اإلس�عاف عىل مس�توى عايل من التجهيز بالكوادر البرشية 

واإلمكانات املادية.

وانطاقا من ذلك ت�م وضع اس�رتاتيجية الخدمات الصحية 
للسنوات العرش القادمة ومحورها الرئييس "املرشوع الوطني 
للرعاية الصحية املتكاملة والش�املة"، حي�ث تتبلور أهداف 

الوزارة االسرتاتيجية فيما ييل:

• اعتماد منهج الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة مع االهتمام 
بالجانب البحثي والتعليمي.

• إرساء ثقافة العمل املؤسيس ورفع مستوى الجودة وقياس 
ومراقبة األداء.

• استقطاب الكوادر املؤهلة وتنمية املوارد البرشية.

• تطوير الصحة اإللكرتونية ونظم املعلومات.

• االس�تخدام األمثل للم�وارد وتطبيق اقتصادي�ات الرعاية 
الصحية ودراس�ة طرق تمويلها. والذي يس�تهدف توفري 
الخدم�ات الصحي�ة وس�هولة الحصول عليه�ا ، وتحقيق 
العدالة يف توزيع يف هذه الخدمات والجودة والتوسع وزيادة 

اإلنتاجية .

 وخ�ال الثاثة س�نوات املاضية ب�دأت ال�وزارة يف تطبيق 

االسرتاتيجية الصحية ومن خال خطط وبرامج زمنية ، وقد 
تحقق خال هذه الفرتة القصرية الكثري من االنجازات والحمد 
لله ، وهى نتيجة لتوجيه والة األمر والدعم الكبري الذي حظيت 
به الوزارة ، وترجمة لجهد جميع مسؤويل الوزارة والعاملني 
فيه�ا وعملهم بروح الفري�ق الواحد وعىل مس�توى كبري من 
اإلحساس باملسؤولية  ، حيث إن الوزارة وجميع العاملني فيها 
يضعون نصب أعينهم رضورة تقديم الخدمة الطبية للمواطن 
بأعىل مستويات الجودة الشاملة ولذلك أولت الوزارة موضوع 
الجودة إهتمامها األكرب وجعلته ضمن خطتها اإلس�رتاتيجية 
ووفرت كافة اإلمكانيات لضمان رفع مستوى الخدمة الطبية 
ورفع مستوى املمارسني الصحيني عموماً من أطباء وممرضني 
وصيادلة مع وضع نظام وقوانني تحكم العمل الطبي يف كل 
مستش�فى ومركز صحي مع نظام مراقب�ة وقياس لضمان 
صح�ة النتائج والتوقعات فعىل س�بيل املث�ال قامت الوزارة 
بوضع نظام ملراقبة األخطاء الجسيمة والتعامل معها بغرض 
الحد منها وتقليلها ع�رب نظام إلكرتوني للتبليغ عن أي خطا 
جسيم يحصل يف أي مستشفى يف اململكة . باإلضافة إىل العديد 
من الربامج الجديدة والتي منه�ا برنامج املراجعة الريرية 
وبرنامج الس�امة الدوائية وبرامج االعتم�اد املختلفة وكلها 
برامج جديدة تم استحداثها بالوزارة ألول مرة تهدف يف نهاية 
املطاف إىل الحد من األخطاء الطبية وإدخال الطرق العلمية 

للقياس واملتابعة.

    إن الوزارة وهي تقوم بالتخطيط للخدمات الصحية باململكة 
وضعت أمامها الخطط طويلة املدى والتي تمثلت كما أسلفنا 
يف املرشوع الوطني للرعاية املتكاملة والشاملة ولكن يف نفس 
الوقت واجهت التحديات بحزمه من الحلول قصرية ومتوسطة 
األمد والتي تضع الحلول لعدد من التحديات مثل أزمة الرر 
واألخطاء الطبية وقدم البنية التحتية وقلة املستودعات وطرق 
نقل الدواء الغري آمنه وقلة برامج القياس واملراقبة وكل هذه 

األمور تم دراستها ووضع الربامج الخاصة بها.

وإذا كانت وزارة الصحة تسعى جاهدة إىل تحمل مسؤولياتها 
كأحد القطاعات الخدمية الرئيسية يف توفري الخدمات الصحية 
يف الباد، نحو 60%، للمواطنني واملقيمني والحجاج واملعتمرين 
وال�زوار عىل مدار الع�ام، فإنها أيضا تت�رشف بهذه املهمة، 
وتحاول بالعمل ال�دؤوب والصادق لارتقاء بمس�توى هذه 
الخدمات عىل أسس علمية ووفق املعايري املعمول بها يف الدول 
املتقدمة، وذلك مرضاة للعيل القدير وإنفاذا لتوجيهات القيادة 
الحكيمة واإلنسانية، وتلبية لتطلعات املواطن الكريم يف هذه 
الباد الطاهرة.. ولذلك ال يسعنا إال أن نرفع أسمى آيات الشكر 
والعرف�ان ملقام خادم الحرمني الرشيف�ني وويل عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز -حفظهما 
الله- ملا تلقاه هذه الوزارة من دعم وتوجيه نس�أل الله العىل 
القدير أن يوفقنا جميعا ملا فيه الخري والصاح لبادنا الغالية.

رسالة العدد
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تفض��ل خادم احلرمني الش��ريفني امللك عب��داهلل بن عبدالعزي��ز حفظه اهلل ورع��اه يوم اجلمعة 
1433/12/3ه��� بإفتت��اح ووضع حجر األس��اس لعدد من املش��اريع الصحية وبتكلف��ة إجمالية 
أكرث من 12 مليار ريال حيث ش��ملت هذه املش��اريع كافة مناطق اململكة وتضمنت مدن طبية 
ومستش��فيات عامة وتخصصية ومراكز للرعاية الصحية األولية ومراكز طبية متخصصة وأبراج 

طبية وغرف عمليات رقمية ومراكز جلراحة القلب ومراكز للسكري .
وبهذه املناس��بة رفع مع��ايل وزير الصحة د. عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة أس��مى آيات الش��كر 
والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ولسمو ويل عهده األمني 
األمري سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما اهلل – مبناسبة افتتاح خادم احلرمني الشريفني ووضعه 

حجر األساس لعدد من املشاريع الصحية يف عدد من مناطق اململكة .

بتكلفة أكثر من 12 مليار ريال ولخدمة أبناء الوطن

خادم الحرمين الشريفين يشمل 
برعايته تدشين صروح طبية
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وثم�ن معالي�ه م�ا يحظى ب�ه القطاع 
الصحي من دع�م ورعاي�ة كريمة من 
لدن خ�ادم الحرمني الرشيفني وس�مو 
ويل عهده األمني - يحفظهما الله- مؤكداً 
معالي�ه أن االعتم�ادات املالي�ة الكبرية 
للخدمات الصحية تجسد حرص القيادة 
واهتمامها املتواصل بتطوير الخدمات 
الصحية وتوفري الرعاية الصحية الشاملة 

للمواطنني الكرام.

وأضاف معاليه أن هذه املشاريع تأتي 
ترجمة للدعم الا مح�دود الذي تجده 
الخدم�ات الصحي�ة م�ن ل�دن خ�ادم 
الحرمني الرشيفني مما كان له بالغ األثر 
يف االرتقاء بمستوى أداء املرافق الصحية 
وأسهم � ولله الحمد � يف تقديم خدمات 
صحية ذات جودة عالية ترقى لطموحات 
والة األم�ر وتلبي احتياج�ات املواطنني 

الصحية . 

 مش�رياً معاليه أن الوزارة تبذل جهوداً 
كب�رية لتطوي�ر الخدم�ات الصحي�ة 
واالرتق�اء بمس�توى األداء يف املراف�ق 
الصحي�ة حيث تش�هد ال�وزارة حالياً 
ح�راكاً تطويرياً ش�اماً ونقل�ة نوعية 
بكاف�ة خدماته�ا ومرافقه�ا وجميعها 
مسخرة لخدمة وسامة املريض وكسب 
رضاه حيث استحدثت ونفذت العديد من 
الربامج الهادفة لخدمة املرىض وتحقيق 

شعار املريض أوالً . 

وأكد معاليه أن وزارة الصحة وبتوجيه 
من خادم الحرمني الرشيفني حريصة كل 
الحرص عىل تقدي�م الخدمات الصحية 
بما يحقق الش�مولية والجودة والعدالة 
وسهولة الوصول للخدمة بإذن الله تعاىل 
وتس�عى جاهدة لتحقيق ذلك وس�وف 
نجني ثمار هذه املشاريع الكبرية خال 
الس�نوات القليلة القادم�ة بتوفيق الله 

تعاىل .

الجدير بالذكر أن هذه املش�اريع تبلغ 
تكلفتها اإلجمالية )12.087.789.782( 
ريال وتش�مل افتتاح مش�اريع صحية 
متعددة يف مختلف مناطق اململكة بمبلغ 
إجم�ايل وق�دره )5.428.103.492( 

ريال وهي عىل النحو التايل:

أوالً: مشاريع الحج وتشمل مستشفى 
رشق عرف�ات و)10( مراك�ز رعاي�ة 
صحي�ة أولية وبتكلف�ة إجمالية قدرها 

)153.451.541( ريال.

ثانيـاً: افتتاح مش�اريع املستش�فيات 
واألقس�ام الطبية التخصصية وعددها 
)29( م�رشوع بتكلف�ة إجمالية قدرها 
)3.894.361.992.00( ري�ال وه�ي 
بالطائ�ف  فيص�ل  املل�ك  مستش�فى 
ومستش�فى ال�والدة واألطف�ال بمك�ة 
املكرمة ومستش�فى ال�والدة واألطفال 
بالدمام بس�عة رسيري�ة )500( رسير 
لكل منهم ومستش�فى جنوب الرياض 
ومستش�فى القويعية بمنطقة الرياض 
بسعة رسيرية )200( رسير لكل منهم 
ومستش�فى البدائ�ع بالقصي�م والربج 
الطبي بمستش�فى جازان العام بسعة 
رسيري�ة )100( رسي�ر ل�كل منه�م 
البني�ة التحتي�ة ملستش�فى  وتحدي�ث 
النور ومستشفيات بدر الجنوب ويدمه 
بمنطق�ة نجران ومستش�فيات الخوبة 
والريث بجازان ومستش�فيات بالحمر 
واملضة والحرجة وتنومة بمنطقة عسري 
ومستشفيات األسياح والنبهانية بمنطقة 
القصي�م بس�عة رسيري�ة )50( رسير 
لكل منهم وإنش�اء مركز جراحة القلب 
املفتوح بمدينة امللك عبدالله بمكة املكرمة 
وتطوير غرف العمليات املتقدم الرقمية 
بمدينة امللك فهد الطبية وإنش�اء غرف 
العناية املركز للم�خ واألعصاب بمدينة 
املل�ك فه�د الطبي�ة بالرياض وإنش�اء 
غرف العمليات املتقدمة لألطفال بمدينة 
امللك فهد الطبية وإنش�اء نظم التحكم 
االلكرتون�ي اآليل للخدم�ات الصيدالنية 
بمدينة امللك فهد الطبية وتوسعة غرف 
العمليات الرقمية وتجهيزها بمستشفى 
امللك فهد التخصيص بالدمام وتوس�عة 
قس�م األش�عة بمستش�فى املل�ك فهد 
التخص�يص بالدم�ام وإنش�اء عيادات 
خارجية بمستشفى امللك فهد التخصيص 
بالدم�ام وتجهي�ز مبنى للس�يكلرتون 
بمستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام 

وإنشاء عدد )154( غرفة عمليات رقمية 
بمختلف مناطق اململكة وإنشاء عدد )4( 
مراكز للسكر بمناطق الرشقية وجازان 

وعسري ومحافظة األحساء.

ثالثـاً: افتتاح املراك�ز الصحية األولية 
يف مختل�ف مناط�ق اململك�ة وعدده�ا 
)381( مركز وبتكلفة إجمالية وقدرها 

)1.380.289.959.00( ريال .

أما املشاريع التي تم وضع حجر 
األساس لها فتشمل:

واملستش�فيات  الطبي�ة  امل�دن  أوالً: 
التخصصية واملراكز الطبية املتخصصة 
بتكلفة إجمالي�ة )3.797.217.749( 
ريال وذلك عىل النحو التايل مدينة األمري 
محم�د ب�ن عبدالعزيز الطبي�ة لخدمة 
املناطق الش�مالية املرحلة األوىل ومدينة 
امللك فيص�ل الطبي�ة لخدم�ة املناطق 
الجنوبي�ة املرحل�ة األوىل ومدين�ة امللك 
سعود الطبية الربج الثالث وإنشاء مركز 
العل�وم العصبية بمدينة املل�ك عبدالله 
الطبي�ة بمك�ة املكرمة وإنش�اء مراكز 
متخصص�ة بمدين�ة امللك فه�د الطبية 
بالرياض وإنشاء مستشفى التخصيص 

بجازان سعة )500( رسير .

ثانياً: وضع حجر األساس للمستشفيات 
العامة يف عدد من مناطق اململكة بمبلغ 
إجم�ايل وق�دره )2.415.550.935( 
ري�ال وهي ع�ىل النح�و التايل إنش�اء 
مستش�فى الوالدة واألطفال بجدة سعة 
)400( رسير وإنشاء مستشفى امليقات 
باملدين�ة املن�ورة س�عة )300( رسير 
وإنشاء مستش�فى النس�اء والوالدة يف 
س�كاكا بالج�وف س�عة )300( رسير 
وإنشاء مستشفى خميس مشيط بمنطقة 
عسري س�عة )300( رسير وإنشاء برج 
الط�وارئ بمستش�فى األم�ري س�لمان 
بالري�اض وإنش�اء مستش�فى الدرب 
بمنطقة جازان وإنش�اء برج الطوارئ 
بمستش�فى االيمان بالرياض وإنش�اء 
مستش�فى الجموم بمكة املكرمة سعة 
)100( رسير وإنش�اء مستشفى بقيق 

أخبار وتقارير
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باملنطقة الرشقية سعة )100( رسير.

وكذلك وضع حجر األساس لعدد )111( 
مركز بمختلف مناط�ق اململكة بتكلفة 
إجمالي�ة وقدره�ا )464.917.606( 

ريال.

افتتاح مشاريع الخري الصحية

مشاريع الحج الصحية

Ο .مستشفى رشق عرفات - 200 رسير

Ο  10 مراك�ز رعاي�ة صحي�ة أولي�ة
باملشاعر املقدسة.

Ο  الطبي�ة واملراك�ز  املستش�فيات 
املتخصصة

Ο  - مستش�فى امللك فيص�ل بالطائف
500 رسير.

Ο  مستش�فى ال�والدة واألطف�ال بمكة
املكرمة - 500 رسير.

Ο  – مستشفى الوالدة واألطفال بالدمام
500 رسير.

Ο  200 - مستش�فى جنوب الري�اض
رسير.

Ο  -مستشفى القويعية بمنطقة الرياض
200 رسير.

Ο  100 - مستش�فى البدائع بالقصيم
رسير.

Ο  الربج الطبي بمستشفى جازان العام
- 100 رسير.

Ο  البني�ة التحنية ملستش�فى تحدي�ث 
النور.

Ο  10 مستش�فيات بسعة 50 رسير يف
كل من:

 ب�در الجن�وب، يدم�ه، بمنطق�ة • 
نجران.

 الخوبة، الريث ، بمنطقة جازان.• 

 بالحمر، املض�ة، الحرجة، تنومة، • 
بمنطقة عسري.

بمنطق�ة •  النبهاني�ة،  األس�ياح،   
القصيم.

Ο  مركز جراحة القل�ب املفتوح بمدينة

Ο  381 مركزاً صحياً موزعة عىل جميع
مناطق اململكة.

وضع حجر األساس
واملستشـفيات  الطبيـة  املـدن 

التخصصية

Ο  مدينة األم�ري محمد بن عب�د العزيز
الطبي�ة لخدم�ة املناط�ق الش�مالية 

املرحلة األوىل.

Ο  مدين�ة املل�ك فيصل الطبي�ة لخدمة
املناطق الجنوبية املرحلة األوىل.

Ο  مدينة امللك سعود الطبية الربج الطبي
الثالث.

Ο  إنشاء مركز العلوم العصبية بمدينة
امللك عبد الله الطبية بمكة املكرمة.

Ο  إنشاء مراكز متخصصة بمدينة امللك
فهد الطبية بالرياض.

Ο  ،إنشاء مستشفى التخصيص بجازان
500 رسير

واألقسـام  العامـة  املستشـفيات 
املتخصصة:

Ο  إنش�اء مستش�فى ال�والدة واألطفال

“مدن طبية ومستشفيات 
وم�����راك�����ز ص��ح��ي��ة أول���ي���ة 
م��ت��خ��ص��ص��ة يف خم��ت��ل��ف 

مناطق اململكة”
“ال��ب��دء يف تنفيذ املرحلة 
األوىل ملدينتي األمري حممد 
ابن عبدالعزيز وامللك فيصل 

الطبيتان”
“إنشاء ع��دد )154( غرفة 
مبختلف  رق��م��ي��ة  عمليات 

مناطق اململكة”

املل�ك عبد الل�ه بمكة املكرم�ة - 87 
رسير.

Ο  تطوير غرف العمليات املتقدم الرقمية
بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض.

Ο  غرف العناية املركزة للمخ واألعصاب
بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض.

Ο  غ�رف العملي�ات املتقدم�ة لألطفال
بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض.

Ο  نظام التحكم اإلكرتوني اآليل للخدمات
الصيدالنية بمدين�ة امللك فهد الطبية 

بالرياض.

Ο  توس�عة غ�رف العملي�ات الرقمي�ة
وتجهيزه�ا بمستش�فى املل�ك فه�د 

التخصيص بالدمام.

Ο  توسعة قسم األشعة بمستشفى امللك
فهد التخصيص بالدمام.

Ο  إنش�اء عيادات خارجية بمستش�فى
امللك فهد التخصيص بالدمام.

Ο  تجهيز مبنى للسيكلرتون بمستشفى
امللك فهد التخصيص بالدمام.

Ο  ع�دد 4 مراك�ز للس�كري يف كاً من
الدم�ام، عس�ري، ج�ازان، ومحافظة 

األحساء.

Ο  154 غرفة عملي�ات رقمية بمختلف
مناطق اململكة.

مراكز الرعاية األولية الصحية
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وزير ال�صحة:
القطاع الصحي الخاص..شريك في 

تقديم الخدمات الصحية
ن�وه معايل وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزي�ز الربيعة بالدور الفاعل الذي 
يق�وم به القطاع الصح�ي الخاص باعتباره الرشيك األس�اس للوزارة يف تقديم 
الخدم�ات الصحية وحث معالي�ه العاملني يف هذا القطاع ع�ىل مضاعفة الجهد 
لتجوي�د الخدمات الصحي�ة املقدمة للمواطنني واملقيمني وبما يس�هم بإذن الله 
يف دفع مس�رية العمل الصحي يف بادنا الغالية واس�تثمار م�ا تلقاه من دعم ال 
محدود م�ن حكومة خادم الحرمني الرشيفني -يحفظ�ه الله- لتقديم الخدمات 

الصحية واالرتقاء بمستوى أداء املرافق الصحية.
من ناحيته أكد وكيل الوزارة املس�اعد لش�ؤون القط�اع الصحي الخاص د.عيل 
الزواوي أن الوزارة وانطاقاً من حرصها يف الحفاظ عىل صحة وسامة املواطنني 
واملقيم�ني وم�ن واقع مس�ؤوليتها عن رفع مس�توى األداء يف القط�اع الصحي 
الخاص فقد أولت جانب املراقبة والتفتيش بالغ األهمية للتأكد من تطبيق أحكام 
األنظمة واللوائح للوصول إىل مستويات عالية من الجودة حيث تواصل باستمرار 
املتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش يف مديريات الش�ؤون الصحية أو عن 
طري�ق الجوالت املفاجئة، وكذلك ما يرد إليها من ش�كاوى من بعض املواطنني 
ع�رب البوابة اإللكرتونية للوزارة من خال صوت املواطن . حيث تتخذ العقوبات 
الازمة عىل جميع املخالفات س�واء كانت العقوبة مالية أو اإليقاف عن العمل أو 
سحب الرتخيص أو اإلغاق النهائي حيث أن بعضها يخص املؤسسات الصحية 
الخاص�ة والبعض اآلخر يتعلق بمزاويل املهن الصحية الفتاً أن العقوبة قد تصل 

إىل إبعاد املمارس الصحي املخالف عن الباد ومنعه من العودة. 
ويف هذا الس�ياق أوض�ح د. الزواوي أنه وخال الفرتة م�ن بداية العام الهجري 
1433ه�� فق�د بلغ ع�دد املؤسس�ات الصحية الخاص�ة واملنش�آت الصيدلية 
والحاصلة عىل تراخيص مبدئية ونهائية )14078( منش�أة وذلك بعد اس�تيفاء 
الرشوط املطلوبة والتأكد من توافرها يف هذه املرافق. موضحاً أن عدد تراخيص 
املؤسس�ات الصحية الخاصة واملنش�آت الصيدلي�ة الجديدة بل�غ )672( فيما 
بل�غ  عدد تراخيص الكوادر الطبية والفني�ة الجديدة )2295( وذلك خال تلك 
الفرتة. وأبان د. الزواوي أن املتابعة الدورية من قبل العاملني يف ادارات القطاع 
الخاص الصحي يف مديريات الش�ئون الصحية بمناط�ق اململكة املختلفة خال 
نف�س الف�رتة أدت اىل إغاق )140( منش�أة م�ن املؤسس�ات الصحية الخاصة 
واملنش�آت الصيدالنية ملخالفتهم لانظمة. كما بلغ عدد املخالفات والقرارات عىل 
املؤسسات الصحية الخاصة واملنشآت الصيدالنية من لجان مخالفات املؤسسات 
الصحية الخاصة )302( وكذلك بلغ عدد املخالفات والقرارات التي عىل الكوادر 
الطبي�ة والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة املهن الصحية )351( قرار أما 
ع�دد املخالفات والقرارات التي عىل الك�وادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية 

الرشعية )159( قرار.
واختت�م د. الزواوي مؤكداً اس�تمرار ال�وزارة وعرب لجانها املختلف�ة يف املتابعة 
واإلرشاف عىل ما يقدم يف القطاع الصحي الخاص من خدمات والتأكد من التزام 
الجميع باالشرتاطات واملواصفات املطلوبة وبما يكفل خدمة املرىض واملراجعني 
لهذه املرافق وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. 

بجدة - 400 رسير.

Ο  إنش�اء مستش�فى امليق�ات باملدينة
املنورة - 300 رسير.

Ο  إنش�اء مستشفى النس�اء والوالدة يف
سكاك بالجوف - 300 رسير.

Ο  إنش�اء مستش�فى خمي�س مش�يط
بمنطقة عسري - 300 رسير.

Ο  إنشاء برج الطواري بمستشفى األمري
سلمان بالرياض.

Ο  إنش�اء مستش�فى ال�درب بمنطق�ة
جازان.

Ο  إنش�اء ب�رج الط�واري بمستش�فى
االيمان بالرياض.

Ο  إنشاء مستشفى الجموم بمكة املكرمة
– 100 رسير.

Ο  إنش�اء مستش�فى بقي�ق باملنطق�ة
الرشقية - 100 رسير.

Ο  انش�اء 73 غرفة عملي�ات رقمية يف
العدي�د م�ن املستش�فيات بمناطق 

اململكة.

مراكز الرعاية الصحية األولية

Ο  إنش�اء 111 مركز للرعاية الصحية
األولية يف مختلف مناطق اململكة.

أخبار وتقارير
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 اعتم�دت وزارة الصحة أس�لوب إدارة 
مشاريعها عن طريق تخصيص مكاتب 
تدار برشكات متخصصة إلدارة املشاريع 

وما يعرف بإسم:

Project Mangment office )Pmo(

وهو أس�لوب حديث مطب�ق عاملياً يتم 
اس�تخدامه يف اململك�ة من قب�ل وزارة 
الصح�ة لضمان جودة ورسع�ة إنجاز 
املش�اريع. وأكد معايل وزير الصحة د. 
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الوزارة 
تقوم بإدارة ومتابعة مشاريعها الجديدة 
بشكل دوري وعىل عدة مستويات ومن 
جه�ات مختلفة وم�ن ضمنها رشكات 
عاملية بمنهجية إدارة املكاتب الهندسية 
حي�ث تت�م فيه�ا اإلدارة م�ن مرحل�ة 
التصميم ثم اإلنش�اء ثم التجهيز بما يف 
ذلك التحليل الفن�ي وطرح املواصفات 
واملتابع�ة تح�ت س�قف واح�د. الفتاً 
معاليه أن الوزارة استفادت من التقنية 
الحديثة يف متابعة كافة مشاريع الوزارة 
وذلك عن طريق لوحة تحكم الكرتونية 
Dashboard وكام�ريات رقمية تتابع 

سري العمل يف تلك املشاريع.  

جاء ذلك خ�ال تدش�ني معاليه مبنى 
إدارة مش�اريع امل�دن الطبي�ة الخمس 
واملجموع�ة األوىل م�ن املش�اريع التي 
تض�م 10 مستش�فيات حي�ث يض�م 

املبنى مجموعة من املكاتب االستشارية 
الهندس�ية مع اإلدارات املنفذة ملشاريع 
الوزارة مضيفاً معاليه أن الوزارة قامت 
بإس�ناد مهمة اإلدارة بأسلوب املكاتب 
الهندس�ية للمرشوع وذلك إلدارة املدن 
الطبية الخمس إضافة إىل املجموعة األوىل 
للمشاريع التي تضم عرشة مستشفيات.

وأش�ار معالي�ه د. الربيع�ة أن وزارة 
الصح�ة ممثل�ة يف إدارة املش�اريع قد 
اعتم�دت يف مش�اريعها تطبيق احدث 
الربامج الهندسية املتوافقة مع املفهوم 
الحدي�ث إلدارة تل�ك املش�اريع والتي 
توازي مثياتها يف الدول املتقدمة، مبينا 
أن ضم اإلدارات االستشارية  والهندسية 
واإلدارات املنف�ذة ملش�اريع الوزارة يف 
مبنى واحد يهدف إىل تطبيق هذا املفهوم 
وفق النهج الحديث املتبع يف الوزارة من 
أجل تقديم مش�اريع صحية نموذجية 

تخدم الوطن واملواطن.

ولف�ت معالي�ه إىل أن إدارة مش�اريع 
املدن الطبية اس�تخدمت برنامج أتمتة 
سياس�ات وإج�راءات العم�ل يف إدارة 
امل�رشوع لضم�ان دقة ورسع�ة انجاز 
العمل، وتقني�ة نمذجة معلومات البناء 
الذي يساعد يف اتخاذ القرارات يف وقت 
أرسع أثناء اإلنش�اء واكتشاف املشاكل 
وتحليلها قبل حدوثه�ا مع توفري الدقة 

للمخطط�ات وتوثيق جمي�ع معلومات 
املبنى وتخفيض التكلفة يف جميع مراحل 
امل�رشوع واملحافظ�ة ع�ىل املخططات 
األرشيفية عىل هيئة مبنى ثاثي األبعاد، 
والذي س�يتم االس�تفادة منه يف إدارة  

املنشأة يف مرحلة التشغيل أيضاً.

وعرب يف خت�ام زيارته م�ن خال كلمة 
كتبها يف س�جل الزيارات عن س�عادته 
بما شاهد وإعجابه بالربامج التطويرية 
والحديثة املطبقة التي تصب يف مصلحة 
مشاريع الوزارة والتي ستواكب احدث 
ما وصلت إلية التقنية الحديثة من أجل 
خدمة هذا الوط�ن ومواطني�ه الكرام، 
متمنيا لجميع العاملني مزيدا من النجاح 
والتوفيق. من جهته أوضح وكيل الوزارة 
املساعد للشئون الهندسية املهندس أحمد 
البي�ز أن الوزارة حرص�ت عىل مواكبة 
التط�ورات الحديث�ة وتحقي�ق أفضل 
املعايري العاملية يف مجال تصميم وتنفيذ 
مشاريع الوزارة يف املدن الطبية الجديدة 
ومستشفيات املجموعة األوىل التي تضم 
10 مستشفيات بسعة إجمالية 6450 
رسير يف مدد متفاوتة أقصاها 4 سنوات 
الفت�اً أن ه�ذا النهج املعتم�د دليل عىل 
وجود تغيري يف مفهوم إدارة املش�اريع 
التي تقوم بها الوزارة مما سينعكس عىل 

وجود منتج جيد يفيد الوطن.

الصحة تطبق 
أسلوب عالمي 

حديث إلدارة 
مشاريعها
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 وأض�اف أن ه�ذه املش�اريع تعد 
نواة حقيقي�ة س�يتم تعميمها عىل 
جميع مش�اريع ال�وزارة والصيانة 
فيم�ا بع�د، وذل�ك بالتع�اون مع 
أفضل املكات�ب العاملية املتخصصة 
يف مجايل التخطي�ط الطبي وإدارة 
لتحقي�ق   )PMO( املش�اريع 
املنهجي�ات الحديث�ة وف�ق معايري 
الجودة الشاملة ويف حدود امليزانية 
املعتمدة لها واالنتهاء من املشاريع 
يف الوق�ت املحدد وتحقي�ق معايري 
األمن والسامة وعدم تعثرها وذلك 
بدراس�ة املخاط�ر الت�ي ق�د تعثر 
البي�ز أن  املش�اريع. وأوض�ح  م. 
الوزارة أولت اهتماما كبرياً بتدريب 
املهندسني الس�عوديني واالستفادة 
من الخربات العاملية املوجودة يف هذه 
املشاريع لتأهيلهم كمدراء مشاريع 
يف املس�تقبل، ووجه شكره لسعادة 
د.زياد السويدان املرشف العام عىل 
مشاريع املدن الطبية واملهندس حمد 
اللحيدان مدير مش�اريع املجموعة 
األوىل وفري�ق العم�ل املش�ارك من 
ال�وزارة ومكت�ب إدارة امل�رشوع 
واالستشاريني واملقاولني لجهودهم 
الطيبة وحرصهم عىل تحقيق أهداف 

الوزارة.

د. الحبيب: إنشاء مستشفيين للصحة النفسية 
700 سرير والتوسع في الخدمات  بسعة 
العالجية ألمراض الصحة النفسية واإلدمان

أكد مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واالجتماعية الدكتور عبدالحميد بن 
عبدالله الحبيب أن وزارة الصحة اعتمدت يف ميزانيتها للعام الحايل 1435/1434ه 
إنشاء عدد 2 مستشفيني للصحة النفسية يف كاً من العاصمة املقدسة ومنطقة 

الباحة بسعة رسيرية تبلغ )700( رسير وبتكلفة إجمالية 680 مليون ريال .
ولفت الدكتور الحبيب يف ترصيح صحفي أن مستشفى الصحة النفسية املزمع 
إنشائه يف العاصمة املقدسة تبلغ سعته الريرية )500( رسير بينما تبلغ سعة 

مستشفى الصحة النفسية بالباحة )200( رسير.
ألمراض  العاجية  الخدمات  يف  بالتوسع  حالياً  تقوم  الصحة  وزارة  أن  وأكد 
الصحة النفسية واإلدمان، وذلك من خال تقديم مجموعة من الخدمات بواسطة 
مجمعات األمل ومستشفيات الصحة النفسية واإلدمان والتي تبلغ سعتها الريرية 
)2861( رسير من ضمنها ثاثة مراكز لعاج اإلدمان و)98( عيادة نفسية ملحقة 
باملستشفيات العامة يف مختلف مناطق ومحافظات اململكة ، مشرياً إىل أنه تم بدء 
العمل يف عدد من مستشفيات الصحة النفسية يف كل من تبوك )200( رسير ونجران 
)200( رسير والخرج )200( رسير وكذلك تم االستام النهائي ملرشوع مستشفى 
الصحة النفسية ومعالجة اإلدمان يف كل من القريات )100( رسير وعرعر )100( 
رسير ، وأبان د. الحبيب بأن السعة الريرية ستتضاعف بعد الزيادة لتصل إىل 

أكثر من )5000( رسير.
وقال أن إجمايل أعداد القوى العاملة يف مستشفيات ومجمعات الصحة النفسية 
والعيادات النفسية امللحقة باملستشفيات يبلغ )627( طبيب و)406( أخصائي 
نفيس و)724( أخصائي اجتماعي و)3080( تمريض، مبيناً أنه تم تفعيل برنامج 
الخدمات النفسية واالجتماعية يف مراكز الرعاية الصحية األولية حيث بلغ عدد 

املراكز املفعل فيها هذا الربنامج حالياً )79( مركز صحي.
وأبان أن الصحة النفسية لألطفال واملراهقني تحظى باهتمام الوزارة من خال 
العيادات النفسية الخاصة باألطفال واملراهقني القائمة حالياً باملستشفيات العامة 

بجميع مناطق اململكة من خال )22( عيادة.
وأوضح د. الحبيب إىل تطور األداء يف مراكز حماية الطفل من العنف واإليذاء 
والتي تقدر ب�) 23( مركزا موزعة عىل مختلف املناطق واملحافظات حيث تم رصد  
عرشات الحاالت حيث تعاملت معها جميع فرق ولجان الحماية من العنف واإليذاء 
إىل أهمية تفعيل برنامج الرعاية املنزلية يف بعض  باملناطق واملحافظات، مشرياً 
مجمعات األمل ومستشفيات الصحة النفسية وما حققه من انجازات حيث يتوىل 
الربنامج زيارة املرىض يف مقر إقامتهم بعد خروجهم من املستشفيات ومتابعتهم 

وتقديم الخدمات الازمة لهم .
وأعرب د. الحبيب عن شكره وتقديره ملجلس الشورى ملوافقته عىل نظام الصحة 
النفسية والذي يتضمن الحقوق والواجبات للمرىض النفسيني والعاملني يف مجال 

الصحة النفسية واالجتماعية.
مشرياً إىل أنه خال العام 1433ه� فقد تم تنفيذ )14( دورة تدريبية قصرية يف 
مجال الصحة النفسية استفاد منها )365( متدرب، كما تم االستفادة من برامج 
اإليفاد الداخيل واالبتعاث الخارجي للمتخصصني يف مجاالت الصحة النفسية 

واالجتماعية .

أخبار وتقارير
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تقرير

المراكز الصحية األولية.. 

خط الدفاع األول
عن صحة المواطنين
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اذا كان عام 1430ه� قد ش���هد وضع استراتيجية وزارة 

الصحة خالل العشر سنوات القادمة، فانه هذا العام 

ايضا ش���هد اولى خط���وات تنفيذ هذه االس���تراتيجية، 

وترجمته���ا الى ارض الواقع من خالل المراكز الصحية. 

باعتبار ان المراكز الصحية االولية ابرز ركائز المش���روع 

الوطن���ى للرعاية الصحية المتكاملة والش���املة، حيث 

ت���م إعتم���اد الرعاي���ة الصحي���ة األولية كحجر األس���اس 

ف���ي تقدي���م الرعاية الصحي���ة للمواطني���ن وذلك من 

خالل التوس���ع فى نشر ش���بكة من المراكز أفقيًا في 

كل مدين���ة وقري���ة وهج���رة لتقدي���م الرعاي���ة األولية 

العالجية مع تقديم الخدمة الوقائية، مثل التطعيمات 

والتثقيف الصحي وتعزيز الصحة عمومًا.

وله�ذا انش�ئت ال�وزارة خ�ال ث�اث 
سنوات، من عام 1430 ه� حتى تاريخ 
1433/7/1ه� 605 مرك�زاً، موزعة 
عىل جميع مناطق اململكة حسب الكثافة 
الس�كانية واالحتياجات حيث تم انشاء 
96 مرك�زاً ىف الرياض وىف الرشقية 65 
مرك�زاً، وىف  القصي�م 44  وحائ�ل41 
ومك�ة املكرمة 66 واملدين�ة املنورة 45 
والج�وف 32 والح�دود الش�مالية 10 
مراك�ز وتبوك  31 مركزاً و الباحة  33 
وعس�ري63 وج�ازان 49 ونج�ران 30 

مركزاً.

من جه�ة اخرى تم زي�ادة عدد املراكز 
الت�ى تقدم خدم�ات الرعاي�ة الصحية 
األولية باعتماد اس�تحداث 200 مركزاً 
يف ميزاني�ة ع�ام  1432/1433 ه�� 
وت�م تنفي�ذ وتش�غيل بعضه�ا لريتفع 
عدد املراك�ز الصحية من2094  مركزاً 
عام1432/1431ه� إىل 2109 مركزاً 
صحياً يف عام1433/1432ه�، بزيادة 

قدرها 15  مركزاً عن العام.
ونظرا لزيادة أعداد املراكز الصحية فقد 
واكب�ه زيادة ىف زيارات املراجعني لهذه 
املراكز ففى عام 1431/1430ه� بلغ 
عدد املراكز الصحية 2037 مركزاً، وبلغ 
ع�دد زيارات املراجع�ني ىف هذه املراكز 
54 ملي�ون و500 الف زيارة. وىف عام 
31/ 1432ه� بلغ عدد املراكز 2094 
مرك�زاً وبل�غ ع�دد زي�ارات املراجعني 
ىف ه�ذه املراكز 54ملي�ون و900 الف 
زيارة، وىف عام 32/ 1433ه� بلغ عدد 
املراكز 2109 مركزاً وبلغ عدد زيارات 
املراجع�ني ىف ه�ذه املراك�ز 54مليون 

و500 الف زيارة

برامج الرعاية 
قامت ال�وزارة بوض�ع أدل�ة إجراءات 
الرعاي�ة  برام�ج  لتنفي�ذ  وسياس�ات 
الصحية األولية لتوحيد إجراءات العمل 
يف جمي�ع املراك�ز الصحي�ة وتحس�ني 

مستوى األداء وفقاً ملا ييل:
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برنامج اإلرشاف الداعم
يس�تمر هذا الربنامج يف تطبيق معايري 
الجودة عىل أنش�طة الرعاي�ة الصحية 
األولي�ة وتدري�ب العاملني ع�ىل تطبيق 

مؤرشات القياس والتقويم الذاتي.

برنامـج رعايـة مـرىض األمـراض 
املزمنـة )السـكري، ارتفـاع ضغط 

الدم(.
يه�دف هذا الربنام�ج إىل خفض معدل 
اإلصاب�ة  نتيج�ة  واإلعاق�ة  املراض�ة 
وض�ع  ت�م  وق�د  املزمن�ة  باألم�راض 
األداء  ومتابع�ة  لقي�اس  م�ؤرشات 
فعال�ة  العم�ل بص�ورة  واس�تمرارية 
ويت�م اآلن توف�ري جمي�ع التجهي�زات 
الطبي�ة  وغري الطبي�ة الخاصة بمرض 
الس�كري يف املرافق الصحية وتم وضع 
دلي�ل وطن�ي للربنامج يش�مل املعايري 
واإلجراءات ومؤرشات قياس الجودة يف 

جميع مراكز السكري.

برنامج الرعاية النفسية األولية:
ت�م تش�كيل اللجن�ة العلمي�ة الوطنية 
وبائي�ات  دراس�ة  به�دف  للربنام�ج 
ط�رق  وتوحي�د  النفس�ية  األم�راض 
التش�خيص والع�اج. وج�ارى العمل 
إلص�دار دليل وط�ي  مح�دث للرعاية 

النفسية األولية.

برنامج الرعاية املتكاملة للطفل
يعترب هذا الربنامج من الربامج الداعمة 
لصحة الطفل ويهدف إىل اتخاذ أفضل 
األساليب لتدبري ومعالجة األمراض التي 
تصي�ب األطفال تحت س�ن الخامس�ة 
التنفس�ية  االلتهاب�ات  والت�ي تش�مل 
التغذي�ة،  س�وء  اإلس�هال،  الح�ادة، 
الحصب�ة، املاري�ا.. ال�خ، وتتمثل أهم 

االنجازات يف التايل:
- ت�م تش�كيل اللجنة العلي�ا للربنامج 
اإلعداد  الفرعي�ة )لجن�ة  واللج�ان 
الري�ري، لجن�ة املق�وم واإلط�ار 

املجتمعي، لجنة التطبيق(.
- تم االنتهاء من إعداد مس�ودة الدليل 

وتم�ت مراجعت�ه من قب�ل منظمة 
الصح�ة العاملي�ة تمهي�دا لطباعته 

وتوزيعه.
-  ت�م مراجع�ة التقري�ر املع�د ع�ن 

ممارسات األرسة واملجتمع.
-  ت�م تدريب ) 43( مدرب�اَ من ثاث 

مناطق باململكة.

برنامج رعاية املسنني
يعترب هذا الربنامج من الربامج الجديدة 
املستحدثة التي تم إدخالها حديثاً بهدف 
تقدي�م الخدم�ات الصحية األساس�ية 
للمس�نني، حيث تم إعداد اإلسرتاتيجية 
الخاص�ة برعاي�ة املس�نني واعتمادها 
م�ن قبل مع�ايل الوزير، كم�ا تم وضع 
آلية لفحص ومتابعة املس�نني باملراكز 
الصحي�ة وتعزي�ز الزي�ارات املنزلي�ة 
وتم وضع الدليل االسرتش�ادي ملقدمي 
الرعاية الصحية األولية للمس�نني، وتم 
إعداد السجات وبطاقات املتابعة لهم.

برنامج صحة اليافعني والشباب
يعترب هذا الربنامج من الربامج الجديدة 
املستحدثة التي تم إدخالها حديثا بهدف 
تقدي�م الخدم�ات الصحي�ة لليافع�ني 
والشباب وذلك من خال تقديم خدمات 
متكاملة تعزز صحة املراهقني وتضمن 
التدخ�ل املبك�ر الذي ي�ؤدى إىل حماية 
املراهقني من الس�لوكيات التي تش�كل 
خطراً عليهم وتم عقد املؤتمر الخليجي 
الثالث لصحة اليافعني والشباب يف جدة 

هذا العام.

برنامج األدوية األساسية
ت�م تحدي�ث قائم�ة األدوية األساس�ية 
للمراكز الصحية بنهاية عام 1342ه� 

كما تم وضع ضوابط.
للحد من االستخدام العشوائي لألدوية 
من خال التش�خيص السليم والرصف 
األمث�ل واملت�وازن للمراجع�ني حس�ب 

الحالة املرضية.

- انشاء 605 مركزًا جديدًا 
يف 3 سنوات

- الوزارة بدأت تنفيذ 
املشروع الوطني للرعاية 

الصحية املتكاملة والشاملة 
بإنشاء مراكز الصحة االولية 

- املراكز اجلديدة موزعة 
بعدالة على كل مناطق 

اململكة 

- توفر املراكز الرعاية األولية 
العالجية مع تقدمي اخلدمة 

الوقائية

- ارتفاع زيارات املراجعني 
للمراكز اىل 54 مليون و900 

الف زيارة يف العام.
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روؤية م�صتقبلية..وطموحات وتطلعات

الخدمات الصحية 
بالمملكة..

تشهد نقلة نوعية 
على مستويات 

التوسع والتطوير 
ومعايير الجودة 
الطبية العالمية 

تعلم  وزارة الصحـة أن هناك املزيد 
مما يجب عمله، وأن القطاع الصحي 
مازال يحتاج إىل مزيد من الدعم وإذا 
نظرنـا ملجمـل الخدمـات الصحية 
بنظرة موضوعية سنجد أن ما يتم 
تخطيطـه يف مسـتقبل األيام يبعث 

عىل الطمأنينة والريض.

اإلسـراتيجية  الخطـة  وحسـب   
واملرشوع الوطني للرعاية الصحية 
املتكاملة والشاملة فلقد أصبح عدد 
الـرر بالوزارة حاليـاً )1433هـ( 
35111 رسير وبزيادة 2700 رسير 
جديد مما كانت عليه عام 1430هـ 
وسـيتم إضافـة 5000 رسير خالل 
اإلثنى عرش شهراً القادمة ومعظمها 
سـتكون يف هيئة مستشفيات ذات 
الخمسـمائة رسير، وبذلك ستكون 
البدايـة لحل أزمـة الـرر الحالية 
والتي هي محـور اهتمـام الوزارة 

الدائم.

واملرشوع الوطن�ي يهدف إىل أن يكون 
خال الخمس سنوات القادمة ما يفوق 
ستني ألف رسير لوزارة الصحة والتي 
س�تكون بمثاب�ة الحل النهائ�ي ألزمة 

الرر يف اململكة.

كذل�ك بالنس�بة للع�دد م�ن الخدمات 
الطبية مثل خدمات الطوارئ واالسعاف 
والعناية املركزة للكب�ار والصغار فإن 
ه�ذه التخصص�ات وحس�ب الخط�ة 
املوضوعة سيحدث فيها تطورات كبرية 
حيث يجري العمل عىل توس�عة جميع 
غرف الطوارئ يف معظم املستش�فيات 
الكبرية وتوسعة أقسام العناية املركزة 

للكبار والصغار.

وم�ن املتوق�ع أن تضيف ال�وزرة ماال 
يقل ع�ن )200( رسير عناي�ة مركزة 
يف 8 مدن مختلف�ة باململكة يف غضون 
السنتني القادمتني ومن املعروف أن أزمة 
الرر الحالية ه�ي يف مجملها يف أرسة 
العناية املرك�زة للكبار وحديثي الوالدة 
ولذلك فإنه من املتوقع أن يحدث انفراج 
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60 ألف سرير جديد خالل 
اخلمس سنوات القادمة إلنهاء 

أزمة السرر يف اململكة

توسعة شاملة جلميع غرف 
الطوارئ وأقسام العناية 

املركزة للكبار والصغار يف 
املستشفيات 

إضافة 200سرير عناية مركزة 
يف 8 مدن خمتلفة باململكة 

خالل العامني القادمني

إضافة نحو ١000 سيارة إسعاف 
جديدة خالل الثالث سنوات 

القادمة

برامج تدريبية متطورة للفنيني 
يف طب الطوارئ ملواكبة 

حتديث سيارات اإلسعاف ذات 
السعة الكبرية والتجهيز العايل 

3 آالف مركز صحي بنهاية 
أعوام اخلطة احلالية ١440ه�.. 

ورصد تكاليف استبدال كل 
املراكز الصحية القدمية 

واملستأجرة يف جميع مناطق 
اململكة 

خارطة طريق طموحة 
الستيعاب للكفاءات السعودية 

وللخريجني السعوديني يف 
خالل العشر سنوات القادمة.

تطبيق أعلى مواصفات اجلودة 
حسب معايري اإلعتماد الطبية 

العاملية يف جميع املرافق 
الصحية.. ضمن نظام كامل 

من تقنية املعلومات واملراقبة 
والقياس ومعايري األداء اإلدارية 

والطبية

ملم�وس يف هذا الجان�ب يف خال هذه 
املدة.

 ويف مجال تطوير النقل االس�عايف  تم 
رشاء ما يقارب من 900 سيارة إسعاف 
جديدة بمواصف�ات عالية خال الثاث 
سنوات املاضية وستقوم الوزارة وحسب 
الخطة بإضافة ما يقارب 1000 سيارة 
إس�عاف جديدة خال الثاث س�نوات 
القادم�ة، وس�يتم ألول م�رة إدخ�ال 
السيارات ذات السعة الكبرية والتجهيز 
العايل والتي ستؤدي دون شك إىل دعم 
خدمات النقل اإلسعايف بالوزارة واألهم 
من ذلك ف�إن التدريب ال�ذي تقوم به 
الوزارة لفئة الفني�ني يف طب الطوارئ 
سيكون مكماً ملا تحتاجه هذه الخدمة 

من القدرات البرشية املؤهلة. 

ومم�ا تعم�ل عليه ال�وزارة حالي�اً هو 
اس�تبدال كل املراكز الصحي�ة القديمة 
بال�وزارة واس�تئجار مق�رات أخ�رى 
مناس�بة لح�ني اكتم�ال م�رشوع بناء 
جميع املراكز الصحية باململكة وقد تم 
رصد املبالغ الازمة لهذا املرشوع، ومن 
املتوق�ع أن يتم اس�تام ع�دد كبري من 
املراكز الصحية الجديدة خال السنتني 
القادمت�ني كم�ا أن�ه وحس�ب الخطة 
واملرشوع الوطني سيكون هناك زيادة 
لع�دد 750 مركز صح�ي جديد خال 
الخمس سنوات القادمة ليصبح العدد ما 
يقارب الثاثة آالف مركز صحي بنهاية 

أعوام الخطة الحالية 1440ه�.

 لقد خططت الوزرة جيدا � ومن خال 
امل�رشوع الوطن�ي للرعاي�ة املتكامل�ة 
والش�املة � ل�كل الخدم�ات الصحية 
املطلوب�ة يف ض�وء التحدي�ات التي تم 
رشحها يف هذا الكتاب، ولذلك فإن جميع 
الخدمات والتخصص�ات الطبية قد تم 
دراس�تها والتخطيط له�ا، ففي مجال 
خدمات القلب هناك حاليا تسعة مراكز 
للقل�ب بال�وزارة تقوم بعم�ل عمليات 
القسطرة وجراحة القلب املفتوح بنتائج 
عالي�ة بل وتعدى ذل�ك إىل عمل العديد 
من العمليات املعقدة حسب ما أوضحنا 
يف خدمات ه�ذه املراكز، وتقوم الوزارة 

بالتخطيط لبن�اء مراكز أخ�رى كذلك 
ليكون هناك توزيع كامل لهذه الخدمة 
يف جمي�ع مناط�ق اململك�ة وكل ذل�ك 
سيكون إضافة ملا ستقدم املدن الطبية 

الخمسة يف مراكز القلب التابعة لها. 

وبالنسبة لخدمات طب األورام فإن ذلك 
أيضا تم التخطيط له جيداً من حيث عدد 
حاالت األورام املتوقع حدوثها يف اململكة 
حتى عام 1340ه� وم�ا يحتاجه ذلك 
من مراكز األورام والعاج الكيميائي و 
اإلشعاعي وحسب الخطة سيكون هناك 
توزيع مت�وازن له�ذه الخدم�ة يف كل 
منطقة من مناطق اململكة وستكون كل 
مراكز األورام باململكة مرتبطة ببعضها 
البعض وسيكون هناك تكامل يف بنيتها 

لخدمة املريض يف أي مركز فيها. 

أما بالنسبة للمدن الطبية الخمسة فمن 
املتوقع أن تكون داعمة وبشكل محوري 
للخدمات الطبية يف الوزارة بدأ الجميع 
يلحظه�ا ويلمس�ها يف خدم�ات مدينة 
امللك فهد الطبية بالرياض ومستشفى 
املل�ك فهد التخصيص بالدم�ام ومدينة 
املل�ك عبدالله بمكة املكرم�ة وعىل رغم 
املدة القصرية يف عم�ر هذه املدن إال أن 
تقدمها املتسارع أصبح واضحاً للجميع 
وأصبحت تؤدي خدمات كبرية يف مجال 
جراحة وأمراض القلب وأمراض األورام 

والعلوم العصبية والتأهيل الطبي.

وحسب الخطة املوضوعة للمدن الخمسة 
فلقد بدأ التنفي�ذ يف مدينة امللك فيصل 
باملنطقة الجنوبية وتمت الرتسية مدينة 
األمري محمد ب�ن عبدالعزي�ز باملناطق 
الش�مالية وبنهاية العام س�تتم ترسية 
مرشوع مدين�ة امللك عبدالل�ه الجديدة 
يف مقره�ا الجدي�د ومدينة املل�ك خالد 
باملنطق�ة الرشقي�ة يف مقره�ا الجديد 
وس�تكون هذه املدن جاه�زة بعد أربع 

سنوات بحول الله. 

والجدير بالذكر أن التخطيط لهذه املدن 
الجديدة تم يف فرتة وجيزة بالتعاون مع 
أكرب الرشكات العاملية يف مجال التخطيط 
للمستش�فيات حيث تم دراس�ة جميع 
املتطلب�ات لهذه املستش�فيات وس�يتم 
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بناؤه�ا عىل أحدث القياس�ات واملعايري 
العاملية بحول الله. 

  إن الخط�وات التي اتخذتها الوزارة يف 
خال الثاث سنوات املاضية من تنظيم 
وتطوي�ر يف الجانب اإلداري والش�ؤون 
املالية عموما ومع إدخال تقنية املعلومات 
يف تعام�ات الوزارة س�يكون لها األمر 
الكب�ري يف تري�ع املعام�ات اإلداري�ة 
واملالية بالوزارة ورسعة طرح املناقصات 
وتنفيذها وتسهيل عمل جميع الرشكات 
املتعاملة مع الوزارة مع ش�فافية كاملة 
ومراقب�ة لجمي�ع معامات ومش�اريع 
النزاه�ة والعدالة، كما  الوزارة لضمان 
أن الخط�وات الت�ي بدأتها ال�وزارة يف 
تحسني مس�تودعاتها وبناء املزيد منها 
حسب املواصفات العاملية وتطوير عملية 
نقل األدوية، وإدخ�ال تقنية املعلومات 
يف تشغيل املستودعات فإنه من املتوقع 
أن يكون هناك تغرياً ملموساً يف تخزين 
وتوزي�ع ال�دواء يف كل مناط�ق اململكة 
ومستش�فياتها وطريقة رسيعة وسهلة 
ومأمونه مع مراقبة شاملة ملخزون الدواء 

يف كل مستودعات الوزارة. 

أما بالنس�بة لتطوير تقني�ة املعلومات 
بالوزارة فبعد أن كان القسم يعمل بعدد 

قليل م�ن املوظفني،ال يتج�اوز العرشة 
وبإمكان�ات متواضعة ع�ام 1430ه�، 
أصبح الي�وم لدى الوزارة قس�ماً كبرياً 
لتقنية املعلومات يعمل به أكثر من 200 
خبري يف ش�تى مجاالت تقنية املعلومات 
من مهندسني للش�بكات ومحليل نظم، 
وبذل�ك أصبحت ال�وزارة الي�وم قادرة 
عىل عمل الربام�ج االلكرتونية الخاصة 
بها حي�ث تم عمل ماال يق�ل عن عرشة 
برامج الكرتوني�ة خاصة بالوزارة حتى 
اآلن مثل نظام تسجيل األخطاء الجسيمة 
ونظام األرسة ونظام املراجعة االكلينيكية 

وغريها.

وأصب�ح مرك�ز املعلومات بال�وزارة يف 
مقرها الجديد قوياً وذو سعة كبرية جداً 
ومع حماي�ة كاملة للمعلوم�ات وقد تم 
رشح ماقامت به هذه االدارة من مشاريع 
وماهو يف ط�ور االنجاز خ�ال عمرها 
القصري والذي ال يتجاوز الثاث سنوات 
والذي تم فيها التخطيط االس�رتاتيجي 
لتقني�ة املعلوم�ات باململك�ة من حيث 
تنفيذ امللف الطبي االلكرتوني للمريض 
يف كل مستش�فى ونرش تقنية الحكومة 
االلكرتونية يف كل مركز ومستشفى مع 
املكننة الكامل�ة لكل الربام�ج بالوزارة 

واملديريات.

وه�ذه االه�داف الثاثة هي ما تس�عى 
الوزارة لتحقيقه عىل ارض الواقع خال 
السنوات القادمة وهو أمر ليس بالسهل، 
حيث قامت الوزارة باالطاع عىل خربات 
ال�دول املتقدمة مث�ل بريطاني�ا وكندا 
وأمريكا واتضح أنه حتى هذه الدول لم 
تكمل حتى اآلن التقنية املعلوماتية لديها 
وكثري م�ن دول العالم لي�س لديها أي 
خطة مشابهة ملا تقوم به الوزارة حالياً.

ولذلك فإن الوزارة ماضية يف تنفيذ خطة 
طموح�ة لتقني�ة املعلومات، وس�تكون 
بح�ول الله مثاالً عاملي�اً يف طريقة ربط 
هذا العدد الكبري من املستشفيات واملراكز 
الصحية ببعضها ونقل االشعة والتحاليل 
للمرىض من مستش�فى آلخر الكرتونياً 
مع وج�ود نظام الكرتون�ي للمعلومات 
الصحية يف كل مستشفى باململكة تمهيدا 
للتعامل الاورقي يف جميع مستشفيات 

اململكة. 

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الوزارة 
اليوم هو جلب الكفاءات الطبية املدربة 
واملحافظ�ة عليها وهي مش�كلة عاملية 
تشكو منها جميع دول العالم وكذلك فإن 
هذه الوزارة تويل ه�ذا املوضوع أهمية 
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كبرية خاصة يف ظل هذا التوسع الكبري 
يف املستش�فيات بال�وزارة األم�ر الذي 
يس�تلزم قدره كبرية يف جلب الكفاءات 

الازمة لتتاءم مع العرص.

و الجديد الذي ترغب الوزارة الوصول 
إليه وبق�وة من تقدي�م الخدمة الطبية 
بجودة عالية يف املستش�فيات الجديدة 
وبطواقم طبية عالي�ة التدريب، ولذلك 
فإن كل الخطوات الازمة يتم اتخاذها 
حاليا من تدريب للكفاءات الس�عودية 
وغريها وتحسني طرق التعاقد وتريعها 
مع رس�م خارط�ة طري�ق للخريجني 
الس�عوديني باململك�ة م�ن الجامعات 
الس�عودية يف خ�ال الع�رش س�نوات 

القادمة.

إضافة إىل ذلك قامت الوزارة ببناء مركز 
تدريب�ي كب�ري يف مدين�ة الرياض عىل 
مساحة 8000م وستقوم ببناء املراكز 
التدريبية يف كل مناطق اململكة مع بناء 
ملراكز تدريب املهارات الطبية املختلفة 
ودعمها باملواد التعليمية املطلوبة وتقوم 
الوزارة حالياً بتدريب جميع املمرضات 
واألطب�اء عىل ط�رق اإلنع�اش القلبي 
والرئوي وطرق إنعاش األطفال حديثي 
الوالدة وغريها وجعلته جزءاً من التقويم 

الس�نوي للممارس ورضورة إلستمرار 
عمله بالوزارة.

ويف مجال الجودة فإن املتابع ملا يحدث 
حالياً بالوزارة سياحظ الفرق يف طريقة 
أداء العاملني وجميع املمارسني الصحيني 
وأصبح�ت ثقاف�ة القي�اس واملراقب�ة 
وس�امة املرىض واضحة للعيان وليس 
أدل عىل ذلك من نجاح أكثر من خمس 
وثاثني مش�فى حت�ى اآلن يف اإلعتماد 
املحيل من قبل املجلس املركزي إلعتماد 
املنش�آت الصحية وعرش مستش�فيات 
أخ�رى م�ن قب�ل هيئ�ة املستش�فيات 
األمريكية، ولذلك ف�إن الوزارة ماضية 
يف إسرتاتيجيتها لتطبيق جميع معايري 

الجودة يف كل مستشفياتها.

ويف خ�ال الس�نتني القادمتني س�يتم 
إعتم�اد بقي�ة املستش�فيات جميعها، 
وس�يكون لدى ال�وزارة نظ�ام مراقبة 
شامل ودقيق لكل األخطاء الطبية بدأت 
ال�وزارة حالي�اً فيه بربنام�ج املراجعة 
الريري�ة وبرنام�ج س�امة امل�رىض 
وبرنامج سامة الدواء وغري ذلك كثري من 
برامج الجودة والتي يتم تطبيقها ألول 
مرة بوزارة الصحة، ومن املعلوم أن هذه 
الربامج تحتاج إىل وقت لتطبيقها وقطف 

ثمارها واألمر ال�ذي أصبح واضحاً هو 
حماس العاملني وإنخراطهم يف برامج 
الج�ودة وهو ما سيس�اعد ال�وزارة يف 
الحد م�ن األخطاء الطبية بش�كل كبري 
وذلك ماجعلته الوزارة هدفاً إسرتاتيجياً 

ومطلباً رئيساً من طلباتها.

وخاصة القول تنظر الوزارة  للمستقبل 
بنظرة املتفائل وترى الصورة مرشقة يف 
مستقبل األيام حيث ستكون لدى الوزارة 
مستشفيات جديدة يف كل مناطق اململكة 
يف خال الخمس سنوات القادمة وكثري 
منها س�يكون جاهزاً يف خال س�نتني 
فقط، وستكون هذه املستشفيات واملراكز 
الصحية مجه�زة بأحس�ن التجهيزات 
الطبية م�ع العدد املطل�وب من مراكز 
القلب واألورام والسكر والكىل واألسنان 
واملستشفيات النفسية والتأهيل الطبي 
باإلضافة إىل املدن الطبية الخمسة التي 
يتم بناءها حالياً وكل هذه املستشفيات 
واملراك�ز س�تقدم خدماتها باملس�توى 
املأم�ول من الج�ودة وحس�ب املعايري 
الطبية املتعارف عليها وحس�ب معايري 
اإلعتماد العاملية وذلك ضمن نظام كامل 
من تقنية املعلومات واملراقبة والقياس 

ومعايري األداء اإلدارية والطبية.

تقرير
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لإ�صتيعاب م�صتجدات العلوم ال�صحية املتطورة

االستثمار في تنمية الموارد 
البشرية والتدريب واإلبتعاث

أهتمت الوزارة  خالل السنوات الثالث املاضية  بتنمية املوارد البرشية حيث أنها العصب الرئيس للتطوير وقد 
أبرزت ذلك يف خطتها اإلسراتيجية )1431-1440هـ( حيث خصصت بها الوزارة محوراً  للموارد البرشية 

وهو املحور الثالث من املحاور الخمسة للخطة اإلسراتيجية لوزارة الصحة )1431 - 1440هـ(. وقد خصص 
هذا العام مبلغ وقدره 400مليون ريال لربامج التدريب واالبتعاث
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وقام�ت ال�وزارة خ�ال الث�اث س�نوات األوىل م�ن الخطة 
اإلس�رتاتيجية  بالعديد من الخطوات لتحقيق إس�رتاتيجيتها  

يف مجال تنمية املوارد البرشية  عىل النحو التايل:

حرصت الوزارة عىل زيادة فرص اإليفاد س�نويا بنس�ب - 1
تق�ارب  20%  إلتاح�ة الفرصة ألكرب عدد من منس�وبي 
ال�وزارة، حيث بلغ إجم�ايل املوفدين مم�ن هم عىل رأس 

اإليفاد ) 2898( موفدا من منسوبي الوزارة.

حصلت الوزارة عىل زي�ادة يف عدد املقاعد املخصصة لها - 2
لإلبتعاث  الخارجي من مكرمة  خادم الحرمني الرشيفني 
حيث تم تخصيص عدد)2500( مقعد موزعة عىل خمس 
س�نوات  بواقع )500( مقعداً ل�كل عام خال الفرتة من 
1432ه� وحتى 1436ه� بينما كان عدد املقاعد  يف عام 
1431ه� )300( مقعداً، وبلغ إجمايل املبتعثني عىل رأس 
االبتعاث )1424( مبتعثا إضافة إىل  عدد )532( مرشحا 

تحت اإلجراء.

اعتماد برنامج التجس�ري ال�ذي يتيح الفرصة للفنيني من - 3
منس�وبي ال�وزارة لالتح�اق بالربنام�ج  للحصول عىل  

درجة البكالوريوس يف التخصص.

تطوي�ر برنامج الطبيب املتدرب وزيادة اعداد املتعاقدين - 4
ومس�اواتهم م�ع زمائه�م م�ن منس�وبي ال�وزارة يف 

االمتيازات.

جاري العمل عىل تطوير نظام الكرتوني للرتشيح لإليفاد - 5
واالبتعاث.

ت�م فت�ح آف�اق التع�اون مع ع�دد م�ن ال�دول املتقدمة - 6
والجامع�ات العاملي�ة  إلتاحة الفرصة البتعاث منس�وبي 

الوزارة لدول أمريكا وبريطانيا وأملانيا .

عملت الوزارة عىل إتاحة تخصصات جديدة عامة ودقيقة - 7
وف�ق املس�تجدات الحديث�ة يف مج�ال الخدم�ة الصحية 
إلتاحة الفرصة ملنسوبي الوزارة  لدراستها داخل اململكة 

وخارجها.

توقي�ع عدد م�ن االتفاقي�ات م�ع املؤسس�ات التعليمية - 8
الوطنية  لتبادل الخربات وإتاحة فرص تدريبية ملنسوبي 
ال�وزارة يف برام�ج تخصصية يف املج�ال الصحي والفني 

واإلداري  والهنديس عىل النحو التايل: 

معهد اإلدارة العامة.- 

الش�ئون الصحي�ة بالح�رس الوطن�ي وجامعة امللك - 
سعود للعلوم الصحية.

جمعية القلب السعودية.- 

الجمعية السعودية للرعاية الحرجة.- 

الجمعية  السعودية لألطفال حديثي الوالدة .- 

الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.- 

تطوي�ر مركز التدري�ب الرئي�س التابع ل�إلدارة العامة - 9
للتدري�ب واالبتع�اث ليكون ق�ادرا عىل القي�ام بدوره يف 
تدريب منس�وبي الوزارة وفق أس�س علمية س�ليمة عىل 

النحو التايل:

إع�داد خط�ة لتطوير املرك�ز وإدخ�ال املنهجيات - 10
العلمي�ة يف العملي�ة التدريبي�ة باملركز ب�دءاً من تطبيق 
منهجية تحديد االحتياجات التدريبية وانتهاء بقياس أثر 

التدريب.

إعادة هيكلة املركز وتطوير العملية اإلدارية بالتعاون - 
مع أحد بيوت الخربة العاملية.

استقطاب كوادر فنية مؤهلة ولديها خربات متميزة يف - 
مجال التدريب والتعليم الطبي والصحي.

توف�ري مبن�ى جدي�د ملرك�ز التدري�ب يلب�ي مرحليا - 
احتياج�ات العملي�ة التدريبي�ة من قاع�ات ومعامل 

تخصصية.

توف�ري معام�ل مه�ارات )Skill Lab( للتدريب عىل - 
الربام�ج التدريبي�ة التخصصية التي تهت�م بتطوير 

املهارات الفنية للممارسني الصحيني.

تأسيس معمل املحاكاة )Simulation Lab( وسيتم - 
العمل عىل تشغيله يف القريب العاجل إن شاء الله.

اتخ�اذ ال�ازم حي�ال توف�ري برنام�ج إدارة العملية - 
التدريبي�ة والتعليمي�ة باملركز إلكرتوني�ا وفق أحدث 
 Learning and Training( املتوف�رة   التقني�ات 
Management System( حيث يتم تش�غيل املركز 
وإدارة العملي�ة لتدريبي�ة كامل�ة بجمي�ع إجراءاتها 

الكرتونيا.

م�رشوع إع�داد مل�ف تدريبي لكل موظ�ف يتضمن - 
الربام�ج التدريبية املطلوبة منه وفقا ملس�تواه املهني 

- تخصيص 2500  مقعدا لإلبتعاث اخلارجي من مكرمة 
خادم احلرمني الشريفني لوزارة الصحة على خمس 

سنوات بواقع 500 مقعدًا كل عام.

- تخصيص 400مليون ريال لربامج التدريب واالبتعاث.

- إيفاد 2898 موظف داخليًا وابتعاث ١424 خارجيًا.

تقرير
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والوظيفي وما قام بتحقيقه من هذه املتطلبات.

ت�م العمل  عىل تأس�يس وتوفري التدري�ب اإللكرتوني - 
)E- training( باملرك�ز وربط�ه بمراك�ز التدري�ب 

باملناطق.

تطوير األنش�طة العلمية وال�دورات التدريبية الخاصة - 11
بالحج واس�تحداث لجنة التدريب بالحج كعضو يف لجان 

الحج التحضريية.

اس�تحداث برنام�ج تدري�ب الكرتوني خ�اص بالقوى - 12
العاملة املش�اركة يف أعم�ال الحج يتي�ح الفرصة لتهيئة 
املش�اركني  وللتدري�ب عىل امله�ارات األساس�ية املطلوبة 

للمشاركني من خال املوقع اإللكرتوني.

تطوي�ر معامل امله�ارات )Skill Lab( بمناطق اململكة - 13
من خال زيادة عدد الربامج املعتمدة فيها إلتاحة الفرصة 
للتدريب عىل الربامج التخصصية الفنية ملنسوبي الوزارة 

باملناطق.

عمل�ت الوزارة ع�ىل زيادة املخصص�ات املالية للتدريب - 14
مما أدى إىل اس�تحداث أنش�طة وبرام�ج تدريبية  أكثر، 
مما أت�اح الفرصة لزي�ادة عدد امللتحقني بتلك األنش�طة 
والربام�ج  التدريبي�ة س�نويا حيث بلغ ع�دد املتدربني يف 
ع�ام 1432ه� )132802( متدرب�ا ومتدربة يف مختلف 

األنشطة والربامج .

قام�ت ال�وزارة بالتعاقد مع جامعة إيم�وري بالواليات - 15
املتحدة األمريكية األطباء يف تخصص الوبائيات والصحة 
العامة وتعد هذه الجامعة من أقدر الجامعات األمريكية يف 
هذا املجال ويمتاز خريجيها بالقدرة العالية علميا وعمليا 
وذل�ك لحاجة ال�وزارة لهذه الكف�اءات يف هذا التخصص 

ويدرس حاليا  هناك تسعة من مبتعثي الوزارة.

تم التعاقد مع هيئة املستشفيات األمريكية لتنفيذ دبلوم - 16
متق�دم يف مكافحة الع�دوى باملستش�فيات ويتم تنفيذه 

حاليا وانخرط فيه أكثر من ستني متدربا.

مرشوع تدريب العاملني عىل طرق تحس�ني التعامل مع - 17
امل�رىض وقد تم تدريب أكثر م�ن )600( طبيب وممرض 

ومازال التدريب مستمراً.

برنامج تدريب القي�ادات الذي يهدف إىل تدريب الكثري - 18
م�ن قيادات ال�وزارة الحالي�ة من مدراء العم�وم ومدراء 
املستش�فيات واملدراء الطبيني ورؤساء األقسام واإلداريني 
عىل أس�اليب القي�ادة الحديثة من خ�ال دورات مكثفة 
داخ�ل اململك�ة وخارجها عىل يد نخبة من خ�رباء القيادة 
يف املج�ال الصحي وذلك بهدف تنمية امله�ارات القيادية 
لدى مس�ئويل الوزارة وتدريبهم عىل قياس أداء املنش�آت 
الصحية وح�ل النزاعات وتش�جيع عمل الفري�ق الواحد 
وعىل حل املش�كات بالطرق العلمية واستخدام األساليب 

الحديثة لحلها.

- توقيع عدد اتفاقيات مع املؤسسات التعليمية الوطنية  
لتبادل اخلربات وإتاحة فرص تدريبية ملنسوبي الوزارة 
يف برامج تخصصية باجملال الصحي والفني واإلداري.

- إتاحة الفرص إلبتعاث منس��وبي ال��وزارة لدول أمريكا 
وبريطانيا وأملانيا .

- تطوير األنش��طة العلمية والدورات التدريبية اخلاصة 
باحلج واستحداث جلنة التدريب باحلج كعضو يف جلان 

احلج التحضريية.
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تهيئ�ة وتدري�ب العامل�ني بالربام�ج الجدي�دة الت�ي - 19
اس�تحدثتها ال�وزارة مث�ل ) برنام�ج عاق�ات وحقوق 
امل�رىض – الطب املن�زيل – املراجع�ة اإلكلينيكية – إدارة 

األرسة  - الرتميز الطبي(.

إع�داد وتنفيذ برام�ج التدريب للمعين�ني حديثا )ثاثة - 20
أشهر( يف مختلف التخصصات.

تم الرشوع يف   إدخال تقنية األرشفة  اإللكرتونية، حيث - 21
تمت أرش�فة جميع ملفات املبتعث�ني واملوفدين إلكرتونيا 

لتسهيل البحث والوصول للمعلومات.

برنام�ج اس�تقطاب الخريج�ني: حيث قام�ت الوزارة - 22
باملش�اركة يف فعاليات يوم املهنة وحفل تخريج املبتعثني 
عىل برنامج خادم  الحرمني الرشيفني واملعرض املصاحب 
ل�ه بمدينت�ي لن�دن وواش�نطن والعمل عىل اس�تقطاب 
الكفاءات الوطنية املتميزة من الخريجني خال هذا العام 

2012م.

ت�م تنفي�ذ العديد م�ن األنش�طة وال�دورات التدريبية - 23
ملنس�وبي املخت�ربات حيث تم تنفيذ تم ع�دد )24( دورة 
تدريب�ة وورش عمل داخل اململك�ة وخارجها وكان عدد 
املس�تفيدين من ه�ذه الربامج هو )401( من منس�وبي 
املختربات الطبية وبنوك الدم ومراكز الس�موم والكيمياء 

الرشعية.

تم إقامة عدد من الدورات التدريبية للفنيني واألخصائيني - 24
يف بنوك الدم  عن أساس�يات طرق العمل وتطبيق الجودة 
النوعي�ة وفحص الحمض النووي يف بنوك الدم يف كل من 
مناط�ق ومحافظات الري�اض، القصيم، الدم�ام، املدينة 

املنورة، جازان، الطائف وعسري .

توس�عة وتطوير برنامج تدريب أطب�اء الرعاية األولية - 25
عىل برنام�ج “Fame”: ويف هذا الربنامج يتم تدريب كل 
طبيب رعاية أولية لدى الوزارة عىل مدى 21 يوماً تدريبياً 
مقسمة عىل س�بع دورات قصرية يتم خالها تدريبه عىل 
كافة العلوم الطبية املعروفة يف تخصص طب األرسة وقد 
ت�م حتى اآلن تدريب م�ا يزيد عىل أل�ف طبيب ارسة من 

مختلف مناطق اململكة.

تم التوس�ع يف تنفيذ برنامج طب االرسه ليشمل املناطق - 26
الكربى يف اململكة.

قامت اإلدارة العامة للتدريب بعمل برنامج عرب إتفاقية - 27
تعاون مع بع�ض الجامعات املرصية والس�ودانية وذلك 
لتدريب األطباء لديهم يف تخصص الرعاية األولية والعناية 
املركزة والطوارئ وملدة س�تة أشهر بغرض زيادة ورفع 
مس�توى هؤالء األطباء قبل اإللتحاق بالعمل باململكة وقد 
نج�ح الربنامج وأصبح نجاح ه�ؤالء األطباء يف إمتحانات 
التعاقد أس�هل وأرسع لتتمكن الوزارة من جلب الخربات 
املطلوب�ة يف ه�ذه التخصصات بس�هولة أكث�ر ولضمان 

مستوى الطبيب املتخرج من هذه الربامج.

خط�ة التأهيل عن طريق االيفاد واالبتعاث : قامت إدارة - 28
العامة لتدريب واإلبتعاث بوض�ع خطة متكاملة للتأهيل 
بحيث يتم دراسة إحتياج كل منطقة ومستشفى عىل حدة 
ملعرفة الحاجة العملية لكل تخصص وإرس�ال املبتعثني 
واملوفدين بناء عىل الحاج�ة والتخصص واملكان وذلك يف 
جميع التخصصات الطبية والطبية املس�اعدة مما يساعد 
عىل رسم خارطة طريق واضحة لكل املستشفيات ويدعم 

العدالة يف التوزيع واإلختيار.

برنام�ج تدريب خريجي املعاهد الفنية: يف هذا الربنامج - 29
يتم القيام بعملية تدريب مكثفة ملدة ثاثة اشهر متواصلة 
لكل خريج جديد من خريجي املعاهد الصحية الذين يتم 
تعيينه�م بالوزارة وذلك لرفع مس�تواهم العلمي والعميل 
م�ن خ�ال تدريب نظ�ري وعم�يل مكث�ف يف لتمريض 
واملختربات والصيدلة واألش�عة والتأهيل الطبي ويرشف 
ع�ىل هذا الربنامج اإلدارات العامة املعنية يف الوزارة، علماً 
بأنه ال يسمح للمتدرب الدخول يف املمارسة الفعلية للعمل 

الريري  إال بعد حضوره وإجتيازه لهذه الدورة.

تم زي�ادة عدد األطباء امللتحق�ني يف برنامج دبلوم طب - 30
األرسة بصورة كبرية.

إنش�اء إدارة ل�إلرشاف ع�ىل الدراس�ات العلي�ا بوزارة - 31
الصحة: نظ�راً لتزايد أع�داد املبتعثني لل�دول الخارجية 
للحصول عىل درجات املاجس�تري والدكت�وراه والزماالت 
الطبية، وايضاً يف ضوء تزايد أعداد املوفدين إىل الجامعات 
السعودية للحصول عىل نفس الدرجات العلمية وجميعها 
للدراس�ات العليا ظهرت الحاجة املاس�ة إىل إنشاء إدارة 
متخصصة لإلرشاف عىل الدراس�ات العلي�ا للوقوف عىل 
االحتياج�ات والتخصص�ات املطلوبة والعم�ل عىل زيادة 

مراكز التدريب داخل املنشآت الطبية يف الوزارة.

 - ١32802 متدرب��ا ومتدرب��ة يف خمتل��ف األنش��طة 
والربامج  التدريبية الصحية والطبية.

ا- لتوسع يف تدريب منسوبي الوزارة على جميع األنظمة 
االلكرتونية يف خمتلف جماالت العمل.

تقرير
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استحدثت وزارة الصحة حزمة من الربامج الجديدة مثل برنامج عالقات وحقوق املرىض وبرنامج املراجعة الريرية 
وبرنامج األرسة والطب املنزيل وذلك ملواجهة التحديات الكبرية التي تواجهها مثل غياب ثقافة حقوق املريض بني 
املمارسـيني الصحيني ونقص األرسة..وهى برامج تم وضعها لالرتقاء بمسـتوى الخدمات املبارشة التي يتلقاها 
املريض، وقد حققت هـذه الربامج نتائج غري متوقعة ونجاح كبري..وكان تحـدى نقص عدد الرر من التحديات 
الكبرية التي تعانى منها الوزارة واملواطن عىل حد سـواء ولكن عند تطبيـق برنامج إدارة األرسة من خالل تفعيل 
سياسة جراحة اليوم الواحد بنسـبة 35% خالل العام 1433هـ والتي لم تكن تتعدى 2% عام 1430هـ. تم توفري 
العديد من الرر باملستشـفى إلدخال املزيد من املرىض ونفس الهدف تـم خدمته من خالل إجراءات خدمة الطب 
املنزيل والذي مكن الفرق الطبية من تقديم كافة الخدمات البسيطة يف منزل املريض دون الحاجة لبقائه باملستشفى 

وبذلك تم استخدام رسر املستشفيات يف إدخال املزيد من املرىض وتقديم الخدمة لهم أيضا. 

ملواجهة حتديات نق�ض الأ�صرة وتر�صيخ ثقافة حقوق املري�ض

برامج جديدة وخدمات 
متطورة
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واجه�ت وزارة الصحة خ�ال تفعيل 
اس�رتاتيجية الرعاية الصحية الجديدة 
غي�اب ثقاف�ة حق�وق امل�رىض ب�ني 
املمارس�يني الصحي�ني، وكان البد من 
ترس�يخ قواعد واس�اليب عمل تضمن 
حقوق املريض ل�دى جمي�ع العاملني 
واملمارس�ني الصحيني بالوزارة ملواكبة 
تطلعات املواطنني وحاجاتهم.. وىف هذا 
االطار تم اس�تحداث برنام�ج عاقات 
وحقوق امل�رىض وذلك من�ذ بداية عام 
1430ه�� كخدم�ة جدي�دة للم�رىض 
حيث تم إنش�اء وحدة عاقات وحقوق 
املرىض يف كل مستشفى تكون مهمتها 
رعاي�ة حقوق امل�رىض واإلس�تماع إىل 
ش�كواهم  وتلبية مطالبهم وتم تدريب 
ه�ؤالء العاملني ع�ىل طريق�ة التعامل 
م�ع امل�رىض وخدمتهم كما يق�وم هذا 
القسم بعمل اإلس�تبانات بصفة دورية 
يت�م فيها اخذ رأي املرىض يف مس�توى 
الخدم�ة الطبي�ة املقدم�ة له�م ويقوم 
العاملون به�ذا القس�م بالتأكد من أن 

حقوق امل�رىض يتم تطبيقه�ا من قبل 
العاملني باملستش�فى كما يقوم برصد 
أي معاناة يلقاها املريض ويتم  رفعها 
ملدير املستش�فى مبارشة وق�د تمكنت 
هذه األقس�ام والت�ي يعمل به�ا حتى 
اآلن أكثر م�ن 1200 موظف يف جميع 
مستشفيات اململكة من تقديم مساعدات 
قيمة للمرىض كان لها األثر الكبري عىل 
نفسيات املرىض ومستوى رضاهم عن 
الخدم�ة املقدم�ة لهم كم�ا قامت هذه 
اإلدارة الجديدة بإستحداث رقم موحد 
لتلقى ش�كاوى املرىض و أنشأت موقع 
خاص عىل الش�بكة العنكبوتية  كذلك 
لتلقى آراء املرىض وت�م نرش صنادي�ق 
اإلقرتاح يف أرك�ان املستش�فيات وق�د 
تلقت ال�وزارة الع�ام املاىض أكثر م�ن 
) 19000( ش�كوى ت�م التعامل معها 
او أصبح من الواقع أن الربنامج يس�ري 
بطريق�ة رسيعة وثابته وق�د تم خال 
الث�اث س�نوات املاضية عم�ل الكثري 
للمرىض يف جميع مستش�فيات اململكة 

حيث يعد هذا الربنامج حلقة الوصل بني 
الوزارة واملواطن، وتم إنشاؤه رغبة من 
لوزارة  يف تعزيز وتطوير عملية التواصل 
بينها وبني املستفيدين من خدماتها يف 
كافة املنش�آت الصحية التابعة لها عن 

تقرير
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طريق حل مش�اكلهم وتس�هيل عملية 
حصولهم عىل الخدمة الصحية املناسبة 
التي يحتاجون إليها واستطاع آرائهم 
عن مس�توى الخدم�ات الصحية التي 
يحصلون عليها من املراف�ق الصحية، 
وذل�ك لت�ايف أي س�لبيات أو معوقات 
قد تحصل،ويه�دف الربنامج أيضاً إىل 
توفري الظروف املناسبة يف البيئة املحيطة 
بامل�رىض لتعزي�ز األلفة بينه�م وبني 
العاملني يف املنشآت الصحية والوقوف 
ع�ىل حاجاته�م وآرائه�م يف الخدمات 

الصحية املقدمة لهم. 

وقد حقق هـذا الربنامج العديد من 
االنجازات منها: 

Ο  ت�م إع�داد كت�اب بمه�ام اإلدارة
والوص�ف الوظيف�ي للعامل�ني 

وسياسات العمل.

Ο  ت�م اعتماد وثيقة حق�وق املرىض
ومس�ئولياتهم،وأن تعمل الوزارة 
عىل نرش ثقافة حقوق املرىض من 
خال املحارضات داخل املنش�آت 
الصحية والدورات التدريبية،كما 

تم طباعة الوثيقة وتوزيعها.

Ο  تم عق�د )21( دورة تدريبية عىل
مستوى مناطق اململكة وذلك بهدف 
تثقي�ف وتوعية العامل�ني بوثيقة 

حقوق املرىض وكيفية التعامل مع 
املرىض.

Ο  تم وبالتعاون مع تقنية املعلومات
بالوزارة إنشاء برنامج عىل شبكة 
اإلنرتنت يتم من خاله قياس ريض 
املرىض يف املستشفيات عن طريق 
إستبانة معدة لذلك، واستخاص 
النتائ�ج واإلطاع عليه�ا من قبل 
مس�ئويل املستش�فى والش�ئون 
الصحية باملنطقة وبرنامج عاقات 
وحقوق املرىض واالستفادة من ذلك 
لتحسني الخدمة بما يحقق مستوى 

ريض أفضل. 

Ο  تم إصدار كتيب إحصائيي تضمن
ما يقارب )19000(  من الشكاوى 
واملقرتحات لعام1432ه� ومخطط 
إجرائ�ي ورس�ومات بيانية لهذه 
الش�كاوى واملقرتح�ات، وق�د تم 
معالجة أكثر من )90%( من هذه 

الشكاوى واملقرتحات.

Ο  تم إقام�ة املؤتم�ر األول لعاقات
-25 الف�رتة  خ�ال  امل�رىض 

1432/12/26ه� وتم من خاله 
إظهار أه�داف اإلدارة وترس�يخ 
مفاهيم حقوق املرىض والس�عي 

لتحقيق رضاهم.

برنامج الطب املنزيل 
بدأ اس�تحداث الربنام�ج يف بداية عام 
1430ه� كخدمة جديدة تقدمها الوزارة 
للمرىض يف منازله�م للمرىض من كبار 
الس�ن وذوي األم�راض املزمن�ة حيث 
جهزت الوزارة فرقاً طبي�ة متنقلة من 
أطب�اء وتمري�ض وأخصائي�ي تأهيل 
وبسيارات مجهزة لزيارة هؤالء املرىض يف 
منازلهم وتقديم الخدمة الطبية لهم بني 
ذويهم وذلك أدى إىل عدم الحاجة لهذه 
الفئة من املرىض من زيارة املستشفيات 
وتكبد عناء ومش�قة التنقل بني املراكز 
الصحي�ة واملستش�فيات وتق�دم هذه 
الخدم�ة حالياً يف 138 مستش�فى عرب 
اململكة، ومن املعلوم أن الطب املنزيل قد 
بدأ ينمو يف جمي�ع دول العالم وأصبح 
مرادفاً وأداة مهمة إلكمال عاج املريض 
بني أهلة وذوي�ة ولذلك تم اس�تحداث 
برنامج تشغيل ذاتي بقيمة 70 مليون 
ريال ثم توجيهها لتوظيف العاملني  من 
األطباء واملمرض�ني وأخصائيي العاج 
التنفيس والتأهيل وكذلك لرشاء السيارات 
وتجهيزه�ا وبذلك أصبح ع�دد الفرق 
الطبية امليداني�ة )262( فرقه، وأصبح 
عدد العاملني يف هذه الخدمة مايزيد عىل 
1195 فرداً، وتفيد الدراس�ات الحالية 
يف الدول املتقدمة م�ن أن الطب املنزيل 
أدى إىل  تناقص الح�االت التي تراجع 
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املستش�فيات حيث يتم ع�اج املريض 
والكشف عليه من قبل الفريق الطبي يف 
منزله وبني أهله وذويه حيث بلغ اجمايل 

ما تم خدمتهم 22.500 مريض.

ويهدف برنامج الطب املنزيل إىل: 
تقدي�م رعاية طبية آمن�ة للمرىض - 1

املحتاجني له�ا وتعزيز ش�عورهم 
باألم�ان واإلطمئن�ان يف محي�ط 
أرسته�م دون الحاج�ة للتواج�د 
يف املستش�فى بما يكفل إس�تعادة 
عافيتهم بش�كل أفض�ل وذلك من 
جميع النواحي)الجسمية، النفسية، 

التأهيلية، واإلجتماعية(.
تجن�ب اإلصابة بالع�دوى التي قد - 2

تحدث أثناء تواجدهم باملستش�فى 
لفرتات طويلة.

الح�د م�ن مش�قة زي�ارات أقارب - 3
املرىض للمستش�فى واإلق�ال من 
تع�رض ال�زوار وخاص�ة األطفال 

للعدوى بالجراثيم املعدية.
اإلق�ال م�ن مراجع�ة امل�رىض - 4

للمستش�فيات وأقس�ام الط�وارئ 
للحصول ع�ىل خدمة طبي�ة يمكن 

تنفيذها يف منزل املريض.
املس�اهمة يف نرش الوع�ي الصحي - 5

للمريض وأرسته أُناء تقديم الخدمة 
املنزلية.

تسهيل حصول املحتاجني من املرىض - 6
ع�ىل أجه�زة أو مس�تلزمات طبية 
بالتنس�يق مع الجهات ذات العاقة 

واملؤسسات الخريية.
السيطرة عىل تكرار دخول املستشفى - 7

للم�رىض املس�نني وذوي األمراض 
املزمنة مما يساعد كثرياً يف اإلستخدام 
األمثل للموارد املالية للوزارة وخدمة 
أكرب عدد من املرىض املحتاجني فعلياً 

للمستشفى.

وتم تحديـد الفئات املسـتهدفة من 
الربنامج وهم : 

Ο  املرىض املحتاجني للرعاية التلطيفية
)مرىض األمراض املتقدمة(.

Ο  مرىض الرعاية التنفس�ية )الفشل
الرئ�وي والرب�و وتلي�ف الرئ�ة 

واضطرابات التنفس(.

Ο  املصاب�ون باألم�راض املزمن�ة
ومضاعفاته�ا )أم�راض القل�ب، 

السكر، الضغط(.

Ο  م�رىض الج�روح والتقرح�ات
الريرية.

Ο  املرىض الذي�ن يعالج�ون بأدوية
تعطى عن طريق الوريد.

Ο  املرىض الذين يتلق�ون الغذاء عن

طريق أنبوب املعدة.

Ο  يحتاج�ون الذي�ن  امل�رىض 
إىل القس�طرة البولي�ة بصف�ة 
مستمرة)تثبيت، تنظيف، استبدال(.

Ο  مرىض الجلطات الدماغية وإصابات
الرأس والجهاز العصبي الحركي.

وعىل هذا األساس اتخذت الوزارة العديد 
من اإلجراءات لتنفيذ الربنامج وذلك بعد 
صدور القرار بإس�تحداث الربنامج يف 
شهر ربيع الثاني 1430ه� كأحد الربامج 
الجديدة يف الوزارة وتم بتوفيق الله تنفيذ 

الربنامج كالتايل:

تم إع�داد هيكل�ة الربنام�ج ومهام . 1
وآليات العم�ل وفق اآلليات املعمول 
بها يف الدول التي تطبق هذه الربامج 
وبم�ا يتوافق م�ع ع�ادات وتقاليد 

املجتمع.
تم البدء يف تنفيذ برنامج إلكرتوني . 2

لكامل الربامج.
تم تنفيذ )10( دورات تدريبية ملدراء . 3

املستشفيات واألطباء والتمريض يف 
عام 1433ه�.

تم تعيني م�دراء للربنامج يف جميع . 4
مناطق اململكة واختيار الفرق الطبية 
يف املستشفيات الرئيسية يف املناطق 

كمرحلة أوىل.
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تم اإلعداد والب�دء يف تنفيذ برنامج . 5
تدريب�ي للف�رق الطبي�ة يف مراكز 
الرعاية الصحي�ة املنزلية يف املدينة 

املنورة.
تم مراجعة وإعتماد وطباعة النماذج . 6

الطبية املستخدمة يف الربنامج كامللف 
املنزيل وغرية.

للم�رىض . 7 اإلجم�ايل  ع�دد  بل�غ 
املستفيدين منذ استحداث الربنامج 
يف شهر ربيع اآلخر 1430ه� وحتى 
1433/9/1ه� حوايل )17592( يف 

مختلف مناطق اململكة.
تم مؤخراً التعميد لتأمني 189 سيارة . 8

جديدة لدعم الفرق الطبية ونرشها 
يف جميع مستشفيات اململكة.

برنامج الطبيب الزائر
وهذا الربنام�ج تم إس�تحداثه يف بداية 
1431ه�� وكان اله�دف من�ه ه�و 
استقطاب الكفاءات الطبية من األطباء 
واالستشاريني من داخل اململكة وخارجها 
يف مختلف التخصصات الدقيقة للعمل 
يف املناطق واملحافظات الصغرية والتي 
ال تواجد بها كامل األع�داد من الطاقم 
الطبي وبذلك تمكنت الوزارة من س�د 
النق�ص يف الك�وادر الطبي�ة يف الكثري 
م�ن مستش�فياتها وق�د بلغ ع�دد من 
تم اس�تقطابهم للعمل بص�ورة مؤقتة 
)1730( طبيباً إستش�ارياً توزعوا عىل 
أكثر من )50( مدينة باململكة وقد أدى 
هذه الربنامج إىل نقص عدد الحاالت التي 
حولت للمستش�فيات الك�ربى باململكة 
وتوفري الوق�ت والجهد ع�ىل املواطنني 
والذين كانوا يضطرون للس�فر للمدن 

الكبرية للحصول عىل الخدمة الطبية.

ومن فوائد الربنامج :
Ο  ت�م تقلي�ص قائم�ة االنتظ�ار يف

العيادات الخارجية.

Ο  تقليص قائم�ة االنتظار للعمليات
يف كثري من املستشفيات.

Ο  ال�ريض ل�دى متلق�ي الخدم�ة
املواطن�ني واالنطب�اع لديه�م عن 

تطور األداء وجودته.

Ο  كم�ا حصل هن�اك تطوي�ر األداء
باألقس�ام التي يعمل بها األطباء 
الزائرين وتطوير تجهيزات األقسام 

التي يعملون بها.

Ο  وتم تدريب القوى العاملة والرفع
من كفاءتها باالستفادة من األطباء 

الزائرين.

Ο  ويتم حالياً تحديث الربنامج ووضع
منهجيه وإجراءات العمل س�عيا 
إىل تحقي�ق أفض�ل النتائج واكرب 
عدد من املتخصص�ني يف مختلف 

التخصصات الطبية.

برنامج املراجعة اإلكلينيكية
حق�ق برنام�ج املراجع�ة اإلكلينيكي�ة 
انج�ازات كث�رية ومميزة رغ�م حداثة 
نش�أته يف اململكة وحداث�ة مفهومه يف 
العالم عموماً حيث ب�دأ يف الوزارة منذ 
بداي�ة 1430ه�. وقد خط�ى الربنامج 
خطوات كبريه يف رفع مس�توى الوعي 
بأهمية القياس ومراقبة األداء يف املنشآت 
الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية 
أولية، حيث قام الربنامج باختيار عدد 
)49( مؤرش لقياس أداء املستش�فيات 
و عدد )24( مؤرش لقياس أداء مراكز 
الرعاية األولية من ضمنها مؤرشات عاملية 
لقياس كفاءة وفعالية وسامة املمارسة 
الطبية يف املنشآت، وتم توحيد تطبيقها 
يف )94( مستش�فى و )100( مرك�ز 
رعاية صحي�ة أولية يف جمي�ع مناطق 

ومحافظات اململكة.
ويس�تهدف الربنام�ج التأك�د م�ن أن 
جمي�ع املمارس�ات الطبي�ة الت�ي تتم 
داخل منش�آت الوزارة تت�م بالطريقة 
الصحيحة املتعارف عليها دولياً )قياس 
الفاعلية والكفاءة للمؤسسة الصحية(، 
ورف�ع كفاءة وج�ودة الخدم�ة الطبية 
التي تقدمها املنشآت الصحية ملراجعيها 
من خال اإلس�تخدام األمث�ل ملواردها 
وتقليل الهدر. وتأكيد املهنية واإلنضباط 
واملحاس�بية للمؤسس�ة الصحي�ة. 

وقياس وتقيي�م ردود األفعال لجمهور 
املستفيدين. وتقويم مدى كفاية الربامج 

واملرشوعات املنفذة.
ولذلك قام الربنامج بعقد عدة ورش عمل 
تدريبية/تطبيقية عىل ه�ذه املؤرشات 
لجميع املراجعني اإلكلينيكيني يف اململكة 
والذين بل�غ عددهم أكثر م�ن )200( 
مراجع إكلينيكي يف املستشفيات ومراكز 
الرعاية األولية، حت�ى يتمكنوا من رفع 

نتائج مؤرشات األداء بشكل شهري.
وكان ل�ورش العم�ل ومتابع�ة إدارة 
الربنامج يف الوزارة دور كبري يف تحسن 
نس�بة رف�ع التقاري�ر الش�هرية م�ن 
املستشفيات واملراكز الصحية املشمولة 
يف الربنامج حيث بلغت النسبة يف معظم 
املنشآت 100% وبلغ املتوسط العام عىل 

مستوى اململكة حوايل %92.
كما قام الربنام�ج بالتعاون مع اإلدارة 
العامة لتقنية بإنش�اء موقع الكرتوني 
يتم م�ن خاله إدخ�ال نتائج مؤرشات 
أداء املنشآت بشكل شهري، ويمكن من 
خاله ملدراء املنشآت ومديريات الشئون 
الصحي�ة وإدارة الربنام�ج بال�وزارة 
اإلطاع ومتابعة أداء املنشآت كل حسب 

صاحياته.
كما أن�ه يمكن من خال�ه مقارنة أداء 
املنشأة بنفسها و بمثياتها من املنشآت، 
ومقارنة أداء املناطق ببعضها ومقارنته 

بمعايري األداء املحلية والعاملية.
كم�ا ق�ام الربنام�ج بإص�دار الدلي�ل 
التنظيمي لربنامج املراجعة اإلكلينيكية، 
حيث يق�وم بتوضيح مه�ام املراجعني 
اإلكلينيكيني حسب مستويات الربنامج، 
ويقدم رشح لجميع مؤرشات األداء مبيناً 

الطريقة الصحيحة لحسابها.
ويقوم الربنامج برصد أداء املؤرشات عىل 
مستوى اململكة، فعىل سبيل املثال سجل 
معدل وفيات املرىض املنومني انخفاضاً 

خال العام 1433/32ه�.
كما تراجعت نس�بة التخصصات التي 
يتج�اوز حجز املوع�د لها أكث�ر من 4 
أسابيع انخفاضاً ملموساً خال النصف 
األول للعام الحايل 1433ه� مقارنًة مع 
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النصف األخري للعام املنرصم 1432ه�.
وتقوم إدارة برنامج املراجعة اإلكلينيكية 
بال�وزارة بتحليل نتائج م�ؤرشات أداء 
املنش�آت الصحي�ة بص�ورة مس�تمرة 
للخروج بمشاريع تحسن يتم تنفيذها 
ع�ىل مس�توى املناط�ق واملنش�آت بما 
ينعكس عىل تحس�ن مس�توى الخدمة 

الصحية املقدمة للمستفيد.

برنامج إدارة األسرة
وقد تم استحداث هذا الربنامج يف بداية 
عام 1430ه� حي�ث برزت الحاجة إىل 
وجود إدارة خاصة ملتابعة أعداد الرر يف 
مستشفيات الوزارة وطريقة إستخدامها 
وكان أول ما تم البدء هو إدخال جراحة 
اليوم الواح�د يف مستش�فيات الوزارة 
حتى وصل�ت نس�بتها إىل )35%( بعد 
أن كان�ت ال تزيد ع�ن )2%( وبذلك تم 
توفري املئات من األرسة التي يتم تقديم 
الخدمة فيها ملرىض آخرين بسبب زيادة 
إستخدام الرير يف املستشفيات وقد بلغ 
عدد العمليات الجراحية التي تم عملها 
بأس�لوب جراحة اليوم الواحد أكثر من 
)135000( عملية حتى اآلن يف أكثر من 
100 مستشفى والتي أصبحت تطبق هذا 
األسلوب من الجراحة، كما زاد إستخدام 
الرير م�ن )4.2( مرة يف الش�هر إىل 
)5.7( مرة وهذا ما يعادل 30% زيادة 
يف كفاءة إستخدام الرير ونقص معدل 
اإلقام�ة للمري�ض م�ن )4.1( يوم إىل 
)3.5( يوم بنسبة توفري قدرها )%12.5(

ولقد كان وراء هذه االنجازات الكثري من 
الجهد والعمل الذي تم في�ه زيارة كل 
منطقة من مناط�ق اململكة وزيارة كل 
مستش�فى وعمل ورش العمل الازمة 
لرشح نظام ادارة األرسة وجراحة اليوم 
الواحد حيث تم عمل العرشات من ورش 
العمل عىل مدى األعوام الثاث املاضية 
تم رفيها تدريب املئات من العاملني عىل 
برنامج حاسوبي خاص يتم فيه رصد 
حركة الرير بجميع مستشفيات اململكة 
أوالً بأول حتى أصبح لدى الوزارة اليوم 
القدرة عىل معرفة أعداد الرر املتوفرة 

به�ا يف جمي�ع املستش�فيات ومعرف�ة 
أعداد ال�رر املقفل�ه وأع�داد املرىض 
املنومني وجنسياتهم وغري ذلك كثري من 
املعلومات التي تساعد عىل معرفة طريقة 
استخدام الرر يف املستشفيات وحسن 
اس�تخدامها، وقد أصب�ح النجاح الذي 
انجزه الربنامج يف جراحة اليوم الواحد 
يف جميع مستشفيات اململكة، مثاالًلتفاني 
وتفه�م جمي�ع العاملني بال�وزارة من 
أطباء وممرض�ني لدورهم الحقيقي يف 
رضورة اح�رتام الوقت ورسع�ة اتخاذ 
القرار وحسن استخدام املوارد حيث تم 
توفري الوقت والجهد وخدمة املزيد من 
املرىض عم�ا كان الحال علي�ه قبل بدء 
الربنامج. ويعمل حاليا يف هذا الربنامج 
اكثر من 800 موظف موزعني عىل جميع 
مستشفيات اململكة يف وظائف محددة 
لم تكن معروفة س�ابقاً مثل منس�قى 
 )Discharge facilitator( الخ�روج
ومدير املرىض الداخلي�ني وقد نتج عن 
ه�ذا الربنامج تش�غيل لجمي�ع األرسة 
التي كانت مغلقة يف بعض املستشفيات 
س�ابقاً لس�بب أو آلخر حيث بلغ، عدد 
األرسة املغلقة التي تم إعادة تش�غيلها 
ع�ام 1431ه� ه�ي 338رسير. حيث 
قام الربنامج باملساعدة يف تحويل1957 
مريض من امل�رىض املزمن�ني املنومني 
داخ�ل املستش�فيات إىل برنامج الطب 

املنزيل. 

برنامج حقوق املوظفني
يف ظل ح�رص وإرصار وزارة الصحة 
عىل الحفاظ عىل حقوق املريض، واتخاذ 
التدابري الازمة لضم�ان تقديم أفضل 
الخدمات الطبية، وتاىف األخطاء الطبية، 
كان البد أيض�ا منح موظف�ي الوزارة 
ضمانات تضمن حقوقهم ولذلك تم تم 
إنشاء برنامج حقوق املوظفني بغرض 
حماية حقوق املوظف وإعطائه الفرصة 
لرفع شكواه أو تظلمه من أي إجراءات 
تم إتخاذها ضده ولذلك تم إنشاء إدارة 
خاصة له�ذا الغرض تقوم بإس�تقبال 
الشكاوى وتقوم بمقابلة املوظف وأخذ 

إفادته ثم رفعها لإلدارة القانونية ألخذ 
مرئياته�ا والعرض بع�د ذلك لصاحب 
الصاحية وقد تم عمل نفس األس�لوب 
بالنس�بة للعام�ات كذلك فتم إنش�اء 
لجنة خاصة بهم وتجدر اإلشارة إىل أن 
الربنامج كان يه�دف يف املقام األول إىل 
ضمان حقوق املوظفني رجاالً ونس�اء 
وهو هدف تقوم به جميع املؤسس�ات 
الصحية حول العالم األمر الذي يساهم 
يف تأكيد والء العاملني وزيادة عطائهم 
ويف نفس الوقت تؤدي إىل ضمان حقوق 
الرئيس وامل�رؤوس بحيث يتم س�ماع 
املوظ�ف يف رده عىل أي إج�راءات يتم 

اتخاذها ضده.

املراجعة اإلكلينيكية
CLINICAL AUDIT

 وزارة الصحة - وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير

 الرياض . اململكة العربية السعودية  

    
 w w w . m o h . g o v . s a

SaudiMOHMOHPor ta lالطبعة االوىل
)October 2011/ذو القعدة 1432ه(
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الطب الوقائي ..
حـمـاية خــيـر مــن الـعـالج

ليس خافياً عىل احد أن الطب الوقائي هو خط الدفاع األول عن الصحة  يف مواجهة األمراض، وان اإلنسان، صغريا 
وكبريا، يتعرض يوميا لعرشات املخاطر املرضية، وانه لوال اإلجراءات الوقائية التي يتحصن بها اإلنسـان يف الصغر 

والكرب لكانت حياته مهددة يف كل لحظة . 

ولهـذا تـوىل وزارة الصحة قطاع الطب الوقائي عناية كبـرية، ويكفى القول أن اإلدارة العامـة لألمراض الطفيلية 
واملعدية تمكنت خالل عام 2011 عىل سـبيل املثال ال الحرص رفع نسـبة التغطية بالتحصني ضد األمراض املعدية 
املسـتهدفة بالتحصـني إىل 98% لجميع اللقاحات و98,2% للقاح الثالث الفـريويس ضد الحصبة والحصبة األملانية 
والنكاف وهي أعىل من النسب املستهدفة املطلوب تحقيقها والحفاظ عليها باململكة خالل خطة التنمية التاسعة.
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ونتيج�ة لهذه التغطي�ة العالية بالتحصين�ات فقد انخفضت 
مع�دالت اإلصاب�ة باألم�راض املعدية املس�تهدفة بالتحصني 
مقارنة باملس�تهدف يف الخطة حي�ث ياحظ من اإلحصائيات 
انخفاض مع�دالت اإلصاب�ة للكثري من األمراض املس�تهدفة 
بالتحص�ني نتيجة االرتفاع يف مس�تويات التغطية باللقاحات 

املختلفة للتطعيمات األساسية مثل :

شلل األطفال:

Ο  حققت اململكة انجازاً كبرياً بخلوها من مرض شلل األطفال
منذ نهاية عام 1995م وحتى تاريخه وحصلت عىل شهادة 
الخلو من شلل األطفال من قبل إقليم رشق املتوسط ملنظمة 

الصحة العاملية.

Ο  تم الحفاظ عىل معدالت تغطية كبرية بالتحصني بلقاحي
ش�لل األطفال بلغت )98%( لألع�وام 2009 – 2011م، 
واستمرت حمات التطعيم يف مناطق الحج )مكة املكرمة، 
املدينة املنورة، جدة( واملناطق الحدودية الجنوبية )جازان، 
عسري، نجران( مما ساعد عىل الحفاظ عىل خلو اململكة من 

شلل األطفال.

الدفترييا: 

انخفض معدل اإلصاب�ة بمرض الدفترييا من 0.03 لكل مئة 
ألف من الس�كان ع�ام 2005م إىل )0.01( عام 2011م مع 

عدم تسجيل حاالت خال األعوام 2008-2010م.

 السعال الديكى: 

انخف�ض مع�دل االصابة م�ن )0.09( ل�كل مائ�ة ألف من 
الس�كان يف عام 2005م إىل )0.04( يف عام 2011م مع عدم 
تس�جيل حاالت يف عامي 2009 و2010م وقد حدثت حاالت 

قليله يف عام  2011 م يف منطقة الرياض واملنطقة الرشقية.

الكزاز الوليدي: 

انخفض معدل اإلصابة بالكزاز الوليدي من)0.10( لكل ألف 
مولود حي يف عام 2005م إىل )0.03( وحدثت حاالت 2011 
وس�ط أطفال ألرس غري مقيمة نظامياً واألمهات غري مطعمات 
والوالدات لم تتم يف مؤسس�ات صحية ورغم ذلك فإن اململكة 
محافظة ع�ىل إزالة الكزاز الوليدي )أقل من حالة واحدة لكل 
أل�ف من املواليد أحياء( والذي تحقق منذ عام 1986م وحتى 

اآلن.

الحصبة:

انخفض معدل اإلصابة بالحصبة من )19.17( لكل مئة ألف 
من الس�كان يف ع�ام 2007م إىل )1.29( ل�كل مئة ألف من 
السكان يف عام 2010م وجاري إكمال إحصائيات 2011م .

- ت�م تنفي�ذ الحمل�ة الوطني�ة للتحص�ني ض�د الحصب�ة 

والحصب�ة األملاني�ة والن�كاف ع�ىل مرحلت�ني األوىل بدأت يف 
1432/10/19ه�� واس�تهدفت الفئ�ات العمري�ة م�ن 6 
سنوات وحتى 18 س�نة )طاب املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية( وبلغت نسبة التغطية 97,25%.والثانية بدأت يوم 
8 محرم 1433ه� واس�تهدفت جمي�ع األطفال األعمار األقل 
م�ن 6 س�نوات والفئة العمرية 19 – 24 عاماً وبلغت نس�بة 

التغطية %97,34.

التهاب الكبدي ) ب( :

انخفض معدل اإلصابة من 18,2 لكل مائة ألف من الس�كان 
يف عام 2005م إىل 16,56 يف عام 2011م.

املراقبة الوبائية لألمراض املعدية: 
تمت متابعة الوضع الوبائي لألمراض املعدية عىل املستوى أ- 

املحيل واإلقليمي والعاملي بصورة مستمرة.

 يتم التحديث املس�تمر لنظام الرتص�د الوبائي لألمراض ب- 
 Health(املعدية ويف هذا اإلطار سيتم إدخال برنامج حصن
Electronic Surveillance Netwok( وه�و برنام�ج 
الكرتون�ي لإلب�اغ والرصد عن األمراض املعدية وس�يتم 
ادخال�ه أوالً يف منطق�ة مك�ة املكرم�ة يف منتص�ف عام 

2012م ث�م س�يعمم عىل 
كافة مناط�ق ومحافظات 
العامني  اململكة يف غضون 
القادم�ني وم�ن فوائد هذا 

الربنامج :

- يحدث التبليغ عن األمراض 
تسجيل  عند  آنياً  املعدية 

الحالة.

- ستكون االستجابة رسيعة 
يف حالة حدوث فاشيات أو 

أوبئة.

البيانات  تجميع  إمكانية   -
وتحليلها.

- إمكاني�ة إرس�ال رس�ائل 
قصرية للج�واالت يف حالة 
حدوث حاالت غ�ري عادية 
لألم�راض  )فاش�يات( 

املعدية.

- سيوفر الربنامج قاعدة بيانات كبرية يمكن االستفادة منها 
مستقباً.

انخفاض معدالت 
اإلصابة باألمراض.. 

الرتفاع مستويات 
التغطية باللقاحات 

للتطعيمات األساسية

%98 نسبة التغطية 
بالتحصني ضد األمراض 

املعدية جلميع 
اللقاحات و98,2% 

للقاح الثالث الفريوسي 
ضد احلصبة واحلصبة 

األملانية والنكاف 

تقرير
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ال�دورات التدريبية:ت�م تنفي�ذ )18( دورة تدريبي�ة يف ج- 
املراقب�ة الوبائي�ة لألمراض املعدي�ة واالس�تعداد املبكر 
لألوبئ�ة والتص�دي له�ا وكذل�ك ع�ن الحمي�ات النزفية 
والته�اب الكبد الف�ريويس وبرنامج القض�اء عىل املاريا 
ووبائيات أمراض الليشمانيا والدرن والبلهارسيا وااليدز.

اخلدمات الوقائية يف احلج :
تم تنفيذ الربنامج الوقائي يف الحج بكل نجاح مما أدى إىل 
خلو موس�م حج عام 1432ه� من التفشيات واألمراض 
الوبائي�ة بحمد الله، والذي كان ل�ه األثر الكبري يف تمكني 
حجاج بيت الله الحرام من أداء ش�عائرهم بير وصحة 
وس�امة حيث تم توفري كل اإلمكانيات التي تس�اعد عىل 

أداء الفريضة.

وكانت األنشطة التي نُفذت يف موسم الحج كالتايل:

نُف�ذت حم�ات تطعي�م بلقاح الحم�ى املخية الش�وكية 
الرباع�ي لغري املطعم�ني خال الثاث أعوام الس�ابقة يف 
مناطق الحج، وبلغ عدد من تم تطعيمهم باللقاح الرباعي 

للحمى املخية الشوكية بالعاصمة املقدسة واملدينة املنورة 
)503.025  ( شخصاً .

Ο  تم تطعيم )532,414( حاج بلقاح شلل األطفال الفموي
يف منافذ الدخ�ول بما نس�بتة )98,85%( م�ن الحجاج 
املس�تهدفني القادمني من ال�دول املوبوءة بمرض ش�لل 

األطفال.

Ο  ت�م إعط�اء الع�اج الوقائ�ي مل�رض الحم�ى املخي�ة
الش�وكية)عقار السربوفلوكساسني( لعدد ) 186.013( 
حاج بم�ا نس�بته )98.27%( من إجمايل ع�دد الحجاج 
القادمني من دول الحزام األفريقي واملستهدفني بالعاج 

الوقائي.

الربنامج الوطنى ملكافحة االيدز :
وهذا الربنامج حقق الكثري من  االنجازات منها:

التغطي�ة العاجية مل�رىض اإليدز بنس�بة 100% والدعم  -
النفيس واملادي  للمحتاجني لذلك.

العم�ل للحد من إنتق�ال العدوى من األمه�ات املصابات  -
للجنني.

افتتاح عدد 20 عيادة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية  -
من مرض نقص املناعة املكتسب وتجهيزها.

القي�ام بالحمل�ة الوطني�ة للتوعي�ة بعي�ادات املش�ورة  -
والفحص الطوعي.

تأم�ني اختبار الفح�ص الريع ملرض نق�ص املناعة يف  -
عيادات الفحص الطوعي واملشورة.

افتت�اح عدد أربع�ة مراك�ز متخصص�ة ملعالجة مرىض  -
االيدز يف كل من املدينة املنورة واإلحساء وعسري والجوف  
باإلضافة إىل املراكز القديمة يف كل من الرياض  واملنطقة 

الرشقية وجدة وجازان وتوفري األدوية ملراكز املعالجة.

تطبيق معالجة العدوى املنقولة جنسياً بنظام املتازمات  -
باملراكز الصحية األولية عىل مستوى اململكة.

تنفيذ خدمات الفحص واملش�ورة املتحركة لإليدز للعمل  -
بكل من الرياض، الدمام، جازان واملدينة املنورة.

متابعة رصد الحاالت ومتابعة رصد اإلصابات بني العمالة  -
الوافدة.

تم عقد مب�ادرة وزارة الصحة الس�عودية  لدول مجلس  -
التع�اون الخليجي إلعداد إس�رتاتيجية موح�دة ملكافحة 

االيدز خال الفرتة 16- 18 إبريل 2011م.

تم عقد امللتقي الس�عودي إلتحاد الدول العربية ملكافحة  -

جناح اخلدمات الوقائية يف 
احلج أدى إىل خلو موسم حج 
عام 1432ه� من التفشيات 
واألمراض الوبائية 
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اإليدز يف الفرتة 28-30 نوفمرب2011م.

تم تنفيذ العديد من األنشطة والربامج التوعوية واإلحتفال  -
بيوم اإليدز العاملي يوم 1 ديس�مرب2011 م بالتنسيق مع 

مستشفى امللك فيصل التخصيص.

ت�م إعداد وطباع�ة العديد م�ن املواد التوعوي�ة الخاصة  -
بمكافحة اإليدز والعدوى املنقولة جنسياً .

برنامج مكافحة الدرن:
املجه�ودات التي قامت بها الوزارة يف مج�ال مكافحة الدرن 
اعتب�اراً من الع�ام 1998م واملتمثلة يف تطبيق إس�رتاتيجية 
املعالج�ة قص�رية األم�د تح�ت اإلرشاف املب�ارش للعامل�ني 
بالربنامج الوطني ملكافحة الدرن، أدت إىل تحس�ني تس�جيل 
حاالت الدرن التي يتم اكتش�افها مما أدى رفع معدل حدوث 
ال�درن من 13.6 لكل مائة ألف من الس�كان يف عام 1998م 

إىل 17.7 لكل مائة ألف من السكان يف عام 2007م.

Ο  ونظراً لوض�ع هؤالء امل�رىض تحت العاج باس�تخدام
اسرتاتيجية املعالجة قصرية األمد تحت اإلرشاف املبارش 

وتقليل انتشار العدوى بناًء عىل ذلك بدأ معدل الحدوث 
يف االنخفاض حتى بلغ 14.3 لكل مائة ألف من السكان 

يف العام 2011م.

Ο  إس�تخدام الب�اغ اإللكرتون�ي اإلس�مي مل�رىض الدرن
باستخدام الربنامج اإللكرتوني عىل شبكة الوزارة.

Ο  تقوية التعاون واملشاركة مع القطاعات الصحية الغري
تابعة ل�وزارة الصحة مما ادى اىل تقليل نس�بة من لم 

تعرف نتائج معالجتهم.

Ο  وقد تم تحقيق معدل ش�فاء  72,2% من مرىض الدرن
الرئوي ايجابي القش�ع كما تم تحقيق معدل اكتشاف 

حاالت بنسبة %86,4.

مراكز املراقبة الصحية باملنافذ:
وتتلخص أهم اإلنج�ازات التى حققتها هذه املراكز عىل مدار 

العام وخاصة ىف مواسم الحج والعمرة :

Ο  االستمرار يف مراجعة وتطوير القدرات األساسية الازمة
للرتصد واالستجابة الصحية يف املطارات واملوانئ واملعابر 

متابعة دقيقة للوضع 
الوبائي لألمراض املعدية 

على املستوى احمللي 
واإلقليمي والعاملي 

وبطرق علمية متطورة

احلفاظ على خلو اململكة 
من مرض شلل األطفال 
بااللتزام مبعدالت تغطية 

التحصني بلقاحي شلل 
األطفال

تقرير
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الربي�ة ذات األهمي�ة يف اململك�ة ع�ىل 
خلفية تطبيق اللوائح الصحية الدولية  

واملستجدات الوبائية الدولية.

Ο  التنس�يق م�ع الجه�ات ذات العاقة
بتطبيق اللوائح الصحي�ة الدولية يف 
الوزارات والهيئ�ات الحكومية حيال 
آلي�ات التواص�ل الري�ع لتب�ادل 
املعلومات وسبل استكمال القدرات 
واالس�تجابة  للرتص�د  األساس�ية 
لألح�داث والط�وارئ الصحية بما 
يف ذلك ق�درات املط�ارات واملوانئ 

واملعابر الربية.

Ο  تم�ت متابع�ة املتغ�ريات الوبائية
العاملية عىل ضوء النرشات الوبائية 
العاملية من مواقع منظمة الصحة 

العاملية ومركز مكافحة األم�راض بالواليات األمريكية 
املتحدة.

Ο  تطوير وتهيئة برنامج الحاس�ب اآليل لإلباغ عن أعداد
القادمني للحج عرب مختلف املنافذ واإلجراءات الوقائية 
املتخذة يف دولهم وباملنافذ طبقاً لاش�رتاطات الصحية 

املطلوبة لعام1432ه�.

Ο  التنس�يق مع منظمة الصحة العاملية لنرش االشرتاطات
الصحي�ة للقادمني للحج والعم�رة يف النرشات الوبائية 

األسبوعية.

Ο  االس�تمرار يف فح�ص جمي�ع فئ�ات القادم�ني الجدد
من العمالة الواف�دة للتأكد من مائمته�م وخلوهم من 
األمراض املعدية، مع إعط�اء الائقني من فئات العمالة 
الصحي�ة والعمالة املنزلي�ة والعامل�ني يف دور الرعاية 
االجتماعية والنقاهة والحاقني اللقاح الواقي من االلتهاب 

الكبدي”ب”.

مكافحة االمراض املتوطنة واملعدية: 
املالريا:

Ο  تم ايقاف نق�ل الع�دوى يف كافة أرج�اء اململكة وبكل
املناطق ما عدا بعض القرى يف منطقتي جازان وعسري.

Ο  تم استخدام وسائل املكافحة امليكانيكية للحد من أماكن
توالد البعوض مثل ردم الربك واملس�تنقعات وترصيف 

بؤر تجمعات املياه التي تتكون يف األودية.

Ο  الناموس�يات املش�بعة باملبي�د طويل�ة ت�م توزي�ع 
األجل  للمجموعات األكثر تعرضا ملخاطر نقل العدوى.

Ο  ت�م التقوي�م الح�رشي إلعمال
املكافحة يف جميع املناطق لتحديد 
الناق�ل  أنواع وكثاف�ة البع��وض 
وحساس�يته  وس�لوكه  وعادات�ه 
للمبيدات الحرشي�ة وذلك بمواصلة 
املسوحات الحرشية عىل مدار العام 
الناق�ل الرئييس  وتم تحدي�د تواجد 
للماريا باململك�ة من نوع انوفيليس 
اربينس�يس بكل من منطقتي جازان 
وعس�ري، ووج�د بع�وض انوفيلي�س 
رسجينتى بكل من املدين��ة املن�ورة 

والقنفذه و عسري والجوف .

Ο  توفري األجه�زة والعينات لكافة
مناطق اململكة.

Ο  توفري كوادر متخصصة يف مجال
املكافحة املناطق.

Ο  التنسيق املتواصل باملناطق الحدودية بالكوادر العاملة يف
مجال املكافحة باليمن يف إطار توجيهات اللجان املشرتكة 

بني اململكة واليمن.

Ο  بالتوسع يف عمليات التشخيص والعاج لحاالت املاريا تم
تحقيق خفض معدل االصابة باملاريا من 12 لكل مائة 
ألف من السكان يف عام 2002م اىل  0,2 لكل مائة ألف 

من السكان يف عام 2010م. 

Ο  تم التحس�ن يف عمليات الرتصد الوبائي بمناطق جازان
وعس�ري إذ تم تكوين )52( نقطة  حدودية الكتش�اف 
وعاج املاريا كما تم  تكوين )31( فريق متحرك بتلك 

املناطق لنفس الغرض .

البلهارسيا

Ο  بلغ عدداملصابني بالبلهارس�يا بنوعيها البولية واملعوية
)168 حالة( بنس�بة إصابة )0.02%( من إجمايل عدد 
املفحوصني )810885( هذا باملقارنة مع عدد )120( 
حالة بنس�بة )0.015%( من إجمايل ع�دد املفحوصني 

)814539( يف عام 2010م.

Ο  )كان معدل االنتشار بالنسبة لسكان اململكة )0.6 حالة
لكل 100.000 نسمة مقارنة بعام 2010م حيث كان 
معدل االنتش�ار )0.5 حالة( لكل 100.000 نسمة من 
سكان اململكة. وكان عدد الحاالت يف املناطق التي تعترب 
عالية التوطن نسبيا وهي عسري وبيشة والباحة والطائف 
وجازان بحمله )118 حالة( بمعدل انتشار )2.45 حالة( 

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الرقم اجملاني لإلعالم الصحي
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لكل 100.000 نسمة مقارنة بعام 2010م حيث كان 
عدد الحاالت )88 حالة( ومعدل االنتش�ار )1.8 حالة( 

لكل 100.000 نسمة من سكان هذه املناطق.

Ο  )بلغ ع�دد الس�عوديني املصاب�ني بامل�رض )31 حالة
بنسبة )18.5%( من عدد املصابني مقابل )137 حالة( 

( بني غري الس�عوديني بنس�بة  %8 1 . 5 (
م�ن ع�دد املصاب�ني, ه�ذا 
2010م  بع�ام  باملقارن�ة 
حيثبل�غ ع�دد الس�عوديني 
 46( بامل�رض  املصاب�ني 
حالة( بنسبة )38.3%( من 
عدد املصاب�ني مقابل )74 
حالة( بني غري السعوديني 
بنسبة )61.7%( من عدد 

املصابني .

هذا وحقـق برنامج مكافحة 
مـن  العديـد  البلهارسـيا 

االنجازات ومنها: 

Ο  تم تأمني كافة مستلزمات
عمليات املكافحة وتوزيعها عىل املناطق 
املعني�ة يف الوق�ت املناس�ب وبالكمي�ة 

املطلوبة.

Ο  ًمائيا تم فح�ص )22575( مص�دراً 
)من أودية وآبار وعيون وسدود( وجد 
منها)528( مص�دراً إيجابيا للقواقع 
الناقلة للمرض)بلغت نس�بة االصابة 
2.34% من إجمايل املصادر املفحوصة( 

مقارنة بعام 2010م حيث تم فحص )72635( مصدراً 
مائيا) من أودية وآبار وعيون وسدود( وجد منها)405( 
مص�دراً إيجابيا للقواق�ع الناقلة للمرض)بلغت نس�بة 

االصابة 0.6% من إجمايل املصادر املفحوصة(.

Ο  ت�م ع�اج ع�دد)775( مص�دراً باس�تخدام مبي�د
البايلوسيد)النيكلوزاميد( )niclosamide( منها 528 
مص�دراً ايجابي�ا للقواقع وعدد 247مصدراً س�لبيا تم 

عاجها وقائيا يف مناطق الباحة وجازان وعسري.

Ο  وج�د أن عدد املصادر املائية املصاب�ة بالقواقع ومعدل
اإلصابة حسب نوعالقوقع كالتايل:

ع�دد املص�ادر املائية اإليجابي�ة لقواق�ع البولينس • 
املص�ادر  بنس�بة 58.72% م�ن  )310( مص�دراً 

اإليجابية و1.37% من املصادر املفحوصة.

عدد املص�ادر املائية اإليجابية لقواق�ع البيومفاريا • 
املص�ادر  م�ن  بنس�بة%40.91  مص�دراً   )216(

اإليجابية و0.96% من املصادر املفحوصة.

عدد املصادر املائية اإليجابية للنوعني معا)مشرتكة(  • 
)2(مصادر بنس�بة 0.38% من املص�ادر اإليجابية 

و0.009% من املصادر املفحوصة.

ج- الليشمانيا

الليشمانيا الجلدية:

إجمايل عدد حاالت الليشمانيا الجلدية املسجلة خال 
العام 2011م )1951( حالة ليشمانيا جلدية بمعدل 
إصابة 7,19 لكل مائة ألف من السكان مقارنة مع 
)4129( حالة تم تسجيلها العام 2010م وبنسبة 

انخفاض بلغت %52,7.

وكان هذا نتيجة  للدعم الصحي عىل 
مدى السنوات السابقة الذي أدى إىل 
تراج�ع املرض وانحس�اره حيث تم 

التايل :-

Ο   تم تأمني احتياجات املناطق من
أجهزة الرش ومعدات املكافحة.

Ο  ت�م تأم�ني الطع�وم الخاص�ة
بمكافح�ة الق�وارض الخ�ازن ملرض 
الليشمانيا الجلدية ساهم يف خفض نقل 

الطفيل وبالتايل خفض أعداد الحاالت.

Ο  تم تفعيل أنظمة املراقبة واملسح
الوبائ�ي بع�د الب�دء يف تطبي�ق الخطة 
الوطنية ملكافحة مرض الليشمانيا والتي 

بدأت املرحلة التنفيذية لها عام 2010م.

Ο  تم تكثيف التوعية الصحية للمواطنني واملقيمني وخاصة
يف املناط�ق ذات الوبائي�ة العالية من خال اس�تهداف 

طاب املدارس.

Ο  تنش�يط تس�جيل ومتابعة الحاالت التي يتم اكتشافها
وعاجها يف املراكز واملستشفيات األهلية.

Ο  نظراً لكون الليش�مانيا الجلدية م�ن األمراض الظاهرة
للعيان فقد ت�م توجيه أطباء املراكز الصحية يف األماكن 
والقرى املعروفة س�ابقاً اىل تس�جيل حاالت الليشمانيا 
الجلدية والقيام بزيارات دورية للمدارس لاس�تقصاء 

عن وجود إصابات وسط طاب املدارس.

موعد الزيارة
الـتـطـعـيـم

- الدرن.عند الوالدة

- االلتهاب الكبدي )ب(.

عمر شهرين
- شلل األطفال املعطل

- )الثالثي البكتريي، االلتهاب الكبدي )ب(، 

املستدمية النزلية(.

- البكترييا العقدية الرئوية.

عمر 4 شهور 
- شلل األطفال الفموي. 

- )الثالثي البكتريي، االلتهاب الكبدي)ب(، 

املستدمية النزلية(.

- البكترييا العقدية الرئوية.

عمر 6 شهور 
- شلل األطفال الفموي. 

- )الثالثي البكتريي، االلتهاب الكبدي)ب(، 

املستدمية النزلية(.

- البكترييا العقدية الرئوية.

موعد الزيارة
الـتـطـعـيـم

عمر 9 شهور 
- الحصبة املفرد.

عمر 12 شهر 
- شلل األطفال الفموي.

- الثالثي الفريويس.

- الجديري املائي.

- البكترييا العقدية الرئوية.

- شلل األطفال الفموي. عمر 18 شهر 

- )الثالثي البكتريي، املستدمية النزلية(.

- االلتهاب الكبدي )أ(. 

عمر 24 شهر 
- االلتهاب الكبدي )أ(.

عند دخول 

الصف األول 

االبتدائي

- شلل األطفال الفموي. 

- الثالثي البكتريي. 

- الثالثي الفريويس.

- الجديري املائي 

جدول التطعيمات الوطني

كيف تنتقل حمى الضنك؟

ينتق�ل امل�رض بواس�طة أنث�ى بعوض�ة أيدي�س 

إيجبت�اى )Aedes aegypti( الت�ي تنقل الفريوس 

املسبب للمرض من شخص مصاب إىل آخر سليم 

أثناء وخ�ز الشخص املصاب وامتصاص دمه.

أعراض مرض حمى الضنك 

ارتف�اع مفاج�ئ يف درج�ة الح�رارة، وطفح 

جلدي، وصداع حاد، وألم خلف العينني، وألم 

يف العض�ات واملفاصل، وق�يء وغثيان، وقد 

يتطور املرض إىل حمى الضنك النزفية.

تقرير
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�صهدت حتديثا وتطويرا غري م�صبوق

المراكز المتخصصة..
منظومة من الخدمات الطبية 

في مختلف مناطق المملكة

مركز األمري سلطان ملعاجلة 
أمراض وجراحة القلب باإلحساء 

يضم  أحدث التقنيات العالجية 
واجلراحية وأحدث اإلبتكارات 

خلدمة مرضى القلب باملنطقة
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املراكـز املتخصصـة التابعة لوزارة الصحـة، واملنترشة 
يف مختلـف مناطق اململكـة، من أهم دعائـم الخدمات 
الصحيـة املتخصصة بالـوزارة . خاصة يف املناطق التي 
يحتـاج فيهـا املـرىض  إىل عالجـات متخصصـة  مثـل 
مناطق اإلحساء، والدمام واملدينة املنورة وحائل وأيضا 

يف منطقة الرياض.
وتضم الخريطة الصحية يف اململكة اكرب خمسـة مراكز 
متخصصة يف الرشق األوسط وهى مركز األمري سلطان 
ملعالجـة أمـراض وجراحـة القلـب باإلحسـاء، ومركز 
سـعود البابطني لطب وجراحة القلـب بالدمام، ومركز 
القلـب باملدينـة املنورة ومركـز القلـب بمنطقة حائل 

ومركز األمري سلمان ألمراض الكىل بالرياض.  
تـوىل وزارة الصحـة هـذه املراكـز عنايـة كبـرية نظرا 
للخدمـات الطبية املتميزة التـي تقدمها للمواطنني وىف 
هـذا اإلطار يعد مركـز األمري سـلطان ملعالجة أمراض 
وجراحة القلب باإلحسـاء أحد املراكز املتخصصة الذي 
يضـم  أحـدث التقنيات العالجيـة والجراحيـة وأحدث 
اإلبتكارات ضمن مشـاريع التحسـني للرقي بمسـتوى 
الخدمـة املقدمـة ملرىض القلـب باملنطقة باملـوازاة مع 
اقتنـاء أحدث األجهزة وعمل التدريبـات الالزمة للقوى 
البرشية املتخصصة. وقد أسـفر ذلك عن نتائج إيجابية 
وتحقيق سـبق علمي يف مجال التخصص عىل مستوى 
اململكـة حيث تم توطـني العديد من الربامـج العالجية 
الدقيقة ليستفيد منها رشيحة واسعة من مرىض القلب 
سـواء من داخـل املنطقة أو خارجها لتنقـذ العديد من 
األرواح وتوفـر عىل املريض عناء السـفر للخارج لتلقي 

العالج مع يصاحبه من تكلفة عالية وعناء نفيس. 

وكشف نائب معايل وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور 
محمد حمزة خشيم بأن وزارة الصحة اعتمدت ضمن ميزانيتها 
مراكز   )3( إنشاء  1435/1434ه���  الحايل  املايل  للعام 
متخصصة لعاج األورام لريتفع عدد املراكز املتخصصة لعاج 
األورام التابعة لوزارة الصحة  إىل )8 مراكز طبية تخصصية( 
، كما اعتمدت أيضاً )3( مراكز تخصصية لعاج أمراض القلب 
لريتفع عدد املراكز التخصصية )12( مركزاً  ليصبح عدد 
املراكز التخصصية لعاج األورام وعاج أمراض القلب إىل 20 

مركزاً متخصصاً يف جميع مناطق اململكة .
وبني د. خشيم أن هذه املشاريع تأتي يف إطار املرشوع الوطني 
للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة والذي يهدف لتحقيق 
العدالة والشمولية يف توزيع الخدمات الطبية وسهولة الوصول 
إليها والحصول عليها ورغبة يف تقديم أفضل الخدمات الصحية 
للمواطنني والسعي عىل راحتهم وفقا لتوجيهات وتطلعات 

خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده -يحفظهم الله- .
ولفت معاليه إىل أن مراكز األورام سيتم إنشاءها يف كاً من 
من محافظة األحساء وحائل وجازان وذلك بسعة رسيرية 
إجمالية تبلغ )300( رسير وتبلغ تكلفتها اإلجمالية أكثر من 
400 مليون ريال ، وأما مراكز القلب سيتم إنشائها يف منطقة 
جازان والطائف وحائل وتبلغ تكلفتها اإلجمالية 360 مليون 

وبسعة رسيرية قدرها )100( رسير لكل مركز.
وأضاف د. خشيم أن الوزارة لديها حالياً عدد )5( مراكز 
متخصصة لعاج األورام تتضمن مركز األورام يف مدينة امللك 
فهد الطبية بالرياض باإلضافة إىل مركز األورام يف مدينة امللك 
عبدالله الطبية بمكة املكرمة وكذلك مركز األورام يف مستشفى 
امللك فهد التخصيص باملنطقة الرشقية ومركز األورام بمنطقة 
القصيم ومركز األورام باملدينة املنورة )تحت التنفيذ( ، مشرياً 
إنه يف حال االنتهاء من إنشاء وتشغيل املراكز الثاثة املعتمدة 
 ، يف ميزانيتها لهذا العام ستخفف الضغط عىل هذه املراكز 
وأما مراكز القلب فلدى الوزارة حالياً عدد 9 مراكز متخصصة 
لعاج أمراض القلب تتضمن مركز األمري سلمان بمدينة امللك 
فهد الطبية بالرياض ومركز القلب بمدينة امللك عبدالله الطبية 
بمكة املكرمة ومركز سعود البابطني باملنطقة الرشقية ومركز 
األمري سلطان بن عبدالعزيز بالهفوف )األحساء( ومركز القلب 
بمدينة حائل ، ومركز األمري عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد 
بالحدود الشمالية ومركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للقلب 
بنجران ومركز القلب باملدينة املنورة ومركز القلب بمستشفى 

امللك فهد بجدة.
األورام  لعاج  املتقدمة  املراكز  انتشار  أن  خشيم  د.  وأكد 
التابعة لوزارة الصحة يف أكثر من منطقة انعكس  والقلب 
ايجاباً يف انخفاض أعداد إحالة الحاالت املرضية للمصابني 
بهذه األمراض بني كافة مناطق اململكة الطرفية إىل املناطق 
الرئيسية وأسهمت هذه املراكز املتقدمة من خال ما توفره 
من خدمات تخصصية يف تقليل عدد الحاالت املحولة للعاج 
يف املدن الرئيسة حيث تتوفر هذه الخدمات ملرىض األورام يف 
أماكن إقامتهم وتجنبهم مشقة وعناء السفر خارج مناطقهم ، 
إضافة لذلك تتضمن الخطة املستقبلية لوزارة الصحة وضمن 
مرشوعها الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة التوسع 
يف إقامة وإنشاء مثل هذه املراكز لتشمل كافة مناطق اململكة. 

وثمن د. خشيم ما تحظى به الخدمات الصحية من دعم 
واهتمام من لدن خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز وويل عهده األمني نائب   رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز- 
الدائم عىل رضورة توفري أفضل  الله- وحرصهما  يحفظهما 

الخدمات الصحية لكافة املواطنني يف جميع أنحاء اململكة. 

تقرير
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قائمة بأسماء مراكز األورام املنتشرة يف مناطق 
اململكة: 

1-مركز االورام يف مدينة امللك فهد الطبية بالرياض. 
2-مركز االورام يف مدينة امللك عبدالله بمكة املكرمة.

3-مركز األورام يف مستشفى امللك فهد التخصيص باملنطقة 
الرشقية.

4-مركز األورام بالقصيم.
5-مركز االورام باملدينة املنورة )تحت التنفيذ(.

قائمة بأسماء مراكز األورام املعتمدة يف ميزانية 
العام املايل ١434-١435 ه�:

1-انشاء مركز األورام باألحساء سعة )100( رسير.
2-انشاء مركز األورام بحائل سعة )100( رسير.

3- انشاء مركز األورام بجازان سعة )100( رسير.

املجموع الكيل 8 مراكز 

قائمة بأسماء مراكز القلب املنتشرة يف مناطق 
اململكة:

1-مركز االمري سلمان بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض.
2-مركز القلب بمدينة امللك عبدالله الطبية بمكة املكرمة. 

3-مركز سعود البابطني باملنطقة الرشقية.
4-مركز االمري سلطان بن عبدالعزيز بالهفوف )االحساء(.

5-مركز القلب بمنطقة حائل. 
6-مركز االمري عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بالحدود 

الشمالية.
7-مركز االمري سلطان بن عبدالعزيز للقلب بنجران. 

8-مركز القلب باملدينة املنورة.
9-مركز القلب بمستشفى امللك فهد بجدة.

قائمة مبراكز القلب املعتمدة يف ميزانية العام 
املايل ١434-١435 ه�:

1-مركز القلب بجازان.
2-مركز القلب بتبوك.

3-مركز القلب بالطائف.

وتتبلـور االنجـازات التي حققهـا املركز خـالل الفرة 
املاضية يف  التايل:

برنامج القسطرة الكهربائية باستخدام الروبوت )برنامج - 1
معتم�د(: حيث تم أج�راء أول قس�طرة كهربائية خارج 
 HANSEN  أورب�ا وأمري�كا باس�تخدام الروب�وت اآليل

ملعالج�ة   HANSEN  SENSEI X  MACHINE
اضطراب�ات النب�ض الكهربائية للقلب ومنه�ا الرجفان 
األذين�ي من خ�ال الكي للب�ؤر الكهربائي�ة داخل قلب 
املصاب وتس�اهم ه�ذِه التقنية الطبية يف تس�هيل عملية 
الوصول إىل مناطق صعبة جداً داخل القلب وبآليات آمنة 
يتمك�ن خالها الطبيب م�ن إجراء عملي�ات الكي داخل 
القلب مع قياس درجة ضغ�ط الكيابل الكهربائية داخل 

القلب منعاً لحدوث ثقوب خطرة للقلب  . 
برنام�ج زراعة الصم�ام األورطي عن طريق القس�طرة - 2

)برنام�ج معتم�د(: حي�ث تم إج�راء أول عملي�ة  لزرع 
الصم�ام األورطي عن طريق القس�طرة و املعروفة عاملياً 
ب�)TAVI(وه�ي املرة األوىل عىل مس�توى وزارة الصحة 
باململك�ة و امل�رة األوىل كذل�ك ع�ىل مس�توى القطاعات 
الصحية األخ�رى باململكة وذلك بواس�طة إجراء تصوير 
داخ�يل للقل�ب عن طري�ق آل�ة تصوير تعم�ل باملوجات 
الصوتية ومن ثم اس�تخدام قس�طرة حجمها 16 فرنش 
وهي  وح�دة قياس تعت�رب األصغر اس�تخداماً يف العالم 
مما يعطي مزيداً من الس�هولة يف إجراء القس�طرة والتي 
ال تستغرق أكثر من س�اعة. وقد تم تطوير هذا الربنامج 
وتوسيع قاعدة املستفيدين منه وذلك بزيادة طرق زراعة 
الصم�ام حي�ث أجرى املرك�ز أول عملية قس�طرة لزرع 
الصم�ام األورط�ي عن طري�ق الرشيان األبه�ر للمرىض 
الذي�ن يعانون من ضيق يف الصم�ام األبهر وكذلك الذين 
يتعذر اس�تبدال الصمام لهم عن طريق الرشيان الفخذي 
بالقس�طرة وقد تم الب�دء يف هذا األجراء بع�د ثاثة أيام 
من اعتماد هيئة االعتم�اد الطبي األوربية لهذِه التقنية يف 

معالجة الحاالت املماثلة .
أج�راء عمليات كي الرشيان الكلوي بواس�طة القس�طرة - 3

لحاالت ارتفاع ضغط الدم املستعصية )برنامج معتمد(:  
وق�د أج�رى املركز ه�ذه العملية ألول مره عىل مس�توى 
املنطقة الرشقية ويتم اللجوء ألس�تخدام هذا األجراء عند 
امل�رىض الذين يصعب التحكم بضغط الدم املرتفع لديهم 
عىل الرغم من استخدامهم لعدة أنواع من األدوية الخافضة 
لضغط الدم بواسطة إدخال قسطرة يف الرشيان الفخذي 
والوصول للرشيان الكلوي وإدخال قسطرة تقوم بإعطاء 
طاق�ة حرارية لكي الرشيان من الداخل مما يؤدي إىل كي 

الشعريات العصبية وبالتايل خفض ضغط الدم .
برنام�ج زراع�ة أصغر مضخة قل�ب يف العالم عن طريق - 4

القس�طرة بالرشي�ان الفخ�دي IMPELLA  )برنام�ج 
معتمد(: حيث تم إجراء أول قس�طرة قل�ب تداخليه عىل 
مس�توى اململك�ة لزراعة مضخ�ة قلبي�ة ملريض مصاب 
بتضيق�ات حرجه ج�داً يف مواقع إس�رتاتيجية بالرشايني 
التاجية وتستخدم هذِه املضخة لتغطية الوظائف القلبية 
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يف ساعات أجراء عمليات فتح الرشايني الشديدة الخطورة 
وذل�ك لضم�ان تغذي�ة القلب والدم�اغ وباق�ي األعضاء 
الحيوي�ة بدماء الحياة خال األوق�ات الحرجة التي تزيد 
احتمالية توقف القلب فيها عن األداء. ويس�تفيد من هذه 
الخدمة مرىض ازمات القل�ب الحادة الذين لذيهم صدمة 
قلبي�ة  فتقوم املضخة بعمل القل�ب لحني عمل اإلجراءات 
الازمة لرشايني القلب ومساعدة القلب عىل استعادة قوته 

واملحافظة عىل حياة املريض بإذن الله. 
بربنام�ج تدعي�م القل�ب قص�ري امل�دى ومتوس�ط املدى - 5

باس�تخدام جهاز مس�اعدة عضلة القلب يف حاالت هبوط 
عضلة القلب أو حاالت الصدمة القلبية  ) برنامج معتمد(.

برنام�ج عملي�ات صمامات القل�ب باس�تخدام املناظري - 6
والجراح�ة املحدودة )برنامج معتم�د(: أجراء أول عملية 
صم�ام قل�ب عىل مس�توى الرشق األوس�ط  باس�تخدام 
املناظ�ري و الجراح�ة املح�دودة التي ال تتع�دى ثاث إىل 
أرب�ع س�نتيمرتات يف عملي�ات صمامات القل�ب الناتجة 
عن تأثري التهاب�ات الحمى الروماتيزمية أو تقدم الس�ن 
أو األرتخائ�ات واألرتج�اع  بالصمامات فيما يعترب أنجاز 
طبي جدي�د ونقطة تحول كربى لعمليات فتح القلب وما 
يتبعه�ا من مخاطر طبية وآثار نفس�ية ملا يحدثه الجرح 
م�ن آثار نفس�ية وباألخص عن�د النس�اء والفتيات، وقد 
أصبح ه�ذا الربنامج الذي يتطلب أجهزة دقيقة وكفاءات 
برشي�ة عالية م�ن الربامج املعتمدة لدى املركز ليس�تفيد 
منه رشيحة واس�عة من مرىض القل�ب باملنطقة واملرىض 

املحولني من باقي مناطق اململكة.  

برنامج مهاجمة جلطات القلب الحادة  )برنامج معتمد(: - 7
حيث تم معالجة جلطات القلب الحادة بواسطة القسطرة 
كح�االت طارئ�ة ب�دال م�ن اس�تخدام مذيب�ات الجلطة 
التقليدية  وذلك من خ�ال مهاجمة الجلطة القلبية أثناء 
فرتة تكونه�ا بالوصول لها وانتزاعها م�ن مكانها وزرع 
دعامات حسب ما تمليه حالة املريض يف حينه. ويستفيد 
من هذه الخدم�ة جميع املرىض الذي�ن يصابون بأزمات 
القل�ب الحادة مم�ا يؤدي إىل تقليل نس�بة الوفيات منهم 

وتتوفر الخدمة عىل مدار الساعة طوال العام. 
برنام�ج اس�تخدام تقنية املثق�اب الدائ�ري )الروتبليرت - 8

 ROTATIONAL ANGIOPLASTY SYSTEM
ROTABLATOR( إلجراء القس�طرة العاجية من قيام 
املثق�اب بعم�ل م�ا يق�ارب 140 – 180000ألف دورة 
بالدقيق�ة باس�تخدام تورب�ني هوائي لتفتي�ت جزيئات 
الكالسيوم املرتسبة عىل جدران الشاريني لتوسيعه وتغيري 

شكله ومن تم تركيب الدعامة . 
زراع�ة أول ناب�ض كهربائي لطفل ويتميز ه�ذا الجهاز - 9

بتقني�ات عالية لاتص�ال واملراقب�ة عن طري�ق األقمار 
الصناعي�ة ويناس�ب املج�ال املغناطييس الضخ�م أثناء 
أج�راء التصوير املغنطييس دون أح�داث رضر للمريض 
والذي يعترب من أحدث الخدمات العاجية لعاج مشاكل 
انخف�اض وارتف�اع النبض املؤدي�ة يف أحي�ان كثرية إىل 

اإلغماء واملوت املفاجئ.
أجراء قسطرة عاجية دون الحاجة لتدخل جراحي - 10

ملريض يبلغ من العمر 104 عام مصاب بانسداد يف اثنني 
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من رشايني القلب الرئيسية.
إج�راء املركز لعملي�ة قلب مفتوح لش�اب يبلغ من - 11

العم�ر 28 عام يعان�ي من ورم يف البط�ني األير للقلب 
وتعترب العملية هي األوىل عىل  املس�تويني العربي و املحيل 
ورق�م )37( عاملي�اً وقد ت�م ذلك من خال االس�تئصال 
الجراحي حيث وجد أن الورم يحتل معظم البطني األير 
ويعي�ق تدفق رسيان ال�دم داخل الرشي�ان األورطي مع 
إعاق�ة وظيفية يف أداء كل من الصمام األبهري ) األورطي 

( والصمام التاجي ) امليرتايل ( . 
كم�ا تم تجهي�ز املرك�ز باح�دث االجه�زة الطبية - 12

الجدي�دة والتى احدثت نقلة نوعي�ة ىف العمليات التى تم 
اجرائها باملركز ومنها 

Ο  HANSEN MACHINE    SENSEI  00842-4
X    HANSEN, CATH LAB  جهاز سانساي  إلجراء 

عمليات القسطرة الكهربائية بالربوت .
Ο      VIVID IN SYSTEM VIVID I    00843-4

GENERAL , CATH LAB
إلج�راء تصوي�ر صوتية داخل القل�ب أثناء عملي�ات زراعة 

الصمام األورطى أثناء القسطرة
Ο   0000-IMPELLA CONSOLE  0042    00860-4

ABIOMED and  Levitronix
أجهزة داعمة للقلب بواس�طة القس�طرة أو الجراحة للقيام 

بمهام القلب عىل املدى القصري واملتوسط
Ο   ROTATIONAL ANGIOPLASTY    00741-4

 SYSTEM ROTABLATO  RC 5000  RC107874
       BOSTON SCIENTIFIC

جه�از املثقاب الدائ�ري لتفتيث جزيئات  الكالس�يوم داخل 
الرشايني التاجية

كما يشهد املركز العديد من املشاريع التطويرية ومنها:
1- مرشوع تهيئة قس�م جراحة القلب وقسم العناية املركزة 
لألطفال وتش�مل توريد وتركيب غرفة هجني جراحة قلب / 
قسطرة  Hybrid Cath-Lab/ OR وكذلك وحدات خاصة 

 . Modular ICU / CCU للعناية املركزة لألطفال
وس�وف يتي�ح ه�ذا امل�رشوع أماكن خاص�ة لجراح�ة قلب 
األطفال والكبار وأرسة عناية فائقة مطورة للجراحة والعناية 
بالرشاي�ني التاجية مطابق�ة للمعايري الدولي�ة واملعتمدة من 
ال�وزارة . وتتميز  الغرف الجدي�دة بكونها مفردة وتخفض 
من مس�توى العدوى وتراعي الخصوصي�ة والجانب النفيس 
للمرىض وذويهم وأفراد الطاقم الطبي وتسمح برفع الدوران 
الريري مع خفض التكلفة الس�نوية ل�كل رسير، علما بأن 
هذا املرشوع س�وف يس�مح بإعادة تصميم العنايات املركزة 

لتحويل الغرف بني األطفال والكبار حسب حاجة العمل.

2- برنام�ج اإلعتماد الوطني للجودة CBAHI وقد بدأ املركز 
 .JCI يف تنفيذه تمهيدا للحصول عىل اإلعتماد الدويل

3-تركيب برنامج السياس�ات واإلج�راءات اإللكرتوني  وهو 
برنامج متكام�ل معرتف به من قبل الهيئة األمريكية العتماد 
املستشفيات JCI وينقل املركز من اإلعتماد عىل الورقيات إىل 
برنام�ج إلكرتوني متكامل يمكن الدخ�ول إليه من أي مكان 
لألشخاص الذين لذيهم الصاحية ويتكامل مع برنامج نظام 

معلومات املستشفى . 

مركز سعود البابطني لطب وجراحة القلب بالدمام
يعت�رب مركز س�عود البابطني لطب وجراح�ة القلب بالدمام 
بإمكانيات�ه العلمية والفنية العالي�ة أول مركز متخصص يف 
مج�ال معالج�ة أمراض و جراح�ات القلب ويق�دم خدمات 
طبية متميزة و عىل مس�توى راق لألطفال والبالغني، ويرفع 
عنهم أعباء الحصول عىل هذه الخدمة يف مراكز أخرى بعيدة 
خارج املنطقة، ناهيك عن دور املركز يف تخفيف مشقة وعناء 
الس�فر والس�كن و البعد عن األرسة و األقارب هذا باإلضافة 
إىل خف�ض األعباء املالية عىل امل�رىض و الوزارة التي ترصف 
مقاب�ل االتصاالت وحج�ز  تذاكر الس�فر والنقل بس�يارات 

اإلسعاف ونفقات العاج واملتابعة.
هذا وحقق مركز س�عود البابطني إنج�ازات عديدة يف مجال 

جودة الرعاية الصحية منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
يعد أول مراكز القلب التابعة لوزارة الصحة واملنطقة - 1

الرشقية بالتحديد
يعت�رب أول مرك�ز تابع ل�وزارة الصحة يق�وم بعمل - 2

التدخ�ات املخربية والجراحية يف مجال طب القلب 
للكبار واألطفال يف املنطقة الرشقية.

يع�د مركز س�عود البابط�ني لطب و جراح�ة القلب - 3
أول مركز تابع ل�وزارة الصحة يف املنطقة الرشقية 
يقوم باج�راء جراحات القلب النابض و الجراحات 
الدقيقة و جراحات القلب ذات الفتحات الصغرية يف 

مجال علم وظائف كهربائية القلب.
االلت�زام باإلنجاز والوص�ول إىل معايري الجودة،حيث - 4

أصب�ح تطبيق معاي�ري الجودة  يف املرك�ز خارطة 
لضمان أماِن املرىض وتخفيض األخطاء الطبية. 

حصل مركز س�عود البابطني ع�ىل الهدف املطلوب و - 5
أنجز النجاح كثاني مستشفى تابع  لوزارة الصحة 

.)JCI( يحصل عىل شهادة إعتماد الجودة الدولية
حصل املركز ع�ىل جائزة أفض�ل أداء حكومي، حيث - 6

من�ح األمري جلوي بن عبد العزيز بن مس�اعد نائب 
املحافظ�ة الرشقي�ة جائزة األم�ريَ محم�د بن فهد 
لألداِء الحكومي املتميز ملركز سعود البابطني لطب 

وجراحة القلب.
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ش�هادة اإلعتماد الوطنية يف الجودة حيث نجح املركز - 7
يف تَطبيق املعايري الوطنية يف الجودة النوعية.

يع�د املركز م�ن أه�م مراك�ز التدريب ع�ىل مهارات - 8
االنع�اش القلب�ي الرئوي املبدئ�ي و املتقدم للكبار 
و األطف�ال و مرك�ز تدريبي معتمد م�ن قبل إدارة 
التدري�ب يف وزارة الصحة و من قبل جمعية القلب 

السعودية.
يع�د مرك�ز س�عود البابطني لط�ب وجراح�ة القلب - 9

بالدمام كمستش�فى مرجعي إلحال�ة جميع حاالت 
القل�ب للكب�ار و األطف�ال يف املنطق�ة الرشقي�ة و 
املناطق األخرى خارجها و من قبل الهيئات الطبية 
يف الداخل والخارج، وتحال له سنوياً ما يقارب من 
600 حال�ة تدخ�ل معظمها يف برامج قس�طرة أو 

جراحة القلب.
يخ�دم  املرك�ز  ما يق�ارب 6 مليون من الس�كان، و - 10

يتم س�نوياً إجراء أكثر ِم�ن 700 حالة جراحة قلب 
مفتوح و أكثر من 2000 حالة قس�طرة تداخلية و 
ما يقارب م�ن 400 زراعة أجهزة ومنظمات للقلب 
و عاج�ات اضطراب�ات كهربائي�ة القل�ب و الكي 
الظفريي. و يمتلك املركز التجهيزات الازمة لتقديم 
العناية القلبي�ة للبالغني و األطفال. و يقوم باجراء 

ُكّل أنواع التدّخاِت والجراحاِت القلبيِة 
يق�دم املركز العناية الش�املة للمرىض  والتي تش�مل - 11

باإلضاف�ة إىل العاج�ات و الجراح�ات و املتابع�ة 

أساليب الوقاية من أمراض القلب و التأهيل القلبي 
ويحرص عىل رىض املرىض و أرسهم.

يعترب مركز س�عود البابطني من أوائ�ل مراكز القلب - 12
بالعال�م التي تق�وم بتطبيق برنام�ج الطب املنزيل 
ملتابع�ة م�رىض القلب الت�ي تضطره�م ظروفهم 
الصحية أو اإلنسانية لعدم مقدرتهم ملراجعة املركز، 
حي�ث يؤمن له�م التحاليل و العاج�ات و التأهيل 

والتدريب ألرسهم للرعاية بهم يف مقر سكنهم.
ومن حيث برام�ج التواصل االجتماع�ي، يقوم املركز - 13

سنوياً بزيادة نش�اطاته االجتماعية  املنظمة لتلبية 
احتياجات املجتمع. 

يع�د مرك�ز س�عود البابطني لط�ب وجراح�ة القلب - 14
بالدم�ام بمثابة املستش�فى املرجعي لجميع مراكز 
القل�ب الحديثة التي تنش�ئها وزارة الصحة و التي 
بلغ عدده�ا 8 مراكز قلبية، يكون للمركز دور مهم 
يف مجالس اإلدارة الخاصة بها، و تزويد هذه املراكز 
بجمي�ع ما يحتاجونه من سياس�ات و بروتوكوالت 

عاجية و منافسات طبية تحتاجها هذه املراكز.
يعت�رب  مركز س�عود البابطني لط�ب وجراحة القلب - 15

بالدمام من أهم املراكز التدريبية لألطباء و الفنيني 
و التمري�ض يف مجال طب و جراحة القلب كما أنه 
مركز تدريب لربامج الزماالت يف الهيئة الس�عودية 
للتخصص�ات الصحي�ة يف مجال ط�ب وجراحة و 
تخدير القلب و التأهي�ل القلبي و تمريض العناية 
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املرك�زة، كما يعترب املركز م�ن أهم املراكز يف تقييم 
األطباء و الفنيني والتمريض يف مجال طب وجراحة 
القل�ب، حي�ث تق�وم الهيئة الس�عودية بإرس�ال 
الطواق�م الطبي�ة التابع�ة للمستش�فيات الخاصة 

لتقييمهم باملركز.
يش�ارك مركز س�عود البابطني لطب وجراحة القلب - 16

بالدم�ام يف عدد م�ن البحوث ذات النطاق الواس�ع 
بداخل اململكة و خارج اململكة و التي يش�ارك فيها 
ع�دد من املراكز املعرتف بها دولياً والتي تطبق عىل 
األدوية و الدعامات و الصمامات، و لقد صدر عدد 
من البحوث الدولية التي شارك بها املركز رسمياً و 
يبلغ عدد الدراسات التي يشارك بها املركز حالياً ما 

يزيد عن تسعة بحوث.
تش�جيع النرش العلمي حيث بلغ ما صدر من نرشات - 17

دولية لألطباء العاملني باملركز و يف املجات الطبية 
العاملية ما يزيد عن 22 بحث ودراسة تحمل أسماء 
موظف�ني باملرك�ز، و ال زال عدد م�ن البحوث قيد 

الدراسة و النرش.

مركز القلب باملدينة املنورة 
أما مركز القلب باملدينة املنورة فتم تجهيزه وتأثيثة عىل أعىل 
مس�توى وأصبح يقدم العاج ألمراض وجراحة القلب ورغم 
عمره القصري وهو س�نة ونص�ف إال أنه تم إج�راء أكثر من 
)700( قس�طرة قلب حتى اآلن وأكثر من )100( عملية قلب 

مفتوح وكلها بنجاح تام.
اس�تقبل مركز أمراض وجراحة القلب باملدينة املنورة خال 
عام�ه األول م�ن تاري�خ 1432/09/16ه� وحت�ى تاريخ 
1433/9/18ه� ما يزيد ع�ىل )4.130( مريضاً تقرر لهم 
فتح ملف يف املركز و ت�م تنويم )2.370( مريًضا، باإلضافة 

إىل )15.961( زيارة للعيادات االستشارية. 
وبالت�ايل بلغ عدد املرىض الذين اس�تفادوا من خدمات املركز 
خال عام )18.331( مريضاً ومريضة موزعني بني التنويم 

و مراجعة العيادات االستشارية الخارجية.  
وبين�ت االحصائيات أن )66%( من مراجع�ي املركز هم من 
الذك�ور، بينما بلغت نس�بة اإلن�اث )34%( , فيم�ا بلغ عدد 
األطف�ال الذين أدخلوا للمركز )125( طفاً بنس�بة )%3.1( 
من إجم�ايل مرىض املركز، و أن )45%( من املس�تفيدين من 
خدم�ات املرك�ز كان لديهم ارتفاع يف ضغ�ط الدم و )%36( 

عانو من داء السكري 
ضيوف الرحمن : قدم املركز خدماته لضيوف الرحمن عىل • 

مدار السنة ليصل أجمايل املرىض الذين قدمت لهم العناية 
الطبية  )245( من الحجاج واملعتمرين.

عمليات القلب املفتوح : أجريت )96( عملية قلب مفتوح • 
خال )9( أشهر منذ افتتاح املركز يف شهر رمضان املايض 

1432ه� وحيث كانت : 
قسم األش�عة : أجرى  قسم األش�عة يف املركز فحوصات • 

تصويرية نوعية للقلب منها: األشعة املقطعية عىل القلب  
و الرنني املغنطييس ل� 150 مريضا، اجراء تصوير القلب 

مركز القلب باملدينة املنورة بعد سنة ونصف 
من افتتاحه مت إجراء أكرث من )700( قسطرة 

قلب وأكرث من )100( عملية قلب مفتوح بنجاح 

مركز القلب مبنطقة حائل .. إجراء 91 عملية 
قسطرة قلبية والعيادات اخلارجية تستقبل 

تخدم  نحو 7000 مريضا 

مركز األمري سلمان ألمراض الكلى بالرياض 
..يعترب احد  اكرب مراكز التنقية الكلوية بنوعيها 

الدموية والربوتونية املتخصصة 

44  ١  املجلة الطبية 



باألشعة الصوتية ل� 4000 مريضا. تصوير القلب باألشعة 
الصوتية ل�� 4000 مريضا. تصوير القلب باملنظار )عن 
طريق البلعوم( ل� 120 مريضا باجماىل 4.270 مريضا.

وىف مجال الخدمات الصيدلية تم التاىل :
Ο  تم رصف ما يزي�د ع�ىل )85( أل�ف دواء للمرىض من

صيدلية املركز، والت�ي تعمل عىل نظام الكرتوني موحد 
مربوط بأقسام املركز كافة ومدعمة بنظام النقل الهوائي، 
مش�رياَ إىل أن املرك�ز يف املرحلة النهائي�ة لرتكيب نظام 
رصف األدوية داخل غرف التنويم، والذي يسهل وصول 

العاج إىل املريض يف أقل من )60( ثانية.
Ο  االرتباط الكامل بنظام مراقبة املخزون لتحديد أولويات 

وكميات االحتياج من األدوية. 
Ο  توفري جميع أدوية القلب يف صيدلية املركز باإلضافة إىل

توفري جميع أدوية الطوارئ لجميع الوحدات وسيارات 
اإلسعاف. 

Ο  العمل عىل أن يكون املركز مرجع�اً طبياً يعتمد عليه يف
تقييم نجاح األدوية الخاص�ة بمرىض القلب عن طريق 

إجراء البحوث العلمية عىل األدوية.
Ο  تحديث قائمة خاصة بأدوية الطوارئ والوحدات حسب

قائمة األدوية املتعارف عليها عاملياً.

ام�ا ىف مجال املختربات فق�د تم إجراء أكثر م�ن )10.611( 
تحلي�اً يف مخترب املرك�ز والذي تم تجهي�زه بأحدث األجهزة 

املختربية لعمل الفحوص�ات املخربية ملرىض القلب و املرتبط 
بجميع أقسام املركز عىل طريق نظام الدفع الهوائي . وإنشاء 

وحدة الستلم العينات وتسليم النتائج الكرتونياً .
وع�ىل صعيد االقس�ام الطبي�ة باملركز فقد حق�ق العديد من 
االنجازات ومنها تنفيذ النظام االلكرتوني الشامل باعتبار أن 
املركز أول مركز قلب يعمل الكرتونياً وبدون استخدام الورق 
من حني اس�تقبال املريض إىل خروجه . وتنفيذ رصف العاج 
بطريق�ة الكرتوني�ة حديث�ة . وتوصيل املخت�رب و الصيدلية 
بجميع اقس�ام املرك�ز عن طري�ق انبوب الكرتون�ي يتم من 
خاله نقل العينات الطبية واألدوية. وتجهيز وحدة للغس�يل 
الكلوي تابعة للعناية املركز يوجد بها )5( أجهزة غسيل كىل. 
هذا ويعمل املركز 24 ساعة وجميع األقسام تتم متابعتها عىل 

مدار الساعة .
كم�ا تم بث رس�ائل توعوية ع�رب خدمة ج�وال التوعية الذي 
يعمل عىل بث الرسائل الطبية التوعوية عرب الرسائل القصرية 

للجمهور ومرىض القلب.
وتم عمل أكثر من )150( محارضة علمية وورشة عمل دعى 
اليه�ا العديد م�ن األطباء من داخل املدين�ة املنورة وخارجها 
وذلك ضمن برنامج التدريب والتعليم الطبي املستمر املعمول 

به يف املركز .
وش�ارك املركز يف العديد من االبحاث عىل املس�توى املحيل.و 

العمل جاري للمشاركات العاملية . 
وتم عمل برنام�ج للتدريب عىل دورة اإلنعاش القلبي الرئوي 

املتقدمة.

تقرير
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وُجهز املركز بأكثر من )445( جهازاً طبياً متطوراً وبأفضل 
التقني�ات العاملي�ة، موزعة عىل أقس�ام املركز، حي�ث إنه تم 
تجهي�ز )3( غ�رف لعمليات القل�ب املفتوح مجه�زة بنظام 
رقمي عايل املس�توى يتم فيها تس�جيل العملي�ات الجراحية 
ونقلها من خال دائرة تلفزيونية وش�بكة  الكرتونية خاصة 
ليتس�نى متابعة العمليات من الخارج لألغ�راض التعليمية، 

واالستشارية.
 

رؤية مستقبلية 
ونظ�را للدور البارز ال�ذى يقوم به املراك�ز تم وضع خطط 
تطويرية مس�تقبلية تحافظ عىل مس�توى املركز وتساهم ىف 
تطوير خدماته بما يواكب االحتياجات املس�تقبلية ومن ذلك 
ج�اري العمل للبدء يف برنامج الدراس�ات العليا لقلب الكبار 
وجراح�ة القلب. وعق�د مؤتمر ع�ن أمراض القل�ب البنائية 
.وزيادة الكادر الطبي واإلداري وذلك لتقديم أفضل الخدمات 
ملراجع�ي املرك�ز. وانش�اء وح�دة خاص�ة لخل�ط املحاليل  
والتغذية الوريدية الش�املة ملرىض القلب.والتوسع يف تطبيق 
معاي�ري الج�ودة النوعي�ة من اج�ل تحس�ني األداء الوظيفي 
والرقي بالخدمات املقدمة للمرىض.واطاق املوقع االلكرتوني 
للمركز والذي يقدم خدماته للمرىض عىل مرحلتني ,باالضافة 
اىل مجل�ة متخصص�ة مل�رىض القل�ب تهتم بنرش األنش�طة 

االجتماعية واملواد التوعية والصحية. 

مركز القلب بمنطقة حائل  
يقدم مرك�ز القلب بمنطق�ة حائل خدمة طبي�ة متخصصة 
البن�اء املنطقة ىف مختلف مجاالت أم�راض وجراحات القلب، 
خاصة بعد افتتاح العيادات الخارجية لعدد يقارب ) 7000( 

مريض، وتم عمل ) 91 ( عملية قسطرة قلبية حتى اآلن .

مركز االمري سلمان المراض الكىل بالرياض  
 اما مركز االمري س�لمان الم�راض الكىل بالرياض  يعترب احد  
اكرب مراكز التنقي�ة الكلوية بنوعيها ) الدموية و الربوتونية( 
املتخصص�ة يف خدمة ورعاي�ة مرىض الفش�ل الكلوي الذين 
يعتمدون عىل التنقية الدموية والربيتونية. ويضم املركز )9( 
وحدات متخصصة يف غسيل الكىل تحتوى عىل )125( جهازاً  

لعمليات التنقية الدموية. 
 ويقدم املركز الخدمات التالية :  

Ο  إجراء عملية التنقية الدموية والربيتونية بواسطة أجهزة
متخصصة حديثة . 

Ο  إجراء فحوص�ات مخربيه وأش�عة دوري�اً وكلما دعت
الحاجة إىل ذلك . 

Ο  تقدي�م األدوية التي يحتاجها مرىض ال�كىل. إضافة إىل
تقديم وجبة غذائية أثناء عملية التنقية الدموية بمثابة 

نموذج صحي للطعام الخاص بمرىض الكىل . 
Ο  تقديم جميع االستشارات الطبية واالجتماعية والنفسية

التي يحتاجها مرىض الكىل. 
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Ο  تحوي�ل امل�رىض إىل مستش�فيات تخصصي�ة يف حالة
احتياجهم إىل استشارات تخص أمراض أخرى ومتابعة 

حالتهم إذا تم تحويلهم إىل مستشفيات أخرى. 
Ο  تنظيم الحمات الطبية التوعوية املوجهة إىل أفراد املجتمع

لزيادةالوعي بأمراض الكىل وسبل الوقاية منها.

 وتتلخص أهم إنجازات املركز خالل عام 1432 / 1433 
هـ فيما ييل: 

Ο  بلغ إجمايل عدد املرىض الذين أجريت لهم عمليات التنقية
الدموية خال ع�ام 1432ه�� )675( مريضا ما بني 
مرىض مؤقتني ومرىض دائمني بزيادة قدرها )%27.1( 
عن العام املايض ويبلغ الع�دد الحايل للمرىض الدائمني 
)320( مريضا.بزيادة قدرها )37.3%( عن العام املايض.

Ο  بلغ إجمايل عدد جلسات الغسيل حوايل )40300( جلسة
خال عام 1432ه� وذلك بزي�ادة تبلغ )24.2%( عن 

العام املايض.
Ο  )%11.7( تم زيادة عدد الطاقم الطبي يف املركز بنسبة

بحيث تم التعاقد مع )19( طبيباَ وممرضة  وفنياً ليصل 
إجمايل الطاق�م الطبي يف املرك�ز إىل )118( من القوى 
العاملة الطبية ليتوازى ع�دد القوى العاملة الطبية مع 
زيادة املرىض لتحقيق النسب املتعارف عليها عاملياَ وذلك 
لتقديم مستوى رفيع من الخدمة املقدمة للمريض. حيث 
يتم تدريبهم عىل الربوتوكوالت الخاصة بمرىض التنقية 
الكلوية والتي روعي فيها تطبيق املستجدات الحديثة يف 

هذا املجال. 
Ο  استمرار برنامج املريض الزائر بنجاح  للعام السادس

عىل التوايل وهو برنامج يعتمد عىل استقبال مرىض الفشل 
الكلوي السعوديني القادمني من خارج مدينة الرياض، 
وإجراء عملي�ات التنقية الدموية له�م دون الحاجة إىل 
فتح ملف جديد واالكتفاء بتقرير طبي حديث عن حالة 
املريض،حيث ت�م اس�تقبال )203( مريض من جميع 

أنحاء اململكة . 
Ο  حصل املركز عىل املركز العارش يف برنامج الجودة النوعية

للمختربات من بني )155( مخترباً تابعاً لوزارة الصحة 
,كما تم رب�ط املخترب بربنامج ضبط الج�ودة الداخلية 
والدولية للمختربات الطبية والعمل بمؤرش األداء باملخترب.

Ο  )307( بلغ ع�دد مراجعي عي�ادات الكىل االستش�ارية
مراجعاً منهم )47( طفاً ممن هم يف مرحلة ماقبل الفشل 

الكلوي أي بزيادة قدرها )33.4%( عن العام املايض.
Ο  يعت�رب املركز مرجعاَ طبي�اَ يعتمد علي�ه يف مدى نجاح

األدوية الخاصة بمرىض الكىل يف إجراء البحوث العلمية 
ع�ىل األدوية حيث تم إج�راء )9( بح�وث علمية تتعلق 
بمرىض الكىل,وإع�داد )4000( ملف فيا لبحث العلمي 

كما تم إضافة )13( صنفاً يف تحديث دليل أدوية املركز 
وتحديث قائمة خاصة بأدوية الطوارئ والوحدات حسب 

قائمة األدوية املتعارف عليها عاملياً.
Ο  تم إطاق املوقع الجديد )بع�د التطوير( للمركز ونرش

األنشطة االجتماعية إضافة إىل مواد التوعية وقد تم البدء 
يف تحميل البحوث الطبية التي قام بها املركز ونرشت يف 

مجات علمية.
Ο  تم رب�ط املركز بش�بكة إليكرتونية م�ع وزارة الصحة

باإلضاف�ة إلع�داد برنامج حاس�ب آيل يتم ع�ن طريقه 
الربط بني املخترب ووحدات الغس�يل والعيادات وكذلك 
الصيدلية ,وتوفري خدمة الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( 

ملرىض املركز.
Ο  تم اس�تكمال مل�ف معايري املجل�س املرك�زي العتماد

املنشئات الصحية  الخاص وذلك بمراجعة ملفات الجودة 
لألقسام الطبية وغري الطبية باإلضافة إىل عمل استبيان 
رض�ا املوظفني وتحلي�ل نتائجه وذلك ع�رب فريق عمل 
باملركز ملراجعة املعايري الخاصة باملجلس املركزي العتماد 

املنشئات الصحية.
Ο  تم إطاق حمل�ة للتوعي�ة بأمراض ال�كىل متزامنة مع

فعاليات اليوم العاملي للكىل بالتعاون مع جمعية األمري 
فهد بن س�لمان الخريية لرعاية مرىض الفش�ل الكلوي 
وذل�ك ع�رب تقدي�م مح�ارضات وورش عم�ل توعوية 
ومعارض تفاعلية شارك فيها )5000( زائر حيث يقدم 

املركز هذه الفعاليات سنوياَ.
Ο  تم طباع�ة وتوزيع أكثر من )60( ألف مطوية  توعوية

للتعري�ف بأمراض الكىل وس�بل الوقاي�ة منها باملركز 
وأنشطته  

Ο  تم بث رس�ائل توعوية عرب خدمة ج�وال التوعية الذي
يعمل عىل بث الرس�ائل  الطبية التوعوية عرب الرس�ائل 

القصرية ألفراد املجتمع. 
Ο  االس�تمرار يف إصدار مجلة رعاية ال�كىل بصفة فصلية

ورفع عدد النس�خ م�ن )5000( نس�خة إىل )7000( 
نسخة كما تم رفع عدد الصفحات من )28( صفحة إىل 
)36( صفحة وتوزيعها عىل العديد من املرافق الحكومية 
والخاصة إضافة إىل تزويد وزارات الصحة بدول مجلس 

التعاون بنسخ منها. 
Ο  تفعيل املشاركة يف املناسبات االجتماعية مثل األعياد،األيام

العاملية للصحة كما تمت املشاركة يف املهرجان الوطني 
للرتاث والثقافة )الجنادرية( عرب جناح وزارة الصحة .

وأخري فان املركز نجح ىف تدريب )100( من طاب وطالبات 
الجامعات الس�عودية باملركز عىل األعم�ال التطوعية الطبية 

والطرق املثىل لخدمة مرىض الفشل الكلوي.

تقرير
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العمل على ر�صد الأخطاء 
اجل�صيمة ودرا�صة اأ�صبابها 

وكيفية جتنبها ملنع حدوثها 
وتكرارها.

تدريب اأكرث من ت�صعني 
طبيبًا ا�صت�صاريًا واأخ�صائيًا 

على �صالمة املر�صى وكيفية 
الوقاية من اخلطاأ الطبي.

تكوين فريق من اأطباء 
الطوارئ املتخ�ص�صني لزيارة 
اأق�صام الطوارئ حول اململكة 

وتقييم عملها والعمل على 
حل جميع ال�صعوبات التي 

تواجهها.

سعيًا لضمان سالمة المرضى..
تطبيق برامج جديدة لنشر ثقافة 

الجودة بين العاملين
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قامت وزارة الصحة، وىف إطار مرشوع 
الرعاية الصحية الشاملة واملتكاملة، 
بإدخال العديد من الربامج الخاصة 
بتطوير الجودة وسالمة املرىض بالوزارة، 
تطبيقا لشعار "املريض أوال" والذي 
أصبح أحد أهم أهداف اإلسراتيجية 
وبدأ العمل عىل زرع ثقافة الجودة بني 
العاملني من خالل العديد من الربامج.

وأكد معايل وزير الصحة د. عبدالله بن 
عبدالعزي�ز الربيعة ع�ىل أهمية خدمة 
املرىض وكسب رضاهم وتجويد الخدمات 
املقدمة لهم وبما يتماىش مع توجيهات 
خادم الحرمني الرشيفني –يحفظه الله- 
لتوفري الرعاية الصحية للمواطنني وأنه ال 
يشء يغىل عىل صحة املواطن والعمل بكل 
جد وتفاني لتلبية احتياجات املواطنني 
الصحية واالرتقاء بمستوى أداء مرافق 
الوزارة وفقاً للمرشوع الوطني للرعاية 
الصحي�ة املتكاملة والش�املة والخطة 

االسرتاتيجية للوزارة .

م�ن جانبه أوض�ح معايل نائ�ب وزير 
الصحة للتخطي�ط والتطوير د. محمد 

بن حم�زة خش�يم أن برام�ج الجودة 
واإلعتماد وسامة املرىض التي تطبقها 
الوزارة حالياً تعترب هدف إس�رتاتيجي 
ل�وزارة الصحة حي�ث تش�هد الوزارة 
حراكاً تطويرياً شاماَ يف كافة مرافقها 
الصحي�ة وخدماته�ا الطبي�ة وتعم�ل 
ال�وزارة عىل تحقيق معاي�ري املنظمات 
والهيئ�ات الصحي�ة الدولي�ة لتقدي�م 
خدمات صحية ذات جودة عالية ترقى 
لتطلع�ات والة األم�ر –يحفظهم الله- 
وتلب�ي احتياجات املواطن�ني الصحية، 
الفتاً أن وزارة الصحة تبنت مجموعة من 
برامج السامة واالتقان املتكاملة الهادفة 
والرامية إىل دعم مشاريع تحسني األداء 
الطبي وتجويده يف جميع مرافقها وذلك 
من خ�ال مرشوعها الوطن�ي للرعاية 

الصحية املتكاملة والشاملة.

 وأض�اف معالي�ه أن الجه�ود كله�ا 
أصبحت تتمحور حول موضوع الجودة 
مؤكداً اعطاء برام�ج الجودة واإلعتماد 
األولوية من خال تطبيق املنظور العلمي 
الحديث الذي يواكب املتطلبات العاملية 

املتطورة للحصول عىل االعتماد .

يعترب برنامج إعتماد املستش�فيات من 
ابرز الربامج التي أولتها الوزارة اهتماما 
خاصا لرضورته يف تطبيق أرقى مستوى 
من األداء وجودة العمل حيث تم إخضاع 
أول )50( مستشفى لإلعتماد املحىل من 
املجلس املركزي إلعتماد املنشآت الصحية 
وبعد تحضري ملدة أكثر من عام ونصف 
تم نجاح جميع هذه املستشفيات ثم تم 
إخضاع )40( مستشفى أخرى والتي يتم 
حالياً تحضريها لإلعتماد وكما أخضعت 
الوزارة )17( مستشفى من مستشفياتها 
لإلعتماد من هيئة املستشفيات األمريكية 
وتم تحضري هذه املستشفيات عىل مدار 
العامني املاضيني كما قامت الوزارة بالتعاقد 
مع هيئة اإلعتماد األمريكية إلخضاع )13( 
مستشفى لعملية التقييم ويجرى حالياً 
إعداد هذه املستشفيات والذي سيستغرق 
عام�اً كاماً والجدي�ر بالذكر أن عملية 
اإلعتماد تعنى أن املستشفى قد نجح يف 
تطبيق املعايري العاملية املتعارف عليها يف 
األداء الطبي وعددها أكثر من ) 1200( 
معيار طبي وهذا اإلنجاز يف نجاح عرشة 
مستشفيات يف الحصول عىل اإلعتماد من 
هيئ�ة املستش�فيات األمريكية هو األول 
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م�ن نوعه عىل مس�توى وزارة الصحة، 
كما تقوم الوزارة حالياً بإخضاع جميع 
مخترباتها اإلقليمي�ة للتقييم املحيل من 
املجلس املركزي إلعتماد املنشآت الصحية 
كما يتم اإلستعداد كذلك إلعتماد )100( 

مركز صحي .

ومن الربامج األخرى املهمة برنامج رصد 
األخطاء الجس�يمة وهذا برنامج جديد 
تدخله الوزارة ألول مره حيث يتم تسجيل 
أي خطأ جسيم يقع يف أي مستشفى عىل 
الفور ويتم مطالبة املستشفى بتسجيله 
إلكرتوني�اً عىل نظام حاس�وبي خاص 
تم عمله لهذا الغرض حيث س�اعد ذلك 
املستش�فيات وجميع العاملني فيها عىل 
النظر يف األخطاء الجسيمة التي تحدث 
ودراس�ة كيفية تجنبه�ا ومنع حدوثها 
وتكرارها ومن هذه األخطاء الجسيمة نقل 
الدم الخاطئ ونسيان األدوات الجراحية  
م�ن قب�ل الجراحيني يف بط�ن املريض 
والجراحة يف املكان الخطأ والجراحة عىل 
املريض الخطأ وهكذا، والجدير بالذكر 
أن الربنامج بدأ يؤتي ثماره حيث بدات 
جميع املستشفيات يف تسجيل أي حالة 
لديها م�ن هذا النوع وتحليل أس�بابها 
ع�ىل الفور كما قامت الوزارة بتش�كيل 
لجنه خاصة لدراسة كل حالة عىل حدة 

والتعرف يف أسباب حدوثها .

ثم ياتى برنامج سامة املرىض يف أولويات 
الوزارة  وهو برنامج جديد كذلك تم فيه 

تدريب أكثر من تسعني طبيباً استشارياً 
وأخصائياً عىل سامة املرىض وكيفية الوقاية 
من الخطأ الطبي وأسندت إليهم وظيفة 
مسؤول السامة الطبية يف املستشفيات 
وأصبح هذا الفريق يتأكد بإستمرار من 
أن العاملني يف املستشفيات يطبقون فعاً 
قوانني العمل الطبي املتعارف عليها واملعايري 
التي تم وضعها مثل التعامل مع األدويه 
الخطرة داخل املستشفى وخطوات منع 
تلوث الج�روح بعد العمليات الجراحية 

وغري ذلك من معايري السامة العاملية.

كما يعترب برنامج السامة الدوائية من 
الربامج الجديدة  وه�و برنامج غرضه 
إدخال ثقافة السامة الدوائية لدى األطباء 
واملمرضني باملستشفيات واملراكز الصحية 
وفيه تم تدريب ما يزيد عن تسعني من 
الصيادلة القانونني عىل السامة الدوائية 
وكيفية منع الخطأ الدوائي ومن املعروف 
أن أخطاء الدواء أصبحت هاجساً كبرياً 
يف جميع مستش�فيات العالم وأصبحت 
ت�ؤدى إىل الوفاة يف الكث�ري منها ولذلك 
تسعى كافة املستشفيات عىل منع األخطاء 
الطبية الناتج�ة عن الخطأ الدوائي ويف 
هذا الربنامج قامت الوزارة بعمل دوره 
تدريبية وافام توعيه علميه لجميع األطباء 
واملمرضات بالوزارة وأصبح حضور هذه 
الدورة من متطلبات الرتخيص لألطباء 

لكتابة الوصفة الطبية . 

كما تم إنش�اء لجنة فحص الش�هادات 

ومنح املمارسة الريرية ويف هذا الربنامج 
تم تكوين هذه اللجنة يف كل مستش�فى 
وت�م تدريب رؤس�اء ه�ذه اللجان عىل 
فحص الشهادات لجميع األطباء ومنحهم 
اإلمتي�ازات الريرية حس�ب قدراتهم 
ومهاراتهم الطبية حتى ال يقوم األطباء 
بعم�ل العمليات الجراحي�ة التي تفوق 
قدراتهم او عمل عمليات جراحية ليست 
ضمن تخصصهم الطبي وهذا اإلجراء تقوم 
به جميع مستشفيات العالم وهو يطبق 
يف ال�وزارة ألول مره والقى استحس�ان 

جميع األطباء والعاملني .

ومن ابرز مس�تحدثات الوزارة برنامج 
كتابة القوان�ني املنظمة لعم�ل الطاقم 
 Medical( ��الطب�ي وهي ما يعرف ب
staff Bylaws( ويف هذا الدليل تم إيضاح 
الدور املناط بالطبيب ومس�ؤليته تجاه 
مرض�اه مع رشح لطريق�ة التدوين يف 
امللف الطب�ي للمريض وايضاح حقوق 
املريض الواجب إتباعها والعمل بها كما 
تم إيضاح كيفية ترقية األطباء واملوافقة 
عىل إمتيازاتهم الريرية وكيفية تقدير 
مهاراتهم الجراحي�ة وقدرتهم العلمية 
والعملية وبذلك أصبح لدى الوزارة دلياً 
واضحاً لألطباء لكيفية املمارسة الطبية 
وقوانينها وهذا سيكون أحد أهم الروافد 

ملنع األخطاء الطبية وتجويد الخدمة . 

وأيضا برنامج كتابة قوانني وإجراءات 
وسياسات العمل الطبي فيما يعرف بالسياسات 
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 AdministrivePolicyِ(  واإلج�راءات
and Procedure( وهذا مرشوع جديد 
يتم إدخاله يف الوزارة ألول مره وتكتب 
فيه سياس�ات وإج�راءات العمل لكافة 
األعم�ال الطبية وغريه�ا وبذلك أصبح 
هناك توحيداً لإلجراء ومنعا لاجتهادات 
الخاطئة من قبل العاملني باملستش�فى 
عموماً من أطباء وممرضني ومثال ذلك 
قوانني التعامل األخاقي للعاملني وقوانني 
التدوين باملل�ف الطبي وقوانني إنعاش 
املرىض وسيمكن ذلك الوزارة من تحسني 

جودة األداء الطبي عموماً.

يضاف اىل ذلك برنامج مراقبة وتحليل 
نتائج العمليات الجراحية يف املستشفيات 
ويهدف ه�ذا الربنامج والذي بدأ العمل 
به هذا الع�ام 1433ه� وهو عبارة عن 
نظام إلكرتوني مستحدث من قبل كلية 
الجراحني األمريكية يتم تطبيقه يف كثري 
من مستشفيات الواليات املتحدة األمريكية 
حيث يتم تحليل نتائج العمليات الجراحية 
وم�دى نجاحه�ا ومضاعفاته�ا بهدف 
املقارنة بني أداء املستشفيات والجراحني 
العاملني فيها وقد وصل فريق من كلية 
الجراحني األمريكني  إىل ستة مستشفيات 
بالوزارة وتم التعاقد معهم عىل دراسة 
نتائج جميع العمليات الجراحية التي تم 
إجراؤها يف هذه املستشفيات وإخضاعها 
لنف�س عملي�ة التقييم الت�ي تجرى يف 
الواليات املتحدة األمريكية ومن املتوقع 

أن يكون الربنامج حافزاً لكل املستشفيات 
والجراحني العاملني ببذل أقىص درجات 
الجهد والحيطة للخروج بنتائج عملياتهم 

عىل أعىل مستوى .

ثم برنامج تحسني األداء يف أقسام الطوارئ 
باملستش�فيات ويف ه�ذا الربنامج الذي  
بدأ هذا العام تم تكوين فريق من أطباء 
الطوارئ املتخصصني من مدينة امللك فهد 
الطبية بالرياض لزيارة أقسام الطوارئ 
حول اململكة وتقييم عملها والعمل عىل 
حل جمي�ع الصعوبات الت�ي تواجهها  
وذلك بالتدري�ب ورفع القدرات لجميع 
أطباء الطوارئ والطاقم التمرييض بها 
وقد ب�دأ الربنامج يعطي نتائج إيجابية 
جي�دة يف أرب�ع مستش�فيات حتى اآلن 
حيث أصبح هناك ساس�ة يف إستقبال 
املرىض مع رسعة يف األداء مع رفع القدرة 
املهنية للممرضات  واألطباء يف التعامل 

مع الحاالت الحرجة وغريها .

مرشوع اإلنضمام إىل الش�بكة الكندية 
لرعاي�ة الخدج وهذا املرشوع هو عبارة 
ع�ن تفاهم مع الش�بكة الكندية لرعاية 
األطفال حديثي الوالدة والذي س�يمكن 
الوزارة من مقارن�ة نتائجها مع نتائج 
دولة مثل كندا وه�ي املعروفة بتقدمها 
يف ه�ذا املج�ال الطبي وذلك سيس�اعد 
كل أطباء وممرضات الوزارة يف معرفة 
قدراتهم الطبية وعقد املقارنات املطلوبة 
واإلستفادة من املعلومات املتاحة يف هذه 

الشبكة حيث أنه ومن املعروف أن التحسن 
يف رعاية األطفال حديثي الوالدة هو أحد 
أهم املؤرشات التي تستخدمها كافة الدول 
لقياس مدى تقدم الرعاية الطبية فيها .

كما تم ادراج املختربات االقليمية يف املناطق 
واملحافظات الصحية التالية )الرياض/

الرشقية /املدينة املنورة /جده / نجران/ 
حائل / الطائف( ضمن برنامج االعتماد 
)CEBAHI( املعتم�د واملطبق من قبل 
املجلس املركزي العتماد املنشأت الصحية .

هذا وتم اختيار مخترب مستش�فى امللك 
عبد العزيز التخصيص بالطائف ومخترب 
مستشفى حراء العام للمشاركة يف برنامج 
االعتم�اد املطب�ق من الكلي�ة األمريكية 

)CAP(للباثولوجيا

كما تم تنفيذ عدة برامج للجودة النوعية 
الخارجي�ة )اختب�ار عين�ات خارجية( 
يف املختربات الطبية )أقس�ام الكيمياء، 
الهرمونات ودالالت األورام، وتحاليل تخثر 
الدم وأقسام املناعة والفريوسات( بعدد 
)340( مخترب مشارك بمختلف املناطق 

واملحافظات الصحية.

ثم تم إصدار النسخة الثانية من الدليل 
املوحد لطرق العمل والجودة النوعية يف 
بن�وك الدم لع�ام 2012م بعد التنقيح 
وإضافة املستجدات العلمية والعملية يف 
بنوك الدم  وسيتم توزيعه عىل جميع بنوك 
الدم الحكومية والخاصة للعمل بموجبة 
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يف جميع ما يخص خدمات نقل الدم.

وإصدار التعاميم املنظمة ألعمال بنوك 
ال�دم وتوزيعها عيل جمي�ع بنوك الدم 
بوزارة الصحة والهيئات الصحية األخرى 
والقطاع الخاص للعمل بموجبها لضمان 

أمن وسامة الدم.

كما تم جمع اإلحصائيات الخاصة بخدمات 
نقل الدم من جميع بنوك الدم الحكومية 
والخاص�ة وتحليلها ووضع التصورات 
والحلول الازمة ألي قصور أو مش�كلة 
يتم التعرف عليها من خال نتائج تحليل 
ه�ذه اإلحصائيات كنظام متابعة يقظة 

ألعمال بنوك الدم.

هذا ويعت�رب برنامج تدري�ب وتعريف 
العاملني الجدد بالوزارة  من أهم الربامج 
التي تقدمها جميع املستشفيات للعاملني 
الجدد لديها حيث يتم تعريف كل طبيب 
وممرض جديدة باسلوب العمل الطبي 
واألدوية التي تستخدمها الوزارة وأساليب 
الس�امة والجودة وغري ذلك ويتم ذلك 
من خال ورش�ة عمل مل�دة يومني يتم 
فيه�ا إطاع كل العاملني الجدد عىل كل 

تفاصيل العمل باملستشفى.

من جهة اخرى تم تنظيم دورات أعداد 
مدراء املستش�فيات  ويف ه�ذا الربنامج 
ت�م تدريب ما يزيد ع�ىل 90 من مدراء 
املستش�فيات وذل�ك بإلحاقه�م بدورة 
ملدة أسبوعني للتدريب يف مجال الجودة 
وس�امة املرىض وقوانني العمل الطبي 
واإلعتماد  ثم تم توزيعهم عىل املستشفيات 
املرجعية الكبرية مث�ل مدينة امللك فهد 
الطبية ومستشفى امللك فهد التخصيص 
بالدمام ومستشفى امللك فيصل التخصيص 
ومستشفيات الحرس الوطني وذلك بهدف 
اإلطاع عىل مالدى هذه املستشفيات من 
برامج للجودة ومراقبة األداء وتحسينه 
وأدوات السامة املختلفة وقد القت الدورة 
إستحسان جميع املدراء الذين إنخرطوا 

بالدورة .

كما تم تنظيم دورات إعداد املديرين الطبيني  
ومدراء الجودة حيث قامت الوزارة وعىل 
مدار الثاث سنوات املاضية بتدريب جميع 

املدراء الطبيني باملستشفيات عىل معايري 
الجودة وسامة املرىض مع الرتكيز عىل 
س�امة العمل والتعامل السليم  الدواء 
واألخطاء الدوائية، كما تم رشح العديد 
من الربامج التي تقوم بها الوزارة ومنها 
األخطاء الجس�يمة ومكافحتها وتطبيق 
مؤرشات األداء العاملية وبرنامج املراجعة 
الريرية وتطبيقة عىل أرض الواقع كما 
تم مراجعة برنامج عاقات املرىض وطرق 
دعم وإس�تخدام طرق القياس العامليه 
املتعارف عليها والرتكيز عىل لجان فحص 
شهادات األطباء وإمتيازاتهم الريرية 
وق�د أدت هذه ال�دورات إىل رفع كفاءة 

املديرين الطبيني وقدراتهم .

هذا وقامت الوزارة من خال برنامج تقييم 
األقسام واملستشفيات ىف الثاث السنوات 
املاضية بتقييم العديد من املستشفيات 
واألقس�ام يف كافة مناطق اململكة حيث 
يزور هذه املستشفيات فريق من الوزارة 
لدراسة وضع املستشفى بالكامل ورفع 
تقرير عنه وعن اإلمكانات املتاحة واملطلوبة 
بكافة األقسام باملستشفى وقد كانت هذه 
الزيارات ذات فائدة كبرية للوزارة للتعرف 
عىل إحتياج املستشفيات عن كثب وعىل 

أرض الواقع.

واستحدثت ايضا الوزارة برنامج تحسني 
مهارات التواصل يه�دف هذا الربنامج 
اىل تحس�ني لغة التواصل لدى العاملني 
بالوزارة من أطب�اء وممرضني وفنيني 
وصيادلة وإداريني وذلك من خال دوارات 
متخصصة تقوم بها رشكات متخصصة 
يف هذا املجال وستقوم الوزارة بجعل هذه 
الدورات شيئاً أساسياً وجزءاً رئيسياً من 
عملية التدريب لكافة منس�وبي الوزارة 
حيث أن هذا الجان�ب لم يعط اإلهتمام 
الكايف يف السابق وقد تم تدريب أكثر من 
500 ش�خص حتى اآلن وكانت النتائج 
مشجعة ومن املعروف أن هذه الدورات 
أصبحت علماً  مستقاً بذاته حيث تعطى 
لألطباء لتعليمهم الطريقة الس�ليمة يف 
إيص�ال التش�خيص للمريض وطريقة 
إيصال املعلومة له وغري ذلك من مهارات 
التواصل لجذب إهتمام املريض وإحرتام 

خصوصيته، وكذلك الحال بالنسبة لبقية 
الطاقم الطبي واإلداري من حيث طريقة 
إس�تقبال املريض وإمتص�اص غضبه 
وإنفعال�ه والتعام�ل الجيد معه يف مثل 

هذه الحاالت.

ثم برنامج تحسني التوثيق الطبي وهو 
برنام�ج كبري ويحت�اج إىل وقت طويل 
لتأهيل وزرع ثقافة التدوين الجيد لدى 
األطباء يف امللف الطبي وهي مشكلة تعاني 
منها جميع مستشفيات العالم ولذلك بدأ 
الجمي�ع ينظر لها كمش�لكة تحتاج إىل 
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استحداث برامج لتطوير اجلودة 
وسالمة املرضى

إخضاع مستشفيات الوزارة 
العتماد اجمللس املركزي 
السعودي وهيئة املستشفيات 
األمريكية لتطبيق ) 1200( معيارا 
من املعايري العاملية يف األداء 
الطبي

حل ولذلك بدأت الوزارة يف عمل دورات 
تدريبية لألطباء لتثقيفهم وتدريبهم عىل 
ماهو مطلوب يف عملية التدوين وأهميتها 
مع توحيد لعملية التدوين حسب الطرق 
العاملية املتعارف عليها وقد بدأت الوزارة 
فعاً يف هذه الدورات وهناك خطة لعمل 
املزيد من خال الثاث سنوات القادمة.

باالضافة اىل برنامج إنشاء فرق اإلنعاش 
الريع  حيث تم إدخال فكرة تكوين فريق 
التدخل الريع بمستشفيات الوزارة منذ 
بداية 1430ه� ومنذ ذلك الحني والربنامج 

يف تحسن مستمر حيث تم تدريب جميع 
العاملني عىل الربنامج والذي يتم فيه تكوين 
فريق من األطباء واملمرضني الجاهزين 
للتدخل الريع إلنقاذ أي مريض يتعرض 
لتدهور مفاجئ يف حالته الصحية حيث 
يقوم الفريق بإنعاش�ه ونقل�ه للعناية 
املركزة بطريقة آمنه ورسيعة وكما هو 
معروف فإن تكوين هذا الفريق أصبح 
معموالً به يف معظم املستشفيات املتقدمة 
ونتج عنه إنخفاض كبري يف حاالت الوفاة 
نتيجة التدهور املفاجئ للمريض وحالته 
الصحي�ة وقد تم تطبيق الربنامج حالياً 

يف أكثر من 90 مستشفى.

ومن الربامج الجديدة املهمة والتى تعمل 
االن بكفاءة برنامج تحس�ني عاج االلم 
 )Pain Management Program(
ويختص بتقييم فئات املرىض الذين يعانون 
من حاالت االلم الحاد أو املزمن، الناتجة 
عن بعض األمراض العصبية أو التهابات 
العضات والعظام وأربطة املفاصل أو 
تلك الناتجة عن الصداع املتكرر أو اآلالم 
املزمنة املصاحبة للرطان وغري ذلك من 
فئات املرىض الذين يختص هذا الربنامج 

تقرير
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املس�تحدث بعاجها وتقييمها وتحديد 
أفض�ل األدوية واإلج�راءات التي يمكن 
عملها لتخفيف االلم أو القضاء عليه كلما 
أمكن مع ايجاد نظام للتحكم يف طريقة 
رصف األدوية املخففة لأللم والت يدخل 
يف تركيبها الكيميائي بعض املواد املخدرة 
لئا يساء استخدامها من قبل املريض أو 

من قبل املمارسني الصحيني.

كما يتم إنشاء مركز سامة املرىض حالياً 
بالتع�اون مع منظمة الصح�ة العاملية 
حي�ث يتم التفاهم مع من�دوب املنظمة 
وهو بروفسور ليام دونالدسون املعروف 
يف مجال س�امة املرىض إلنش�اء مركز 
سامة املرىض يف مدينة الرياض ليكون 
بداية رشاكة فعلية ب�ني وزارة الصحة 
ومنظمة الصحة العاملية يف مجال سامة 
املرىض ويهدف املركز إىل وضع القوانني 
واإلجراءات الازم لحماية املرىض والقيام 
بكل عملي�ات التدريب والتثقيف الازم 
للطاقم الطبي من أطباء وممرضني وصيادلة 
وفنيني وإعداد كل املواد التثقيفية الازمة 
لذلك كما يقوم املركز بتقديم املس�اعدة 
واإلقرتاحات لكل املستش�فيات باململكة 
س�واء التابعة لوزارة الصحة او لغريها 
من القطاعات األخرى ومن املعروف أن 
جميع الدول املتقدمه حالياً تقوم بإنشاء 
هذا املركز لديهم وقم تم إختيار اململكة 
ووزارة الصحة بالذات ليكون املركز املحدد 
ملنطقة الرشق األوس�ط بأكملها وتقوم 
الوزارة حالياً بإنشاء مركز مؤقت وتوفر 
له الكوادر املتخصصة وامليزانية الازم .

وم�ن الربام�ج الجديدة ايض�ا برنامج 
تكريم املبدعني ويقوم هذا الربنامج عىل 
االختبار الدوري ملجموعة من املبدعني يف 
كافة املجاالت ذات العاقة، س�واء منها 
الطبي أو اإلداري وذلك بغرض التكريم 
ولفت االنتباه إىل مجهودات املبدع يف كل 
االصعدة وتحفيزه عىل العطاء وحث بقية 

املوظفني عىل االقتداء به.

باالضافة اىل برنام�ج تحفيز العاملني: 
ويهدف اىل رفع الروح املعنوية للعاملني يف 
القطاع الصحي وتحفيزهم عىل مزيد من 

مكتب نائب الوزير للتخطيط والتطوير
برنامج إدارة املخاطر اإلكلينيكية

الطبعة األوىل، جمادى اآلخرة  1433 هـ First Eddition, Jumada' II - 1433 H

Vice Minister Office for Planning & Development
Clinical Risk Management Program

دليل برنامج إدارة المخاطر اإلكلينيكية  دليل برنامج إدارة المخاطر اإلكلينيكية 

Clinical Risk
Management Program Manual

Clinical Risk
Management Program Manual
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والهيئات الدولية املعتربة- امليض قدما يف 
تطبيق هذا النهج والعمل به نظراً للفوائد 
الكبرية التي ستتحقق من ورائه باعتبار 
أن منه�ج الطب املبني عىل الرباهني هو 
جزء من حركة شاملة تنتهجها الوزارة 
لوضع أس�اليب ثابت�ة ومدونة للتحكم 
بالجودة والنوعية وإقرار معايري موحدة 
للعمل الطبي وسيكون لزاما عىل جميع 
املستش�فيات االحتفاظ بسجات طبية 
موحدة لكل مري�ض يحتاج إىل العاج 
ورضورة أن تحت�وي ه�ذه الس�جات 
الطبية املوحدة عىل أربعة معايري أساسية 
أصبح�ت معروفة عىل مس�توى العالم 
تمثلت يف معايري موحدة للمصطلحات، 
معايري موحدة لإلجراءات، معايري موحدة 
يف التصاميم، ومعايري موحدة يف األداء . 

وفيما ييل أهم األنجازات : 

Ο  تم االنتهاء من إعداد الخطة اإلسرتاتيجية
والتشغيلية ملركز الرعاية الصحية 

املبنية عىل الرباهني.

Ο  ت�م تدري�ب )1200( متدرباً عىل
برنامج املقدمة يف الطب املبني عىل 

الرباهني.

Ο  تدريب )120( متدرباً عىل أساسيات
الطب املبني عىل الرباهني.

Ο  تهيئة )15( مدرب يف الرعاية الصحية
املبنية عىل الرباهني.

Ο  )8( �تم وضع األطر األساس�ية ل
أدلة اسرتشادية وجاري إخراجها 

بالصيغة النهائية.

واخرياً تعمل الوزارة عىل زيادة حماس 
العاملني وإنتاجيتهم وذلك إيماناً منها بفكر 
وثقافة الجودة بعمل العديد من األنشطة 
والربامج التي تساعد عىل زيادة حماس 
العاملني وإنتاجيتهم مثل إستحداث جائزة 
ألحسن ثاثة بحوث بالوزارة . والحرص 
عىل اإلحتفال بيوم الجودة العاملي سنوياً 
وتوزيع الجوائز وتحفيز رؤساء األقسام 

عىل تقديم إنتاجهم ودراساتهم .

العطاء وذلك بإيجاد حزمة من الحوافز 
للكوادر الجيدة، مثل جائزة الطبيب املثايل 
وجائ�زة املمرض املث�ايل وجائزة الفني 
املثايل وجائزة اإلداري املثايل، إضافة إىل 
العديد من الحواف�ز واملكافأت االخرى 

التي تم دعمها وتفعيلها.  

وهناك ايضا برنامج املعايري اإلرشادية 
 Clinical Practice( للممارسات الطبية
Guidelines( وهو برنامج يتم اإلعداد 
له بالتعاون مع برنامج الطب املبني عىل 
الرباه�ني وذلك بغ�رض تحديد وتقييم 
وتش�جيع العم�ل باملمارس�ات الطبية 
القائمة عىل اخر ما توصل إليه العلم من 
براهني وأدلة متعلقة بالتشخيص والعاج 
والوقاية م�ن األم�راض املختلفة وذلك 
بطريقة عملية مبسطة ومبارشة تهدف 
إىل توحيد أس�اليب التشخيص والعاج 
ورفع مستوى الجودة املقدمة للمريض 
باإلضاف�ة إىل التقليل م�ن االجتهادات 
الشخصية التي ال تقوم عىل دليل علمي 
واضح بغية املحافظة عىل سامة املرىض 

وسامة املمارس الصحي يف آن واحد.

ومن الربامج املس�تحدثة املهمة برنامج 
 Evidence( الطب املبني عىل الرباهني
Based Medicine Program( وبرجع 
تاريخ هذا الف�رع من العلوم إىل أواخر 
عام 1992م ويقوم عىل أس�اس أنه من 
الرضوري أن تعتمد القرارات التي يتخذها 
األطباء يف تشخيص األمراض ومعالجتها 
عىل نتائج أفضل األدلة والرباهني املستقاة 
نم التحليل العلمي الش�امل للدراسات 
والبحوث العلمية جيدة التصميم وموثوقة  
املصدر. والهدف من ذلك هو ان يصبح 
لدينا يف النهاية قواعد وأدلة علمية موحدة 
ومكتوبة تحدد بدقة املمارسات الطبية 
املناس�بة لكل حالة مرضية بما يف ذلك 
التعليمات التي تحدد ما هي الفحوصات 
املخربية واإلشعاعية املطلوبة لكل حالة 
أو االختيار بني تقديم العاج باألدوية أو 
بالتدخل الجراحي أو الفرتة الزمنية إلقامة 
املريض يف املستشفى وغري ذلك من األمور، 
وبناء عىل ذلك فقد قررت وزارة الصحة 
يف اململكة -أس�وة بغريها من املنظمات 

تقرير
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اإلدارة العامة للمختبرات وبنوك 
الدم بوزارة الصحة

56  ١  املجلة الطبية 



حققت وزارة الصحة من خالل خططها االسـراتيجية 
الشاملة وبرامجها الصحية املتعددة االكتفاء الذاتي من 
فصائل الدم، حيث تعتمد يف توفـري جميع وحدات الدم 
ومكوناته من تربعات املواطنني واملقيمني التطوعية يف 
الداخل وهو ما يوفر 40% ، أو التربع التعوييض للمرىض 
من األهل واألصدقـاء 50% باإلضافة إىل تربع املواطنني 
بالدم عنـد طلب رخصـة القيـادة بنسـبة 10%، وذلك 
تماشياً مع املرسوم امللكي املتضمن وقف استرياد الدم 

من الخارج منذ عام 1405 هـ. 

تقييم سنوي
وتحرص وزارة الصح�ة متمثلة ب�اإلدارة العامة للمختربات 
وبنوك الدم بتقييم احتياج اململكة للدم ومكوناته سنوياً حسب 

املعايري العاملية واملصنفة إىل ثاثة معايري هي:
� توفري ما تحتاجه ما بني 1.5-2% من عدد السكان بالنسبة 
لوحدات الدم حيث أنه�ا العنرص الرئييس للدم ولها تاريخ 

صاحية ال يتعدى 42 يوم. 
- توفري عدد 7-10 وجدات دم سنويا لكل رسير باملستشفيات 

املتوفرة بوزارة الصحة والقطاعات الصحية األخرى. 
- تقدير املنرصف أو املتوفر من الدم يف العام السابق وزيادته 
بمقدار 5-10% حس�ب الزيادة يف عدد السكان، علماً بأن 
جميع إحصائيات بنوك الدم لجميع القطاعات باململكة يتم 
إرسالها للمنظمات والجهات العاملية يف هذا املجال سنويا ولم 
يكن ألي منها ماحظات عن وجود نقص يف الدم أو مكوناته 
باململكة بل بالعكس فإنه هناك فائض من البازما الطازجة 
املجمدة مما دعانا إىل التفكري يف إمكانية إنشاء مصنع إلنتاج 
مشتقات البازما الحيوية كمنتجات حيوية اسرتاتيجية هامة 

بالنسبة للمملكة وجميع دول العالم. 

خطط توفري الدم
وتعترب خطط خدمات نقل الدم يف مواس�م الحج لتوفري الدم 
ومكونات�ه لضيوف الرحمن الت�ي تنفذها ال�وزارة منذ عام 
1413ه� حتى تاريخه، من الخط�ط الناجحة يف توفري الدم 
ومكوناته خال االحتياج الش�ديد لل�دم ومكوناته، حيث تم 
توفري حوايل 16000 وحدة دم ومكوناته أثناء موس�م الحج 
للعام املنرصم 1433ه� من خال تعاون بنوك الدم بوزارة 

الصحة وجميع القطاعات الحكومية األخرى. 

إجراءات وبرامج
وتبذل وزارة الصحة ممثلة باإلدارة العامة للمختربات وبنوك 
الدم جه�وداً مس�تمرة لضمان توف�ري الدم بكاف�ة فصائله 

ومشتقاته وبما يضمن سامته ومأمونيته. ومن ذلك:

فحص املتربعني
يتم فحص املت�ربع بالدم قبل التربع بع�د إعطائه معلومات 
كافية عن التربع بالدم واألمراض التي تنتقل عن طريق الدم 
ويتم تسجيله وإعطائه قامة باألسئلة لإلجابة عنها وتوقيعها ثم 
يتم فحصه طبيا للتأكد من لياقته الصحية للتربع بالدم، ويتم 
جمع الدم وفصل املكونات وتخزين الدم ومكوناته ورصف الدم 
حسب املعايري العاملية تمشيا مع توصيات الجميع األمريكية 
لبنوك الدم )AABB( ووفق كتاب طرق العمل والجودة النوعية 
الصادر من وزارة الصحة )الطبعة عام 2005م والطبعة عام 
2010م ( وهناك طبعة جديدة لهذا العام 2013م تم تحديثها 
وصدرت بالفعل وسيتم تعميمها عىل جميع بنوك الدم باململكة 

والعالم العربي. 

طرق وإجراءات العمل
قامت الوزارة بتوزيع إصدارات طرق العمل عىل جميع بنوك 
الدم يف مناطق ومحافظات اململكة للعمل والتمايش بها واتباع 

طرق العمل وإجراءات الجودة لضمان أمن وسامة الدم . 

مسؤوليات وصالحيات
تم التعميم بتعني مدراء إلدارات املختربات وبنوك الدم باملناطق 
واملحافظ�ات الصحية وتحديد مس�ئوليات وصاحيات هذه 
اإلدارات ويتم التواصل معها من خال االجتماعات والزيارات 

واملخاطبات يف جميع األمور الخاصة بالعمل يف بنوك الدم. 

متابعة مستمرة
تقوم اإلدارة العامة للمختربات وبنوك الدم بش�كل مس�تمر 
بمتابعة عمل بنوك الدم وتلمس احتياجاتها من خال الزيارات 
امليدانية للمناطق وكذلك االحصائيات الس�نوية التي ترد إىل 
اإلدارة وكذلك من خال وجود مرشفني ومنسقني بكل منطقة 

ملتابعة العمل يف بنوك الدم فيما يتعلق بالفصائل النادرة. 

سيارات متنقلة للتربع
قامت الوزارة مؤخراً بتوفري عدد 4 سيارات وتجهيزها كبنوك 
دم متنقل�ة للتربع بال�دم وتتبع للبنوك ال�دم املركزية حيث 
تتواجد  يف أماكن تجمع املتربعني بالدم مثل النوادي الرياضية 
واملجمعات التجارية وأماكن العمل الحكومية والخاصة تسهياً 
للمتربعني بالدم كمرحل�ة أوىل وجاري حالياً البدء يف املرحلة 

الثانية .

حتفيز املتربعني
وتنف�ذ ال�وزارة  برنامجاً متكام�اً لتحفي�ز املتربعني بالدم 

يتلخص فيه: 
• القيام بتنفيذ برنامج خادم الحرمني الرشيفني ملنح ميدالية 
االس�تحقاق من الدرجة الثالثة للمتربيعني الطوعيني لعدد 
10 مرات ، حيث بل�غ عددهم اكثر م�ن 30000 متربع ، 
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وميدلية االس�تحقاق من الدرجة الثاني�ة للمتربعني بالدم 
لعدد خمس�ون مرة والذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر 

من 500 متربع بالدم . 
• التعاون مس�تمر بني اإلدارة العامة للمختربات وبنوك الدم 
ووزارة الرتبية والتعلي�م واإلدارة العامة للدوريات األمنية 

إلقامة حمات للتربع بالدم الطوعي . 
• املوافقة عىل من�ح التصاريح للجمعي�ات الخريية الخاصة 
يف العدي�د م�ن مناطق ومحافظ�ات اململك�ة باإلضافة إىل 
التعمي�م عىل بنوك ال�دم بتكوين لجان أصدق�اء املتربعني 
بالدم للمشاركة يف رفع مستوى الوعي بأهمية التربع بالدم 
لتحفيز املتربعني وتشجيعهم للتربع يف بنوك الدم بالوزارة. 
• االحتفال سنويا بتكريم ا ملتربعني بالدم برعاية معايل وزير 
الصحة ضمن فعاليات الي�وم العاملي للتربع بالدم بتاريخ 
14 مايو من كل عام حيث يرافق هذا الحدث تغطية إعامية 

لبيان أهمية التربع الطوعي بالدم وفوائده.
 

ربط بنوك الدم
تعكف اإلدارة العام�ة للمختربات وبنوك ال�دم بالتعاون مع 
اإلدارة العام�ة لتقنية املعلومات بوزارة الصحة عىل دراس�ة 
لوضع املواصفات لتوفري نظام حديث للحاسب اآليل ملعلومات 
خدمات نق�ل الدم لربط جمي�ع بنوك ال�دم باململكة ملواكبة 

التطورات املتاحقة يف بنوك الدم . 

الربامج الدولية واإلقليمية
تحرص اململكة ممثلة بوزارة الصحة عىل التواصل والتنسيق 

مع الهيئات العاملية يف مجال خدمات نقل الدم: 
• تشارك اململكة سنوياً منذ عام 2005م يف اجتماعات اللجنة 
العاملية لس�امة الدم ومكوناته كعضو دائم يف هذه اللجنة 

التابعة ملنظمة الصحة العاملية. 
• اململكة عض�و دائم يف الهيئ�ة العربية لخدم�ات نقل الدم 
وترأست الهيئة ملدة خمس سنوات )من عام 2005م حتى 

عام 2010م(. 
• ترس�ل اململكة س�نوياً تقرير كامل عن خدم�ات نقل الدم 

باململكة ملنظمة الصحة العاملية. 

تشكيل اللجنة الوطنية خلدمات نقل الدم
قامت وزارة الصحة مؤخراً بتشكيل اللجنة الوطنية لخدمات 
نقل الدم والخايا الجذعية تحت مظلة األمانة العامة ملجلس 
الخدمات الصحية ب�وزارة الصحة وه�ي مكونة من أعضاء 
ممثلني لجميع القطاعات الصحية املختلفة باململكة لاطاع 
عىل العمل ومستوى األداء يف بنوك الدم باململكة وتطويره بما 
يناسب القياسات العاملية يف هذا املجال بوضع وتبني الخطط 

والربام�ج الخاصة مثل برنامج متابع�ة األرضار الناتجة من 
نقل الدم وبرنامج الجودة الشاملة املستدامة يف بنوك الدم. 

متابعة مستمرة
تحرص الوزارة عىل متابعة وحدة الدم ومكوناته منذ سحب 
الدم من املتربع حتى رصف الوحدة ونقلها للمريض من خال 
متابعة اإلحصائيات السنوية ألعمال بنوك الدم وأيضا من خال 

لجان مراقبة رصف الدم باملستشفيات. 

عمل دؤوب وتطوير دائم
ويف إطار  جهود الوزارة املس�تمرة لتطوير خدمات نقل الدم 
س�واء من ناحية القوى العاملة أو التجهيزات أو املستلزمات 
املخربية أو برامج التدري�ب واالبتعاث للخارج للحصول عىل 
شهادات املاجس�تري والدكتوراه تقوم اإلدارة العامة للتدريب 
واإلبتعاث بالتعاون مع اإلدارة العامة للمختربات وبنوك الدم 
بعقد ال�دورات التدريبية لألطباء واألخصائي�ني والفنيني يف 
مجال ط�ب نقل الدم كما تم اعتماد ع�دد 20 دورة تدريبية 
يتم تنفيذها حالي�اً يف جميع مناطق ومحافظات اململكة لهذا 

العام 1434ه� . 

عمر حمدود لوحدات الدم
س�تظل بنوك الدم يف حاجة ماس�ة للمتربعني بالدم ألن عمر 
وحدة الدم 42 يوم فقط ، كما أنه سيظل هناك حاجة مستمرة 
لتوف�ري فصائل الدم الن�ادرة مما يس�توجب تضافر الجهود 
املختلفة م�ن جهات إعامية ومؤسس�ات تعليمية وجمعيات 
خريية مدنية واملؤسسات الصحية واملؤسسات الدينية إلبراز 
أهمية التربع الطوعي بالدم لتوفري الدم ومشقاته ملن يحتاجه 
من املرىض واملصاب�ني حيث أنه ال بدل لل�دم البرشي إال دم 

برشي آخر مطابق وهذا ال يتم توفريه إال بالتربع بالدم. 
 

املشاريع املستقبلية
رشعت وزارة الصحة يف تنفيذ العديد ملشاريع املستقبلية والتي 
تم اعتمادها بالفعل يف مجال طب وخدمات نقل الدم أبرزها:  
• بناء عدد 9 مخترب إقليمي وبن�ك دم مركزي و 4 بنوك دم 
مركزية بمناطق ومحافظات اململك�ة لإلحال لبنوك الدم 
القديمة وجاري إنش�ائهم حالياً كما تقوم اإلدارة بتطبيق 

خطة ملركزة خدمات نقل الدم وتقليص عدد بنوك الدم. 
• إنشاء مصنع مش�تقات البازما وتوطني التقنية بالرشاكة 
بني وزارة الصحة وأحد ال�رشكات الوطنية كوكيل لرشكة 
عاملية معروفة يف هذا املجال وكان من بنود االتفاق الحصول 
عىل اعتماد بنوك الدم باململكة من قبل الجمعية األمريكية 

لبنوك الدم. 
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حلول عاجلة للحد من قوائم النتظار و�صالمة املر�صى بامل�صت�صفيات

إنشاء 47 مستشفى 
سعة 4770 سريرًا وتنفيذ 

116 مستشفي وبرج 
طبي سعة 27000 سريرًا
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كثفت الوزارة جهودها خال الثاث س�نوات املاضية ملواجه�ة تحدى ازمة الرر بخطط طويلة امل�دى وبحزمة من الحلول 
قصرية ومتوس�طة األمد .. وعىل مس�توى الخطط طويلة املدى وإنفاذاً لتوجيهات املقام الس�امي الكريم لإلرتقاء بمس�توى 
الخدمات الصحية وتوفري الرعاية الصحية للمواطنني الكرام واس�تثماراً للدعم الس�خي الذي يحظى به القطاع الصحي من 
لدن حكومة خادم الحرمني الرشيفني � حفظه الله � فقد وقع معايل وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة يوم األحد 
1433/10/8ه� املاىض عدد من عقود املشاريع الصحية ىف مختلف مناطق اململكة وبتكلفة إجمالية تزيد عن 4 مليار ريال. 
حيث تش�مل هذه العقود إنشاء مستشفى تخصيص سعة )500( رسير بجازان مع رشكة الفوزان للتجارة واملقاوالت بتكلفة 
)719.278.164( ريال، وإنشاء مستشفي للوالدة واألطفال سعة )400( رسير بجدة مع رشكة الفوزان للتجارة واملقاوالت 
بتكلفة )378.902.682( ريال، وتنفيذ املرحلة األوىل من مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية باملنطقة الشمالية مع رشكة 
الفوزان للتجارة واملقاوالت بمبلغ )585.706.521( ريال ، وإنشاء مستشفى امليقات باملدينة املنورة سعة )300( رسير مع 

 مشاريع الصحية جديدة 
يف خمتلف مناطق اململكة 

وبتكلفة تزيد عن 4 مليار ريال

خمس مدن طبية جديدة 
بسعة 6200سريرا ..للحد من 

نقص اآلسرة وحل مشكلة 
املواعيد

تقرير
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رشكة اللطيفية للتجارة واملقاوالت بتكلفة )416.542.960( ريال، وإنشاء مستشفى الجموم بمكة املكرمة سعة )200( رسير 
مع رشكة اللطيفية للتجارة واملقاوالت بتكلفة )225.660.765( ريال، واإلرشاف عىل مرشوع إنشاء مدينة امللك فيصل الطبية 
باملنطقة الجنوبية ومدينة األمري محمد بن عبدالعزيز باملنطقة الش�مالية مع رشكة زهري فايز ومشاركوه استشاريون بمبلغ 
)138.564.000( ريال وإنشاء مستشفى  رجال املع بمنطقة عسري مع السكن سعة )200( رسير مع مجموعة عبدالله السيد 
بمبلغ )202.045.664( ريال، وإنشاء مستشفى خميس مشيط بمنطقة عسري مع السكن سعة )300( رسير مع مجموعة بن 
جار الله بمبلغ )250.273.270.58( ريال، وإنشاء مستشفى الدرب سعة )200( رسير بجازان مع مجموعة عبدالله السيد 
بمبلغ )185.222.634( ريال وخدمات إدارة املش�اريع ملدينة امللك فيصل الطبية باملنطقة الجنوبية ومدينة األمري محمد بن 
عبدالعزيز باملنطقة الش�مالية مع رشكة هيل إنرتناشونال ميديل إيست ليميتد بمبلغ )60.538.000( ريال، وأعمال إضافية 

ملرشوع إنشاء وتجهيز عدد )440( مركز صحيا بمختلف مناطق اململكة بمبلغ )873.489.233( ريال . 

صعوبات جتاوزتها الوزارة
 تم وضع حزمة حلول قصرية ومتوس�طة االمد وذلك ىف اطار املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة من خال 
دراسة وضع جميع مستش�فيات اململكة والبالغ عددها )251( مستشفى حالياً ونسبة إس�تخدام الرر بها حيث أتضح أن 
املستشفيات ذات سعة الخمسني رسير وعددها )114( مستشفى ال تتعدى نسب اإلشغال بها أكثر من )20( باملائة ولذلك جاء 
املرشوع ليعيد دراسة وضع هذه املستش�فيات وكيفية تقويتها ووضع املزيد من اإلمكانيات بها حسب نوع الخدمة املطلوبة 
وتم أخذ رأي العديد من الخرباء حول العالم والذي كان يؤيد عدم التوسع يف بناء مستشفيات الخمسني رسيراً مستقباً وأن ال 
يقل حجم املستشفى عن مائة رسير لتكون به جميع التخصصات املطلوبة واإلمكانيات الازمة وكان هذا هو ما تبنتة  الوزارة 
يف هذا املرشوع وهو بناء املستشفيات بسعة ال تقل 100 رسير من اآلن فصاعداً ويف هذا املرشوع أصبح هناك معايري واضحة 

م�رشوع اإن�شاء الربج الطبي للولدة والأطفال 

�شعة ) 400 ( �رشير بجدة
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م�رشوع اإن�شاء الربج الطبي للولدة والأطفال 

�شعة ) 400 ( �رشير بجدة

لدواعي بناء املستشفيات واملراكز الصحية من حيث عدد السكان وبعد املسافة حتى تكون هناك عدالة يف توزيع الخدمة الطبية 
مع شفافية واضحة للجميع.  

معايري جديدة إلنشاء املستشفيات
كما تمت دراس�ة املعايري الازمة لتش�غيل هذه املستش�فيات بحيث يكون هناك رؤية واضحة مع الوزارات ذات العاقة عن 
حجم العمالة الازمة واملعيار الازم للتشغيل من حيث عقود الصيانة والنظافة وعقود الصيانة الطبية وغري الطبية وغري ذلك 
وتم التوصل إىل معايري واضحة عادلة لتتواءم مع املستشفيات الجديدة التي يجرى بناءها حالياً والتي تقدر تكلفتها بمايني 

الرياالت األمر الذي فرض أن يكون تشغيلها كذلك عىل أعىل مستويات الجودة الطبية ومستويات التشغيل العاملية. 

رفع الطاقة السريرية وشراء اخلدمة
وبالنس�بة لقلة االرسة املتاحة خاصة يف العناية املركزة للكبار وحديثي الوالدة تم البدء ىف انشاء وتشغيل مستشفيات جديدة 
بلغ عددها )47( مستشفى بسعة رسيرية قدرها )4770( رسير، كما جاري تنفيذ مستشفيات وأبراج طبية وعددها )116( 
مستشفى وبرج طبي بسعة رسيرية قدرها )27000( رسير يضاف إليها الخمس مدن الطبية الجديدة بسعة )6200( رسير .

كما قامت الوزارة بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص إلرسال أي مريض ال يتوفر له الرير يف مستشفيات الوزارة إليها 
مع تحمل كافة النفق�ات وجاء الدعم الكريم من الدولة حفظها الله يف هذا الجانب األم�ر الذي خفف إيل درجة كبرية من هذا 
األزمة حيث بلغ ما انفقته الوزارة يف ميزانية عام 1433ه� يف هذا الجانب مليار وثمانمائة ريال كما تم إعتماد ميزانية خاصة 
ل�رشاء الخدمة للمرىض طوييل اإلقامة كذلك لنقلهم إىل مستش�فيات القطاع الخاص ثم قامت الوزارة بإنش�اء اإلدارة العامة 
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لألرسة لتكون مهمتها متابعة إس�تخدام األرسة يف مستش�فيات الوزارة ونقل صورة كاملة ملا يحدث أوالً بأول وتش�غيل كل 
الرر املغلقة والتي كان عددها أكثر من 380 رسير تم فتحها بالكامل وتشغيلها ثم تم الرتكيز عىل نرش ثقافة جراحة اليوم 
الواحد والتي كانت موجودة بنس�بة ال تتعدى 2% حتى تم زيادة نسبتها إىل أكثر من 33% من العمليات التي تجري بالوزارة 
األمر الذي وف�ر املزيد من الرر إلدخال املرىض عىل قوائم اإلنتظار ثم بعد ذلك تم زيادة دوران الرير وتقليص مدة اإلقامة 
األمر الذي أدى كذلك إىل إيجاد املزيد من الرر للمرىض ومن الخطوات التي قامت بها الوزارة لحل أزمة الرر كذلك إدخال 
خدم�ات الطب املنزيل والتي كانت محدودة جداً حيث تم تعميمها عىل كافة مستش�فيات ال�وزارة حيث كان هناك الكثري من 
املرىض الذين يبقون يف املستشفيات ألسباب بسيطة مثل الحاجة إلعطائهم جرعة من املضادات الحيوية بالوريد أو الغيار عىل 
جرح قديم األمر الذي يمكن عمله يف منزل املريض بكل سهولة مما يوفر للمريض الراحة يف منزله ويوفر الرير يف املستشفى 
ملري�ض آخر يف أمس الحاجة له ومن الجدير بالذكر أن دول العالم املتقدم بدأت يف دعم الطب املنزيل وتقويته للفوائد الكبرية 
التي يمكن الخروج بها منه واليوم بحمد الله لدى الوزارة أكثر من 900 أخصائي وممرض يعملون يف هذه الخدمة وتم خدمة 

19000 مريض حتى اآلن .

ومن التحديات الكبرية التى تواجه الوزارة األخطاء الطبية وقدم البنية التحتية وقلة املستودعات وطرق نقل الدواء الغري آمنه 

١٫800٫000٫000 ريال قيمة تكاليف توفري آسرة يف مستشفيات القطاع اخلاص 
ملرضى ال تتوفر لهم آسرة يف مستشفيات الوزارة.

حتديث متطلبات السالمة يف املستشفيات للحد من إنتشار العدوى 
واجلراثيم برامج جديدة للقياس واملراقبة ملواجهة األخطاء الطبية وقدم 

البنية التحتية وقلة املستودعات وطرق نقل الدواء الغري آمنه.
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وقلة برامج القياس واملراقبة وكل هذه األمور تم دراستها ووضع الربامج الخاصة بها.وكلها تأتى ىف اطار محور الجودة وسامة 
املرىض ولهذا تم تحديث كل متطلبات السامة يف املستشفيات وطرق الحد من إنتشار العدوى والجراثيم مع األخذ يف اإلعتبار 
رضورة وضع طريقة جديدة لتصميم املستش�فيات بحيث يكون لكل مريض غرفة منفرده ولذلك اصبح لدى الوزارة قانوناً 
لبناء املستشفيات يضمن سامة املرىض وجودة الخدمة الطبية املقدمة)تفاصيل أكثر وردت يف موضوع نرش ثقافة الجودة( .

تقرير
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مركز معلومات 
اإلعالم والتوعية 

الصحية جهة التواصل 
المباشرة مع جميع 

فئات المجتمع..

نشأته والتعريف به
يع�د مركز معلوم�ات اإلع�ام والتوعية 
الصحي�ة بوزارة الصح�ة مركز خدمي 
عايل االح�رتاف يف مجال تبس�يط ونرش 
ع�ىل  واإلجاب�ة  الصحي�ة  املعلوم�ات 
استفسارات جمهور املستفيدين املتعلقة 
بالصح�ة واتخ�اذ الت�رصف املناس�ب 
بش�أنها م�ن خ�ال خط�ط فاعل�ة 
عمل  وفري�ق 

وزارة  خدم�ات  يس�اند  متخص�ص 
الصحة.

تأسس املركز يف 2004/9/4م ليصبح 
أول مركز معلومات توعية صحية تنشئه 

وزارة الصحة عىل مستوى اململكة.

رؤية املركز
أن يك�ون ل�دى وزارة الصح�ة مجتمع 
العلم�ي  بمفهومه�ا  بالصح�ة  يتمت�ع 
ويحس�ن التعامل م�ع العوامل املحددة 
لها ويتفاعل م�ع العوامل املحيطة 
به لتعزيز صحة أفراده وجماعاته.

رسالة املركز
تعزيز صح�ة املجتمع ودع�م أنماط 
الحياة من خ�ال رفع الوعي الصحي 
ألف�راده وجماعات�ه ع�ن طري�ق نرش 
املعلوم�ة الصحي�ة املوثوق�ة بواس�طة 
فري�ق عم�ل ذو كف�اءة عالي�ة وضمن 

معايري جودة الخدمات  الصحية .

مهامه
 يعترب املركز جهة التواصل املبارشة مع 

جميع فئ�ات املجتمع حي�ث يتم إضافة 
 )8002494444( املجان�ي  الرق�م 
ع�ىل معظ�م مطبوع�ات ال�وزارة ويتم 
تدري�ب فري�ق العم�ل للرد ع�ىل جميع 
االستفس�ارات الواردة للمركز عىل مدار 
الع�ام لتوعي�ة جمي�ع رشائ�ح املجتمع 
ع�ن طريق تنظي�م الحم�ات التوعوية 

الخاصة باألمراض املنترشة.
ويق�وم املرك�ز بإع�داد امل�واد العلمية 
التوعوي�ة بالرج�وع للمص�ادر العلمية 
املوثوق�ة لتغطي�ة ع�دة مج�االت منها 
:األي�ام الصحي�ة العاملية، موق�ع وزارة 
الصحة عىل االنرتنت العيادة االلكرتونية، 
رس�ائل صحية توعوية لجوال الصحة، 
املجلة الصحية، ومضات صحية إعامية 

وغريها...
 كما يقوم املركز بإعداد املقاالت الصحية 
لتزويد وس�ائل اإلع�ام املختلفة بها من 
حني آلخ�ر، كما ويس�تضيف نخبة من 
االستش�اريني واألخصائي�ني يف املجاالت 
الصحي�ة املختلف�ة لل�رد ع�ىل األس�ئلة 
الطبي�ة املتخصص�ة وذل�ك ع�رب الخط 

املجاني الخاص باملركز . 
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اإلدارات  م�ع  املرك�ز  ويتع�اون  ه�ذا 
التوعوي�ة  الربام�ج  إلنج�اح  األخ�رى 
كان آخره�ا الربنامج الوطني للكش�ف 
املبك�ر ع�ن أم�راض الث�دي وذلك عن 
طري�ق ال�رد عىل االتص�االت ال�واردة 
الصحية، تس�جيل  املعلوم�ة  وإعط�اء 
الراغبات يف إجراء الفحص املبكر للثدي 
وتوجيهه�ن للعي�ادات املتنقل�ة، توفري 
النصائح الازمة وتقديمها للسيدة قبل 
توجيهها للفحص، إعطاء نتائج فحص 
تصوي�ر الث�دي بع�د إج�راءه، إضافة 
ع�ىل ذلك  يقوم املركز بمش�اركة إدارة 
اإلع�ام والن�رش يف تغطية النش�اطات 
التوعوية لل�وزارة، وتخصيص حلقات 
توعوي�ة صحية يف العدي�د من الربامج 

التلفزيونية واإلذاعية.

مرك��ز  داخ��ل   العم��ل  آلي��ة 
والتوعي��ة  اإلع��الم  معلوم��ات 

الصحية :
يقوم موظفات املركز باس�تقبال جميع 
املكامل�ات ال�واردة للمركز ع�ن طريق 

الهات�ف املجان�ي )8002494444(، 
ث�م يتم تحوي�ل املكاملات  ال�واردة كل 
ع�ىل حس�ب تخصص�ه، إذ أن املرك�ز 
يس�تقطب العدي�د م�ن األخصائي�ات 
م�ن مختل�ف التخصص�ات الصحي�ة 
)أخصائيات تغذية، أخصائيات مخترب، 
يت�م  صحي�ات(،  مثقف�ات  صيادل�ة، 
اإلجابة ع�ىل األس�ئلة ال�واردة للمركز 
وبعده�ا تق�وم األخصائي�ة بتس�جيل 
جميع األس�ئلة ال�واردة واإلجابة عليها  
حت�ى يتم  االس�تفادة منها يف وس�ائل 
التوعي�ة املختلفة مثل رس�ائل الجوال 
والن�رشة واملجل�ة الصحية ع�ىل  موقع 
الوزارة بالتنسيق مع املوظف املسؤول 
ع�ن ذلك، ومن جانب آخ�ر يتم تحويل 
والت�ي  املتخصص�ة  األس�ئلة 
طبي�ب  إىل  تحت�اج 
عليها   لل�رد  متخصص  
االستش�ارية  الهيئ�ة  إىل 
والت�ي  للمرك�ز  التابع�ة 
تتضمن نخب�ة من األطباء 
جمي�ع  يف  واالستش�اريني 
الطبي�ة  التخصص�ات 
املختلفة ليتم اإلجابة عليها ومن ثم الرد 

عىل املتصل.

حمالت قام بها املركز
حمل�ة رسط�ان الث�دي الت�ي ج�اءت 
بعن�وان "افحصي�ه قب�ل أن تفقديه" 

كان�ت أوىل الحمات الت�ي قام بها 
مركز املعلوم�ات، وبعدها الحملة 
الوطني�ة ملكافح�ة زي�ادة الوزن 
"وازن  ش�عار  تح�ت  والبدان�ة 
حيات�ك" وحمل�ة ع�ن رسطان 
وحمل�ة  واملس�تقيم  القول�ون 
الغ�دد  برط�ان  للتوعي�ة 
املركز  الليمفاوية، كم�ا أطلق 
التوعي�ة  بخص�وص  حمل�ة 
بأنفلونزا الخنازير وأنفلونزا 
الطي�ور وغريه�ا الكثري من 
حيث  التوعوي�ة  الحم�ات 
آخرها حملة رسطان  كان 
الث�دي التي جاءت بعنوان 

"افح�يص وش�اركي أحب�اءك"، وكان 
للمركز مش�اركات عدي�دة يف أكثر من 
ن�دوة علمي�ة باإلضاف�ة إىل االحتف�ال 
باأليام العاملي�ة الصحية وإصدار دليل 

الحاج الصحي وغريهم.

اخلطة املستقبلية
م�ن أب�رز الخط�ط املس�تقبلية ملركز 
معلوم�ات اإلع�ام والتوعي�ة الصحية  
هي أن يتم تحويله ملركز إقليمي شامل 
لعدد من الوحدات التخصصية املختلفة 
األدوية والس�موم واإلسعافات  كمجال 
األولي�ة وتثقي�ف العامل�ني يف املج�ال 
االحتياج�ات  م�ن  وغريه�ا  الصح�ي 

الصحية للمجتمع السعودي.
تغيري السلوكيات الغري صحية الشائعة 
يف املجتمع الس�عودي عن طريق إجراء 
الدراس�ات واألبح�اث ح�ول املش�اكل 

الصحية املنترشة فيه . 

للمركز هيئة استشارية 
ترد على األسئلة 

المتخصصة..

تحويله إلى مركز 
إقليمي شامل من أبرز 

الخطط المستقبلية..

 800  249  4444

w w w . m o h . g o v . s a

مركز معلومات االعالم والتوعية الصحية:

حلقوق وعالقات املرضى:

تقرير
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تبداأ مرحلة جديدة بعد خم�صني عاما من العمل الوطني

وزارة الصحة..
واستراتيجية الـ10 

سنوات لتطوير 
الخدمات الصحية 

فى المملكة

يعترب عام 1430هــ. عالمة بارزة ىف 
مسـرية وزارة الصحـة وذلـك منذ ان 
كانـت مديرة صغـرية للصحة العامة 
امـر  املكرمـة،  مكـة  ىف  واالسـعاف 
بانشـائها املؤسـس امللك عبد العزيز 
– طيـب اللـه ثـراه- عـام 1926م/ 
1344هــ. ومـرورا بانشـاء الوزارة 

عام 1380هـ. 

وخالل خمسـون عامـا )1380هـ - 
1430هــ( نفذت اململكـة نحو ثمان 
خطط خمسـية للتنميـة االقتصادية 
واالجتماعية، حققـت وزارة الصحة 
بتطويـر  كبـرية،  انجـازات  خاللهـا 
والعالجيـة  الوقائيـة  الخدمـات 
وارتقـت  والتعزيزيـة،  التأهيليـة 
بمرشوعاتهـا الصحية لتتناسـب مع 

طموحات خطط التنمية .
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وألن اململك�ة ىف عه�د خ�ادم الحرم�ني 
الرشيفني امللك عب�د الله بن عبد العزيز 
-حفظ�ه الله- ب�دأت مرحل�ة تاريخية 
جدي�دة ىف مس�ريتها، بم�ا تش�هده من 
تنمي�ة ش�املة ىف كل املج�االت وع�ىل 
مختل�ف املس�تويات، كان الب�د لوزارة 
القطاع�ات  اب�رز  الصح�ة باعتباره�ا 
الخدمية مواكب�ة هذا التطور النوعى ىف 

مستوى الخدمات بالباد.
 ولذلك ب�دأت الوزارة ومن�ذ بداية عام 
1430ه��. مرحلة جديدة ىف مس�ريتها 
بدراس�ة علمية مس�تفيضة حول وضع 
الخدم�ات الت�ى تقدمها وإس�تعراض 
كل نق�اط القوة والضع�ف والتحديات 
الت�ي تواج�ه القط�اع الصح�ي عموماً 
التحدي�د  ووزارة الصح�ة ع�ىل وج�ه 
حالياً ومس�تقباً ومن ثم�ة تم الخروج 
للعرش س�نوات  بإس�رتاتيجية واضحة 
وال�ذي  )1431-1440ه��(  م�ن 
يأت�ي ع�ىل رأس�ها امل�رشوع الوطن�ي 
وال�ذي  والش�املة  املتكامل�ة  للرعاي�ة 
ت�م تبنيه م�ن املق�ام الس�امي الكريم 

أصبح  والذي  بتاريخ1431/6/23ه� 
بمثاب�ة خارطة الطري�ق الواضحة لكل 
العامل�ني بال�وزارة م�ن حي�ث طريقة 
تقدي�م الخدمات الصحية بمس�توياتها 
األربعة مع رس�م كام�ل لتوزيع املراكز 
الصحي�ة واملستش�فيات يف كل منطقة 
ومحافظ�ة والت�ي روعى فيه�ا العدالة 
يف التوزيع حس�ب عدد السكان وتباعد 
املس�افات كما تم فيه�ا تحديث املعايري 
الصحي�ة  املراك�ز  لتش�غيل  الازم�ة 
الق�وى  معاي�ري  م�ن  واملستش�فيات 
العاملة املطلوبة ومعايري عقود الصيانة 
والنظاف�ة وعقود التش�غيل والخدمات 
حس�ب املعايري العاملية لتشغيل املراكز 
واملستشفيات وبذلك أصبح لدى الوزارة 
رؤية واضحة ورس�الة مح�ددة يهتدي 
بها جميع العاملني بالوزارة واملتعاملني 

معها.
كما أتت اإلس�رتاتيجية بش�كلها الحايل 
متسقة ومتناغمة مع إسرتاتيجية الرعاية 
الصحي�ة للمملك�ة والتي ت�م املصادقة 
عليها بقرار مجل�س الوزارء املوقر رقم 

320 وتاريخ 1430/9/17ه� وحسب 
ماه�و معروف فأن أحد أهم األهداف يف 
الخطة اإلس�رتاتيجية الصحية ألي دولة 
يف العال�م ه�ي كيفي�ة تقدي�م الخدمة 
الطبي�ة للمواطنني وطريق�ة حصولهم 
عليه�ا ع�رب اإلنتش�ار األفق�ي والرأيس 
للخدمات الصحية فيما يعرف عاملياً ب� 
“Access to care” وه�ذا ما تم النظر 
إلي�ه كأحد أهم وأول األهداف الخمس�ة 
يف الخطة وهو املرشوع الوطني للرعاية 
الصحية املتكاملة والش�املة حيث يقدم 
ه�ذا امل�رشوع رؤي�ة واضح�ة لكيفية 
تقديم الخدم�ة الصحية باململكة والذي 
تم في�ه مراعاة جميع التحديات العاملية 
واملحلي�ة يف املجال الطب�ي والتي يأتي 
يف مقدمته�ا تصاع�د تكالي�ف الرعاية 
الصحي�ة عموماً يف اململكة وحول العالم 
م�ع تزايد الطلب ع�ىل الخدمة الصحية 
نظراً لتزايد األم�راض املزمنة وتصاعد 
عدد الس�كان عموماً خاصة ممن تعدو 
الس�تني عاماً يف اململكة، واخرياً التحدي 
األك�رب املتمث�ل يف حج�م رقع�ة اململكة 
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وتباعد أطرافها األمر الذي كان يفرض 
وضع خط�ة واضحة لضم�ان وصول 
الخدم�ة الصحية لجميع ق�رى وهجر 

اململكة . 
كم�ا قام�ت ال�وزارة يف ه�ذا املرشوع 
يف  الس�امة  متطلب�ات  كل  بتحدي�ث 
املستش�فيات وطرق الحد من إنتش�ار 
العدوى والجراثيم مع األخذ يف اإلعتبار 
رضورة وض�ع طريقة جديدة لتصميم 
املستش�فيات بحيث يكون لكل مريض 
غرفة منفرده ولذلك أصبح لدى الوزارة 
قانوناً لبناء املستشفيات يضمن سامة 
املرىض وجودة الخدمة الطبية املقدمة .

ويف ه�ذا امل�رشوع ت�م دراس�ة وض�ع 
جمي�ع مستش�فيات اململك�ة والبال�غ 
عددها )251( مستش�فى حالياً ونسبة 
إس�تخدام ال�رر بها حي�ث أتضح أن 
الخمس�ني  س�عة  ذات  املستش�فيات 
رسي�ر وعدده�ا )114( مستش�فى ال 
تتع�دى نس�ب اإلش�غال به�ا أكثر من 
)20(باملائ�ة ولذلك جاء املرشوع ليعيد 
دراسة وضع هذه املستشفيات وكيفية 
تقويته�ا ووضع املزيد م�ن اإلمكانيات 
بها حس�ب نوع الخدم�ة املطلوبة وتم 
أخذ رأي العديد من الخرباء حول العالم 
وال�ذي كان يؤيد عدم التوس�ع يف بناء 

مستشفيات الخمس�ني رسيراً مستقباً 
وأن ال يق�ل حجم املستش�فى عن مائة 
رسي�ر لتك�ون به جمي�ع التخصصات 
املطلوبة واإلمكانيات الازمة وكان هذا 
هو ما تبنتة  الوزارة يف هذا املرشوع وهو 
بن�اء املستش�فيات بس�عة ال تقل 100 
رسير من اآلن فصاعداً ويف هذا املرشوع 
أصبح هن�اك معايري واضح�ة لدواعي 
بناء املستش�فيات واملراكز الصحية من 
حيث عدد الس�كان وبعد املسافة حتى 
تك�ون هن�اك عدالة يف توزي�ع الخدمة 

الطبية مع شفافية واضحة للجميع . 
    كذل�ك تم النظر يف املرشوع من حيث 

HEALTH INFORMATION & AWARENESS CENTER:PATIENT  RELATIONS  AND RIGHTS:

(01) 2124224

THE RIGHTS AND RELATIONS OF PATIENTS :

PATIENT  FIRST

الرؤية:
توفري الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة بأعىل 

املستويات العاملية.

الرسالة:
التي ترشفت  الرسالة  بأداء  ملتزمة  الصحة  وزارة  إن 

بحملها منذ قيامها والتي تقوم عىل: 
توفري الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز 
ووضع  األمراض،  من  والوقاية  العامة،  الصحة 
العام  الصحي  للقطاع  املنظمة  القوانني واللوائح 
بالجانب  االهتمام  مع  أدائه،  ومراقبة  والخاص 
األكاديمي ومجاالت االستثمار  البحثي والتدريب 

الصحي.

القيم:
1-  املريض أوالً. 

2-  العدالة. 
3-  املهنية. 
4-  الجودة. 

5-  األمانة والشفافية. 
6-  الفريق الواحد. 

7-  املبادرة واإلنتاجية.
8-  الرشاكة مع املجتمع. 

Vision:
To provide integrated, and comprehensive 
health care services to the public with the 
highest international standards. 

Mission:
The Provision of all levels of health care 
services, the promotion of public health, 
the prevention and control of disease, 
and the regulation of the private sector 
health care services and the monitoring 
of their performance.
we also support and carry out research, 
plan and provide academic training, and 
support health investment. 

Values:
 
 
1- Patient First.
2 - Fairness. 
3 – Professionalism.
4 - Quality and Safety.
5 – Integrity and transparency.
6 – Teamwork.
7– Initiative, Innovation and Productivity.
8 – Community Partnership.

70  ١  املجلة الطبية 



الق�درة الحالية للنقل اإلس�عايف والذي 
بدى واضحاً أنه س�يكون حجر الزاوية 
املري�ض  نق�ل  لضم�ان  املس�تقبل  يف 
بصورة آمنه بني مراكز الخدمة الطبية 
بواس�طة س�يارات مجه�زة وعامل�ني 
مدربني أس�وة بما تقوم به دول العالم 
كلها إذ أنه س�يكون من املستحيل بناء 
مستش�فى يف كل قرية وهجرة باململكة 
ولكن الحل يكمن يف بناء أس�طول قوي 
مجهز من سيارات اإلسعاف يتمكن من 
نقل املريض بالرعة واألمان املطلوبني  
وحت�ى تكتمل الص�ورة كان وال بد من 
استخدام التكنولوجيا يف نقل معلومات 
املريض وملفه الطبي بالرعة املطلوبة 
ورغم أن الخ�ربة العاملية يف هذا املجال 
ال ت�زال يف بدايتها إال أن املرشوع يقدم 
رؤية واضحة للملف الطبي إاللكرتوني 
لكل مري�ض وخطة واضح�ة لتخزين 
املعلومات وتبادلها بني املراكز الصحية 
األش�عة  ص�ور  م�ع  واملستش�فيات 
والتحالي�ل الطبية وغريها بحيث يكون 
من السهولة تحدث األطباء مع بعضهم 
من مكان ألخر ونقل صوره عن املريض 
إلكرتوني�ة س�هله ورسيع�ة  بطريق�ة 

ولذل�ك ف�إن أح�د ركائز امل�رشوع هو 
املل�ف الطبي إاللكرتون�ي للمريض مع 
مراكز معلوم�ات مجهزة بالتكنولوجيا 

الازمة لنقل املعلومات .
كما تم يف املرشوع دراسة الحاجة ملراكز 
القل�ب واألورام واألم�راض العصبي�ة 
والت�ي هي كما هو مع�روف تحتاج إىل 
جهد اكرب من التخطي�ط والتجهيز مع 
تكلفته�ا العالية ولذل�ك تم يف املرشوع 
دراس�ة أعداد الس�كان املتوقعة خال 
مدة املرشوع )1430 – 1440( وأعداد 
الس�كان ممن س�يتجاوزو سن الستني 
عام�اً واألع�داد املتوقعة مل�رض القلب 
واألورام والس�كتات الدماغي�ة وغريها 
وتم بناء عىل ذلك عمل خارطة واضحة 
إلحتياج�ات اململكة من هذه املراكز كما 
ت�م يف امل�رشوع دراس�ة اإلحتي�اج من 
خدم�ات الصحية النفس�ية والخدمات 
التأهيلية وخدمات طب األسنان واصبح 
هناك خط�ة واضح�ة ملراكز األس�نان 
واملستشفيات النفسية والتأهيلية كذلك 

باململكة . 
واخرياً لع�ل أهم ما قام به املرشوع هو 
دراس�ة املعاي�ري الازمة لتش�غيل هذه 

املستش�فيات بحيث يك�ون هناك رؤية 
واضحة مع ال�وزارات ذات العاقة عن 
حجم العمال�ة الازمة واملعي�ار الازم 
للتش�غيل م�ن حي�ث عق�ود الصيانة 
والنظافة وعق�ود الصيانة الطبية وغري 
الطبية وغري ذلك وتم التوصل إىل معايري 
واضحة عادلة لتتواءم مع املستشفيات 
الجديدة التي يجرى بناءها حالياً والتي 
تق�در تكلفته�ا بمايني الري�االت األمر 
الذي ف�رض أن يكون تش�غيلها كذلك 
ع�ىل أع�ىل مس�تويات الج�ودة الطبية 

ومستويات التشغيل العاملية.
ومل�ا كانت الوزارة مس�ؤولة عن صحة 
املواط�ن بصورة كامل�ة والتي تبدأ من 
تعزيز الصح�ة ورفع الوع�ي الصحي 
ف�إن امل�رشوع ج�اء ليوض�ح معن�ى 
الرعاي�ة الش�املة كذلك التي س�تقدم 
للمواط�ن والت�ي تعن�ى لي�س فق�ط 
الجانب العاج�ي ولكنه�ا تتعداها إىل 
الجان�ب الوقائ�ي ومكافح�ة األمراض 
الوبائية والكش�ف املبكر عن األمراض 
والرطان�ات مع رفع مس�توى الوعي 
الصح�ي للمواطن مع تعزي�ز الصحة 
عموماً لدى جميع أفراد املجتمع  ولذلك 
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وبأختص�ار س�يمكن  امل�رشوع  ف�إن 
ال�وزارة م�ن تقديم الرعاي�ة الطبية يف 
كل مدين�ة وقري�ة باململك�ة بواس�طة 
ش�بكة من الخدمات الطبي�ة املتكاملة 
فيم�ا بينه�ا واملرتابطة والتي س�تقدم 
كل أن�واع الرعاية الطبية بمس�توياتها 
األربعة م�ع ضم�ان ش�مولية الخدمة 
من حي�ث  الجانب الوقائ�ي ومكافحة 
األم�راض والكش�ف املبك�ر عنه�ا مع 
وضوح معايري التشغيل ومعايري إنشاء 
املستش�فيات ومعاي�ري بناءها ومعايري 
العمال�ة بها م�ع تقدير كام�ل للتكلفة 
املتوقعة مع ترش�يد وحس�ن إستخدام 
للم�وارد املتاحة ويمكن تلخيص ركائز 

املرشوع فيماييل:
إعتم�اد الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة - 1

كحجر األس�اس يف تقدي�م الرعاية 

للمواطنني ونرش ش�بكة  الصحي�ة 
م�ن املراك�ز أفقي�اً يف كل مدين�ة 
وقري�ة وهج�رة لتقدي�م الرعاي�ة 
األولية العاجي�ة مع تقديم الخدمة 
الوقائية، مثل التطعيمات والتثقيف 

الصحي وتعزيز الصحة عموماً .
املستش�فيات - 2 خدم�ات  تقدي�م 

بمس�توياتها الثان�ي والثال�ث عرب 
مستش�فيات عامة ومركزية بحيث 
يك�ون هن�اك إكتف�اء ذات�ي ل�كل 
منطق�ة م�ن كاف�ة التخصص�ات 
الطبي�ة العام�ة والدقيقة يغني عن 
الحاج�ة لنقل املواط�ن للعاج من 
منطق�ة ألخ�رى إال يف الحاالت التي 
تحتاج إىل املس�توى الراب�ع والذي 
س�تقدمه امل�دن الطبي�ة الخمس�ة 
لغربية/الرشقية/ لوس�طى/ا )ا

زراعة  مث�ل  الش�مالية/الجنوبية( 
األعض�اء وعملي�ات القل�ب املعقدة 
والعاج اإلشعاعي لألورام وخدمات 

طب العيون والتأهيل الطبي.
م�ن - 3 متكام�ل  أس�طول  تجهي�ز 

سيارات اإلسعاف املجهزة بطاقمها 
الطب�ي والفن�ي  امل�درب وربطه�ا 
بش�بكة إتصاالت م�ع بعضها ومع 
املستش�فيات ليت�م نق�ل امل�رىض 
بس�هولة ورسع�ة وآمان م�ع نظام 
إحالة إلكرتوني يربط جميع مراكز 
ببعضه�ا  اململك�ة  ومستش�فيات 
وبذلك يتمك�ن الطاق�م الطبي من 
حس�ب  الطبي�ة  الخدم�ة  تقدي�م 
أو  باملرك�ز  املوج�ودة  اإلمكان�ات 
املستش�فى والنق�ل الري�ع اآلمن 
للح�االت الت�ي تحتاج إىل مس�توى 
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أعىل من الخدمة .
ربط املستشفيات واملراكز الصحية - 4

بش�بكة إلكرتونية وملف إلكرتوني 
لكل مريض حتى يس�تطيع األطباء 
مراجع�ة معلوم�ات املريض يف أي 
مستش�فى والتخاطب مع بعضهم 
وطلب اإلستش�ارة حس�ب الحاجة 
ع�رب الش�بكة اإللكرتوني�ة وبذل�ك 
يك�ون هن�اك رب�ط ل�كل املراك�ز 
م�ع  بعضه�ا  م�ع  واملستش�فيات 
تخزي�ن لجمي�ع املعلوم�ات ل�كل 
امل�رىض يف ثاث�ة مراك�ز ضخم�ة 
للمعلومات يف كل من الرياض وجدة 
والدم�ام بحي�ث تس�تطيع جمي�ع 
املناط�ق الدخول إليه�ا والحصول 

عىل املعلومات املطلوبة منها.
كم�ا يركز امل�رشوع عىل ش�مولية - 5

الخدمة الصحية املقدمة للمواطنني 

بحي�ث يكون هن�اك إهتمام بصحة 
األسنان والصحة النفسية والتأهيل 
لألم�راض  املبك�ر  واإلكتش�اف 
الوقائ�ي  بالجان�ب  اإلهتم�ام  م�ع 
والتحصين�ات والحماية من األوبئة 
مع الرتك�ري عىل التثقي�ف الصحي 
ورفع مس�توى الوعي الصحي لدى 

املواطن.
يحق�ق - 6 امل�رشوع  ف�إن  ولذل�ك     

األهداف التالية:
Ο  سهولة الوصول للخدمة

بجميع مستوياتها مع 
العدالة يف توزيعها .

Ο . سهولة الحصول عىل الخدمة
Ο  تقديم خدمات متخصصة

ذات جودة عالية .
Ο  شمولة الخدمة واإلهتمام

بالصحة العامة .

Ο  اإلستفادة القصوى من املوارد
املتاحة والحد من الهدر.

وج�اءت بقية األه�داف اإلس�رتاتيجية 
األربع�ة لتعالج ما تحتاج�ه الوزارة يف 
ه�ذه املرحل�ة تحدي�داً وج�اء ذلك بعد 
دراسة متأنية لكل نقاط القوة والضعف 
والتحديات التي تواجهها الوزارة ولذلك 
كان الهدف اإلسرتاتيجي الثاني موجهاً 
نحو اإلهتمام بإرساء العمل املؤسيس يف 
الوزارة وتطوير العمل اإلداري والطبي 
والقي�اس  الج�ودة  ثقاف�ة  وإرس�اء  
ومراجع�ة األداء وج�اء ذل�ك م�ن أجل 
إلغاء الفردية يف اتخاذ القرار يف الوزارة 
واملحافظات واملستش�فيات  واملديريات 
ولرتس�يخ العمل الجماعي م�ع حماية 
النزاه�ة وإرس�اء العدال�ة يف التوظيف 
والرتقية وغري ذلك مع الرتكيز عىل جودة 
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الخدمة الطبية وسامة املرىض وال�تي 
بدورها أصبحت مشكلة محلية وعاملية 
تعان�ي منها جمي�ع دول العال�م وبدأ 
العال�م كله حالياً يع�د الخطط ملعالجة 
ه�ذه املش�كلة، وت�م الرتكيز ع�ىل هذه 
املحور ليكون واضح�اً للجميع إهتمام 
ال�وزارة اإلس�رتاتيجي به�ذا املوضوع 
ووض�ع كافة اإلمكانات لرفع مس�توى 
الجودة وسامة املرىض يف املستشفيات 
الربام�ج  ووض�ع  الصحي�ة  واملراك�ز 
الطبي�ة  األخط�اء  ملحارب�ة  والخط�ط 

والتقليل منها.
الثال�ث  اإلس�رتاتيجي  اله�دف  وج�اء 
الكف�اءات  تنمي�ة  موض�وع  ليعال�ج 
البرشية وإس�تقطابها واملحافظة عليها 
وه�ي مش�كلة عاملي�ة كذل�ك إذ تعاني 
معظ�م دول العالم من ن�درة الكفاءات 
الطبي�ة م�ن أطب�اء وتمري�ض ولذلك 
ج�اء هذا الهدف لريس�م خطة واضحة 
ومس�ار مح�دد لط�رق تنمي�ة ورف�ع 
مس�توى الكوادر البرشية للس�عوديني 
واملتعاقدي�ن وزي�ادة آف�اق التدري�ب 
وكس�ب امله�ارات م�ع رس�م خارط�ة 
شاملة ألماكن التدريب داخلياً وخارجيا 
إس�تعداداً إلس�تيعاب الزيادة يف أعداد 
الخريجيني الس�عوديني م�ن جامعات 
اململك�ة يف كلي�ات الط�ب والتمري�ض 

والطب املساعد.
وجاء اله�دف الرابع لإلهتم�ام بتقنية 
املعلوم�ات والت�ي أصبح�ت يف وقتن�ا 
الح�ارض عص�ب التق�دم والتطور ألي 

منش�آة صحي�ة وغري صحي�ة وتنبهت 
الوزارة ألهمي�ة هذا املوضوع ورضورة 
التخطي�ط الجيد له ولذل�ك تم تكوين 
فريق استشاري من خرباء داخل اململكة 
 )IBM( وخارجها وبالتعاون مع رشكة
املعروف�ة لوضع الخطة اإلس�رتاتيجية 
لتقني�ة املعلوم�ات بال�وزارة والتي تم 
إعداداها والبدء يف تنفيذها وأصبح لدى 
الوزارة خطة واضحة مرسومة محددة 
املعلوم�ات تش�تمل خط�وات  لتقني�ة 
التنفيذ ومدته مع رس�م ش�امل لجميع 

الربامج واملشاريع املطلوبة.
وج�اء اله�دف اإلس�رتاتيجي الخامس 
ليوج�ه اإلهتم�ام لإلس�تخدام األمث�ل 
للم�وارد وتنميته�ا والدخ�ول يف آفاق 
الطبي�ة  والتكنولوجي�ا  املعرف�ة  نق�ل 
ال�وزارة  إمكاني�ات  م�ن  واإلس�تفادة 
وقدراته�ا وجاء ه�ذا اله�دف ليتزامن 
ويأتي منسجماً مع التوجيهات السامية 
الكريمة بالدخول يف عرص املعرفة ونقل 
التكنولوجي�ا ولذل�ك توجه�ت الوزارة 
إىل إنش�اء الرشاكات الازم�ة يف مجال 
تصني�ع اللقاح�ات محلياً والتش�جيع 
عليه�ا وصناعة مش�تقات ال�دم محلياً 
وإس�تخدام تقني�ة العاج اإلش�عاعي 
بالربوتون ملعالج�ة مرىض األورام وكل 
ذلك س�يؤدي إىل دخول اململكة يف هذه 
الصناع�ة والت�ي هي متوف�رة حالياً يف 
الدول املتقدمة فقط وستكون اململكة يف 
غضون الخمس س�نوات القادمة املركز 
الوحي�د يف الرشق األوس�ط الذي يقدم 

ه�ذه الصناعات وهذه الخدمات الطبية 
املعقدة.

لق�د أتت الخطة اإلس�رتاتيجية للوزارة  
لتزرع العديد م�ن الثقافات التي كانت 
تحتاجه�ا خاصة يف هذه املرحلة ويأتي 
عىل رأس�ها إح�رتام املري�ض وحقوقه 
وزي�ادة اإلهتمام به من جميع العاملني 
بال�وزارة يف املديري�ات واملستش�فيات 
واملراكز الصحية ولذلك جاء عنوان هذه 
اإلس�رتاتيجية “ املريض أوالً “ ليوضح 
لجمي�ع العاملني أن ال�وزارة تدخل يف 
ع�رص جديد يهت�م باملري�ض ويضعه 
يف دائ�رة إهتماماته�ا كما ج�اءت هذه 
االس�رتاتيجية لرتس�يخ ثقاف�ة الجودة 
املعلوم�ات  م�ع  والتعام�ل  والقي�اس 
وتحليله�ا بص�ورة صحيح�ة ودقيقة 
ولذلك أرس�ت ال�وزارة ثقاف�ة التعامل 
بم�ؤرشات األداء العاملية وجعلتها جزءاً 
ال يتجزأ م�ن تقييم العمل ومدى قياس 
النجاح، وبدأت الوزارة تجني ثمار هذا 
الجانب حي�ث أصبح الجمي�ع يتعامل 
باألرق�ام واملقارن�ات املتع�ارف عليها 
لقياس األداء وأخرياً جاءت اإلسرتاتيجية 
لرتسيخ ثقافة العمل الجماعي ولوضع 
والقوان�ني  اإلج�راءات  م�ن  مجموع�ة 
لدعم العدالة والنزاه�ة وحماية حقوق 
العاملني حي�ث تهدف الوزارة بذلك إىل 
زي�ادة إنتاجية العامل�ني لديها وزيادة 
إنتمائه�م لوزارته�م م�ع البع�د ع�ن 
الق�رارت الفردي�ة والعمل العش�وائي 

اإلرتجايل.
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تقرير
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نقلة نوعية متميزة 
في خدمات وزارة 

الصحة
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ان املدن الطبية واملراكز املتخ�ص�ص��ة املنت�ص��رة فى خمتل��ف مناطق اململكة 
لي�ص��ت جمرد م�صت�ص��فيات كبرية فى امل�صاحة وال�صعة ال�ص��ريرية فقط بل 
هى مبثابة �صروح علمية وطبية ت�صم مراكز متخ�ص�صة ت�صاهم فى تطوير 
اخلدمات ال�صحية فى املناطق التى توجد بها هذه املدن ولي�ض فقط لتقدمي 

ارقى م�صتوى متخ�ص�ض من اخلدمات العالجية للمواطنني

حتقيقًا لعدالة توزيع اخلدمات

صروح طبية 
لخدمة المرضى

مدن ومستشفيات
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من اكرب ال�صروح الطبية فى ال�صرق الو�صط

مدينة الملك فهد الطبية.. 
تشهد مشاريع تطويرية 

شملت كل تخصصاتها
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مدين��ة امللك فه��د الطبي��ة واحدة م��ن الصروح 
الطبية التى تفخر بها وزارة الصحة ملا تقدمه من 
خدمات طبية متخصصة ف��ى خمتلف اجملاالت.. 
فق��د بل��غ ع��دد املرض��ى املنوم��ني يف املدينة 
)28١00( مري��ض لع��ام 20١١م يف زي��ادة ملحوظ��ة 
ع��ن األع��وام املاضي��ة وذل��ك نظ��را للتوس��ع يف 
األس��رة حيث بلغت )١034( سرير حتى عام 20١١م، 
ب��دوران س��ريري )2٫8( مريض بالش��هر ومبعدل 
بق��اء للمرضى )8٫7 يوم( للمري��ض الواحد، وهذا 
الرق��م يعت��رب جيدًا إذا م��ا قورن باحل��االت التي يتم 
عالجها يف مدينة امللك فهد الطبية وغريها من 

املستشفيات احمللية والعاملية. 

ه�ذا وش�هدت املدينة مش�اريع تطويرية ش�ملت تقريبا كل 
تخصصاتها، ومن ابرزها انش�اء مراكز متخصصة ىف العديد 

من االمراض ومنها: 
مركز األورام وهو من احدث مش�اريع التطوير باملدينة حيث 
يتم إنشاءه حالياً وهو عبارة عن مرشوع من )11( أحد عرش 
طابقاً تحتوي عىل )80( ثمانني وحدة للعاج وغرف للمرىض 
باإلضاف�ة إىل غ�رف وقاع�ات تدري�ب، كما يتضم�ن املبنى 
طابقني مخصصني ملواقف الس�ارات، وتبلغ السعة الريرية 

اإلجمالية للمرشوع )238( مائتني وثمانية وثاثني رسيراً.
يضاف اىل ذلك املركز الوطني للعلوم العصبية ويتم إنش�اءه 
حالي�اً وهو عبارة عن مرشوع م�ن )11( طابقاً يحتوى عىل 
)10( ع�رف عمليات متخصصة باإلضاف�ة إىل أرسة للعناية 
املرك�زة لألعص�اب بس�عة ) 40 ( أربع�ني رسيراً ويش�مل 
املرشوع غرفاً للمرىض ومركزاً ألبحاث األعصاب، كما يتضمن 
املبنى طابقني مخصصني ملواقف السيارات، وتبلغ الريرية 

اإلجمالية للمرشوع )316( ثاثمائة وستة عرش رسيراً .

مدن ومستشفيات
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باالضاف�ة اىل مركز القل�ب وهو عبارة عن م�رشوع يحتوى 
ع�ىل غرف�ا مل�رىض ومرك�ز تأهييل مل�رىض القل�ب روعي يف 
تصميم�ه املعايري العاملي�ة بالعناية بهذه الفئ�ة من املرىض، 
إضافة للقاعات التعليمية والتدريب، وتبلغ الس�عة الريرية 

اإلجمالية للمرشوع )48( ثمانية وأربعني رسيراً.
ثم مركز األبحاث جاري العمل حالياُ عىل ترسية عقد التصميم 

عىل إحدى الرشكات املتخصصة يف هذا املجال.
كما تقام عدة مشاريع للخدمات املساندة ومنها مبنى اإلدارة 
وه�و عبارة عن مرشوع يوفر املكاتب لإلدارات الطبية، حيث 
س�يكون املبن�ى قادراً عىل اس�تيعاب الطاقم الطبي وس�يتم 
الطبي�ة  باملبان�ي  ربط�ه 
املحيط�ة لس�هولة تنق�ل 

الطاقم الطبي. 
)املرحلة  املدين�ة  وس�كن 
األوىل �� سكن العازبات(: 
وه�و عبارة ع�ن مرشوع 
أبراج  ثمانية  يتكون م�ن 
 )15( بارتف�اع  س�كنية 
إلقامة  ومخصص  طابقاً، 
العازب�ات من منس�وبات 
املدين�ة الطبي�ة ويش�مل 
كل برج طاقة اس�تيعابية 

لتسكني )379( ساكنة.
وس�كن املدين�ة ) املرحلة 
س�كن   ��� الثاني�ة 
العائات(: وهو عبارة عن 
مرشوع يش�تمل عىل عدد 
)6( س�تة أبراج ويش�مل 
طابق�اً   )15( ب�رج  كل 
بح�د أقىص كم�ا يحتوي 
املرشوع عىل إسكان عائيل 
ملنس�وبي مدينة امللك فهد 
وتبل�غ مس�احة  الطبي�ة 
التقريبي�ة  امل�رشوع 
 ) )52.000 م�رت مرب�ع 
ش�املة مس�احات مخصص�ة للخدمات ومواقف للس�يارات 

واملرافق األساسية للسكان. 
م�ن جهة اخ�رى تم ادخ�ال العديد م�ن التقني�ات الحديثة 
باملدين�ة مثل نظام الجراح اآليل و هو نظام مصمم لتس�هيل 
تنفي�ذ عملي�ات جراحي�ة معق�دة بح�د أدن�ى م�ن التدخل 
الجراحي،يت�م التحك�م يف النظام من قبل طبي�ب جراح من 
خال وحدة التحكم،يس�تخدم الجهاز لعمليات االس�تئصال 
وعمليات صمامات القلب والجهاز البويل والتناسيل  وعمليات 

مختلفة أخرى.
وجه�از املوجات فوق الصوتي�ة املركزة ذات الش�دة العالية
HIFU ويس�تخدم الجه�از املوجات ف�وق الصوتي�ة عالية 
الكثاف�ة  لع�اج األورام الرطاني�ة دون الحاجة إىل جراحة 
حيث يعمل عىل تس�خني الخاي�ا الرطانية وتدمريها، حيث 
يس�تخدم التصوير باملوجات فوق الصوتية املنخفضة القوة 
لتحدي�د الج�زء املراد عاج�ه، وترك�ز عليه  املوج�ات فوق 
الصوتي�ة عالية الكثافة والتي يمكنها الرتكيز بدقة عىل الورم 

وقتله دون التأثري عىل األنسجة السليمة املجاورة.
تحليلي�ة  كمرحل�ة  الجه�از  Tecan4ويس�تخدم  وجه�از 
تحضريي�ة للعين�ات حيث يجمع بني وظائ�ف الفرز والطرد 
املرك�زي وتحدي�د الحجم والكش�ف عن التجل�ط كما يميزه 
إمكانية الجمع بني 500 عينة يف الس�اعة الحتوائه عىل رفوف 

تحليل منفصلة.     
)جه�از    MEG-Magnetoencephalographyوجه�از
الدماغ املغناطييس “ميغ” ( تقوم فكرة هذا الجهاز عىل  تقنية 
غري جراحية لرس�م خرائط حية لنشاطات الدماغ عن طريق 
قياس الحقول املغناطيس�ية املتولدة عن التيارات الكهربائية 
الصغرية داخل الخايا يف الخايا العصبية يف الدماغ، وبالتايل 
يوف�ر معلومات مبارشة عن  النش�اط العصبي من موقعه و 

مصادره يف الدماغ.
ومخترب القس�طرة الهجني/املدمج ويجمع املخترب بني أفضل 
التقني�ات الازمة لعملي�ات الجراح�ة وتكنولوجيا التصوير 
املستخدمة يف عمليات القسطرة يف آن واحد مما يضمن رعاية 
أفض�ل و أكثر أمانا ألصح�اب  العمليات املعق�دة مع تقليل 
الع�دد ال�كيل لإلج�راءات أو التدخات التي ق�د يحتاج اليها 

املريض كإعادة الخضوع لعملية تخدير كامل.
ونظ�ام الصيدلي�ة االيل وهو نظام لربمج�ة  املهام املنجزة يف  
الصيدل�ة وانجازها آليا. بما فيها فرز وعد األش�ياء الصغرية 
)كاألق�راص والكبس�والت(؛ وقياس وخلط املواد والس�وائل 
باإلضافة لتتبع وتحديث املعلوم�ات يف قواعد بيانات املرىض 
أو  العماء )كاملعلومات  الشخصية والتاريخ الطبي( إضافة 

اىل التعبئة والتغليف وإدارة املخزون.
 Cad:وجه�از تصني�ع األحذية ل�ذوي االحتياج�ات الخاصة
cam shoe making system وفي�ه يت�م اس�تخدام أجهزة 
الكمبيوت�ر وبرمجي�ات التصمي�م لتصمي�م وصناعة قوالب 

األحذية.
ومنظ�ار الضوء األزرق.. وهي عملية  إدخال مصدر ضوء ذو  
ش�دة عالية تعمل بدرجة عالية املس�توى م�ن خال التنظري 
حيث تتغري نس�بة إش�عاع  الضوء بناء عىل طبيعة األنس�جة 
الت�ي تخرتقها،يس�اعد الجهاز عىل االكتش�اف املبكر للخايا 

الرطانية أو األغشية املخاطية يف القصية الهوائية.
وجه�از تعطيل اإلحس�اس باأللم وتعتمد فك�رة الجهاز عىل 

- مركز جديد لألورام 
من 11 طابقًا تضم 80 

وحدة للعالج وغرف 
للمرضى بسعة 

سريرية )238( سريرًا

- املركز الوطني 
للعلوم العصبية 

بسعة 316 سريرًا 
ويحتوى على 10 غرف 

عمليات متخصصة 
وأسرة للعناية املركزة 

لألعصاب بسعة 40 
سريرًا ومركزًا ألبحاث 

األعصاب 
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قط�ع اإلش�ارات العصبي�ة الناقلة لإلحس�اس باألل�م وذلك 
بتطبي�ق الكرتود / حس�اس س�طحي عىل الجس�م مختص 

ملرىض األورام.
 Renishaw .ونظام توجيه الصور لجراح�ة املخ واألعصاب
Mayfield حي�ث يوف�ر الجهاز ح�ا ملجموعة واس�عة من 
جراحات األعصاب وذلك بواس�طة قطب كهربائي يعمل عىل 
التنش�يط العمي�ق للدماغ وتخطي�ط كهربية ومغناطيس�ية 

الدماغ، باإلضافة إىل حقن مبارش للعاج داخل املخ.
وغ�رف العمليات الرقمية املتكاملة )للقل�ب واألطفال(.. فقد 
أصب�ح التش�غيل املتكامل لغ�رف العمليات عنرصا رئيس�يا 
يف  تكنولوجي�ا املعلومات الطبية. حي�ث يمكن الجراحني من 
السيطرة الكاملة  وإرسال واستقبال صور الفيديو من غرفة 

العمليات.
NavigationElectroma:نظام املاحة اإللكرتومغناطيسية

 gnetic
ويقدم الجهاز حا للمش�كلة الرئيس�ية يف التشخيص املبكر 
لرط�ان الرئ�ة ه�و القدرة ع�ىل الوص�ول إىل آف�ات الرئة 
الصغرية والحصول عىل عينات األنس�جة التشخيصية التي ال 

يمكن الوصول إليها من قبل قناة املناظري التقليدية.
كم�ا تم تطوير قس�م التعقي�م املركزي حيث قام�ت املدينة 
بتحديث أجهزة قسم التعقيم املركزي باقتناء أحدث التقنيات 
العاملية يف هذا املجال حيث تمتلك مدينة امللك فهد الطبية اآلن 

اكرب قسم للتعقيم املركزي يف اململكة.
  KKK باإلضافة إىل س�يارات اإلس�عاف الحائزة ع�ىل اعتماد
الت�ي تحق�ق الح�د األعىل م�ن املتطلب�ات العاملي�ة الجديدة 

.)EMS( لسيارات اإلسعاف  لخدمات الطوارئ الطبية
ثم غرف عمليات األعصاب واألشعة املقطعية حيث تعتمد عىل 
الجمع ب�ني تقنية التصوير املقطعي لإلس�تفادة منها داخل 

غرف عمليات األعصاب وإثناء العملية الجراحية.
كما تم عمل أرشفة الصور اإلشعاعية بنظام حاسوبي متكامل 
يق�وم بتخزين وتوزيع وعرض صور األش�عة حيث يس�هل 
عىل األطباء عرض الصور ومش�اهدتها عىل جهاز الكمبيوتر 
وهم يف أماكنهم، ويتم عمل تقارير األش�عة عن طريق النظام 
الصوتي والذي يمكن أطباء األش�عة يف كتابة تقرير األش�عة 
عن طريق الجهاز الصوتي املربوط يف نظام معلومات األشعة 

 .)VOICE RECOGNITION(والذي يسمى
باالضاف�ة اىل إدخال تقنية العاج الكيمائي عن طريق أوردة 
 TRANS ARTERIAL HEPATIC CHEMO( الكب�د 
EMBOLIZATION(  والذي يقوم بإعطاء العاج الكيميائي 
عن طريق أوردة الكبد إليصالها ألروام الكبد بطريقة مبارشة 

حيث يتم ذلك يف وحدة األشعة التداخلية بقسم االشعة. 
واضافة قس�م الرعاية الصحية املنزلية والذى يهدف بش�كل 
عام إىل نقل املريض بعد اس�تقرار حالته من املستش�فى إىل 
املن�زل مع توفري األجهزة واملعدات و توفري الرعاية الازمة له 
يف املن�زل من خال تدريب وتأهيل أرسة املريض عىل العناية 
بِه وأيضا م�ن خال الزيارات الدورية الت�ي يقوم بها فريق 

العمل بالقسم. ومن األهداف الخاصة للقسم:
Ο  توفري الرعاية الصحية للمرىض اللذين يعانون من مشاكل

مزمنة يف محيط العائلة.
Ο  املساعدة عىل استعادة املرىض عافيتهم وتحسن حالتهم

مدن ومستشفيات
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الصحية بإذن الله بشكل 
أفضل ويف جو أرسي. 

Ο  التقلي�ل م�ن إصاب�ة
املرىض بالع�دوى بإذن 
الله بسبب طول إقامتهم 

يف املستشفى.
Ο  توفري جميع احتياجات

أجه�زة  م�ن  املري�ض 
وأدوية يف مكان اإلقامة.

Ο  التقلي�ل م�ن تك�رار
إىل  امل�رىض  دخ�ول 
املستشفى بشكل دوري.

Ο  االس�تمرار يف متابعة
حالة املريض بش�كل دوري من خال الزيارات املنزلية 
ومواعيد العيادات التخصصية يف املدينة بالتنس�يق مع 

الطبيب املعالج.
Ο .املحافظة عىل خصوصية املرىض
Ο  التصدي لكثري من املشكات الطبية والنفسية واالجتماعية

الت�ي تواجه امل�رىض وأرسه�م من خ�ال تواجدهم يف 
املستشفى ملدة طويلة.

Ο  تقديم أفضل رعاي�ة منزلية من ناحية التكلفة والجودة
واألمان وذلك بهدف التقليل من مدة التنويم.

Ο .التقليل من الزيارات املتكررة لقسم الطوارئ
وقد بلغ عدد املرىض الذين تم تقديم خدمات الرعاية الصحية 

املنزلية لهم عام 2011م )145 مريضاً(.

مـن جهة اخرى حققت مدينـة امللك فهد الطبية العديد 
من االنجازات ومنها :

Ο  حصلت املدين�ة ممثلة يف قس�م الرعاية التنفس�ية عىل
إعرتاف الج�ودة النوعية QRCR م�ن الهيئة األمريكية 
للرعاية التنفسية AARC لتكون مدينة امللك فهد الطبية 
أول مؤسس�ة صحي�ة تحقق ه�ذا الجائزة م�ن خارج 

الواليات املتحدة األمريكية. 
Ο  حازت املدينة ممثلة يف إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت

عىل ش�هادة اإليزو2001 كأول منش�أة صحية تحصل 
عليها يف اململكة.

Ο  حصل�ت املدينة كذل�ك عىل جائ�زة أفض�ل مرشوع يف
مجال الرعاية الصحية لخدماته�ا للمجتمع التي تمنح 
للمؤسس�ات وال�رشكات املتمي�زة يف قط�اع العقارات 

والرعاية الصحية.
Ο  حصل مستش�فى التأهيل بمدينة امللك فهد الطبية عىل

اعتماد الهيئة الدولية العتماد مرافق التأهيل ) كارف(.
Ο  حصلت املدينة عىل شهادة اعتماد املجلس املركزي العتماد

املنشأت الصحية CBAHI مع درجة التميز.

- انشاء مركز للقلب 
بسعة 48 سريرًا وفق 

املعايري العاملية يحتوى 
على مركز تأهيلي 

ملرضى القلب وقاعات 
تعليمية وتدريبية 

- استفادة 145 مريضا 
من قسم الرعاية 

املنزلية بتوفري األجهزة 
واملعدات وتدريب 

وتأهيل أسرة املريض 
على العناية بِه. 
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Ο  حصلت املدينة عىل ش�هادة اإلعتماد م�ن هيئة االعتماد
.)JCI( املستشفيات األمريكية

ويف املجال اإلداري حققت االنجازات التالية: 
إدخال نظامEDMS  )إدارة الوثائق( اإللكرتونية بمدينة - 1

املل�ك فه�د الطبية، حي�ث تم رب�ط نظ�ام إدارة الوثائق 
اإللكرتوني�ة يف نظ�ام EDMS يف متج�ر آبل الس�تخدام 

الربنامج يف جهاز آي باد.
إدخال نظام تحويل امل�رىض اإللكرتوني مدينة امللك فهد - 2

الطبية، وهو عبارة عن نموذج طلب إحالة للمرىض سهل 
ومنظم متوفر عىل اإلنرتنت عىل مدار 24 ساعة كافة أيام 
األسبوع يس�تخدم يف حوايل 500 مستشفى حكومي من 

كافة أنحاء اململكة بكل ير وسهولة.
خدم�ة iKFMC لربط النظ�ام الصح�ي بتطبيقات آبل - 3

ستور. حيث تم تطوير خدمة iKFMC  وربطها بالنظام 
الصحي ونظام املوارد البرشية، ومن أهم أهدافها :  

Ο  يتيح معرفة املواعيد القادمة للمراجع بالتاريخ والوقت
واسم العيادة ونوع املوعد.وذلك بعد أن يتم التفعيل 

بواسطة إرسال رسالة قصرية لرقم الجوال.
Ο  يمكن معرف�ة طلبات ال�رشاء والصفق�ات املفتوحة

للرشكات واملوردين.
Ο .التثقيف الصحي

Ο  قس�م خاص بالفتاوى يعنى بكل ما يهم املريض من
أحكام فقهية.

Ο ."يقدم التطبيق خدمة "أرقام تهمك
Ο KFMC الجانب اإلعامي فيما يخص
Ο  يف املرحلة املقبلة سيتم العمل عىل دعم نظام األندرويد

وتفعيل خدمة ملف املريض االلكرتوني الذي يحتوي 
عىل التش�خيص و تقارير األش�عة، نتائج التحاليل، 
خدمة حجز وإلغاء املواعيدوتأكيد الحضور من عدمه 
وأيضاً تحسني خدمات املوظفني والسماح بالتواصل 

مع الخدمة الذاتية من خال تطبيق التايل :
اس�رتاتيجية م�رشوع التحق�ق م�ن الهوية عن . 1

طريق الرتددات الراديوية RFID، حيث تساعد 
هذه التقنية عىل تحديد الهوية بشكل تلقائيويتم 
إلحاقها باألجهزة أو بأسوار املرىض للتمكن من 
اس�تقبال وإرس�ال البيانات من خال تردادات 

الراديو.
مركز اتصال موحد للمرىض، ع�ن طريق الرقم . 2

املجاني)800-127-7000(.
خدمة الرسائل النصية SMS Services وذلك: . 3

لتنبي�ه املرىض وتذكريه�م باملواعيدالتواصل مع 
املرىض وإرسال التهنئات الرسمية من قبل إدارة 

مدينة امللك فهد الطبية.
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4 . ،Patient Portal البوابة االلكرتونية للم�رىض
والتي تساعد عىل: 

Ο .االطاع عىل ملفهم الطبي عن بعد
Ο .معرفة مواعيد العيادات الخاصة بهم
Ο .معرفة الوصفات الطبية ونتائج التحاليل
Ο .طلب تقرير طبي واستامه عن طريق املوقع
Ο .سؤال الطبيب عن طريق املوقع

دراس�ة اس�تهاك قطع غي�ار األجه�زة الطبية . 5
وتأمينها وذل�ك لضمان ج�ودة ورسعة الخدمة 
وتقليل التكلفة وتغطية أكثر من 90 % من أوامر 

العمل من املستودع.
تجديد أجه�زة وح�دة الطوارئ، وذل�ك لتقديم  . 6

خدمة أفض�ل بتوفري أجهزة متطورة ومس�احة 
استيعاب ألكرب عدد من املرىض.

م�رشوع تطوير قس�م التعقيم املرك�زي، حيث . 7
تمكنت اإلدارة من احتواء وحدة تعقيم بمواصفات 

عاملية لضمان سامة املرىض.
مرشوع توريد وصيانة نظ�ام املراقبة والتحكم . 8

لتغطية جمي�ع مرافق املدين�ة بالنظام لضمان 
جودة الخدم�ات املقدمة وأم�ن وحماية األرواح 

واملمتلكات.
الب�دء بتنفيذ م�رشوع تعقب املركب�ات التابعة . 9

للمدينة بحيث يوضع جه�از مخصص للتعقب 
وذلك للفوائد التالية:

Ο .التحكم بالوقت الذي يستهلكه السائق يف املهام
Ο .معرفة موقع السائق واملركبة يف أي وقت
Ο  املحافظة ع�ىل ممتلكات الدول�ة )مدينة امللك

فهد الطبية(.
Ο  -التكالي�ف التش�غيلية )بنزي�ن انخف�اض 

وديزل...الخ(.
Ο .قلة الحوادث
استئجار مبنى بحي الندى مجموعة )11( تحتوي . 10

عىل 9 مبان�ي، وذلك لتس�كني )360( ممرضة، 
والس�تغال املجموعة الرابعة والسادس�ة وبناء 

مرشوع الربوتون وأبراج سكنية.
مبنى املس�تودعات الطبية، وذلك لزيادة الطاقة . 11

االستيعابية مع زيادة تشغيل املستشفيات.
تطوير نظام الحريق وتحديثه وتغطيته لجميع . 12

املباني ليكون نظاماً موحداً.
االنتهاء من مبنى املواقف املتعدد األدوار وتشغيله . 13

لتوفري مواقف آمنه ملوظف�ي املدينة واملراجعني 
والزوار.

أعمال ترميمات مركز القلب وزيادة عدد األرسة . 14
الستقبال حاالت أكثر وتقديم الخدمة الازمة.

أعم�ال تطويرات وتعديات طوارئ املستش�فى . 15
الرئييس لزيادة الطاقة االستيعابية. 

وانطاق�اً من حرص املدين�ة الطبية لاس�تفادة من التقنية 
وتوظيفها فيما يخدم املريض ألهمية حفظ املعلومات وسهولة 
الوصول إليها رسيعاً ليسهل تقديم الخدمة املميزة والريعة، 
فقد تم بناء بنية تحتية ضخمة جداً لتقنية املعلومات مالبثت 
رسيعاً إال وبدأت املدينة الطبية بتسويق الخدمات االلكرتونية 

عىل الجهات املماثلة. 
واس�تطاعت املدين�ة الطبية توفري أكثر م�ن 28 مليون ريال 
يف الع�ام 2007م، من خال تطبيق نظام املعلومات الصحي 
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)كورتكس( وغريها من األنظمة. وتعدى مبلغ التوفري ال� 50 
مليون ريال لعام 2008م، وهذا أحد أنواع االس�تخدام األمثل 
للموارد وتوظيف الوفورات يف مجاالت أخرى املريض بأش�د 
حاجة لها، حيث يأتي هذا الوفر من خال توفري وقت الطبيب 
واملم�رض والفن�ي واإلداري باإلضاف�ة إىل توفري اس�تخدام 
واس�تهاك اآلالت وال�ورق واألحب�ار إضافة إىل ع�دم ايجاد 

وظائف املراسلة التقليدية أو ملفات الحفظ أيضا.  
وبدأت املدينة الطبية بتس�ويق الخدمات بتوقع االتفاقية مع 
وزارة الصحة لتش�غيل برنامج إدارة األرسة يف املستش�فيات 
وربط النظام االلكرتوني يف املدينة الطبية بجميع مستشفيات 
اململكة يف جميع املناطق لتس�هيل إحالة املريض والرد رسيعاً 
وعم�ل الحجوزات يف وقت قيايس وكم وف�ر هذا النظام وهذا 
الرب�ط م�ن وقت وجه�د كان الرابح منه ه�و املريض عندما 
تبارش حالت�ه رسيعاً لكي ال تتطور ويصع�ب التعامل معها 

الحقاً. 
وتطبي�ق نظ�ام الوصفة الطبي�ة االكرتونية وه�ذا النوع من 
أنواع اس�تثمار الوقت والجهد وأيضاً حفاظاً عىل االس�تخدام 

األمثل لألدوية وتكاد تنعدم فيه نسبة الخطأ. 
والعم�ل بنظ�ام ال�� Dash Board وال�ذي يعت�رب نظ�ام 
تحك�م ومراقبة ع�ن وضع األرسة وما يخ�ص تنويم املرىض 
ومواعيده�م وأداء األطباء وعدد الوصف�ات الطبية املرصوفة 
واألدوي�ة األكثر اس�تخداماً وع�دد التحالي�ل املخربية وعدد 
األش�عة املنجزة وغري املنجزة وع�دد التقارير الطبية املقبولة 
واملعت�ذر عن قبولها ونوعها وغريها حيث يش�مل هذا النظام 
جميع مايخص املريض ويعطي احصائيات دقيقة للخدمات 

الطبية املقدمة. 

ونظام املراقبة العام ومتابعة املشاريع عن طريق الكامريات. 
كما اس�تطاعت املدينة الطبية االستغناء عن استخدام األفام 
الخاصة باألشعة واستبدالها بنظام األشعة االلكرتوني وينتج 

عن ذلك : 
وتوفري أربعة مايني ريال عند بداية التطبيق. ورفع مستوى 
الخدمة وزيادة عدد عمليات األش�عة التي تتم يومياً. وتمكني 
الطبيب من االطاع عىل االش�عة مبارشة بعد عملها. وتمكني 
الطبي�ب م�ن االطاع عىل االش�عة م�ن أي م�كان من خال 

الحاسب اآليل. 
كما س�اعد النظام االلكرتوني عىل العمل بنظام الحاسب اآليل 
بمراجعة املخزون وهذا ساعد يف التخطيط الصيدالني الدقيق 
عن�د توفر البيان�ات الدقيقة وبناء قواع�د معلوامات األدوية 
املتوفرة مما وفر الكث�ري من املال حيث منع هدر األدوية عند 

الرشاء. 
اضاف�ة اىل األنظم�ة الت�ي يتم العم�ل بها يف املدين�ة الطبية 

الكرتونيا مثل : 
نظام مراقبة الصيانة • 
نظام املوارد البرشية • 
نظام املعامات االدارية • 
نظام األشعة • 

وم�ن األنظم�ة االلكرتوني�ة التي س�اعدت يف رفع مس�توى 
الخدمات املقدم�ة هو مايتم تطبيقه وعمله يف العناية املركزة 

لحديثي الوالدة حيث تم : 
يس�تطيع الطبي�ب مراجع�ة مرض�اه وعاماته�م  -

الحيوي�ة ومايط�رأ علي�ه م�ن تغريات م�ن خال 
الحاس�ب اآليل الخ�اص ب�ه م�ن أي م�كان خارج 
املدينة الطبية ويتواصل مع املرىض املنومني عن أي 

ماحظات ومع الطبيب املناوب إذا لزم األمر. 
Ο  النظام االلكرتوني الذي يتحكم يف طباعة التقرير الطبي

الخاص باملريض يف العناية املركزة لحديثي الوالدة خال 
النظام من قاعدة  ملا يحتويه  أقل من دقيقتني وذلك 

معلومات متكاملة من كل املرىض. 
Ο  جاري العمل عىل انشاء مرشوع امللف الطبي االلكرتوني

بدال من امللفات اليدوية باالضافة إىل امكانية دخول 
املرىض عىل املعلومات الخاصة بهم كالتقارير الطبية 
واالجازات املرضية ومواعيدهم وغريها من منازلهم من 
خال املوقع االلكرتوني عن طريق رقم ملفه الطبي 
ورقم الهوية الوطنية دون تكبد املريض عناء القدوم 

للمدينة الطبية. 
Ο  تعمل املدينة الطبية االن عىل انشاء رشكة تقنية معلومات

لتسويق خدماتها املتعلقة بالنظام الصحي االلكرتوني 
وتقنية املعلومات. 
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خلدمة �صكان البيت احلرام وما حوله وزواره الكرام 

مدينة الملك عبدالله الطبية 
بالعاصمة المقدسة..احدث 

صروح المملكة الصحية
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إنطالقا من رؤية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ال سعود حفظه اهلل، إنطلقت 
مسرية مدينة امللك عبداهلل الطبية بالعاصمة املقدسة ومن اطهر بقاع الدنيا يف حمرم )١43١ه�( 

لتأدية الرسالة املنوطة بها خلدمة سكان البيت احلرام وما حوله وزواره الكرام.
ولقد بدأت املدينة الطبية مس��ريتها بخطى ثابته ووترية متس��ارعة إلجناز م��ا اوكل إليها من خدمات 

جليلة وعظيمة يتشرف ويتسابق جميع العاملني باملدينة الطبية لتقدميها.
وم��ن اه��م هذه اخلدم��ات التي قام��ت مدينة امللك عب��داهلل الطبي��ة بتقدميها وكان له��ا عظيم األثر 
األيجاب��ي والفع��ال يف خدمة املرضى مبنطقة مكة املكرمة والقط��اع الغربي والتي أدت وهلل احلمد 

إىل التخفيف من معاناة املرضى وذويهم من الذهاب إىل مدن اخرى يف اململكة لتلقي العالج، هي:

مدن ومستشفيات
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 • خدمات مركز صحة القلب.
 • خدمات مركز األورام.

 •  خدمات مركز صحة العيون.
 • خدمات قسم صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة.

 • خدمات مركز املناظري والقنوات الصفراوية.
 • خدمات مركز صحة املخ واألعصاب.

 • خدمات العناية املركزة.
 • خدمات التصوير الطبي واألشعة التداخلية.

 • خدمات رسطان الغدة الدرقية.
 • خدمات املخترب وبنك الدم.

 • خدمات الصيدلية. 

مركز القلب 
يتمي�ز مركز القل�ب بمدينة املل�ك عبدالله الطبي�ة بإحتوائه 
لجمي�ع التخصص�ات الت�ي يحتاجها املريض. فهناك قس�م 
التنويم للحاالت الحاده، وهناك قسم العناية القلبية الحرجة، 
وقس�م العناية املركزة ملا بعد عمليات القلب املفتوح، وقس�م 
القس�طرة القلبية, وقس�م عاج نظم وكهربائية القلب والذي 
يفتتح ألول مرة يف مدينة مكة املكرمة، وقسم التصوير الطبي 
القلب�ي وتش�خيص األم�راض بالرنني املغناطييس واألش�عة 
املقطعية، باالضافة إىل قس�م جراح�ة القلب املفتوح وجراحة 

األوعية الدموية. 
وقد تم عمل عام 1432ه��)201( عملية قلب مفتوح والتي 
تشمل توصيل الرشايني التاجية واصاح واستبدال الصمامات 

القلبية.
كما تم عمل )7( عمليات الصاح عيوب خلقية قلبية باإلضافة 
 ANEURYSMS( عملي�ات للتوس�عات الرشياني�ة )إىل )7
OF THE AOTRA( كم�ا ت�م الرتكي�ز عىل عم�ل العمليات 
 )MINIMALLY INVASIVE(التداخلي�ة بأقالعملي�ات 
وذل�ك لتقليل املضاعفات واأللم بع�د العمليات الجراحية ويف 
هذا العام 1433ه�� وحتى اآلن تم إجراء )130( عملية قلب 

مفتوح.
كم�ا تم عم�ل )969( عملية قس�طرة تداخلي�ة وعاجية مع 
تركي�ب دعامات رشياني�ة باإلضافة إىل عمليات س�د الثقوب 
القلبي�ة دون الحاج�ة إىل التدخل الجراح�ي وكذلك عمليات 
توس�يع الرشيان األبهر م�ن خال القس�طرة التداخلية، هذا 
باإلضاف�ة إىل تركيب منظمات القل�ب وعمليات  الكي لحاالت 
اخت�اج النبض�ات القلبية ويف هذا الع�ام 1433ه�  خال 6 

اشهر فقط تم إجراء )874( عملية قسطرة تداخلية.   
يف قس�م القل�ب الاتداخ�يل تم عم�ل  )2500( اش�عة فوق 
صوتي�ة للقلب باإلضافة إىل )110(  اش�عة رنني مغناطييس 
وكذل�ك )160( اش�عة مقطعية للقلب. كما تم انش�اء عيادة 
كهرب�اء القلب وكذل�ك عيادة متخصص�ة يف العيوب الخلقية 

القلبية للكب�ار وجميع هذه الفحوص�ات يف زيادة مضطردة 
ولله الحمد.

كم�ا تم اعداد املؤتمر األول للتوعية باألمراض الخلقية القلبية 
للكبار يف مدينة امللك عبد الله الطبية.

ويتم حالياً اإلنتهاء من مركز القلب الجديد إستعداد لتشغيله 
بع�د عيد الفطر املب�ارك لهذا العام 1433ه�� وتحتوى عىل 
اربع غ�رف عمليات للقل�ب جديدة م�زودة بالتقنية الرقمية 
املتقدم�ة وغرفتني للقس�طرة القلبي�ة و )19( رسير للعناية 

املركزه القلبية.

مركز االورام 
يعت�رب من أول املراكز التي تم إفتتاحها يف مدينة امللك عبداللة 
الطبي�ة ويحت�وي املركز بفرعي�ه يف  مكه وج�ده عىل جميع 
الخدمات التي يحتاجها مرىض األورام من تش�خيص وعاج 
كيم�اوي, وعاج إش�عاعي، وعاج تلطيف�ي ويعترب من اكرب 
مراكز األورام باململكة حاليا. ويتم اإلس�تعداد إلفتتاح قس�م 

زراعة النخاع قريباً.

وقد تحققت االنجازات التالية :
• تم اعادة تاهيل مركز االورام يف جدة لزيادة االس�تفادة   
منه يف مجال العاج االش�عاعي وعاج رسطان االطفال. 
ليصبح مركز االورام بمدينة املل�ك عبدالله الطبية املركز 
الثاني عىل مس�توى اململكة من حيث عدد حاالت االورام 

الجديدة املعالجة باملركز.
• زيادة السعة الريرية ملركز االورام بمكة لتصل اىل مئة   
)100( رسير يف قس�م التنويم واربعة عرش )14( رسيرا 
بقس�م العاج الكيماوي. اما مركز االورام بجدة فقد بلغ 

عدد االرسة فيه ستة واربعون )46( رسيرا.
• وتم زيادة العيادات الخارجية باملركز من )8( عيادات   

إىل )19( عيادة.
• تم تخصيص عدد )8( عيادات جديدة بكافة التجهيزات   

ملرىض العاج الكيماوي.
• عدد )2( عيادة للعاج اإلشعاعي.  

• عدد )2( عيادة لعاج الطب النووي.  
• عدد )7( عيادات للتخصصات التالية: )عاج األلم/عاج   
أورام النساء/عيادة الكشف املبكر لرطان الثدي / عيادة 
الكش�ف املبكر لرطان عنق الرحم / عيادة النفسية / 

عيادة االجتماعية / عيادة التغذية اإلكلينيكية.
• وتم توظيف كادر طبي من االستشاريني يف مجال االورام،   
عاج رسطان الدم، العاج االشعاعي والعاج التلطيفي من 

ذوي الخربات واملؤهات العالية.
• وتم إنشاء غرفة عمليات للعاج اإلشعاعي عن قرب.  

• توظيف تمريض متخصص يف العناية بمرىض الرطان.  
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 - املدينة تضم 6 مراكز مزودة بأحدث 
االجهزة الطبية لصحة القلب و األورام 

والعيون والرأس والعنق وقاع اجلمجمة 
واملخ واألعصاب وخدمات املناظري 

والقنوات الصفراوية

 - يف عام..اجراء 201عملية قلب مفتوح 
باملدينة تشمل توصيل الشرايني التاجية 

واصالح واستبدال الصمامات القلبية
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• وتم إنش�اء عناية مركزه بكاف�ة تجهيزاتها من أجهزة   
جراحية حيوية وبتنفس صناعي بسعة رسيرين لتغطية 

إحتاج املركز.
• دورات تدريبي�ة مكثف�ة للتمري�ض يف اعط�اء العاج   
الكيمائي بحيث يعطى بطرق امنة وحسب املعايري الدولية

• تم عمل مح�ارضات تثقيفيه يف مج�ال االورام خاصة   
بالتمريض.

• تم العم�ل عىل بدء تقديم خدمات العاج باألش�عة عن   
قرب ابتداءاً من الحص�ول عىل الرتخيص من مدينة امللك 
عبدالعزي�ز للعل�وم والتقنية بع�د توفري ال�كادر الفني 
الستكمال الحصول عىل الرتخيص، وبدأ تقديم هذه الخدمة 

للمرىض.
• تم العم�ل عىل إع�ادة تقديم الخدمات باملركز حس�ب   
املعايري العاملية للوصول إىل العناية باملرىض وس�امتهم، 
وتم تش�كيل لجان لتأس�يس ذلك وبدء مرحل�ة التهيئة 

.)JCIA( للحصول عىل شهادة
• قامت املدينة برب�ط املركز آلياً باألنظم�ة الطبية وغري   
الطبية لتحس�ني الخدمات الطبي�ة التخصصية للمرىض 

وسهولة الحصول عليها.
• تم تنظي�م اليوم التوع�وي العاملي ملكافح�ة الرطان   
والذي  كان يوما توعويا اجتماعيا بمشاركة نخبة من رجال 
املجتمع املعروفني. وكذلك االطباء بمختلف التخصصات 

وقد حرضة مرىض الرطان بمشاركة ذويهم.
• تم تنظيم مؤتمر خاص برطان الثدي طرحت فيه حوايل   

19 ورقة علمية وتم اعتمادها من الهيئة السعودية.

ومن حيث أعداد املرىض ففي هذا العام وخال 6 اشهر فقط 
ت�م اس�تقبال )710( مريض جديد ملرك�ز االورام وبلغ عدد 
جلس�ات العاج الكيماوي )2109( جلس�ة وجلسات العاج 
االشعاعي )10048( حقل اشعاعي كما تم ايضاً عاج )99( 

حالة باأليودين املشع.

قسم صحة العني: 
وه�و اكثر األقس�ام إش�غاالً باملدينة ويؤدي خدم�ات كبرية 
ملرىض الشبكية, ومرىض الحجرة األمامية واملرىض املحتاجني 
لزراع�ة القرني�ة واللذي�ن كان معظمهم يف الس�ابق يضطر 

للسفر إىل مدن ومناطق اخرى لتلقي العاج واملتابعة.

ويف هذا القسم تم إنجاز التايل: 
• الب�دء بجراحات الش�بكية ألول مرة بمستش�فيات وزارة 
الصحة بمك�ة املكرمة وبلغ عدد العملي�ات التي أجريت 
)227( لعام 1432ه�و )178( للنصف االول من العام 

1433ه�.

• البدء بجراح�ات زراعات القرنية ألول مرة بمستش�فيات 
وزارة الصحة بمكة املكرمة بالتعاون مع مستشفي امللك 
خالد التخصيص للعيون بالرياض وبلغت عدد العمليات 
)13(عملية خال ع�ام 1432ه� و)12( عملية للنصف 

االول من عام 1433ه�.
• قيام إستشاريو الشبكية بمدينة امللك عبدالله الطبية بفحص 
و عاج االطفال الخدج املصابني بإعتال الشبكية بالليزر 
بأقس�ام العناية املركزة بمستش�فيات حراء العام بمكة 
و مستش�في امللك عبدالعزي�ز  التخص�يص بالطائف و 

مستشفي امللك فهد العسكري بالهدا. 
• عاج مرىض السكري املصابني بإعتاالت الشبكية بأحدث 
الط�رق الطبي�ة و ذل�ك عن طري�ق حقن الع�ني بعقار 
األفاستني و قد بلغ عدد الحقن التي اعطيت )715( خال 

عام 1432ه�.
• يعترب قس�م العيون املركز الوحيد املختص بكافة خدمات 
عاج الش�بكية باملنطقة الغربية و يستقبل كافة الحاالت 
التي كانت تحول سابقا ايل مستشفي امللك خالد التخصيص 

للعيون بالرياض.
• بلغ عدد مراجعي عيادات العيون )12240( مريض و تم 

إجراء عدد)742( عملية جراحية لعام 1432ه�. 

قسم صحة الراس والعنق وقاع اجلمجمة 
أح�دث هذا القس�م نقل�ة نوعي�ة يف الخدمات املقدم�ة لهذه 
الرشيحة من املرىض وخاصة مرىض األورام وإستطاع بوجود 
كادر طب�ي متمي�ز وتقنية عالية وحديث�ة أن يجري عمليات 
جراحي�ة يف غاية الصعوبة والدق�ة والتعقيد وبنتائج ممتازة 

ولله الحمد.

كما وفر القسم عيادات عاج التخاطب والتي لم تكن متوفرة 
يف مدينة مكة املكرمة من قبل ويف هذا القسم تم إنجاز التايل :
• وصل عدد العي�ادات الخارجية لان�ف واالذن والحنجرة 
والراس والرقبة األورام اىل اكثر من ثاثني تقنية تشخيصية 

وعاجية.
• مراجع�ة )9068( مريض خال العام املايض  1432 ه� 
يف العيادات الخارجي�ة و )9411( للنص�ف العام لعام 

1433ه�
• تشعيل وحدة السمعيات واالتزان.

• تشغيل وحدة التخاطب والبلع.
• تم عم�ل عدة عملي�ات متميزة ع�ىل اعىل مس�توى عاملي 
باستخدام املنظار االنفي الضوئي باحدث التقنيات العلمية 

مثل: 
Ο  .عاج عمليات الشخري باستخدام جهاز الديوليزر
Ο .العمليات املتقدمة لقناة الدمع باملناظري الجراحية
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Ο  اس�تخدام احدث اجهزة املاح�ة الجراحية واملناظري
لعاج سيان السائل املخي من قاع الجمجمة.

Ο  عملي�ات اورام ق�اع الجمجم�ة باس�تخدام اجه�زة
امليكروسكوب ومتابعة وظائف االعصاب اثناء العملية.

Ο  عمليات تجمي�ل االن�ف املنحرفة باس�تخدام احدث
االجهزة

Ο .عمليات العصب السابع
Ο  عمليات االذن باستخدام التخدير املوضعي الول مره

يف منطقة مكة املكرمة.
 • بلغ عدد العمليات الكربى والصغرى للعام 1432 اكثر من 

)357( عملية جراحية.

مركز املناظري املتقدمة والقنوات الصفراوية 
جه�ز املرك�ز بأح�دث التقني�ات وه�و األحدث م�ن نوعه يف 
اململكة والرشق األوس�ط. ويجري املرك�ز العديد من املناظري 
التش�خيصية والعاجية مما خفف الكثري م�ن املعاناة حيث 
لم تكن هذه الخدمات تقدم بهذه الكفاءة وعىل مدار الساعة.

ويق�وم املرك�ز حاليا بإج�راء عمليات التنظري التش�خيصية 
والعاجية التالية:

• عمليات التنظري للقنوات املرارية التشخيصية والعاجية:   
حيث أجرى أكثر من مئة وعرشين حالة منظار عاجي من 
هذا النوع، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. حيث كان 

يتم سابقا تحويل الحاالت املشابهة إىل محافظة جدة.

• عمليات التنظري باألش�عة فوق الصوتية التش�خيصية   
والعاجي�ة وبذلك يك�ون لهذا املركز الوحي�د يف املنطقة 
الغربية عىل مستوى وزارة الصحة الذي يقدم هذه الخدمة 

الجديدة.
• عمليات التنظري التشخيصية والعاجية  للجهاز الهضمي   

العلوي والسفيل واألمعاء الدقيقة.

وقد تم انجاز التاىل 
• ارتفاع عدد عمليات التنظري بشكل عام من ثاثني حالة   

يف املتوسط اىل اكثر من ستني حالة شهريا. 
• ارتفاع عدد عمليات تنظري القن�وات املرارية حيث بلغ   
اجمايل عدد الحاالت لعام 1432ه� أكثر من 120 حالة.

• ارتفاع عدد عملي�ات تنظري الجه�از الهضمي العلوي   
والس�فيل حيث بلغ اجمايل عدد الح�االت لعام 1432ه� 
)210( حال�ة و)209( حال�ة للنص�ف األول م�ن ع�ام 

1433ه�.
• وضع دعامات معدنية لعاج االنس�دادات الناتجة عن   

االورام.

مركز صحة املخ واالعصاب 
وهو م�ن أحدث املراكز باملدين�ة الطبي�ة والزال العمل جاداً 
عىل تجهيزه بالكامل. وبالرغم من عدم إكتمالة بعد فقد أدى 
املركز الكثري من الخدمات التشخيصية والعاجية وجراحات 

-  ألول مرة.. اجراء 405 جراحة 
شبكية يف مستشفيات وزارة 
الصحة مبكة املكرمة يف عام 

ونصف

 - أحدث قسم صحة الراس والعنق 
وقاع اجلمجمة باملدينة  نقلة نوعية 

يف اخلدمات املقدمة للمرضى 
بوجود كادر طبي متميز وتقنية عالية 

وحديثة 
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املخ واألعصاب.

   وتمي�ز مرك�ز العل�وم العصبية يف الع�ام املنرصم  1432 
بافتتاح عي�ادات تخصصية هي األوىل م�ن نوعها يف املنطقة 
الغربية مث�ل عيادة التصلب اللويحي املتعدد، عيادة الرصع، 
عاج األلم والصداع، عيادة أمراض الذاكرة، أمراض األعصاب 
والعض�ات وجراح�ة األعص�اب وي�رشف عليه�ا أطباء ذو 
تخصصات عالية ودقيقه يف طب األعصاب وجراحه األعصاب. 
وتم كذلك  أنجاز عدد من العمليات الجراحية  للمخ والعمود 
الفقري فائقة الدقة بمهنية واحرتافية عالية حيث بلغ عددها 

)54( عملية حتى اآلن لهذا العام1433ه�
كذل�ك تم وض�ع الخطط املس�تقبلية للقس�م والتي تش�مل 
إفتت�اح برامج من ش�أنها تقدي�م العاج ورف�ع الوعي لدى 
املجتمع بهذه األمراض. فسيتم تدشني برنامج الرصع والذي 
سيش�مل افتتاح وحدة مراقبة الرصع، وحدة العناية الحرجة 
لألعصاب باإلضافة إىل افتتاح الربنامج املتقدم لعاج أمراض 
العضات الوراثية وكذل�ك برنامج الحركات الاإرادية حيث 
تم اس�تقطاب خرباء متخصصني يف هذا املج�ال  من أمريكا 

وكندا. 

قسم التصوير الطبى واالشعة التداخلية 
حرصت املدين�ة الطبية عىل توفري أح�دث التقنيات وبوجود 
الكادر املؤهل فقد قام القس�م بخدمات كبرية للمنطقة حيث 
اصبح يس�تقبل الكثري من اإلحاالت من املستشفيات املجاورة 
لعمل الفحوصات الغري متوف�رة لديهم. ولذلك لوجود وحدة 

األشعة التداخلية والتي تقوم بعاج العديد من األمراض.
ومن انجازات هذا القسم : 

• زيادة عدد فحوصات األش�عه بالقس�م إيل أكثر من 4   
أضعاف مقارن�ه بالعام املايض حيث تم عمل )18746( 
حاله يف العام 1432ه� مقارنه بالعام املايض 1431ه� 
حيث تم عمل )4082( حاله ويف النصف االول يف هذا الهام 

1433ه� بالغ العدد )17434( فحص
• الزيادة املطردة يف عدد حاالت فحوصات األشعة املتقدمه   
حيث ت�م عم�ل )644( عملي�ة يف األش�عه التداخليه، و 
)1136(حاله رنني مغناطييس، و)2791( حاله أش�عه 

مقطعيه، و )183( حاله اشعه ثدي.
• األرشاف عيل قس�م الطب الن�ووي بمركز جدة لألورام   
حيث تم عمل )309( فحص طب نووي تشخييص، وعاج 
)18( مريض مصاب بأمراض واورام الغده الدرقيه باليود 
املش�ع وتنامى العدد ليبلغ )99( حالة ع�اج بااليودين 

املشع.
• إنتهاء االعداد  لربنامج الكش�ف املبكر لرطان الثدي   

بالقسم.

• بدء األعرتاف بالقس�م كمركز تدريب�ي لربنامج البورد   
الس�عودي لاش�عه التش�خيصيه من الهيئه الس�عوديه 

للتخصصات الصحية.
• التشغيل التجريبي لنظام االش�عه االلكرتونيه الرقميه   

.)PACS( بالقسم
• الحصول عيل ترخيص ممارسه الطب النووي التشخييص   
والعاجي م�ن مدين�ة املل�ك عبدالعزيز الطبي�ه للعلوم 
والتكنولوجيا والبدء التجريبي لفحوصات الطب النووي 

التشخييص.
• وصول أجهزه تشخيصيه وعاجيه حديثه بالقسم تتوفر   

ألول مرة يف مدينة مكه املكرمة منها :
- جه�از انبوب جاما )Gamma Probe(: ملس�اعدة   
الجراحني يف إستئصال الغدد اللمفاوية واالورام بعد 

حقن املريض باملاده املشعه الخاصه بذلك.
الرتددي�ه  باألش�عه  االورام  ع�اج  جه�از   -  

.)Radiofrequency ablation therapy(
.) EBVS( جهاز املسح للثدي باالشعه الصوتيه -  

كما تم توفري التايل :-
• م�واد الع�اج الكيم�اوي لاش�عة التداخلي�ة لاورام   

)Chemo embolization(
• زيادة عدد االطباء املتخصصني العاملني بالقسم إيل 12   

.)Radiologist( طبيب
• االرشاف عيل برامج الحماية من االشعاع باملستشفي  

• تنفيذ غرفتي عزل للعاج بالنظائر املشعه التابعة للطب   
النووي يف املستشفي.

قسم العناية املركزة: 
بوج�ود كادر مؤهل و)37( رسير، بهذا القس�م والذي يؤدي 
خدم�ات كبرية ع�ىل مدار العام وخاصة يف موس�م الحج مما 
ادى إىل تحسن نتائج معالجة الحاالت الحرجة حيث بلغ عدد 
ح�االت الدخ�ول للعناية املركزة لع�ام 1432ه�  851 حالة 

منها 288 حالة خال موسم حج 1432ه�.

خدمات عالج سرطان الغدة الدرقية:
يتوفر فريق طبي وجراحي عىل أعىل مستوى ملعالجة املرىض 
دون الحاجة إىل الس�فر إىل مراكز أخرى حيث يقوم القس�م 
بعاج رسطان الغدة باليود املش�ع وهي التي لم تكن متوفرة 

من قبل يف منطقة مكة املكرمة.

وىف مجـال الخدمات الصيدلية تحققت العديد من االنجازات 
باملدينة ومنها : 

• نظ�ام التوزيع اآليل لألدوي�ة )Pyxis( وهو من أحدث   
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األنظمة املستخدمة عامليا يف توزيع وتوفري األدوية للمرىض 
املنومني يف املستشفى بدقة وجودة عالية ويف وقت قيايس. 
ويقوم الجهاز بتغطية 95 % من األدوية اليومية للمرىض. 
ويتيح النظ�ام الصيدالن�ي متابعة عملية إعط�اء الدواء 
للمريض ومراقب�ة اآلثار الجانبي�ة والتداخات الدوائية. 
ويتميز النظام باإلدارة الذكية للمخزون حيث يوفر حماية 

ملوارد الدواء ويقلل من إهداره.
• نظام إعادة تغليف األدوية اآليل وهو نظام يقوم بإعادة   
تغليف معظم األش�كال الصيدالني�ة وتحويلها إىل نظام 
الجرعة الواحدة ويتكون من جهازين حديثني إلعادة تعبئة 
األدوية الس�ائلة و أخر لتعبئة األقراص والكبسوالت مما 
يقلل م�ن إهدار وتلوث الدواء ويوف�ر الجرعة الصحيحة 

للمريض.
• النظام اآليل لتخزين ورصف األدوية املخدرة والخاضعة   
للرقاب�ة وهو نظ�ام يمتاز بخاصي�ة دقيق�ة يف تخزين 
جميع املعلومات الازمة يف عملية رصف األدوية املخدرة 
والخاضعة وه�ذا النظام مرتبط بكبائن حديدية وبصمة 
آلية يتيح ملسئويل العهدة فقط باستخدامه والجدير بالذكر 
بأن هذا النظام مطابق ملواصفات ومقاييس منظمة الغذاء 

والدواء األمريكية.
 Health( النظام اآليل لتحضري املحاليل واألدوية الوريدية •  
Robotic IV station( وه�و النظ�ام األحدث من نوعه 
واألول عىل مستوى الرشق األوسط. ويقوم النظام بتحويل 
إجراءات تحضري املحاليل الوريدية إىل إجراءات إلكرتونية 
تتم يف الصيدلية الرئيس�ية حيث س�اعدت شعبة معدات 
املحلول الوريدي IV بتزويد 70% من احتياج املدينة الطبية 

من هذه املحاليل بدون أي تدخل برشي.
 Drug Information( أنشأت الصيدلية باملدينة نظام •  
Centre( مركز معلومات األدوية، والذي يضم العديد من 

األبحاث واملراجع التي تخدم املرىض واملوظفني.
• بلغ عدد الوصفات املرصوفة لعام 1432ه� )78755(   
وصفة طبية ويف النص�ف االول لهذا العام 1433ه� بلغ 

عدد الوصفات املرصوفة )77480( وصفة طبية.
الشـؤون  إدارة  املدينـة عـرب  التدريـب قامـت  ويف مجـال 

اإلكاديمية بعمل اإلنجازات التالية :
 ت�م عم�ل 307 نش�اط علمي تم في�ه تدري�ب أكثر من - 1

14070 مش�ارك م�ن املمارس�ني الصحيني م�ن أطباء 
وممرضني وفنيني.

 بلغ عدد املبتعثني خارج اململكة 72 طبيب.- 2
 تم اإلنتهاء من تجهيز املكتبة اإللكرتونية.- 3
 اإلنته�اء من تصميم مرك�ز املح�اكاة اإلكلينيكي والذي - 4

سيمكن املدينة من تقديم العديد من ورش العمل ودورات 
كسب املهارات املطلوبة لألطباء وهيئة التمريض.

مدن ومستشفيات
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ا�صافة متميزة للخدمات ال�صحية بال�صرقية

مستشفى الملك فهد 
التخصصي بالدمام.. ينجح 
في اجراء 35 عملية زراعة 

نخاع العظم في عام
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اململكة،  يف  الصحية  للخدمات  حقيقية  اضافة  بالدمام  التخصصي  فهد  امللك  مستشفى  يعترب 
وذلك من خالل العديد من املراكز املتخصصة الذى يضمها املستشفى وحقق من خاللها اجنازات 

غري مسبوقة سواء يف عالج االورام او زراعة االعضاء..

مدن ومستشفيات
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من  العديد  باملستشفى  االورام  مركز  حقق  االطار  هذا  وىف 
برنامج  األورام ووضع  إنشاء وحدة سجل  االنجازات ومنها 
نخاع  زرع  وبرنامج  للدم  املكونة  الجذعية  الخايا  زراعة 
حتى  العظم  نخاع  زراعة  عملية   35 لألطفال.وعمل  العظم 

نهاية العام 2011.

يكن  لم  ولهذا  الجسم..  لكامل  أشعة  إجراء  تقنية  وإدخال 
من املستغرب ان يحصل املركز عىل شهادة اإلعتماد الدولية 

 .IAEA للطاقة الذرية

هذا وبلغ  إجمايل عدد املرىض اللذين تم عاجهم يف مستشفى 
امللك فهد التخصيص بالدمام   )7,983(  حالة والذي خفف 
عليهم لإلنتقال إىل املراكز التخصصية يف الرياض أو خارج 

اململكة.

اما بالنسبة ملركز زراعة االعضاء فقد نجح خال اربع سنوات 
)2008- 2011م( من اجراء 208 عملية زراعة كىل، و18 
عملية زراعة كبد و6 عمليات لزراعة البنكرياس، كما بلغت 
زيارات  عدد  بلغ  بينما  حالة،   913 باملركز  التنويم  حاالت 

العيادات الخارجية 30 الف و769 زيارة.

وبذلك تم نقل وزراعة أعضاء إىل )232( مريض ومتابعتهم 
يف مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام  حيث تم تخفيف 
خارج  أو  الرياض  يف  التخصصية  املراكز  إىل  اإلنتقال  عناء 

اململكة، كما قام املركز بعمل التايل :-

برامج متقدمة 
لزراعة اخلاليا 

اجلذعية املكونة 
للدم وزرع نخاع 
العظم لألطفال

-------

جناح املستشفى 
يف اجراء  35 

عملية زراعة نخاع 
العظم يف عام
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)HLA(إنشاء بروتوكول الحساسية للزراعة •  

• إنشاء قاعدة بيانات ملركز زراعة األعضاء.  

• يوم البحث العلمي الخاص بزراعة األعضاء.  

كما يضم املستشفى مراكز للعلوم العصبية يعترب االحدث من 
نوعه يف املستشفى حيث بدأ تشغيله عام 2009 م، ومنذ ذلك 
الوقت بلغ اجمايل عدد حاالت التنويم 1,195 حالة، كما بلغ 
الف و808   28 الخارجية  للعيادات  املراجعني  زيارات  عدد 

زيارة خال ثاث سنوات.

كما تم البدء يف اجراء عمليات العمود الفقري املعقدة والتحكم 
العضات  أمراض  برنامج  وإنشاء  الفقري،  العمود  بتثبيت 
واألعصاب، وتدشني وحدة مراقبة الرصع التي تشكل جزئية 
هامة جداً يف برنامج الرصع الشامل الذي تم إنشائه، وإنشاء 
برنامج التصلب املتعدد وبرنامج  االمراض العصبية  املناعية،  
العصبية   الفيسولوجية  الجراحة  مراقبة  وحدة   وإنشاء  
وجراحة العمود الفقري، باالضافة اىل إنطاق جراحة عاج 

تشوهات األوعية الدموية.

من  الوحيدة  الربامج هي  هذه  ان جميع  إىل  االشارة  وتجدر 
امللك فهد  الرشقية، ولهذا يعترب مستشفى  املنطقة  نوعها يف 
التخصىص اضافة متميزة يف املنطقة، واحدث نقلة نوعية يف 

مستوى الخدمات املتخصصة باملنطقة الرشقية.

مجاالت  يف  كبرية  ونجاحات  انجازات  حقق  املستشفى  والن 
حصل  حيث  الدولية  االعتمادات  مسرية  بدأ  فقد  تخصصه 
مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام عىل شهادة اإلعتماد 
املستشفيات JCIA  يف  الدولية إلعتماد  املشرتكة  اللجنة  من 
تابع  تخصيص  مستشفى  كأول  تكون  بذلك    2010 يونيو 

لوزارة الصحة يحصل عىل مثل هذا اإلعتماد. 

مخترب  بحصول  الدولية  اإلعتمادات  مسرية  وتتابعت 
املستشفى عىل شهادة اإلعتماد من الجمعية األمريكية لعلوم 
تابع  تخصيص  مستشفى  أول  يكون  CAPوبذلك  األمراض 

لوزارة الصحة يحصل عىل هذا اإلعتماد. 

عىل  االشعاعي  العاج  قسم  حصل   2011 عام  نهاية  ويف 
 IAEA شهادة اإلعتماد الدولية للطاقة الذرية

املستشفى  بحصول  الدولية  االعتمادات  سلسلة  تتويج  وتم 
عىل شهادة اإلعتماد من الجمعية األمريكية للتطابق النسيجي 
الثاني  املستشفى  يكون  وبذلك   ،ASHIاملناعية والوراثيات 
عىل مستوى اململكة و الرشق األوسط للحصول عىل مثل هذا 

االعرتاف بعد مستشفى امللك فيصل التخصيص بالرياض. 

مدن ومستشفيات
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ع�صواً دوليًا يف املنظمة الأمريكية لبنوك العيون ويف الفيدرالية 
الدولية لبنوك العيون ويف منظمة كل الأمريكان لبنوك العيون

مستشفى الملك خالد التخصصي 
للعيون..نجح في إجراء  7419 جراحة 
لزراعة أعضاء وقرنية في 3 سنوات
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رمبا ال يعرف الكثريون أن مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون هو احد صروح الوزارة الذي يقدم 
خدمات متطورة و متخصصة عالية اجلودة يف طب العيون كما يس��هم يف توفري الرعاية الصحية يف 
هذا اجملال جلميع اجلهات يف اململكة من خالل برامج الرعاية الصحية التعاونية والربامج التعليمية 

وبرامج األبحاث.
 لقد ُعرف مستش��فى املل��ك خالد التخصصي للعيون وألكرث من عقدين مبس��تواه املتميز يف توفري 
الرعاي��ة الصحي��ة يف طب العي��ون وبراجمه التعليمية املتط��ورة )من ضمنها حلقات ون��دوات التعليم 
الطبي املس��تمر والربام��ج التدريبية يف طب العي��ون لألطباء املقيمني وبرام��ج الزمالة للتخصصات 
الدقيق��ة وغريه��ا من الربام��ج اخلاص��ة مبوظفي اخلدم��ات الصحية املس��اندة( كما ُع��رف برباجمه 
الناجح��ة يف جم��ال األبح��اث. ولقد حتقق��ت هذه اإلجن��ازات بفضل م��ن اهلل تعاىل أواًل ث��م بفضل الدعم 

السخي واملستمر من حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود.

مدن ومستشفيات
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ومؤخ�را، وتحدي�دا خ�ال الثاث س�نوات املاضي�ة، حقق 
املستش�فى العدي�د من االنج�ازات العلمي�ة والطبية، يف ظل 
املرشوع الوطن�ي للرعاية الصحية املتكاملة والش�املة، كان 
من أبرزها  برنامج التعاون الدويل مع جامعة جونز هوبكنز 
األمريكي�ة حيث تم توقي�ع عقد ارتباط بني مستش�فى امللك 
خال�د التخصيص للعيون و جامع�ة جونز هوبكنز األمريكية 
ممثل�ة يف معه�د ويلم�ر لط�ب العيون برعاية مع�ايل وزير 
الصحة الدكت�ور عبدالله الربيعة وحضورالربوفيس�ور لويد 
ماينور نائ�ب رئيس جامعة جونز هوبكنز الطبية للش�ؤون 
األكاديمية والربوفيس�ور بيرت ماكدونيل مدي�ر معهد ويلمر 
للعي�ون بجامعة جونز هوبكنز الطبي�ة، حيث يرتكز االتفاق 
ع�ىل تكليف عدد م�ن أطباء العي�ون بدرجة أس�تاذ فيكافة 
تخصصات العيون الفرعية للعمل باملستش�فى واملساهمة يف 
عاج املرىض وإج�راء البحوث العلمية و رفع اآلداء التعليمي 
ليواكب مس�توى جامعة جونز هوبكن�ز باإلضافة إىل تفعيل 
دور قس�م األبح�اث و بداي�ة أبح�اث ك�ربى يف املستش�فى 
بالتنس�يق مع الجامعة و تدريب األطباء ع�ىل هذا النوع من 
األبح�اث،و ب�دأت االتفاقية حي�ز التنفيذ يف ع�ام 2011 م، 
وكذلك املش�اركة يف تدريب األطباء والطاقم الطبي املساعد يف 

الجامعة بالواليات املتحدة األمريكية.

وتج�در اإلش�ارة إىل أن معه�د ويلمر لطب العي�ون بجامعة 
جون�ز هوبكن�ز الطبية يتمتع بس�معة عالية كمنش�أة طبية 
متخصص�ة يف طب العيون عىل مس�توى العال�م، ويعد أكرب 
املؤسسات الطبية املكّرسة ملعالجة أمراض العيون يف الواليات 
املتحدة األمريكية، حيث يتكون من هيئة تدريس تبلغ )130( 
عض�واً متفرغاً، ويعد من املعاهد الرائدة عىل مس�توى العالم 

يف األبح�اث والتدريب ورعاية املرىض، وقام بتدريب أكثر من 
)100( طبيب يحتلون رئاسة أقسام طب العيون يف كثري من 
بلدان العالم، وحقق الريادة العاملية يف تعليم األطباء يف مجال 

الطب الحيوي وتطبيق املعرفة الطبية.

ولذلك فإن هذا التعاون الرس�مي ب�ني جامعة جونز هوبكنز 
ممثل�ة بمعه�د ويلمر ومستش�فى املل�ك خال�د التخصيص 
للعيون من ش�أنه أن يس�اعد يف تلبية هذه االحتياجات، ففي 
كل من املستش�فى والجامعة نج�د أن )عدد املوظفني يبلغ يف 
كا الرصح�ني نحو )180( موظفاً م�ن علماء وأعضاء هيئة 
التدري�س لطب العي�ون، يقدم كا الرصح�ني الرعاية لنحو 
400.000 مري�ض س�نوياً، وتجرى نح�و 22.000 عملية 
كبرية سنوياً( وبهذا التعاون املشرتك يمكن التعرف عىل عدد 
أكرب من املرىض املصابني بأمراض تحتاج دراسة بشكل أكثر، 
بحي�ث يمكن إجراء الدراس�ات والتج�ارب الريرية لتقييم 
ط�رق العاج الجدي�دة و تقيي�م وتطوير تقني�ات جراحية 
جديدة، ومما ال ش�ك في�ه أنه بتضافر نق�اط القوة واملوهبة 
املوج�ودة لدى األطب�اء والتمريض واملوظف�ني عموماً يف كل 

الرصحني سيثمر عن فوائد كثرية للمرىض.

أما يف املجال االكاديمى فان مستش�فى امللك خالد التخصيص 
للعي�ون يعترب رائ�دا الربام�ج العلمية لألطباء وم�ن أبرزها 
برنامج األطباء املقيمني والذي بدأ يف عام 1984 م وهو عبارة 
عن برنامج مكثف مدته أربع سنوات و يشكل مرشوعاً مشرتكاً 
بني مستش�فى امللك خالد التخصيص للعيون، و جامعة امللك 
سعود، تحت إرشاف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 
وه�و مصمم وفقاً ملعايريها و توجيهاتها، و بلغ عدد أطباء و 
طبيب�ات العيون املتخرجني من الربنام�ج منذ عام 1984 م 
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)228( طبيباً و طبيبة، و يف العام األكاديمي 2011- 2012 
م تم زيادة القبول بتس�جيل )56( طبيباً و طبيبة مقيمني يف 

الربنامج.

أم�ا بالنس�بة إىل برنام�ج الزمال�ة يف التخصص�ات الفرعية 
الدقيقة فقد بدأ هذا الربنامج يف عام 1995م، و كان الربنامج 
األول من نوعه يف اململكة، و يتوىل قس�م التعليم الطبي إدارة 
برنامج الزمالة، و يوفر إطار العمل و مراقبة املنهج الخاص 
ب�ه، حيث يش�مل برنامج الزمال�ة يف التخصص�ات الفرعية 
الدقيق�ة العديد من املج�االت املختلفة يف طب عيون األطفال، 
و حج�اج الع�ني، و جراحة العني التقويمي�ة و التجميلية، و 
طب جراحة الش�بكية و الجسم الزجاجي،وعاج الشبكية، و 
ط�ب أعصاب العيون و العنبية، و ط�ب أمراض العني، و قد 
بل�غ عدد الذين تخرجوا من برنام�ج الزمالة يف التخصصات 

الفرعية )210( طيب و طبيبة منذ عام 1995م.

ه�ذا وتم زيادة قب�ول أطباء التخصص الدقي�ق املتدربني يف 
املستش�فى للحصول عىل زمالة التخصص الدقيق للعيون و 
التي تبلغ مدتها س�نتني و يوجد اآلن )41( متدرباً سوف يتم 
االستفادة منهم يف جميع مناطق اململكة، باإلضافة إىل أنه يتم 
حالي�اً تدري�ب )56( طبيب مقيم يف املستش�فى تحت مظلة 
الهيئة الس�عودية للتخصصات الصحية و يف برنامج الزمالة 

السعودية لطب العيون ملدة أربع سنوات. 

كما ت�م البدء يف برنام�ج التعاون الطبي املش�رتك حيث قام 
وف�د طب�ي من مستش�فى امللك خال�د التخص�يص للعيون 
وجامعة هوبكنز بالوالي�ات املتحدة األمريكية بزيارة تفقدية 
ملستشفيات جديدة بالوزارة وثم إرسال أطباء للعمل باملناطق 
عىل مدار الساعه. حيث يهدف الربنامج إىل مد جر التعاون 
بني مستش�فى املل�ك خالد التخص�يص للعيون و الش�ؤون 
الصحي�ة بمناطق اململك�ة، و ذلك بتوقيع مذك�رات التفاهم 
و التع�اون الطبي املش�رتك يف مجال ط�ب و جراحة العيون 
بمختل�ف تخصصاته، بما يعود بالنف�ع عىل مرىض املناطق. 
وم�ن خال هذا الربنامج تم تحقيق العديد من االنجازات من 

ابرزها : 

إفتتاح عيادات مشرتكة يف تخصصات العيون الدقيقة و • 
التي تحتاجها املناطق، وذلك عن طريق جدولة زيارات 

منتظمة إلستشاريي تخصيص العيون.

القيام بعمليات جراحية مشرتكة لبعض الحاالت املرضية • 
باملناطق . 

تتوفر •  ال  التي  و  الصعبة  الحاالت  تحويل  عملية  دعم 
اإلمكانيات لتشخيصها أو عاجها إىل يف مستشفى امللك 

خالد التخصيص للعيون.
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- املستش��فى انته��ى من معظ��م قوائم 
اإلنتظ��ار حتى نهاية ع��ام 2011 م يف معظم 
املستش��فى  يف  الدقيق��ة  التخصص��ات 

املرتاكمة ألكرث من عشرين عامًا 

- املستش��فى ه��و الوحيد الذي يس��تقبل 
جميع املرضى من جميع مناطق اململكة 
و م��ن جمي��ع اجله��ات الطبي��ة احلكومي��ة 

واخلاصة 
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إقامة دورات تدريبية يف مجال طب و جراحة العيون يف • 
املنطقة.

تنظيم دورات تدريبية بمستشفى امللك خالد التخصيص • 
للعيون يف تخصصات معينة ألطباء و فنيي قسم العيون 

باملنطقة.

إقامة ندوات علمية وورش عمل مشرتكة يف املنطقة يتم • 
تحديد مواضيعها و إقامتها حسب الحاجة.

أما يف مج�ال التثقيف الصحي فان برنام�ج التعاون الطبي 
املشرتك يس�عى مع قس�م التثقيف الصحي بمستشفى امللك 
خالد التخصيص للعيون إىل زيادة الوعي و التثقيف الصحي 
يف مجال أمراض العيون لدى املجتمع وذلك عن طريق إصدار 
نرشات توعوي�ة يف مجال أمراض العيون، حيث يتم توزيعها 

عىل املرىض و مرتادي أقسام العيون يف املناطق . 

وىف يف مج�ال البح�ث العلمي يعمل برنام�ج التعاون الطبي 
املش�رتك بالتعاون مع قس�م األبحاث بمستش�فى امللك خالد 
التخص�يص للعيون و كذلك أطباء العي�ون باملنطقة، و التي 
تهدف إىل تحديث دراسة نسبة و درجة األمراض الشائعة يف 
املنطقة مما سيكون له أثر إيجابي عىل املدى البعيد يف التقليل 

من اإلصابة بأمراض العيون.

 باإلضافة تحديث أجهزة طب العيون يف املناطق الطرفية • 
بأحدث األجهزة و تم إجراء العديد من العمليات يف تلك 
املناطق مثل ) الحدود الشمالية – حائل – تبوك – وغريها(.

ومن اب�رز انجازات املستش�فى مؤخ�را انه ت�م اإلنتهاء من 
معظ�م قوائم اإلنتظار حت�ى نهاية ع�ام 2011 م يف معظم 
التخصصات الدقيقة يف املستش�فى، علماً بأن قوائم االنتظار 
ب�دأت يف الرتاك�م ألكثر من عرشي�ن عاماً، و املستش�فى هو 
الوحيد الذي يستقبل جميع املرىض من جميع مناطق اململكة 
وم�ن جميع الجه�ات الطبي�ة الحكومية و الخاص�ة و التي 

تستدعي العاج باملستشفى.

كما تم عىل مدى األربع سنوات األخرية إنهاء قوائم اإلنتظار يف 
كل من عيادات األطفال والشدفة األمامية و عيدات الجلوكوما 

و إلتهابات العنبية و اعصاب العني.

باإلضاف�ة إىل الب�دء يف اللق�اء العلم�ي املش�رتك املبارش بني 
مستش�فى املل�ك خالد التخص�يص للعي�ون و جامعة جونز 
هوبكن�ز و ذلك لنق�اش الحاالت الصحي�ة و املعقدة من كا 
الطرفني و بش�كل تفاعيل و مبارش.هذا االجتماع يأتي ضمن 
أتفاقي�ة اإلرتب�اط الت�ي وقعها املستش�فى وجامع�ة جونز 
هوبكن�ز الطبي�ة يف بالتيم�ور بالواليات املتح�دة األمريكية، 
وهي متاحة للجميع وسيقوم األطباء باملناقشة بشكل تفاعيل 
للح�االت الصعب�ة واملعقدة للوص�ول ألفضل ط�رق العاج 
واالس�تفادة من الخ�ربات العاملية املوج�ودة يف جامعة جونز 

هوبكن�ز بالواليات املتحدة األمريكية، والتي بدورها تس�اهم 
برفع املس�توى العلمي والبحثي للمستشفى ليضاهي أفضل 
مراكز طب العيون يف العالم. وجدير بالذكر أن هذه االتفاقية 
تركز عىل تبادل الخربات الطبية املتميزة واملس�اهمة يف تقديم 
أعىل مس�تويات الرعاي�ة الصحية وأجراء البحوث املش�رتكة 
والقي�ام بالتدريب والتعليم املس�تمر وتطبيق معايري الجودة 
والس�امة الدولية، كما تتضمن االتفاقية تكليف مجموعة من 
األطب�اء املتميزين من معه�د ويلمر بجامع�ة جونز هوبكنز 
بالعمل يف املستش�فى ليساهموا ويش�اركوا مع زمائهم من 
األطب�اء الس�عوديني يف تطوير واكتش�اف إج�راءات وطرق 
عاجي�ة جدي�دة كفيلة بأن تض�ع الحلول ألم�راض العيون 

والتي لم يتم التوصل لطرق عاج لها .

أما عىل مستوى االنجازات التطويرية فانه تم إستحداث مركز 
جراحي و تعليمي بمستش�فى امللك خالد التخصيص للعيون 
يحتوي عىل جهاز محاكي لجراحة العيون و كذلك عىل أجهزة 
العي�ون املختلفة منها جهاز األش�عة ف�وق الصوتية )فيكو( 
إلجراء عمليات املاء األبيضكما تم تزويد املركز بميكروسكوب 
جراحي، ويه�دف املركز لتدري�ب أطباء الزمالة الس�عودية 
لط�ب وجراحة العي�ون، وكذلك أطب�اء التخص�ص الدقيق 
لط�ب العيون عىل إجراء العملي�ات الجراحية ورفع قدراتهم 
قبل مبارشة املرىض والذي يتم تحت إرشاف أستش�اريني من 

املستشفى.

كما حق�ق ومازال يحقق مستش�فى امللك خال�د التخصيص 
للعي�ون أرقاما قياس�ية يف عمليات زراعة أنس�جة العيون و 
التي يحتاجها مريض القصور القرني وغريهم حيث تم إجراء 
ع�دد )4096( عملي�ة زراعة أعضاء خال الثاث س�نوات و 
نصف منها )3323( زراعة قرنية كما تم تزويد مستشفيات 
و مراك�ز اململك�ة املختلف�ة بع�دد )1580( قرني�ة من بنك 
العي�ون باملستش�فى ليتم إجراء ه�ذه العملي�ات يف املناطق 
املختلف�ة بنتائج وجودة  تماثل نتائ�ج ما تحققه أكرب مراكز 
زراعة القرني�ة بالواليات املتحدة األمريكية و أوروبا حس�ب 
الدراسات الطبية املنشورة باملجآلت العلمية العاملية املحكمة، 
حي�ث كان الغش�اء األمنيويس يس�تورد من  الخ�ارج، حتى 
ع�ام 2003م والذي تم بعده تحضريه وحفظه باملستش�فى 
علما بأنه يس�تخدم بصفة يومية ملعالجة س�طح العني . وقد 
حصل هناك  شهد تطورا كبريا يف عدد العمليات التي إجريت 
باإلضافة إيل تعدد أنواعها، فلق�د أدخلت جراحتني جديدتني 
لزراع�ة القرنية، وهم�ا عملية زراع�ة الطبق�ة البطانية من 
القرنية  وعملية ما يطلق عليه زراعة القرنية التعويضية وهى 
يف الحقيق�ة قرنية برشي�ة تثبت بها مجموعة من العدس�ات 
وتس�تخدم ملرىض القصور القرن�ي النهائي والذين ال تصلح 

حالتهم للزراعة التقليدية. 
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كم�ا حقق بنك العيون إنجازت كب�رية حيث يقوم بالحصول 
عىل األنس�جة الت�ي تس�تخدم يف جراحات الع�ني من داخل 
وخ�ارج اململك�ة، وم�ن ث�م فحصه�ا وتقيي�م صاحيته�ا 
طبق�اً للمعاي�ري واملقاييس الطبي�ة الازمة يف بن�ك العيون، 
وعىل نح�و يضمن أعىل مس�تويات الجودة والس�امة وهذه 
املعاي�ري واملقاييس الطبي�ة وضعت من قب�ل اإلدارة الطبية 
باملستش�فى، م�ع تطبيق املعاي�ري واملقاييس الطبي�ة للهيئة 
األمريكي�ة لبن�وك العي�ون و الت�ي تحظ�ى بقب�ول وتقدير 
عامل�ي, وبع�د ذلك يقوم بن�ك العيون بتوزيع هذه األنس�جة 
حس�ب إحتياجات املرىض، والجدير بالذكر أن بنك العيون يف 
مستش�فى امللك خالد التخصيص العي�ون هو عضواً دولياً يف 
املنظم�ة األمريكية لبنوك العيون، وكذلك عضواً يف الفيدرالية 
الدولي�ة لبن�وك العي�ون، وعض�واً يف منظم�ة كل األمريكان 
لبنوك العي�ون والتي يتكون أعضائها م�ن دول األمريكيتني 
وك�ذا تربطه عاقة وثيقة باملنظم�ة األوروبية لبنوك العيون، 
علم�اً ب�أن معظ�م القرنيات يت�م الحصول عليه�ا من بنوك 
العي�ون األمريكي�ة واألوروبية. ومن منطل�ق اإليمان بالرقي 
وتطوير مس�توى الخدمات املقدمة لكل مريض، يقوم أطباء 
املستشفى بالتعاون مع بنك العيون بعمل الكثري من األبحاث 
والدراس�ات التي لها عاقة بنتائج زارعة القرنيات وأنس�جة 
العيون األخرى، وذلك يمكننا من تطوير معرفة ما هو أنسب 
للعرض يف اململكة العربية السعودية و بشكل أفضل، وقد تم 
إجراء أكثر من اثني عرش)12( بحثاً عن نتائج زراعة القرنية 
باملستش�فى ون�رشت جميعها باملجات الطبي�ة العاملية مثل 
 CORNEA , SURGERY , OPTHALMOLOGYمجل�ة
AM J OF OPHTHALMOLOGY, J AAPOS ,، والت�ي 
أثبت من خالها أن نتائج زراعة القرنية باملستشفى تضاهي 

مثياتها بالواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية.

هذا وتم اس�تحداث ثاث غرف عمليات إضافية بحيث أصبح 
ع�دد غ�رف العملي�ات )15( غرفة و العمل ج�اري اآلن عىل 
إضاف�ة غرفة عملي�ات جديدة ألح�دث أجهزة ط�ب العيون 

إلجراء عمليات املاء األبيض بتقنية "الفيمتو سكند ليزر".

كما تم استحداث )4( أرسة للعناية املركزة و ذلك الستخدامها 
إن دع�ت الحاج�ة حيث أن معظم املرىض كبار الس�ن لديهم 
العديد م�ن األمراض املزمنة و ذلك لتقدي�م الخدمة املبارشة 

لهم عند الحاجة.

ويج�رى العمل حالياً عىل توس�عة العيادات بس�عة تصل إىل 
50% من س�عة العيادات الحالية و كذل�ك العمل جاري اآلن 

عىل إنشاء مركز للشبكية يف املستشفى.

باإلضافة إىل استحداث و إضافة أحدث أجهزة طب العيون يف 
املستش�فى سواء يف العمليات أو يف العيادات و بأحدث تقنية، 
عىل س�بيل املثال تم اس�تحداث أجهزة الرن�ني املغناطييس و 
كذل�ك األش�عة املقطعية بتكلف�ة تتجاوز 20 ملي�ون ريال. 
باإلضاف�ة إىل جمي�ع أجهزة العي�ون التش�خيصية و كذلك 
أجهزة التخدير و أجهزة العمليات باإلضافة إىل أجهزة الليزر 

املتعددة االستخدام، كما تم تحديث جميع أرسة املستشفى.

ويج�رى العمل عىل إنش�اء مباني إدارية و كذلك س�كنية يف 
املستشفى.

كما حصل املستشفى عىل شهادة اإلعتماد )JCIA(ومن هيئة 
املستشفيات األمريكية )JCI( و ملدة ثاث سنوات، كما حصل 

- تزود مستش��فيات و مراكز اململكة 
بن��ك  م��ن  قرني��ة   1580 ب���  اخملتلف��ة 

العيون باملستشفى 

- نتائ��ج جراحات املستش��فى بجودة 
نتائ��ج م��ا حتقق��ه أك��رب مراك��ز زراع��ة 
القرنية بالوالي��ات املتحدة األمريكية و 

أوروبا
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عىل ش�هادة املستش�فيات املع�ززة للصح�ة األوروبية كأول 
مستشفى يف املنطقة و ملدة أربع سنوات. 

 

ومن أهم األجهزة التي تم إقتنائها لعام 2011:

Ο  حصل املخترب عىل أحدث جهازين لتشخيص أمراض
الجسم: جهاز تحليل البول آلياً، و جهاز تحليل املقايسة 

املناعية.

Ο  التلفزيون الطبي لربنامج تحرير جديد تركيب قسم 
للحاسب اآليل، كما قام القسم بتنظيم برنامج لتدريب 
املوظفني عىل عمليات التشغيل األساسية. وقد تم استبدال 
األجهزة يف جميع غرف العمليات بأحدث كامريات الفيديو 

املجهرية، والشاشات، وأجهزة تسجيل الفيديو.

Ο  توفري وتركيب برامج تعليمية للمرىض ذات واجهات
رسومية، وترخيص دائم للمستشفى يف تصوير ثاثي 
األبعاد للعني "ايميجينيشن" يف قسم التثقيف الصحي 

بغرض تعليم املرىض.

Ο  استبدال جميع األرسة القديمة يف غرف تنويم املرىض
بأخرى جديدة.

Ο  زيادة النطاق الرتددي لخدمات االنرتنت يف املستشفى إىل

2 ميغابايت، مما يسهل عمليات البحث والتثقيف الطبي 
عن طريق اإلنرتنت.

Ο  :توفري أجهزة جراحية جديدة يف غرف العمليات منها
جهازين إلحداث شقوق جراحية دقيقة يف عمليات الساد 
)املاء األبيض(، و جراحات الشبكية والجسم الزجاجي 
أجهزة جراحة تفتيت وشفط العدسة واستئصال الجسم 
الزجاجي الخلفي، والتي تساعد عىل استخدام العدسات 

الصناعية الجديدة بعد الخضوع للجراحة.

Ο  توفري وحدة جديدة لجراحة الشبكية والجسم الزجاجي
مجموعة متكاملة لجراحة استئصال الجسم الزجاجي 

لعاج الحاالت الجراحية للشبكية والجسم الزجاجي.

Ο  توفري أدوات جديدة إلجراء قياسات أكثر دقة للعدسات
الصناعية يف مجموعتني لعدسات العني الصناعية من نوع 
)500(، تساعد هذه األدوات عىل تحسني دقة قياسات 
املاء  العدسات الصناعية للمرىض املصابني بالساد ) 

األبيض(. 

Ο  الحصول عىل جهاز ليزر جديد لعاج الجلوكوما، و
الذي يمّكن األطباء من إجراء الجراحة االختيارية لرتقيع 
الجويئز بالليزر، والتي كانت تضاف للخيارات الجراحية 

ملرىض الجلوكوما.

الحص�ول ع�ىل أحدث جهاز لي�زر اكزيم�ر أس 4 من رشكة 
)فبزكس( مع القدرة عىل التعرف عىل القزحية و تقنية املسح 
باملوج�ات لتصحيح العيوب االنكس�ارية مث�ل: قرص النظر، 

وطول النظر، والابؤرية، واالنحرافات الشديدة.

مدن ومستشفيات
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تفعيال لتوجيهات خادم احلرمني 

خلدمة ابناء املناطق ال�صمالية 

البدء في انشاء مدينة األمير 
محمد بن عبدالعزيز الطبية 

بالجوف
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إنف��اذا لتوجيه��ات خ��ادم احلرم��ني الش��ريفني 
أن تس��اهم مدين��ة األم��ري حمم��د ب��ن عبدالعزيز 
الطبية يف تقليل معاناة املواطنني يف املناطق 
الش��مالية..فإن وزارة الصحة تستمر يف نهجها 
يف انش��اء املدن الطبي��ة املرجعي��ة ، وذلك يف 
اطار املشروع الوطني الرعاية الصحية املتكاملة 

والشاملة.

وتعت�رب مدين�ة األمري محم�د ب�ن عبدالعزيزالطبي�ة إحدى 
امل�دن الطبية الخمس الت�ي  تقوم عليها اس�رتاتيجية وزارة 
الصحة  لتقديم الرعاية الصحية املرجعية من املستوى الثالث 
والرابع لجميع املرىض يف اململكة وس�تتوىل املدينة تقديم هذا 
املستوى من الرعاية للمرىض يف املناطق الشمالية من اململكة 
وهذه املناطق هي تبوك، حائل، الحدود الش�مالية، والجوف 
ويبلغ مجموع الس�كان يف هذه املناط�ق يف الوقت الراهن ما 
يقارب مليونني ومائة وخمسون ألف  نس�مة تقريباً وهم يف 

تزايد مستمر وموزعني عىل مساحة جغرافية واسعه.

 تقع مدينة األمري محمد بن عبدالعزيز الطبية يف مدينة سكاكا 
يف منطقة الجوف لتوسطها الجغرايف من مناطق الخدمة االربع 
حيث تتميز هذه املدينة بجو معتدل وتاريخ غني يتجس�د يف 
الكثري من املواقع االثرية والطبيعية وهي كمثياتها من املناطق 
الشمالية ذات اقتصاد ناشئ  متمثل يف مشاريع ضخمة يجري 
انش�ائها يف مختل�ف القطاعات الخاص�ة والعامة  ممايبرش 
بمستقبل سيساهم بإذن الله يف جذب الكثري من ابناء الوطن 

للعمل واالستقرار فيهذه املناطق.

وسيستغرق  تنفيذ مرشوع مباني املدينة حوايل االربع سنوات 
ليبدأ  العمل بها بإذن الله يف العام 1437ه/2016م. وقد بدأ 
العمل اعتبارا من هذا العام 2012م يف وضع االسرتاتيجيات 
والرؤي�ة والرس�الة لهذه املؤسس�ة العماقة حي�ث تحددت 

االهداف االسرتاتيجية للمدينة يف نقاط محددة وهى: 

1� تقدي�م رعاية مرجعي�ة تركز عىل املري�ض بجودة عالية 
وتشغيل متميز.

2� تقديم الخدمة من خال موظفني محرتفني ذوي مهارات 
عالية و أداء متميز استناداً اىل املعايري العاملية. 

3� تحقيق أقىص قدر من الكفاءة باستخدام التقنيات املتقدمة 
لتحقيق رىض املرىض و املوظفني.

4� توفري ثقافة عمل إيجابية. 

5� االستدامة املالية.

وذلك يف اطار رؤي�ة واضحة وهى أن يب�دأ العمل يف املدينة 
يف العام 2016 وأن تكون مق�دم الخدمة الصحية املرجعية 

املفضل يف املنطقة بنهاية عام 2022م 

وذلك تفعيا لرس�الة املدينة التي تنحرص يف تقديم خدمات 
صحية مرجعية ذات جودة وكفاءة عاليتني تركز عىل املريض 
يف املناطق الشمالية من اململكة ، وذلك من خال كفاءات عالية 
املهارة تطبق أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات، مع توفري 
بيئة عمل إيجابية تعتمد عىل املعايري العاملية والتدريب والبحث. 

وبناء عىل قيم محددة وهى:

• املريض أوال  

• النزاهة   

• األمانة املهنية  

• العمل بروح الفريق الجودة.  

وي�رصح املدير الع�ام التنفي�ذي للمدينة الدكت�ور نهار بن 
مزك�ي العازمي قائ�اً: وتبلغ طاق�ة املدينة ب�إذن الله ألف 
رسير لرعاية املرىض يف تخصص�ات األورام والقلب والعلوم 
العصبية ومستشفى للعيون ومستشفى للتأهيل الطبي إضافة 
إىل املستشفى الرئييس الذي سيقدم الخدمات الطبية والجراحية 

يف التخصصات الفرعية والدقيقة.

مضيف�ا : وبما أن بن�اء الك�وادر الصحية يعد ه�و التحدي 
األك�رب ال�ذي  يجب العم�ل ع�ىل مواجهت�ه فقد ب�دأ العمل 
بإعداد ه�ذه الكوادر من�ذ اآلن حيث تم تخصي�ص ميزانية 
خاص�ة لابتع�اث والتدري�ب الداخ�يل والخارج�ي يف كافة 
التخصص�ات الطبي�ة والفني�ة والتمريضي�ة والتخصصات 
 املس�اندة لتس�ديد احتياج املدينة م�ن أبناء الوط�ن الغايل.
وترتب�ط املدينة بمجل�س إدارة املدن الطبية واملستش�فيات 
التخصصية ممثلة بمديرها العام كعضو يف هذا املجلس الذي 
يرأسه معايل وزير الصحة. كما يلقى مرشوع انشاء املدينة  
دعما كبريا من لدن خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده 
األمني ومعايل وزير الصحة  واملسئولني يف الوزارة  وأعضاء  
مجلس اإلدارة والكثري من األجهزة الحكومية  واألفراد الذين 
يؤمنون بالهدف من انش�اء ه�ذه املدينة وأهميته�ا. وتلتزم 
املدينة باملعايري الطبية املهنية املتعلقة بسامة املرىض يف تقديم 

خدماتها للمرىض .

ويؤكد الدكتور نهار ان إدارة مرشوع إنشاء املدينة تتم وفق 
وسائل وأساليب اإلدارة الحديثة يف إدارة املشاريع عن طريق 
الفريق الذي تّم تش�كيله من أعضاء متفرغني أومستشارين 
متعاونني من بعض الجهات االكاديمية واملستشفيات املرجعية 

واملكاتب والرشكات العاملية والوطنية املتخصصة .

مكونات املرشوع: 

املستشفيات واملراكز التخصصية املتوفرة يف املدينة الطبية:

ع�دد األرسة يف املدين�ة عن�د إكتمال التش�غيل س�يصل اىل 
1000رسير بإذن الله، مقسمه عىل الخدمات التاليه :

مدن ومستشفيات

املجلة الطبية  ١  107 



م
اســـــم 

املرشوع
الــســعــة 
الريرية

املقاولتاريخ الرسيةالتكلفة اإلجمالية
املوقع  تسليم  تاريخ 

للمقاول
ــــدة  م
التنفيذ 

ع���ق���د 1
فايز 1433/7/30ه�500138.564.000اآلرشاف زه���ري 

1433/12/2560ه�ومشاركوه 

إدارة 2 عقد 
1433/7/22ه� 50060.538.000املرشوع

رشكة هيل انرت 
ناشونال ميديل 

ايست 
1433/12/2560ه�

3
إن���ش���اء 
امل��رح��ل��ة 

األوىل
1433/12/2536ه�رش كة الفوزان 1433/9/23ه�500585.706.521

1- املستش�فى الرئييس:يق�دم الخدم�ات الطبي�ة املرجعية 
الن�ادرة أو الدقيق�ة  املتخصص�ة للح�االت املرضي�ة 

واملستعصية.

2- مستشفى العيون.

3- مستشفى التأهيل.

4- مركز األورام.

5- مركز القلب.

6- مركز العلوم العصبية.

أهم االنجازات: 

1- تشكيل فريق إدارة املرشوع .

2- التدريب و االبتعاث 

إن الهدف الرئييس للمدينة الطبية ه�و تقديم رعاية صحية 
وخدمة متميز للمرىض من خال كوادر مدربة عىل أعىل مستوى 
وخربات عاملية، لذا جعلنا التنمية هي أحد أهدافنا االسرتاتيجية 
من خال رصد ميزانيات للتدري�ب واالبتعاث، حيث تم فتح 

باب القبول والتسجيل بربنامج التدريب واالبتعاث مع بداية 
عام 2012م وتم ابتعاث ما يقارب 60 مبتعث يف العام األول 

من الربنامج بمختلف التخصصات الصحية.

3- تسليم املرحله االوىل لكل من املقاول ومكتب إدارة املرشوع 
و بدء عملية الحفر يف املوقع.

النظرة املستقبلية:

س�تكون مدينة االمري محمد بن عبدالعزي�ز الطبية هي أكرب 
مؤسس�ة طبية مرجعية توفر الخدمات املتخصصه لس�كان 
املناطق الش�مالية من اململك�ة )تبوك،حائل،الجوف,الحدود 

الشمالية( .

 والتي اكد خادم الحرمني الرشيفني حفظة الله عىل أن تساهم 
هذه املدينة يف تقليل معاناة املواطنني يف املناطق الش�مالية . 
وستساهم هذه املدينة أضافة اىل الخدمات الصحية يف تنشيط 
عملي�ات التدريب والبح�ث الطبي والتكامل م�ع الجامعات 
واملؤسس�ات االكاديمي�ة والبحثي�ه واالجتماعي�ة يف املناطق 

الشمالية.
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توفر ارق��ى مستويات  املدينة   •
املرجعية  الصحية  اخل��دم��ات 
أله���ايل ت��ب��وك وح��ائ��ل واحل���دود 

الشمالية واجلوف 
عند  املدينة  يف  األس��رة  عدد   •
اىل  سيصل  التشغيل  إكتمال 

١000سرير 
• املستشفى الرئيسي باملدينة 
يقدم اخلدمات الطبية املرجعية 
املرضية  للحاالت  املتخصصة 
النادرة أو الدقيقة واملستعصية

• املدينة تضم مستشفى العيون 
ومركز  التأهيل  ومستشفى 
األورام ومركز القلب ومركز العلوم 

العصبية

مدن ومستشفيات
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مدينة امللك في�صل الطبية

احدث صروح الصحة 
لخدمة مناطق المملكة 

الجنوبية
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to gender. There are dedicated areas in patient rooms for 
families who—as in nearly all cultures outside the U.S.—
often take a prominent role in healing. 

While statistics show that family involvement produces 
better patient outcomes, their presence does make for 
challenges. “We’ve seen families removing all the furni-
ture out of patient rooms and bringing in a carpet, and 
then having lunch with the patient on the floor with all 
the tubes still in him,” says Newton Chase, a former HDR 
project director for design now serving as senior director 
of facilities and general services at CCAD. Chase eventu-
ally created an alternative family space, leveling all the 
seating areas, purchasing hospital beds whose side rails 
could be concealed, and installing interior and exterior 
window blinds to afford the families their privacy. 
“There’s a market for a Western imprimatur for health 
care in this part of the world,” he says. “But there are 
certain things Western design just can’t accommodate.”

One of five hospital campuses being built 
in Saudi Arabia, the conceptual designs 
for the 1,350-bed King Faisal Medical 
City (KFMC) include five specialty hospi- 
tals, retail spaces, housing, and a mosque. 
A flexible modular design helps stream-
line patient flow and travel time for care 
providers. Its form evokes the surround-
ing desert landscape, with a stone wadi 
(valley) protecting the waha (oasis)— 
the public gathering spaces.

Derived from the exercise of squaring the circle, Islam’s eight-sided 
star is an expression of man’s humility before the perfection  
of God and the universe. HDR designers abstracted, expanded,  
and elaborated the sacred form to create an iconic decorative  
scheme at KFMC.

SACRED GEOMETRY

God

Earth

Rotate 15° 
to Mecca

Heavena

a

King Faisal Medical City
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Bathroom placement in patient rooms can vary according to culture and country. u.S. hospitals favor outboard toilets, which afford staff 
easier movement and monitoring at the expense of patient privacy. In the Middle East, where patient privacy is paramount, inboard toilets  
are preferred, and none face Mecca (bottom left).

Integrating local materials, including stone  
and wood, and colors from the regional palette,  
KFMC patient rooms are designed to convey  
a sense of familiarity and hospitality. 

PATIENT ROOMS & TOILETS 

“There’s a market for a Western imprimatur  
for health care in this part of the world,”  
Newton Chase says, referring to the  
Middle East.“But there are certain things 
Western design just can’t accomadate.” 

Family  
Area

Family  
Area

typical enlarged 
room plan optimized 
for privacy.

typical enlarged 
room plan.

typical enlarged  
room plan optimized  
for staff monitoring.

Family  
Area

Wash  
Room

Wash  
Room

Wash  
Room

Patient 
Area Patient 

Area

Patient 
Area

King Faisal Medical City
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 تنفي�ذا لتوجيهات خ�ادم الحرمني الرشيف�ني والتي تمثلت 
يف اعتماد انش�اء مدينة امللك فيصل الطبي�ة لخدمة املناطق 

الجنوبية.

وتعترب مدينة امللك فيصل من اكرب رصوحها الطبية الشامخة، 
واهم مدنها املتخصصة واملرجعية التي ستقدم أرقى مستوى 
من الخدمات الصحي�ة والطبية، الوقائي�ة والعاجية، وذلك 
لخدمة مناطق اململكة الجنوبية األربع وهي: عس�ري وجازان 
ونج�ران والباح�ة، والت�ي يبلغ عدد س�كان ما يق�ارب ال� 

)5,000,000( خمسه مليون نسمه . 

موقع املدينة 

وروعي يف تصميم املدينة أن يكون متميزا ويجسد مبدأ الرعاية 
الصحية الشاملة ولتقديم الخدمات الصحية من الدرجة الثالثة 
والرابعة. وهى تقع عىل طريق امللك عبدالله )عىل بعد 27 كم 
رشق مدينة أبها(، وغرب مدينة خميس مشيط عيل بعد 25 كم 
وجنوب رشق مطار أبها االقليمي وعيل بعد 10 كم. عىل مساحة 
1,500,000 م2 كما أن طريق امللك عبدالله هو الطريق املؤدي 

ايل مدينة جيزان و نجران.
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Growing up in his Iraqi émigré parents’ London home, 
Mohammed Ayoub learned to speak both English and 
Arabic from an early age. He also learned to read the 
unspoken cues that mined the border between his two 
cultures—sometimes by stumbling onto it. “I remember 
one time, I accidentally took a glass from a tray with my 
left hand,” recalls the British-educated architect. “It’s 
something that wouldn’t even draw notice in England, but 
that’s just not done in Arab culture. It was so bad that the 
next time the tray came around, they simply skipped me.”

That youthful faux pas, still discomforting 30 years 
later, has helped Ayoub develop a cultural sensitivity that 
he channels into his work with HDR, an architecture and 
engineering firm with health-care projects in China, India, 
Saudi Arabia, South Korea, and the United Arab Emirates. 
“These regions are very eager to adopt the best the  
West has to offer in technology and design,” says Ayoub, 
who recently returned from Abu Dhabi where an HDR-
designed 2.4-million-square-foot Cleveland Clinic 
hospital is scheduled to open next year. “But they’re also 

81METROPOLIS 10.2012

grounded in their own cultures and histories. It’s  
our job to observe and reconcile the differences.”

For health-care designers working in far-flung 
regions, learning to patch the seams that split as  
West meets East (and Middle East), is as important  
as calculating volumes, systems, and energy loads.  
In China, designers need to produce structures that 
integrate best-in-class Western technologies with 
time-tested traditional Chinese medicine. In India, 
developers want new hospitals to conform to the 
thousand-year-old practice of vastu shastra—the 
Hindu version of China’s feng shui. In the Islamic 
world, facility plans must include prayer and ablution 
rooms, along with gender-specific waiting areas.  
And plans must be jiggered to ensure that not a single 
toilet in any facility faces Mecca.

The Cleveland Clinic Abu Dhabi (CCAD) will offer 
patients a level of care that equals and in many ways 
exceeds that available in the West, with cutting-edge 
technologies, spacious patient rooms, and sweeping 
lobbies. Its signature feature, a central patient tower, 
features a double-skin facade that circulates the 
facility’s mechanical exhaust and reduces the build-
ing’s cooling costs by up to 30 percent. 

But there are elements in Abu Dhabi—and in hospi-
tals all over the Gulf—that can only be expressed in 
local argot. Ample use of wood and stone, and a desert 
palette evoke the peninsula’s arid landscape. Glass 
panels celebrate light, and commemorate the discovery 
of  that glass in ancient Mesopotamia. There are prayer 
rooms and waiting rooms, both segregated according  

Cleveland Clinic Abu Dhabi

With windows that offer views of rooftop gardens and 
the Arabian Gulf, the Cleveland Clinic is billed as “the 
hospital of the future.” Its signature feature, a central 
patient tower girded by a double-skin glass wall, will 
reduce mechanical cooling costs by 30 percent. 
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to gender. There are dedicated areas in patient rooms for 
families who—as in nearly all cultures outside the U.S.—
often take a prominent role in healing. 

While statistics show that family involvement produces 
better patient outcomes, their presence does make for 
challenges. “We’ve seen families removing all the furni-
ture out of patient rooms and bringing in a carpet, and 
then having lunch with the patient on the floor with all 
the tubes still in him,” says Newton Chase, a former HDR 
project director for design now serving as senior director 
of facilities and general services at CCAD. Chase eventu-
ally created an alternative family space, leveling all the 
seating areas, purchasing hospital beds whose side rails 
could be concealed, and installing interior and exterior 
window blinds to afford the families their privacy. 
“There’s a market for a Western imprimatur for health 
care in this part of the world,” he says. “But there are 
certain things Western design just can’t accommodate.”

One of five hospital campuses being built 
in Saudi Arabia, the conceptual designs 
for the 1,350-bed King Faisal Medical 
City (KFMC) include five specialty hospi- 
tals, retail spaces, housing, and a mosque. 
A flexible modular design helps stream-
line patient flow and travel time for care 
providers. Its form evokes the surround-
ing desert landscape, with a stone wadi 
(valley) protecting the waha (oasis)— 
the public gathering spaces.

Derived from the exercise of squaring the circle, Islam’s eight-sided 
star is an expression of man’s humility before the perfection  
of God and the universe. HDR designers abstracted, expanded,  
and elaborated the sacred form to create an iconic decorative  
scheme at KFMC.

SACRED GEOMETRY

God

Earth

Rotate 15° 
to Mecca
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a

King Faisal Medical City
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Bathroom placement in patient rooms can vary according to culture and country. u.S. hospitals favor outboard toilets, which afford staff 
easier movement and monitoring at the expense of patient privacy. In the Middle East, where patient privacy is paramount, inboard toilets  
are preferred, and none face Mecca (bottom left).

Integrating local materials, including stone  
and wood, and colors from the regional palette,  
KFMC patient rooms are designed to convey  
a sense of familiarity and hospitality. 

PATIENT ROOMS & TOILETS 

“There’s a market for a Western imprimatur  
for health care in this part of the world,”  
Newton Chase says, referring to the  
Middle East.“But there are certain things 
Western design just can’t accomadate.” 
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the Beijing International Medical Center (BIMC) will 
feature four transportation systems: a below-grade  
subway connecting greater Beijing to the medical center,  
a street-level campus transit system, an upper-story 
personal rapid transit system, and an expansion  
of the existing bus system.
     Integrating Western and traditional Chinese medicine,  
the BIMC will also host medical education, research,  
and pharmaceutical production facilities. Development  
of the 12,200-bed campus will be staggered over 20 years, 
with growth paced closely with demand.

Beijing International Medical Center
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In Saudi Arabia, where HDR is designing two of the  
five medical cities that the Ministry of Health is building 
across the kingdom, Ayoub and his team got mired in a tug 
of war between efficiency and modesty. They also learned 
that things are not always as they appear, even when 
designer and client speak the same language. At an early 
meeting for the King Faisal Medical City, a 1,350-bed 
complex located in the southern part of the kingdom,  
HDR discussed the merits of bathroom placement in 
patient rooms. According to the firm’s evidence-based 
design team, an outboard placement was the most efficient; 
setting the bathroom near the patient bed and in clear 
view of caregivers helps staff monitor the patient and 
allows them to move more efficiently through the room. 

Ayoub, however, wasn’t entirely convinced; he thought 
an inboard placement was the better choice, particularly 
in a region where privacy is so highly valued. “If you make 
an inboard placement, you’ll create a sort of vestibule  
in the room,” he explains. “It’s a bit more space to cross, 
but it’s not going to impede staff treatment.” 

Last May, in Saudi Arabia, the team presented its find- 
ings to their KFMC clients, featuring PowerPoint slides 
illustrating the clear advantages of outboard bathroom 
placement. During the presentation 

“The health-care drivers in China are different 
than those in the Middle East,” Mohammed 
Ayoub says.“They’re not just interested in 
providing top-notch care. They want to show 
that they can build something that no one 
else in the world has.”

continued on page 92

MANHATTAN

CHINA’S 5 ELEMENTS

SCALE
upon completion, the BIMC  
will cover an area quarter  
the size of Manhattan, making  
it the largest medical center  
on Earth.

WOOD
the five BIMC  
parks represent  
the five elements  
at the root of  
traditional Chinese 
medicine. trees 
speak of growth. 
they also connote 
the passage  
of time. Wood  
feeds fire.

FIRE
Fire is the most  
energetic of the 
elements. It repre-
sents home, where  
it offers heat, but it 
can be destructive.  
At BIMC, fire  
is associated  
with energy. Fire  
creates ash, which  
becomes Earth.

EARTH 
Earth represents 
natural resources 
and their steward-
ship—symbolizing 
sustainable devel- 
opment on a human 
scale. Earth can 
also represent 
environments  
that foster health 
and well-being.

METAL
Metal represents 
knowledge.  
In contemporary 
argot, it also sym-
bolizes technology. 
It is a key element  
in the construction. 
When metal is 
heated, it becomes 
liquid and creates 
water vapor. 

WATER 
the BIMC campus  
is framed by canals 
and waterways. In 
Chinese medicine, 
water symbolizes 
nourishment, 
cleansing, and life. 
Water nourishes 
trees, which create 
wood, and the cycle 
begins anew.

Beijing International Medical Center

BIMC
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الرؤية والرسالة

ومدينة امللك فيصل الطبية الجديدة لن تقام باعتبارها منشأ او 
مرفق صحى جديد بل باعتبارها مدينة طبية رائده متكاملة يف 
تطبيق نظم العاج الحديثة تتوافق مع معايري الجودة العاملية 
ومواكبة للتق�دم الطبي عىل أعىل مس�توى عاملي لبناء األرس 
يف املناطق الجنوبية من الناحيت�ني الصحية والتث�قي�ف�ية. 
وذلك من خال رسالة محددة للمدينة وهى االستخدام األمثل 
للموارد املتاح�ة وتقديم جميع الخدم�ات الطبية املتميزة يف 
املجال العاجي والوقائي والتأهي�يل والتوعوي بجوده عالية 
وأمان طبي من خال كوادر طبية وفنيه وإدارية مؤهله تأهياً 
عاليا وتقنيات حديث�ه ذات جوده عالية، وتوفري بيئة محفزه 

تضمن استمرارية التميز والتطوير. 

وذلك من خال قيم مح�ددة وهى مخافة الله يف كل األعمال. 
والعمل بروح الفريق والحفاظ ع�ىل االرتباط والعاقات بني 
فريق العم�ل. واعتبار املري�ض هو مح�ور اهتمامنا وتلبية 
احتياجاته وتوقعاته ورفع مستوى الرىض لديه. مع املحافظة 
عىل خصوصية املريض ورسية املعلومات وااللتزام ملتزمون 
بالتعلي�م والتطوير واملتابعة يف كل النواح�ي الطبية والفنية 
واإلدارية. واملثابرة واالجتهاد يف العمل. وذلك من اجل خدمة 
املرىض وتحسني حالته  الصحية وعائاتهم وتزويدهم برعاية 
صحية ذات جوده عالية. وأن تكون املدينة الطبية مركز متطور 
لتشخيص وعاج جميع األمراض. و أن تخرج املدينة أفضل 
األطباء يف جميع التخصصات الطبية. وتأسيس مراكز ابحاث 
عاملية،لجميع الخدمات الطبية. والحفاظ عىل الكوادر الطبية 
والفنية والتمريضي�ة واإلدارية من خال التعليم والتدريب.. 

واخريا أن تكون املدينة عنرص فعال يف التثقيف الصحي.

هذا وتس�تهدف مدينة امللك فيصل الطبية يف اس�رتاتيجيتها 
املس�تقبلية  أن تقدم املدينة  جميع الخدمات الطبية لألجيال 
القادمة وملدة 100 عام إن ش�اء الله. وتأسيس كليات طبية 
و تمريضي�ة و فنية تكون عىل أعىل مس�توى تعليمي عاملي، 
وتك�ون مرتبطة بأس�ماء جامعات عريقة يف ه�ذه املجاالت. 
واكتفاء املناطق الجنوبية يف تغطية جميع التخصصات الطبية. 
وان تكون مصادر التمويل ذاتيه لهذه املدينة بإنشاء خطوط 
انتاج متوازية يف الدخل متعاكس�ة يف اإلنت�اج، مثل: الفنادق 
وإنشاء املحات التجارية الحتياجات املدينة واملراكز التعليمية 
والتدريبي�ة الغري طبية لجمي�ع املراحل. وانش�اء منتجعات 

سياحية طبية عىل أعىل مستوى.

مكونات املرشوع 

يف املرحل�ة األوىل والتي تضم املستش�فى التخصيص و تبلغ 
املس�احة اإلجمالية ملبان�ي املرشوع 262836 م2.و تش�مل 

مستش�فى تخصيص بس�عة 500 رسي�ر )ويش�مل جميع 
تخصصات الباطنية والجراحة وفروعها الدقيقة(. و مقسمة 
اىل اربعة ابراج وارتفاع خمسة طوابق قابلة لامتداد العمودي 
ايل ثمانية طوابق. يشمل كل طابق ما بني 20-28 غرفة. كل 
غرفة تحتوي عيل رسير واحد إلعط�اء الخصوصية والعناية 
الصحي�ة املتميزة لكل مريض. كما تم انش�اء الغرف الذكية 

والرقمية.

مبني الطوارئ:

مبني العيادات الخارجية )200 عي�ادة( روعي يف التصميم 
ان يكون الطبيب ه�و الذى يذهب للمري�ض وليس العكس 
مع وجود مخت�ربات وصيدليات غري مركزية لتخفيف حركة 
املريض وتقديم الخدمات متميزة. مع وجود مكتب لكل طبيب 
وروعي قربها من املبني الرئييس ليسهل حركة االطباء للعناية 

بمرضاهم املنومني.

ام�ا يف املرحلة الثانية فتش�تمل عىل "املراك�ز الطبية ومركز 
العاج الطبي والتأهيل واإلسكان" وهى:

أوالً : املراكز التخصصية :

• مركز للعيون بس�عة 100 رسير ويشمل عيل قسم التنويم 
الداخيل ملريض العيون العيادات الخارجية وحيث ان )أكثر من 

80% عن طريق عمليات اليوم الواحد(.

• مركز للقلب بس�عة 200 رسير ويش�مل عيل قسم التنويم 
الداخيل ألمراض و جراحة القلب لألطف�ال والكبار ومعامل 

قسطرة القلب وعناية مركزة وعيادات خارجية. 

• مركز العلوم العصبية بس�عة 150 رسيرا ويش�مل قس�م 
التنوي�م الداخيل وعناي�ة مركزة وعي�ادات خارجية ومعامل 
لتخطيط امل�خ و )لعاج ام�راض وجراحة امل�خ واألعصاب 

وفقرات الظهر والجراحات الحديثة لعاج الرصع(.

• مركز لألورام بس�عة 200 رسير ويشمل العاج الريري 
الكيماوي واإلش�عاعي والجراحي وهن�اك 4 وحدات للعاج 

االشعاعي.

• مرك�ز العاج الطب�ي والتأهيل بس�عة 200 رسير وتقدم 
خدم�ات التأهيل الطب�ي لكافة مرافق املدين�ة )تأهيل لكثري 
من العمليات مثل عمليات العظام واملخ واألعصاب والتحدث 

والنطق مثل مريض زراعات القوقعة(

• كما ستشمل وحدات لزراعة االعضاء ومركزاً لألبحاث، ومبنى 
لإلدارة، وسكناً داخلياً، ومراكز ترفيهية وخدمات )بسعة أكثر 

من 200 فيا 2000 شقة(. 

ثانياً: املراكز الخدمية املركزية والوحدات املساعدة: 

- وحدة االشعة والطب النووي:
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تشمل اجهزة رقمية متطورة وخاصة التشخيصية و العاجية 
لألورام باإلضافة إىل التصوي�ر املقطعي بتقنية )البزيرتون( 

PET املدمج مع االشعة املقطعية

cyclotron معجل انتاج املواد املشعة

التصوير الطبقي بتقنية انبع�اث الفوتونات األحادية املدمج 
SPECT CT مع االشعة املقطعية

)PACS ( نظام األرشفة االلكرتونية لتصوير االشعة

وهي اجهزة متطورة الصنع وليس لها مثيل باملنطقة وتوجد 
حاليا بمستشفي امللك فيصل التخصيص و جزئيا بمستشفي 
امللك فهد التخص�يص بالدمام، وتحتاج م�ن الجهد و الوقت 

الكثري لتصميمها وإنشائها.

- اخملتربات وبنك الدم:
املركزية والامركزية )او املصطلح ستايت( تستخدم لجميع 

التخصصات.

- الصيدلية:
الوصفة االلكرتونية واستامها عن طريق اجهزة مثل اجهزة 

الخدمات الذاتية ورصفها وتكون جاهزة يف الصيدلية.

- قسم العمليات اجلراحية:
أكثر م�ن 40 غرفة عمليات عيل نظام OR 1 موزعة حس�ب 
التخصص�ات وستش�مل اجهزة رن�ني مغناطييس و أش�عة 

مقطعية متنقلة للتصوير خال اجراء العمليات.

- العيادات اخلارجية العامة والتخصصية )200 عيادة(.
.Medical Electronic file السجالت الطبية االلكرتونية -

- اقسام التعقيم املركزي واملغسلة واملطبخ وصاالت 
الطعام.

أهم اإلنجازات 

هذا وق�ال املدير الع�ام التنفيذي ملدينة املل�ك فيصل الطبية 
 للمناط�ق الجنوبي�ة الدكت�ور أحم�د ب�ن محم�د النعم�ي.

أن املدينة الطبية تعد إضافة للمناطق الجنوبية ودافعا قويا 
لتحس�ني الخدمات الطبية املقدمة ألبنائه�ا، مبينا، أنه صدر 
مؤخرا ق�رار مجلس ال�وزراء والذي ينص عىل إنش�اء إدارة 
موح�دة للمدن الطبية واملستش�فيات التخصصي�ة وأمانتها 
العامة والذي س�يدعم مرجعية العمل باملدن الطبية، مش�ريا 
إىل أن مدينة امللك فيصل الطبية للمناطق الجنوبية تم اعتماد 
إنشائها بموافقة خادم الحرمني الرشيفني بميزانية تبلغ 4,2 

مليارات ريال للمرحلتني األوىل والثانية.

وقال إن العمل بدأ يف البنية التحتية للمدينة منذ عدة أش�هر، 
حيث انتهت أعمال الحفريات وص�ب األرضيات كاملة وبناء 

الرافعات، مؤكدا أن العمل يجري وفق ما خطط له.

وبني املدير العام التنفيذي ملدينة امللك فيصل الطبية للمناطق 
الجنوبية، ما نرشته مجلة "ميرتو بوليس" األمريكية الصادرة 
م�ن نيويورك يف عددها لش�هر أكتوبر 2012 تحت مس�مى 
"املدن الش�جاعة" والتي تصدرت تصاميمه�ا 6 مدن طبية 
حول العالم كانت مدينة امللك فيصل الطبية باملنطقة الجنوبية 

إحدى تلك املدن الست.

وحول اس�تعدادات العمل املس�تقبلية لتش�غيل املدينة قال 
الدكتور النعمي، إنه تم ابتعاث 36 طبيبا وطبيبة من أطباء 
االمتياز يف عدد من التخصصات العام املايض وسيتم ابتعاث 
أكثر من 250 طبيب�ا وطبيبة، إضاف�ة إىل االختصاصيني يف 
العلوم الصحي�ة التطبيقية م�ن فنيني وتمري�ض وصيادلة 

وإداريني وموظفي تقنية معلومات.

كم�ا ذك�ر الدكت�ور النعم�ي أن�ه ت�م عق�د لق�اء مؤخ�را 
وأخصائي�ني  وطبيب�ة  طبي�ب  م�ن200  أكث�ر  ح�رضه 
وفني�ني بقاع�ة املح�ارضات الرئيس�ة بمستش�فى عس�ري 
الثاني�ة م�ن االبتع�اث.   املرك�زي تمهي�دا لب�دء املرحل�ة 
هذا وم�ن املتوقع ان يتم االنتهاء م�ن املرحلة األوىل يف الوقت 

املناسب يف الربع الثالث من عام 2015 م. 

• املدينة تخدم 5 مليون نسمة 
وجن��ران  وج��ازان  عس��ري  يف 

والباحة
بأكرث  تكاليف املش��روع  • تق��در 
من 4٫2 مليارات ريال . بس��عة 

 ١350
مستش��فى  املدين��ة  تض��م   •
تخصص��ي بس��عة 500 س��رير 

جلميع التخصصات الطبية
للعي��ون  متخصص��ة  مراك��ز   •
والقل��ب واالورام ..و200 عي��ادة 

خارجية
وكليات  لألبح��اث  مراكز  • انش��اء 
طبي��ة و متريضي��ة و فني��ة يف 

املراحل املقبلة
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حوار

نائب وزير ال�صحة الدكتور حممد بن حمزة خ�صيم يف حديث ل�)املجلة(:

المشروع الوطني 
للرعاية الصحية 

المتكاملة والشاملة .. 
محصلة دراسة علمية 

استمرت ستة أشهر
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أكـد معايل نائـب وزيـر الصحـة للتخطيـط والتطوير 
الدكتور محمد بن حمزة خشـيم أن الرعاية الصحية يف 
اململكة العربية السعودية تحظى بعناية خاصة من لدن 
خـادم الحرمني الرشيفني امللك عبـد الله بن عبد العزيز 
- حفظـه الله- وذلـك يف إطار الرؤيـة املتكاملة للمقام 
السـامي الكريم لبناء مسـتقبل بالدنا الغالية، انطالقا 
مـن حقيقة هـي أن الصحة العامة  جـزء ال يتجزأ من 

امن وتقدم ورفاهية وطننا الغايل .

وقال خش�يم يف ح�وار خ�اص )للمجل�ة( إن وزارة الصحة  
وانطاق�اً من ه�ذه الرؤي�ة الحكيمة م�ن ل�دن والة األمر � 
يحفظهم الله �  اطلعت بدورها يف تحمل مسؤوليات وواجبات 
تقدي�م الخدم�ات الصحية ل�كل مواطن ع�ىل ارض اململكة، 
من أقصاه�ا إىل أقصاها، وضمان وصوله�ا بمعايري الجودة 
واملواصف�ات القياس�ية الدولية، بهدف توف�ري خدمة صحية 
ش�املة للمواطنني بمستوى يليق بمكانة اململكة املرموقة بني 

األمم .. معاً عزيزي القارئ إىل تفاصيل الحديث.

كيف تبلورت فكرة املرشوع الوطني للرعاية الصحية 
املتكاملة والشاملة؟

إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمني الرشيفني � 
يحفظه الله � بالحرص عىل خدمة املواطن وتسهيل حصوله 
ع�ىل أفضل خدمات الرعاية الصحية، ويف س�ياق ما تقوم به 
وزارة الصحة حالياً من مراجعة وتقييم ملا تقدمه من خدمات 
للتأك�د من كفاءته�ا للتعامل مع املس�تجدات واملتغريات عىل 

املسويني الوطني والعاملي، وتمشياً مع التطور والتقدم الذي 
يش�هده مجال الرعاية الصحية يف الجوانب الوقائية الوقائية 
والتوعوي�ة والعاجية والتاهيلية فق�د كان لزاماً عىل الوزارة 
أن تتبن�ى كل ما من ش�أنه أن يحقق احتياج�ات املواطن يف 
التمتع بخدمات صحية مأمونة ومقدمة وفق مفاهيم ومعايري 

الرعاية الصحية.
وم�ن أجل ذل�ك تعاملت بمنهجي�ة علمية الس�تقراء أوضاع 
الوزارة ومس�توى الخدمات الوقائية والعاجية التي تقدمها، 
بهدف وضع إسرتاتيجية الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة 
لارتق�اء به�ذه الخدم�ات وتقدي�م أفض�ل عناي�ة صحي�ة 
للموطن�ني واملقيم�ني وحجاج بي�ت الله الح�رام واملعتمرين 
والزوار عىل مدار العام حيث انتقلت اململكة من مرحلة توفري 
الخدمات لكل املناطق الس�كانية والفئات االجتماعية عىل حد 
سواء إىل تحسني مستوى هذه الخدمات باستمرار، والوصول 
إىل جودتها حس�ب املقاييس واملعايري واملواصفات املتعارف 
عليه�ا دوليا ..وتلك كان�ت أهم أهداف إس�رتاتيجية  الرعاية 

الصحية املتكاملة والشاملة.

كيـف كانـت البدايـة يف اإلعداد لهـذا املـرشوع الرائد 
والحيوي؟

كانت أوىل الخطوات لتحقيق هذه األهداف هي إجراء دراس�ة 
علمية، اس�تمرت حوايل س�تة أش�هر، تضمنت تحليا كاما 
للوض�ع الراهن فيما يخص قطاع الرعاية الصحية يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية بصفة عام�ة ووزارة الصح�ة عىل وجه 
الخصوص  حيث كانت البداية بمراجعة سياسات وإجراءات 

حوار
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العم�ل اإلداري داخ�ل ديوان الوزارة ويف مديريات الش�ؤون 
الصحي�ة التابعة لها يف ثاث عرشة منطقة إدارية،واش�تملت 
هذه املراجع�ة تحليا إحصائيا علميا ملا تم انجازه يف مراحل 
سابقة عىل صعيد مراكز الرعاية الصحية األولية واملستشفيات 
ومعدالت األمراض املزمنة واملعدية ونسب التغطية بالتطعيم.

كما شملت الدراس�ة تحليا لألعداد الحالية لألطباء وهيئات 
التمريض والفئات الصحية املساعدة األخرى قياسا إىل نسبة 
الس�كان وتقديرا للحاجات املس�تقبلية لكل هذه الفئات بناء 
عىل معدالت الزيادة الس�كانية. وش�ملت كذل�ك تحديد ابرز 
التحديات الت�ي واجهت الوزارة يف الس�ابق وتواجهها حاليا 
وكي�ف تعامات الوزارة عرب الس�نوات املاضي�ة مع كل تلك 
التحديات واملعوقات، هذا إىل جانب مراجعة جميع التوصيات 
والتقارير والدراسات الس�ابقة من منظمات وهيئات داخلية 
وخارجي�ة بغرض التعاون مع وزارة الصحة  لتحديد الخطة  
اإلس�رتاتيجية املثىل التي يجب أن تنتهجها الوزارة لتحس�ني 
وض�ع الخدمات الصحية التي تقدمها لحوايل س�تني يف املائة 

من مجموع سكان اململكة .
وجاءت الدراس�ة ش�املة للتحدي�ات التي يواج�ه الخدمات 

الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وأبرز املعوقات 
وقد اس�تكملت الوزارة الدراس�ة العلمية يف صيغتها النهائية 
متضمن�ة ال�رؤى واملفاهي�م والرس�الة وخط�وات التنفي�ذ 
وامليزاني�ة املطلوب�ة.. وج�رى تقديمه�ا إىل املقام الس�امي 

املشروع: 
منهجية علمية 

الستقراء 
األوضاع ورؤية 

متعمقة لالرتقاء 
باخلدمات 

الصحية
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عدم كفاية املوارد املتاحة لوزارة الصحة.- 3
أهمية االستخدام األمثل للموارد.- 4
جغرافية اململكة ومساحتها الشاسعة . - 5
رضورة تطبيق معايري الجودة . - 6

مـا هـي أهـم األهـداف التـي تسـعى وزارة الصحة 
لتحقيقها من خالل هذا املرشوع؟

تتلخ�ص األه�داف األساس�ية من إط�اق  م�رشوع الرعاية 
الصحية املتكاملة والشاملة يف: 

تعزيز الخدمات وتقويتها.• 
استخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل • 

فعال من خال:
Ο  الرتكيز عىل إنشاء املستشفيات بناء عىل املعايري العلمية

وعدم التوسع يف بناء املستشفيات الصغرية مستقباً.
Ο .تقوية نظام النقل بني املرافق
Ο  تقوية املستشفيات املركزية يف املنطقة لتوفري معظم

التخصصات.
ربط جميع املنشآت بنظام معلوماتي متكامل.

توفري رعاية صحية متكاملة لجميع املواطنني.• 
ضبط جودة خدمات الرعاية الصحية .• 
املتخصص�ني يف جمي�ع •  االستش�اريني  اس�تقطاب 

التخصصات املطلوبة.

ما هي أبرز مكونات هذا املرشوع؟
 يتكون املرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة والشاملة 

من ثمانية مكونات رئيسية هي:
1/ تطوير وإعادة هيكلة املستشفات.

2/ تعزيز وتقوية الرعاية الصحية األولية.
3/ تطوير نظام اإلحالة بني املرافق الصحية.

4/ تقوية نظام النقل اإلسعايف.
5/ تطوير برنامج املعلومات الصحية والصحة اإللكرتونية.

6/ تنمية القوى البرشية.
7/ تعزيز وتأمني األدوية واملستلزمات الطبية.

8/ تهيئ�ة مراف�ق وزارة الصح�ة لتطبي�ق أنظم�ة الجودة 
ورشوط االعتماد.

 ما أهم املحاور التي يرتكز عليها املرشوع؟
يرتكز املرشوع الوطني عىل ثاثة محاور رئيسية ومهمة وهي 
تطوير ش�امل للرعاية الصحية األولية وطب األرسة واملجتمع 
واملرتكز الثاني تطوير الرعاية الصحية املقدمة باملستشفيات 
بش�كل يتماىش م�ع مكانة اململكة واملرتك�ز الثالث هو النقل 
الريع واآلمن للمرىض بني املرافق الصحية مع مكننة النظام 

الطبي بحيث يصبح نظاماً طبياً متكاماً باململكة .

الكري�م يف نهاية ش�هر رمضان عام 1430 ه��. وذلك إذانا 
بب�دء التطبيق العميل للخطة اإلس�رتاتيجية للوزارة عىل مدار 

السنوات )1440-1430(.

ما التحديات التي تواجه الوزارة حالياً ومستقبالً ؟
التحديات كالتايل :

تصاعد تكاليف الخدمات الصحية- 1
تزايد الطلب عىل الرعاية الصحية بشكل رسيع- 2

حوار
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برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�صريفني 

الخدمات الصحية في 
الحج.. ملحمة طب 

الحشود إنجاز أبهر 
العالم

الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، سواء عىل مستوى الخدمات الوقائية أو العالجية، 
هي بصدق انجاز سعودي ابهر العالم الذي يتابع بدقة ملحمة طب الحشود  وهي تجري عىل أرض الواقع 
وتحقق نجاحات عام تلو اآلخر، ويمكن تلمس هذا االنجاز عىل عىل مستوى الخدمات الوقائية سواء داخل 

اململكة او خارجها وايضا عىل مستوى الخدمات والعالجية.
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ومن اب�رز الخدم�ات الوقائي�ة تطبيق 
االج�راءات الوقائية للحجي�ج القادمني 
م�ن خ�ارج اململك�ة  حيث ت�م تطبيق 
ع�ام  الصحي�ة ملوس�م  االش�رتاطات 
1433ه� عىل جميع الحجاج القادمني 
بعد إباغها للجهات املختصة وإرسالها 
ملق�ام وزارة الخارجي�ة لتعميمه�ا عىل 
س�فارات وممثلي�ات خ�ادم الحرم�ني 

الرشيف�ني، وت�م إباغها ل�وزارة الحج 
والوزارات املعنية.

كم�ا ج�رى التأكي�د ع�ىل ال�دول التي 
يف�د منه�ا الحج�اج بأهمي�ة االلتزام 
باالش�رتاطات الصحي�ة وبلقاح الحمى 
املخية الش�وكية الرباع�ي للقادمني من 
بلدانهم للعمرة والحج، وأوصت وزارة 
الصح�ة الس�عودية كل ق�ادم للح�ج 

أو العم�رة بالتطعيم بلق�اح األنفلونزا 
املوس�مي، خصوصاً املصابني بأمراض 
مزمنة ) أم�راض القلب، أمراض الكيل، 
التنف�يس، أم�راض  أم�راض الجه�از 
األعصاب، مرض السكري، مريض نقص 
املناع�ة الخلق�ي واملكتس�بة، األمراض 
االس�تقابية( والحوامل، وذوي السمنة 
املفرطة وذلك باإلضافة إىل التطعيم ضد 

تقدمي اخلدمات الوقائية ألكرث 
من مليون و803 ألف و362 
حاجا  يف ١6 مركزًا للمراقبة 
الصحية على املنافذ الربية 

واجلوية والبحرية 

إجراءات صحية صارمة لألمراض 
املشمولة باملراقبة الوبائية..

حلماية احلجاج وسكان اململكة 
من الوبائية

تقرير
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الحمى الصف�راء للقادمني م�ن الدول 
املوبوءة بهذا املرض. 

 ونظراً للتطورات الوبائية ملرض ش�لل 
األطف�ال يف عدد م�ن ال�دول األفريقية 
واآلسيوية فقد تم التأكيد يف االشرتاطات 
الصحية ع�ىل رضورة تطعيم القادمني 
من ال�دول املوبوءة أو التي س�جل بها 
املرض خال هذا العام، وتقديم ما يثبت 
تطعيمهم بلقاح ش�لل األطفال الفموي 
قبل قدومهم بستة أسابيع للفئة العمرية 
دون الخامس�ة عرش. أما القادمني من 
دول )نيجريي�ا – الهن�د – باكس�تان- 
أفغانس�تان – الكنغ�و الديمقراطية - 
انجوال ( فيتم تطعيم جميع الحجاج من 

كافة األعمار.

اما بالنسـبة اىل االجراءات الوقائية 
داخل اململكة  فقد تمثلت اإلجراءات 
الوقائية الداخلية لربنامج الحج لهذا 

العام 1433هـ فيما ييل : 
- التوصي�ة بالتطعيم بلق�اح األنفلونزا 
املصابني بأمراض  املوس�مي خصوصاً 
مزمنة )أمراض القل�ب، أمراض الكيل، 
التنف�يس، أم�راض  أم�راض الجه�از 
األعصاب، مرض السكري، مرىض نقص 
املناع�ة الخلق�ي واملكتس�بة، األمراض 
االس�تقابية( والحوامل، وذوي السمنة 

املفرطة.
- تنفي�ذ حمات تطعي�م بلقاح الحمى 
املخية الشوكية الرباعي لغري املطعمني 
خال الثاث أعوام الس�ابقة وبلغ عدد 

من تم تطعيمهم باللقاح الرباعي للحمى 
املخي�ة الش�وكية بالعاصمة املقدس�ة 
واملدينة املنورة )503.025 ( شخصاً.

- قي�ام مديري�ات الش�ئون الصحي�ة 
باإلج�راءات الوقائي�ة املطلوب�ة م�ن 
املواطن�ني واملقيم�ني الراغبني يف الحج 
واملكلف�ني بالعمل يف املنافذ واملش�اعر 

املقدسة من القطاعات املختلفة.
- قي�ام مديري�ات الش�ئون الصحي�ة 
باإلج�راءات الازم اتخاذه�ا يف  منافذ 
دخول الحج�اج املختلفة )برية، جوية، 
بحري�ة( م�ع تكثي�ف أعم�ال املراقبة 
الوبائية لألم�راض املعدي�ة يف مناطق 

الحج. 

هـذا وتـم توفـري اللقـاح والعـالج 
الوقائـى للحمـى املخية الشـوكية 
ولقاح شـلل االطفال الفموى وذلك 

عىل النحو التاىل :
- ت�م تطعي�م )35.463( حاج�اً ضد 
الحمى املخية الش�وكية بلق�اح الحمى 
املخية الشوكية الرباعي املدمج واملتعدد 

السكريات .
- وق�د لوح�ظ اس�تمرار التحس�ن يف 
مستوى التزام الدول بتطعيم حجاجها 

بلقاح الحمى املخية الشوكية الرباعي.
- إعطاء الع�اج الوقائي ملرض الحمى 
املخية الشوكية ل) 685.960( حاج من 

عقار سربوفلوكساسني .
- تطعيم )294.499( حاجاً بلقاح شلل 
األطفال الفموي من إجمايل عدد الحجاج 
القادمني من الدول املوبوءة باملرض أو 

التي مازال الفريوس ينتقل بها .
- بلغ إجمايل الحج�اج املطعمني بلقاح 
الحمى الصفراء من الدول املس�تهدفة 

)80.844( حاجاً .

املراقبة الصحية باملنافذ
أك�دت اإلحصائي�ات ان إجم�ايل ع�دد 
الحجاج القادمني عرب املنافذ املختلفة يف 
حج عام 1433ه� بلغ )1.752.932( 
حاجاً منهم  )1.500.000( حاجاً عرب 
املنافذ الجوية و)106.619( حاجاً عرب 
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املناف�ذ الربي�ة و)17.790( حاجاً عرب 
املنافذ البحرية وقد تم تقديم الخدمات 
الوقائي�ة لهم م�ن قبل مراك�ز املراقبة 

الصحية باملنافذ.
وتعترب مراكز املراقبة الصحية يف منافذ 
دخول الحجاج املختلفة )الربية والجوية 
والبحرية( والبالغ عددها )16( مركزاً 
هي خ�ط الدف�اع األول لحماية حجاج 
بيت الله الح�رام واملواطنني من وفادة 
األمراض املعدي�ة واملحجرية من خال 
تطبيق عدد من االشرتاطات واإلجراءات 
الصحية عىل القادمني بواس�طة الفرق 
الوقائي�ة املكلف�ة بالعمل به�ذه املنافذ 
ع�ىل مدار الس�اعة ط�وال ف�رتة توافد 
الحجاج ومن هذا املنطلق فقد تم عمل 

االستعدادات التالية: 
- إعداد برنام�ج وقائي ت�م تنفيذه يف 
جميع منافذ دخول الحج�اج حيث تم 
زيادة عدد املكلفني من كافة التخصصات 
لتقديم الخدمات الوقائية والعاجية أثناء 
قدوم الحجاج وكذل�ك عند عودتهم إىل 

أوطانهم.
- توف�ري اللقاح�ات والع�اج الوقائي 
وجميع املس�تلزمات الطبي�ة واألدوية 

اإلسعافية يف كافة املنافذ.

الرتصد الوبائي 
وبالنسبة إىل الرتصد الوبائي لألمراض 
املس�تهدفة بالحج فان م�رض الحمى 
املخي�ة الش�وكية يحصل ع�ىل أولوية 
قص�وى م�ن بني األم�راض املش�مولة 
باملراقبة الوبائية، حيث يتم رفع درجة 
االشتباه بها واستقصاء جميع الحاالت 
املشتبهة فوراُ وعىل مدار الساعة واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية إنفاذاً إلس�رتاتيجية 

احتواء الحاالت.
أما الحمى املخية الشوكية النيسريية فلم 
تسجل أية حالة حمى مخية شوكيه يف 
العاصمة وهذا يعترب إنجازا متميزاً إذ أنه 
موسم الحج الثامن عىل التوايل الذي لم 
تسجل به أية حالة يف املقدسة أو املدينة 

املنورة بحمد الله.
وكذلك لم تسجل أية حالة حمى مخية 

شوكيه من األنواع األخرى يف العاصمة 
املقدسة أو املدينة املنورة بحمد الله.

األمراض الوبائية 
أم�ا األم�راض الوبائي�ة األخ�رى ذات 
األهمية يف موسم الحج مثل الكولريا فانه 
لم تس�جل أية حالة كولريا يف العاصمة 

املقدسة أو املدينة املنورة بحمد الله. 
وىف مجال صحة البيئة وتحديدا مراقبة 
األطعم�ة ج�رى التنس�يق م�ع وزارة 
البلدي�ة والقروي�ة لتوجي�ه  الش�ئون 
املختصني لديه�ا لتش�ديد الرقابة عىل 
املطاعم ومحات بي�ع األغذية بمناطق 
الحج والطرق املؤدية إليها والتأكد من 
حصول العاملني عىل ش�هادات صحية 
وتكثيف التوعية الصحية يف هذا املجال.

نظراً ألهمي�ة ذلك للحد م�ن األمراض 
املنقولة بالغذاء خال موس�م حج هذا 

العام 1433 ه� 
كم�ا ت�م مراقبة س�امة املي�اه وتوفر 
االشرتاطات الصحية لخزانات ومصادر 
املي�اه باملرافق املختلفة وقياس نس�بة 
الكلور وأخذ عين�ات لعمل الفحوصات 
الجرثومية والكيميائية للمياه للتأكد من 

صاحيتها لاستخدام.
وعـىل مسـتوى مكافحـة العدوى 
حرصت الـوزارة عىل تـاليف حدوث 
أي مصادر للعدوى وتطبيق برامج 

مكافحة العـدوى يف املستشـفيات 
وأظهرت النتائج هذا املوسم ما ييل: 
- تحس�ن إج�راءات مكافح�ة العدوى 
يف جميع املستش�فيات مقارنة باألعوام 

السابقة. 
- تحسن درجة وعي العاملني من أطباء 
وتمريض عن إجراءات مكافحة العدوى 

وتشخيص األمراض.

النفايات الطبية
نظراً لتقديم الخدمات الطبية العاجية 
والوقائي�ة للحجيج من خ�ال املرافق 
الصحية وما ينتج عن العمل باألقس�ام 
املختلفة باملرافق الصحية خال موسم 
الح�ج م�ن مخلف�ات طبي�ة )برشية- 
كيميائي�ة – عضوية – أدوي�ة طبية( 
أو مخلف�ات غ�ري طبية فق�د حرصت 
الوزارة عىل إل�زام الرشكات املس�ئولة 
عن الصيانة والنظافة العاملة باملرافق 
الصحية بمناطق الحج واملشاعر املقدسة 
بإبرام عقود م�ع الرشكات املتخصصة 
يف مجال التخلص من النفايات الطبية 
بالطرق الفنية السليمة وحسب املعايري 
العاملي�ة، أس�وة بما هو معم�ول به يف 
املرافق الصحي�ة عىل م�دار العام ملنع 
حدوث أية آثار سلبية قد تنتج عنها )ال 
الله(. وقامت الجهات املختصة  س�مح 
بال�وزارة بتنفي�ذ ج�والت تفقدية عىل 

تقرير
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املرافق الصحية تم خالها اإلطاع عىل 
سري خطوات التخلص اآلمن من النفايات 
الطبية وتس�جيل املاحظ�ات وإباغها 

للمسئولني.

اخلدمات العالجية
سعت الوزارة يف تطبيق خطتها لتقديم 
جميع الخدم�ات العاجية لحجاج بيت 
الل�ه الح�رام يف جمي�ع مناط�ق الحج 
والطرق املؤدي�ة إليها من خال العديد 
من املرافق الصحي�ة الدائمة أو املرافق 
الصحي�ة املوس�مية وت�م الرتكيز عىل 

املحاور التالية: 
- تقديم خدمات عاجية متميزة وذات 

جودة عالية بأقل تكلفة.
- تحقيق املتطلبات املرجوة من الوزارة 
بم�ا ينعكس إيجاباً عىل س�امة ورضا 
متلقي الخدمة الصحية من حجاج بيت 
الله الحرام لرتقى إىل تطلعات والة األمر 

-يحفظهم الله.
- مجانية الخدمات الصحية يف الحج بما 

يف ذلك خدمات القطاع الخاص.
- توفري الق�وى العاملة الازمة لتقديم 
الخدم�ات الصحي�ة لحجاج بي�ت الله 

الحرام. 
الفاعل�ة م�ع القطاع�ات  - املش�اركة 
الصحي�ة األخ�رى لتقدي�م الخدم�ات 

الصحية.

- وضع خطة لتشغيل املرافق الصحية 
بالعاصم�ة املقدس�ة واملدين�ة املنورة 
بش�كل مس�تمر بحيث ال يتأثر العمل 
فيها بما ينعكس عىل الدور الذي تقوم 
به هذه املرافق تج�اه الخدمات املقدمة 
للمواطنني عىل مدار الع�ام والخدمات 
املقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار 
مسجد الرس�ول صىل الله عيل هو سلم 
خال موسم الحج مع الوضع يف االعتبار 
الحاالت الطارئة  )ال سمح الله( لزيادة 
الطاق�ة االس�تيعابية ألرسة املرىض يف 
جميع األقس�ام املختلفة بمستش�فيات 
العاصمة املقدس�ة واملش�اعر واملدينة 

املنورة.
- تحويل املراكز الصحية عىل الخطوط 
الريع�ة إىل مراك�ز ط�وارئ لتقدي�م 
الخدم�ات اإلس�عافية للمصابني جراء 
الحوادث عىل الط�رق الريعة املؤدية 
إىل مناط�ق الحج واملش�اعر املقدس�ة 
)مركز صحي األبيار وعسفان( طريق 
مك�ة املكرمة واملدينة املن�ورة و)مركز 
صحي ذهبان( طريق جدة املدينة املنورة 
وتدعيمها للتعامل مع الحاالت الطارئة.

- توفري أجهزة تخطيط القلب وأجهزة 
صدمات قلب لجمي�ع املراكز الصحية 
باملشاعر املقدس�ة للتعامل مع الحاالت 

الطارئة.
- تعديل خطة تشغيل املرافق الصحية 

باملشاعر املقدس�ة وتأخري قفل املرافق 
الصحي�ة ملس�اء ي�وم 12/13 ملتابعة 
نتيج�ة  للحج�اج  الصح�ي  الوض�ع 
تأخرأع�داد كب�رية من الحج�اج لليوم 

الثالث.
- بلغت الطاقة االستيعابية ألرسة املرىض 
)5250( رسيراً بجميع املرافق الصحية 
بمناطق الحج تقدم الخدمات الصحية 
لحجاج بيت الله الحرام. وقد تم تشغيل 
)141( مركزاً صحي�اً منها ماهو دائم 
ويعمل عىل م�دار العام ومنه�ا ما هو 
موس�مي يعمل خال ف�رتة الحج عىل 

النحو التايل:
- 43 مركزاً دائماً بالعاصمة املقدسة.

- 12 مركزاً موسمياً بالعاصمة املقدسة 
)طريق مكة املكرمة – املدينة املنورة(.

- 5 مراكز صحية داخ�ل الحرم املكي 
الرشيف.

- 28 مرك�زاً صحياً بمنطقة املش�اعر 
بمنى.

- 6 مراك�ز صحي�ة بمنطقة املش�اعر 
بمزدلفة.

- 46 مرك�زاً صحياً بمنطقة املش�اعر 
بعرفات.

- 5 مراك�ز صحية موس�مية باملنطقة 
املركزية حول الحرم النبوي الرشيف.
- 2 مركز صحي عىل طريق الهجرة.

- 1 مركز صحي طريق املدينة - تبوك 
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)مركز صحي الصلصلة(.
- 4 مراك�ًز صحي�ة طري�ق املدين�ة - 

الرياض.
- 5 مراك�ز صحي�ة بمناط�ق س�كن 

الحجاج.
- بل�غ إجم�ايل ع�دد املنوم�ني بجميع 
مستش�فيات مك�ة املكرمة واملش�اعر 
املقدسة واملدينة املنورة )4514( مريضاً 

خال الفرتة الحج عام 1433ه� .

القوى العاملة 
بلغ إجمايل عدد املرشحني للعمل بربنامج 
الح�ج لع�ام 1433 ه��  )20.000( 
مرش�حاً من مختل�ف الفئ�ات الطبية 
والفنية واملس�اعدة واإلدارية لتش�غيل 
املرافق الصحية بمناطق الحج واملشاعر 

املقدسة.
حيث شارك )366( من طلبة الكشافة 
يف تقديم الخدمات املساندة لعمل املرافق 
الصحية منهم   )280( باملشاعر املقدسة 
والعاصمة املقدسة و)86( كشاف للعمل 

باملدينة املنورة خال موسم الحج.
كم�ا ش�ارك )50( طال�ب متطوع من 
السنوات النهائية من كلية الطب التابعة 
لوزارة الصحة للعمل باملرافق الصحية.

وتم استقطاب )115( طبيب استشاري 
واستشاري مساعد عناية مركزة وقلب 
وط�وارئ و)205( فني ع�اج تنفيس 
وفني قس�طرة قل�ب وتمري�ض عناية 

مركزة وطوارئ من داخل اململكة ..

اجلديد فى خدمات حج ١433ه�
ىف مجال الخدم�ات الوقائية فان وزارة 
الصحة وضع�ت يف مقدم�ة أولوياتها 
الرتكي�ز ع�ىل النواح�ي الوقائية خال 
موسم الحج وهناك العديد من األعمال 
واإلجراءات الجدي�دة التي يتم تنفيذها 
باإلضافة إىل الربنامج الوقائي املعمول 
به خال الس�نوات السابقة حيث تم يف 

هذا العام:
- الرتكيز عىل  برامج مكافحة العدوى 
وتوف�ري جمي�ع االحتياج�ات الازم�ة 
لتطبيق االشرتاطات الصحية والتعليمات 

الخاص�ة بمكافح�ة الع�دوى باملرافق 
الصحية باملشاعر املقدسة أسوة بما هو 
معمول به عىل مدار العام بمستشفيات 

الوزارة.
- وتدشني الصفحة االلكرتونية الخاصة 
بالط�ب الوقائ�ي واملتضمن�ة الخطط 
والربامج واالشرتاطات الصحية والتوعية 

الصحية للحجاج بمختلف اللغات.
- وإرشاك بع�ض املختصني من مراكز 
مكافح�ة األم�راض بالوالي�ات املتحدة 
األمريكية ومنظمة الصحة العاملية للعمل 
يف موسم الحج لاستفادة من خرباتهم 
يف مجال الطب الوقائي ومشاركة الفرق 
اإلرشافي�ة يف متابع�ة الوض�ع الوبائي 
وتقديم املش�ورة العلمية عن�د الحاجة 
وذلك تأكيداً عىل مدى أهمية ما تقوم به 
السلطات الصحية باململكة من أنشطة 

لدرء األوبئة خال هذا الحش�د البرشي 
الفريد ومنع انتشارها عاملياً.

- وتدعيم برنامج الطب الوقائي بمنطقة 
املدينة املن�ورة بالقوى العاملة لتطبيق 
الربنامج الوقائي بجميع مهامه وهياكله 
أسوة بما هو معمول به يف منطقة مكة 

املكرمة.
إنشاء وتشغيل مستشفى رشق عرفات 
بطاقة اس�تيعابية بلغت )236( رسيراً 
منها )50( رسير للعناية املركزة و)30( 

رسير طوارئ .

اخلدمات العالجية 
ش�هد موس�م حج 1431 ه� انجازات 
عديدة عىل مستوى الخدمات العاجية 
حيث ت�م تش�غيل كامل لقس�م القلب 
وجراحة القل�ب بمدينة املل�ك عبد الله 

تقرير
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الطبية بالعاصمة املقدس�ة واالستفادة 
من التجهيزات الحديثة التي تم توفريها 
وتش�غيلها يف موس�م ح�ج ه�ذا العام 
وزيادة عدد أرسة العناية املركزة إضافة 
لتشغيل قس�م القلب بمستشفى النور 

إلجراء عمليات القسطرة. 
وإنشاء مركز تنسيق وخطة عمل موحدة 
الستقبال وتحويل حاالت مرىض القلب 
وذلك لرع�ة نقلهم من مستش�فيات 
املش�اعر املقدس�ة إىل مراك�ز الع�اج 
باالستفادة من خدمات اإلسعاف الطائر.

كما ت�م هذا يف ع�ام 1433ه�� إجراء 
)463( عملية قس�طرة قلبية وتركيب 
منظمات ودعامات مقارنة بعدد )580( 

عملية يف موسم حج  1432ه� .
وإجراء )42 ( عملية جراحة قلب مفتوح 
مقارنة بعدد )25( عملية قلب مفتوح 

يف موسم حج 1432ه� .
هذا ساهمت خطة التشغيل لهذا العام يف 
رسعة تشخيص ونقل حاالت القلب مما 
ساعد يف تخفيف العبء عن مستشفيات 
املش�اعر وس�اهم يف التقليل من نسبة 

الوفيات بني مرىض القلب. 

اما بالنس�بة اىل الغس�يل الكلوى فانه 
ت�م تطوي�ر خدمات غس�يل ال�كىل يف 
مستشفيات املشاعر املقدسة بتوفري)40( 
 )CRRT( جهاز للغسيل الكلوي من نوع
ذات خاصية عالية يف االستخدام  تعتمد 
عىل االستخدام الواحد لتوصيات الغسيل 
الكلوي بدل من األجهزة التي تحتاج إىل 
فحص الحمض النووي لألمراض املزمنة 
واملعدية والتأكد من خل�و املريض من 
فريوس اإليدز أو االلتهاب الكبدي )ب، 
ج(، وتكليف مختصني وفنيني لتشغيلها 
حيث بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 

لها هذا العام ) 3112( حالة . 
كما تم تطوير مراك�ز العناية الحرجة 
يف مستشفيات املش�اعر املقدسة ومكة 
املكرمة واملدينة املنورة بحيث أصبحت 
إجراءات وسياس�ات العناي�ة الحرجة 
مطبقة يف جميع أقسام العناية الحرجة 
يف مستشفيات املش�اعر املقدسة ومكة 

املكرمة واملدينة املنورة.
تم إحال التجهيزات الطبية يف أقس�ام 
العناية املركزة بأجهزة حديثة ومتطورة 
لتصب�ح عىل أع�ىل وأفضل املس�تويات 

العاملية والتقني�ة وتوفري تقنية عاجية 
متطورة ذات جودة عالية.

كما ت�م إج�راء )35( عملي�ة جراحية 
خال موسم الحج بمستشفيات املشاعر 
املقدسة بزيادة) 34%( عن موسم حج 

1431ه�. 
وتم إج�راء )32( حال�ة منظار خال 
موس�م الح�ج بمستش�فيات املش�اعر 
املقدسة بزيادة )46%( عن موسم حج 

1431ه�.

اخملتربات وبنوك الدم 
تم تش�غيل مخترب الفريوسات بمخترب 
ج�ده اإلقليم�ي وإدراج�ه ضمن خطة 
العمل بربنامج الحج عىل مدار الس�اعة 

كدعم ملختربات العاصمة املقدسة. 
كما تم تطوير مخترب الفحص الجزيئي 
بمستشفى النور التخصيص وحراء العام 

بالعاصمة املقدسة.
وىف مجال الخدمات االسعافية والطارئة 
ملوس�م حج عام 33ه� فانه إضافة إىل 
الخطط والربام�ج املعمول بها للتعامل 
مع األحداث والح�االت الطارئة وطبقاً 
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لخطة الطوارئ العامة وخطط الطوارئ 
اإلضافية املعدة من قبل الوزارة شهد هذا 

العام االنجازات التالية :
- االستفادة من خدمات اإلسعاف الطائر 
حيث ت�م إخ�اء 4 حاالت ع�ن طريق 
اإلخاء الطب�ي التابعة لله�ال األحمر 
السعودي من مستش�فى عرفات العام 
ملستشفى النور التخصيص ومدينة امللك 

عبدالله الطبية بالعاصمة املقدسة.
- تعميم نظام )G.P.S( عىل س�يارات 
اإلس�عاف باملش�اعر املقدس�ة ملتابعة 

حركتها وسري العمل وتوجيهها.
- دع�م الف�رق امليداني�ة العامل�ة عىل 
سيارات اإلس�عاف الصغرية باألجهزة 
التشخيصية والعاجية الحديثة )أجهزة 
تش�خيص الح�وادث الوعائي�ة املخية، 
أجهزة تخطيط القلب املحمولة وأجهزة 
اإلفاق�ة القلبية التنفس�ية( مما أضاف 
الكثري من الدقة يف التشخيص والتعامل 
مع الح�االت وتقدي�م الع�اج امليداني 
خارج املستشفيات وساعد عىل تحقيق 

نتائج جيدة.
تم عاج ع�دد )16066( حالة ميدانياً 
من قبل فرق الط�ب امليداني املتواجدة 
عىل سيارات اإلسعاف الصغرية املوزعة 
يف املشاعر املقدس�ة لتغطية التجمعات 

وممر املشاة .
وعىل مس�توى الق�وى العامل�ة فهناك 

زي�ادة يف عدد الق�وى العاملة بربنامج 
الحج نتيجة التوسع يف تقديم الخدمات 
الصحي�ة )القل�ب، العناي�ة املرك�زة، 
الطوارئ، الكىل، املناظري( خال موسم 
الحج وإضافة بعض الخدمات العاجية 
والوقائية واإلسعافية ومكافحة العدوى 
يف املراف�ق الصحية. حي�ث بلغ إجمايل 
القوى العاملة بربنامج لعام 1433ه� 
بمناطق الح�ج املختلف�ة إضافة ملنافذ 
الدخول باململكة ) 20.000 ( مشاركاً .  
كما تم ترشيح )1762( مشاركاً كقوى 
احتياطية يف جميع التخصصات لطلبهم 
من الشئون الصحية باملناطق يف حاالت 
الطوارئ )ال سمح الله ( كقوى إضافية 

يف حال الحاجة إليها.
ومن ثمة زيادة أعداد القوى العاملة من 
السعوديني املشاركني من كا الجنسني 
للعمل مع الوزارة بالحج حيث بلغ عدد 
املشاركني من السعوديني ذكور وإناث 
)14348( مش�اركاً بما نسبته )%68( 
من إجمايل القوى العاملة املش�اركة يف 

موسم الحج بمناطق الحج املختلفة. 
هذا وت�م زي�ادة أع�داد املتطوعني من 
كليات الطب حيث بل�غ عدد املتطوعني 
)50( متطوعاً ومتطوعة بالتنسيق مع 
املس�ئولني يف الجمعيات الس�عودية يف 
أقسام العناية املركزة والقلب والطوارئ 
لدع�م النواحي الفني�ة ووضع الخطط 

والربامج العاجية خال موسم الحج.
كما تم اسـتقطاب )320( مشاركاً 
من القوى العاملـة يف التخصصات 
النـادرة مـن أطبـاء وفنيـني لدعم 
املرافق الصحية بمناطق الحج عىل 

النحو التايل:
- )115( استشاري وأخصائي من داخل 
اململك�ة يف تخصص�ات العناية املركزة 

والطوارئ والقلب والكىل واملناظري.
- )205( فن�ي قس�طرة قل�ب وعاج 
تنفيس وتمريض عناية مركزة وطوارئ.

التوعية الصحية 
باإلضاف�ة إىل برامج التوعي�ة الصحية 
املعمول بها خال السنوات السابقة يف 
داخل اململكة وخارجها مع الرتكيز عىل 
للمتغريات  املواضيع ذات العاقة طبقاً 
واملس�تجدات الت�ي تطرأ ع�ىل الوضع 
الصحي. ف�ان ال�وزارة حرص�ت هذا 
العام ع�ىل التوس�ع وتكثي�ف حمات 
التوعي�ة الصحي�ة لجمي�ع الحج�اج 
باستخدام جميع الوسائل املتاحة تحت 
شعار )صحتك زاد حجك( شملت كافة 
الوسائل املتوفرة يف مجال التوعية ومنها:

- استئجار ساعة بث تليفزيوني يومياً 
عىل عربسات.

-  إعداد فيلم إعامي توثيقي عن جهود 
حكومة خادم الحرمني الرشيفني لتوفري 
الخدم�ات الصحية لضي�وف الرحمن 

وترجمته إىل 5 لغات.
 - استثمار كافة وسائل اإلعام الجديدة 
والتقنيات )يوتيوب، فيس بوك، تويرت( 
يف بث برامج التوعية الصحية للحجاج.

- بث مليونا رس�الة توعوية بالتنسيق 
مع رشكات االتصاالت بواقع أربع مايني 

رسالة يومياً.
- اس�تضافة فريق تليفزيوني للتغطية 
اإلعامية اليومية لكافة أنشطة وفعاليات 

الوزارة يف الحج
- التنس�يق م�ع املواق�ع االلكرتوني�ة 
اإلخبارية لبث رسائل عرب جوال الصحف 

االلكرتونية وجوال املناطق.
- تفعيل خدمة الهات�ف املجاني ملركز 
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معلومات اإلعام والتوعية الصحية والرد 
عىل استفسارات الراغبني يف الحج.

كما حرصت الوزارة يف خطتها لهذا العام 
عىل تكثيف الدورات والربامج التدريبية 
للعاملني املنتدبني خال موسم الحج عىل 
مرحلتني. املرحلة األوىل خال العام ويف 
مواقع عملهم األصلية بالشئون الصحية 
باملناطق، واملرحلة الثانية خال املوسم 

يف املرافق الصحية باملشاعر املقدسة.

هـذا وتـم العـام تطوير الـدورات 
التدريبيـة كمـاً ونوعاً للمشـاركني 
يف الحج من جميـع الفئات الطبية 
والفنية واإلداريـة واعتماد الدورات 
من الهيئة السـعودية للتخصصات 
الصحية كسـاعات تدريبية كتعليم 
طبي مسـتمر حيث تم الركيز عىل 
املواضيع والربامج التدريبية التالية: 
- األمراض الشائعة يف الحج مع الرتكيز 
عىل رضبات الشمس واإلرهاق الحراري.

- اإلنعاش القلبي الرئوي والدماغي.
- مهارات قراءة تخطيط القلب.

- تدريب املجاري التنفسية.
- ورش�ة عمل متخصص�ة يف أمراض 
القل�ب بمدين�ة املل�ك عبدالل�ه الطبية 

بالعاصمة املقدسة.
- التعامل مع الحاالت الطارئة يف أقسام 

الطوارئ. 

باإلضافة إىل أدلـة وإجراءات العمل 
املعمول بها خالل السنوات السابقة 
وما يطرأ عليها مـن تعديالت طبقاً 
للمتغريات واملسـتجدات التي تطرأ 
عىل خطط وبرامج الـوزارة تم هذا 

العام:  
- إع�داد كتيب جيب إرش�ادي لألطباء 
العاملني يف الحج عن األمراض الشائعة 
يف الح�ج والع�اج املوح�د لألم�راض 

وتحميله عىل الشبكة العنكبوتية.
- إص�دار دلي�ل املنتدب�ني للممارس�ة 

الصحية املهنية )ترجمة لغات(.
- طباعة وتوزيع دليل إجراءات العمل 
بالتموين الطبي ودليل األدوية وامللزمة 

الطبية واملخربية املتوفرة باملستشفيات 
واملراك�ز الصحية خال موس�م الحج 

لالتزام بها.

الدراسات واالبحاث
تركز ال�وزارة م�ن خ�ال برامجها يف 
مواس�م الح�ج عىل إج�راء الدراس�ات 
واألبحاث لاس�تفادة م�ن نتائجها  يف 
تطوير الخدمات الصحية. وقد شهد هذا 

العام إجراء الدراسات التالية:   
- دراسة ميدانية عن مدى رضا مقدمي 
الخدمة عن مستوى الخدمات املقدمة من 
خال املرافق الصحية باملشاعر املقدسة. 
- دراسة بحثية ملسببات التهابات الجهاز 

التنفيس لدى الحجاج.
- دراس�ة بحثية عن أس�باب التس�مم 
الغذائي واإلسهال لدى الحجاج بالتعاون 
مع جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية.

وايضا تمش�ياً مع سياس�ة ال�وزارة يف 
تحدي�ث وتطوي�ر مس�توى الخدمات 
الصحية تس�عى الوزارة جاهدة ملواكبة 
التطور واالستفادة من التقنية الحديثة 

يف مرافقها الصحية الدائمة واملوس�مية 
يف مناطق الحج حيث تم يف موسم حج 

هذا العام :
- إحال وتطوير جميع أجهزة العناية 

املركزة بمستشفيات مناطق الحج.
- إحال التجهيزات الطبية والغري طبية 
باملشاعر املقدسة واملدينة املنورة بمبلغ 

)15( مليون ريال. 
- االستفادة من )12( جهاز من أجهزة 
)مكة للتربيد( لعاج رضبات الش�مس 
بعد صيانتها والتأكد من صاحيتها من 

قبل الرشكة الوكيلة للجهاز باململكة.
- تأم�ني )15( أجه�زة لع�اج حاالت 
ارتف�اع درجات الحرارة بمس�تلزماتها 

ألقسام العناية املركزة.
- تجهيز )4(  س�يارات مربدة للتعامل 

مع حاالت رضبات الشمس .
- توف�ري أجه�زة )AED( يف املراك�ز 
الصحية باملشاعر املقدسة للتعامل مع 

الحاالت اإلسعافية واألزمات القلبية. 
- توف�ري )10( أجه�زة ع�زل هوائ�ي 
متنقلة ذات الضغط الس�لبي وتركيبها 
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يف مستشفيات املشاعر. 
- توفري )33( أجه�زة مناظري للجهاز 
الهضمي موزعة عىل مستشفيات املشاعر 

املقدسة.
- تأمني وتش�غيل )43( جه�از تعقيم 
حديث�ة بالبخ�ار املضغ�وط يف املراكز 
الصحي�ة باملش�اعر املقدس�ة وإجراء 

الفحوص البيولوجية عليها.
- توفري )4( أجهزة غازات دم وغس�يل 
خايا الدم وجهاز اس�تخراج الحمض 

النووي للمختربات بمناطق الحج. 
توف�ري )400( جهاز اتص�ال ) برافو( 
للمس�ئولني ومدراء املرافق الصحية يف 

جميع مناطق الحج.
ام�ا بالنس�بة اىل املش�اريع التطويرية 
للمراف�ق الصحية ف�ان وزارة الصحة 
تعم�ل عىل تطوي�ر وتحدي�ث مرافقها 
الصحية الدائمة أو املوسمية إما بشكل 
كامل أو عىل مراحل بما ال يؤثر عىل سري 
العمل ويضمن تش�غيلها خال موسم 

الحج وتم هذا العام :
- تخصي�ص مبل�غ )40( مليون ريال 
إلح�ال املراف�ق الصحي�ة باملش�اعر 

املقدسة:
إحال املراكز الصحية فئة )ج( بمنطقة 
عرف�ات وعدده�ا )10( مراك�ز وت�م 

تشغيلها يف موسم هذا العام.
إحال مركز الط�ب الوقائي باملعيصم 
والذي سيتم االستفادة منه يف موسم حج 

1433ه�.

معلومات وإحصائيات 
تعول الوزارة اهتماما كبرياً عىل البيانات 
والتقارير واملعلومات ومخرجاتها لجميع 
النش�اطات املقدمة من خ�ال املرافق 
الصحية ملتابعة ودراسة الوضع الصحي 
وتقيي�م مس�توى الخدم�ات الصحية 

املقدمة خال موسم الحج.
وقد حرص�ت ال�وزارة يف موس�م حج 
هذا الع�ام 1433ه�� عىل االس�تفادة 
م�ن التقني�ة والتجهي�زات الحديثة يف 
تحدي�ث وتطوير نظام الحاس�ب اآليل 
لتسهيل املراقبة واملتابعة وتقويم الخطة 

التش�غيلية حيث تم هذا املوس�م تنفيذ 
اإلجراءات التالية:

- اس�تبدال الشاش�ات بمرك�ز القيادة 
والسيطرة بمستش�فى الطوارئ بمنى 
بشاش�ة عماق�ة م�ن تقني�ة الفيديو 

.)video wall( الجداري
- تحسني البنية التحتية للشبكة الداخلية 

لاتصاالت بمستشفى الطوارئ بمنى.
- إنشاء شبكة اتصاالت السلكية واسعة 
النطاق وعالية الرعة للبيانات تغطي 
)92( موقعاً باملش�اعر املقدس�ة ومكة 

املكرمة واملدينة املنورة.
- ربط أجه�زة االتص�ال املرئي بمركز 
القي�ادة لس�هولة التواصل م�ع مدراء 

املستشفيات عرب الفيديو التفاعيل.
- نظام الدوائر التلفزيونية املغلقة وبث 
مبارش ملتابعة األماكن الحرجة باملرافق 

الصحية باملشاعر املقدسة.
- االس�تفادة من تقني�ة التلفزيون عن 

طريق برتوكول االنرتنت.

كما عملت ال�وزارة عىل تطوير األنظمة 
التطبيقي�ة املعم�ول بها بم�ا يتفق مع 
تنفي�ذ متطلبات الخطة م�ن املعلومات 
املعلوم�ات  وتجمي�ع  واإلج�راءات 
واإلحصائيات وتحليلها والتفاعل الريع 

مع النتائج واملؤرشات بما يف ذلك :
- اس�تخدام التصنيف الدويل لألمراض 
)ICD10( يف تش�خيص ح�االت الوفاة 
واملرىض املنومني باإلضافة إىل مراجعي 

الطوارئ و العيادات الخارجية.
- رب�ط مدين�ة املل�ك عبدالل�ه الطبية 

بالنظام اإلحصائي لهذا العام.
- استخدام الرسائل االلكرتونية يف إرسال 
التقارير اإلحصائية إىل رؤس�اء اللجان 

واملسئولني بالوزارة.
- اس�تخدام برنامج )Click View( يف 
عرض امل�ؤرشات اإلحصائية والرس�وم 
البيانية للمساعدة يف رسعة اتخاذ القرار.
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مقاالت

الصحة 
السعودية... 

مسيرة حافلة من 
العطاء واإلنجاز...

د. توفيق بن أحمد خوجة

املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون

الخدمات الصحية باململكة العربية الس�عودية ذات تاريخ عريق ومسرية انجازات 
متوالي�ة وطويل�ة بحم�د الله وفضله، بدأت م�ع توحيد اململكة عىل ي�د املغفور له 
بإذن الله امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س�عود طيب الله ثراه عام 1319ه�، 
لق�د ارتكزت هذه الخدمات قبل توحيد اململكة عىل املوروثات من الطب الش�عبي، 
ث�م تطورت الحق�اً من وحدة صغرية للخدمات الصحي�ة يف مكة املكرمة وتدرجت 
يف التط�ور حت�ى وصلت إىل م�ا هي عليه الي�وم، لقد وصلت إىل املس�توى الرفيع 
ال�ذي جعل الكث�ري من مستش�فيات اململكة مستش�فيات مرجعي�ة للكثريين من 
مواطني الدول الشقيقة املجاورة والدول الصديقة، صار التطور مطرداً، وازدادت 
املستشفيات، وانترشت مراكز الرعاية الصحية األولية بأحياء املدن والقرى والهجر 
والبادي�ة، تقدم أفضل الخدم�ات العاجية والوقائية والتطويري�ة والتأهيلية، كما 
انترشت معاهد التدريب من كليات طب ومعاهد صحية تزود املستشفيات واملراكز 
الصحية بأرفع الكفاءات الوطنية العليا، والكوادر الفنية القادرة بإذن الله عىل فهم 
واس�تعماالت التقنية الطبية الحديثة، لقد أصبح االهتمام بالوقاية يس�ري عىل قدم 
وس�اق مع االهتمام بالعاج، فكانت العناية باألطفال واألمهات والشباب واملسنني، 
فنش�طت برامج التحصني املوس�ع والتغذية والثقافة الغذائي�ة والتوعية الصحية 
ومكافح�ة األمراض يف كاف�ة مناطق اململك�ة، وأصبحت مراك�ز الرعاية الصحية 

األولية ذات دور فعال يف خدمة املواطن واملقيم بالقرب من سكنه ومكان عمله.

  إن تط�ور وتاري�خ الخدمات الصحي�ة باململكة جدير باالهتم����ام والدراس�ة 
فه�و خ�ري ش�اه����د عىل ما بذله امللك عبدالعزيز رحم�ه الله وأبنائ�����ه من 
امللوك من آل س�عود وحتى عه�����د خادم الحرم�ني الرشيفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز  � حفظه الله � من جهد كبري ورعاية كريمة حتى وصلت الخدمات إىل 

ما هي عليه اليوم.

إن تط�ور القط�اع الصح�ي يف اململكة، انطلق من رؤية ورس�الة صحية س�ديدة 
واضح�ة املعالم تمثل�ت يف أن صحة املواط�ن حق مرشوع ل�كل مواطن عىل ثرى 
ه�ذا الوط�ن املعط�اء وأن صحة األمة أم�ر ال يتنازل عنه فقد بذل�ت كافة الجهود 
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والخطط االس�رتاتيجية لتوفري  الرعاية 
الوقائية  واملتكامل�ة  الش�املة  الصحية 
بما  والتأهيلي�ة والتعزيزية،  والعاجية 
يتماىش مع مبادئ الرشيعة اإلس�امية 
وبم�ا  الصحي�ة،  امله�ن  وأخاقي�ات 
يحقق رضا املس�تفيدين من املراجعني 
م�ن  ومجتمعه�م  وأرسه�م  وامل�رىض 
الخدم�ات الصحي�ة، وذلك م�ن خال 
رفع مس�توى الوع�ي الصحي وتحقيق 
العدال�ة يف توزي�ع الخدم�ات الصحية 
كم�اً ونوعا عىل مختلف مناطق اململكة، 
الصح�ة،  وزارة  اهتم�ام  جان�ب  إىل 
بأوضاع منس�وبيها والعناية بتدريبهم 
وتأهيله�م وتحفيزهم ورف�ع كفاءتهم 
بصفة مس�تمرة بما ينعكس إيجابا عىل 
مستوى ما يقدمونه من خدمات وتعزيز 
ال�رشاكات م�ع املنظمات واملؤسس�ات 
الصحية العاملية لتقوية النظم الصحية 

يف اململكة.

   فلق�د ت�م تنفي�ذ األه�داف الصحي�ة 
للمملك�ة، وف�ق اس�رتاتيجية صحي�ة 
مدروس�ة، تم التعامل معها عىل أساس 
أنها م�رشوع وطني للرعاي�ة الصحية 
املتكامل�ة والش�املة، وال�ذي يعد أحد 
أهم مرتك�زات وأركان الخطة الصحية 
االس�رتاتيجية، الت�ي اعتمدته�ا وزارة 
الصحة خال العقود األخرية من عمرها، 
حيث اشتملت عىل مجموعة من الربامج 
واملبادرات الصحية، التي من بينها عىل 
س�بيل املث�ال الرعاية الصحي�ة املبنية 
عىل الرباهني، ج�ودة الخدمات الصحية 
ومأمونية وسامة املرىض، رعاية مرىض 
األمراض املزمنة والعيادات املتخصصة، 
الرعاية الصحية النفس�ية األولية، جعل 
الجزي�رة العربي�ة خالية م�ن املاريا، 
مكافح�ة األم�راض غ�ري املعدي�ة بم�ا 
فيها الس�كري وبرنام�ج الطب املنزيل، 
ة، وبرنامج جراحة  وبرنامج إدارة األرسَّ
اليوم الواحد، وبرنامج عاقات املرىض، 
إضاف�ة إىل برنام�ج الطبي�ب الزائ�ر، 
الذي قام بس�د احتياج�ات املناطق من 

التخصصات النادرة والدقيقة.

   كم�ا تج�در اإلش�ارة إىل أن الخدمات 

الصحية يف اململكة، أصبحت اليوم محل 
تقدير وإش�ادة املتابعني واملهتمني بها، 
ليس عىل املس�توى املحيل فحس�ب، بل 
حت�ى عىل املس�توى اإلقليم�ي والدويل، 
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  وصنف�ت 
الخدم�ات الصحية للمملكة، يف مصاف 
ال�دول املتقدم�ة م�ن حي�ث املس�توى 
املتط�ور، ال�ذي وصل�ت إلي�ه أنظم�ة 
الرعاي�ة الطبي�ة وأس�اليب الخدم�ات 

الصحية املعمول بها.

  وتحقيق�اً لتطلع�ات خ�ادم الحرمني 
الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز، 
وس�مو ويل عه�ده األم�ني– حفظهم�ا 
الله– فقد س�عت وزارة الصحة جاهدة 
إىل تحديث القط�اع الصحي وتطويره، 
بالش�كل الذي يحقق رضا الله سبحانه 
وتع�اىل ث�م رض�ا املواطن الس�عودي 
الكري�م، حيث ج�اء االهتم�ام يف املقام 
ومكافح�ة  العام�ة  بالصح�ة  األول، 
األم�راض، وتحقق تبع�اً لذلك عدد من 
اإلنج�ازات الصحي�ة الطموحة يف عهد 
خادم الحرمني الرشيف�ني امللك عبدالله 
بن عبدالعزيز، التي من بينها عىل سبيل 
املثال ال الحرص مرشوع إنشاء وتجهيز 
2000 مرك�ز صح�ي للرعاية الصحية 
األولي�ة واعتم�اد مقام�ه الكري�م أكثر 
من س�بعة مليارات من الرياالت لتنفيذ 
ه�ا امل�رشوع الطموح واعتم�اد الكادر 
الصح�ي الجديد وتكثي�ف اإلنفاق عىل 
هذا القط�اع وزيادة االعتمادات املعززة 
للصح�ة م�ع تنمي�ة إس�هام القط�اع 
الصحي الخاص يف تحقيق هذا اإلنجاز، 
وإنشاء وتجهيز املستش�فيات واملراكز 
الصحي�ة املعتربة وتوس�عة وتحس�ني 
املراف�ق الصحي�ة القائم�ة، إضافة إىل 
مبادرات مقامه الكريم يف تطوير القوى 
العامل�ة الصحي�ة م�ن األطب�اء وهيئة 
التمري�ض وفت�ح العدي�د م�ن كليات 
الط�ب والتمري�ض والصيدل�ة يف كافة 
مناطق ومحافظات اململكة بصورة غري 
مس�بوقة، وغريها م�ن املب�ادرات التي 
تؤكد عىل النقلة النوعية التي تش�هدها 
الخدمات الصحي�ة يف مملكتنا الحبيبة 

مقاالت

املجلة الطبية  ١  131 



كما ونوعا والحمد لله.

الوطنية الصحية  وتأتي االس�رتاتيجية 
)2010-2020م(،  الع�رش  للس�نوات 
تح�ت ش�عار )املريض أوالً(، بش�كلها 
الح�ايل متس�قة ومتناغم�ة تمام�اً مع 
يف  الصحي�ة  الرعاي�ة  اس�رتاتيجية 
اململكة، لكونها تركز بش�كل كبري جداً 
عىل تحس�ني خدم�ات الرعاية الصحية 
املقدمة ملواطني اململكة، وتحقيق رؤية 
مس�تقبلية تتماىش مع ما يشهده قطاع 
الخدمات الصحية م�ن تطور يف العالم 
أجم�ع، والس�يما أنه�ا تأتي اس�تجابة 

ملجموعة م�ن التحديات الكب�رية، التي 
يواجهه�ا قط�اع الرعاي�ة الصحي�ة يف 
مختل�ف دول العالم، والت�ي من بينها 
عىل س�بيل املثال، النمو الكبري والتقدم 
للخدم�ة  املتلق�ي  وع�ي  مس�توى  يف 
الصحي�ة، إضاف�ة إىل ارتف�اع س�قف 
توقعات�ه، املتمثل يف تطلع�ه املتزايد إىل 
خدمات صحية يستطيع الوصول إليها 
بس�هولة ووف�ق معايري ج�ودة عالية، 
وبال�ذات يف ظ�ل نمو الوع�ي الصحي 
لدى أف�راد املجتم�ع، وازدي�اد الطلب 
عىل خدم�ات الفحص ال�دوري ورصد 
عوام�ل الخط�ورة واالكتش�اف املبكر 
لألم�راض وإىل غري ذلك من التحديات. 
ومن هذا املنطلق بادرت وزارة الصحة 
من خال الخطة االسرتاتيجية الصحية 
الحالية، إىل األخ�ذ باملناهج الحديثة يف 

تقديم خدمات الرعاي�ة الصحية، التي 
تستند إىل أن املريض هو محور اهتمام 
النظام الصحي، وليس مجرد جزء منه، 
األمر ال�ذي يعني أن منظومة الخدمات 
تلبي�ة  ح�ول  كله�ا  ترك�ز  الصحي�ة 
احتياج�ات املواط�ن الصحية يف الوقت 
املناس�ب ويف امل�كان املناس�ب، ابت�داًء 
م�ن الرعاي�ة الصحية األولي�ة، وانتهاًء 
املتخصص�ة،  العاجي�ة  بالخدم�ات 
وبطريقة مهني�ة يضمن معها املريض 
حقوق�ه كاف�ة، مث�ل حق�ه يف معرف�ة 
طبيعة حالته، وحقه يف معرفة خيارات 

اختي�ار  يف  املختلف�ة، وحق�ه  الع�اج 
الطبي�ب املعالج، وحقه كذلك يف أن تتم 
معاملته دائًما بطريقة، تضمن كرامته، 
وتلب�ي تطلعات�ه وتحقق ل�ه توقعاته 
باهتمام ت�ام وعناية كامل�ة عاوة عىل 
إنش�اء املدن الطبية العماقة يف مناطق 
اململكة الرئيس�ية .. هذه امل�دن الطبية 
املرجعية التي تساهم يف رفاهية املواطن 
السعودي وتسهيل مهمة رعايته طبيا .

وعىل املستوى الخليجي بناء مدينة طبية 
تتبع لجامع�ة الخليج العربي يف مملكة 
البحري�ن وذل�ك هدية باس�م الش�عب 
الس�عودي ألش�قائه ش�عب البحري�ن 
ولدول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 
مليار ريال،  والتي ستكون بمشيئة الله 
منارة للعلم والعلم�اء وجامعة متميزة 
ع�ىل س�واحل الخليج العرب�ي وجرا 

للتواصل بني دول مجل�س التعاون ... 
هذه املدينة التي تأتي يف ظل الخطوات 
الرائدة واإلنج�ازات املتوالية والقفزات 
النوعية يف مس�رية العمل الصحي ليس 
فق�ط ع�ىل مس�توى اململك�ة العربي�ة 
السعودية بل عىل مستوى دول مجلس 
التع�اون حيث تأتي إقام�ة هذه املدينة 
لرفع كف�اءة الخدمات الطبي�ة وتنمية 
الق�وى العامل�ة وتطويره�ا وامت�داداً 
ملسرية العمل الصحي الخليجي املشرتك 
ال�ذي حظي ب�كل الدعم وامل�ؤازرة من 
لدن مقام�ه الكريم، وإنها تُ�عد إضافة 

إيجابي�ة ومفي�دة ملس�رية دول مجلس 
التع�اون إذ أن نم�و وتحس�ني ج�ودة 
الخدم�ات الصحي�ة يف أي م�ن الدول 
األعضاء ينعكس إيجابا وبشكل مبارش 

عىل بقية املنظومة الخليجية.... 

وهن�ا أود اإلش�ادة أيضاً بدع�م مقامه 
الامحدود لجميع القرارات والتوصيات 
الص�ادرة ع�ن وزراء الصح�ة ب�دول 
مجل�س التع�اون الفت�ا النظ�ر بتبني 
وإخوان�ه  الكري�م  الس�امي  مقام�ه 
أصح�اب الجالة والس�مو ق�ادة دول 
املجل�س موض�وع أولويات املش�اريع 
الصحي�ة ل�دى دول مجل�س التعاون، 
حيث أن أولويات هذه املشاريع تتناول 
مكافحة عوام�ل االختطار ذات العاقة 
باألمراض املزمنة وإنشاء مصنع متقدم 
لتجزئة الدم ومش�تقاته وإنشاء مصنع 
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خليج�ي للقاحات واألمصال، وإنش�اء 
مصن�ع لألدوي�ة األساس�ية واملنق�ذة 
للحي�اة والحيوي�ة، وإنش�اء مصان�ع 
خليجية للمستلزمات الطبية يف مختلف 
النواح�ي، وإنش�اء قاع�دة معلوم�ات 

صحية بدول املجلس.

  كما أشيد بموافقة القادة حفظهم الله 
يف قمتهم الثانية والثاثني التي اختتمت 
الخط�ة  ع�ىل  بالري�اض  اجتماعاته�ا 
الخليجية ملكافحة األمراض غري املعدية 
وتبني وثيقة املنام�ة ملكافحة األمراض 

غري املعدية.

 إن اململك�ة العربية الس�عودية لم تعد 
فقط من الدول الخليجية ذات الس�معة 
املتميزة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، 
بل أصبح�ت نموذجاً يُحت�ذى به فيما 
يتعلق بهذه الخدم�ات واملبادرات ذات 
الصل�ة وذل�ك ع�ىل الصعي�د اإلقليمي 
والدويل.. وأود هنا ويف هذا الس�ياق أن 
أن�وه بالنهضة الش�املة التي تعيش�ها 
اململك�ة ولل�ه الحمد يف جمي�ع مناحي 
الحي�اة ويف مقدمته�ا النهضة الصحية 
بالوع�ي  التنوي�ه  أود  كم�ا  املبارك�ة. 
الصح�ي املتنام�ي الناتج ع�ن حمات 
التوعي�ة الصحي�ة وامل�ردود اإليجابي 
لذل�ك عىل املؤرشات الصحي�ة واملعايري 
الصحية التي ترصدها جميع املنظمات 
اإلقليمي�ة والدولية وحصول العديد من 
املراف�ق واملنش�آت الصحي�ة الطبية يف 

انطباعات ومرئيات
د. حممد بن أحمد الكنهل  /  رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء

با ش�ك أن الهاجس الصحي هو أكثر ما يش�غل اإلنس�ان عىل امتداد سنوات 
عم�ره وصوالً للعيش يف قوة وصحة خالية م�ن األمراض والضعف أو العجز 
وهذا هو ما يلقي باألعباء عىل وزارات الصحة التي تظل يف مواجهة متطلبات 
الن�اس وقلقه�م وش�كاويهم خاص�ة أن أعداد الب�رش يف تزايد نظ�راً لتطور 

الخدمات الصحية والقضاء عىل األوبئة واألمراض التي كانت تفتك بهم .
وحكوم�ة خ�ادم الحرم�ني الرشيفني تض�ع الخدم�ات الصحي�ة يف صدارة 
اهتماماته�ا وتتطل�ع لإلرتقاء باملس�توى الصحي عىل نحو يش�يع االطمئنان 
يف نفوس�نا وبقدر يحرض املواطن الس�عودي عىل األداء األفضل وبما يحفزه 
إلنتاجية أعىل يف ورشة التنمية التي تعيشها بادنا ولهذا يقع عىل عاتق وزارة 
الصحة عندنا عبء كبري لكس�ب رضا الناس الذي هو يف الواقع غاية ال تدرك 
لكنها مع صعوبتها ال ترتك وال ش�ك أن اإلخاص يف األداء والتطوير املس�تمر 
كفي�ل بتوس�يع قاعدة املنتفعني م�ن هذه الخدم�ات . وإن م�ن نافلة القول 
اإلش�ارة إىل اإلنجازات واملشاريع الصحية العماقة التي هيأتها حكومة خادم 
الحرمني الرشيفني يحفظ�ه الله لخدمة ورعاية أبناء هذا الوطن الكريم وكلنا 
نعلم حجم االعتمادات املالية الضخمة التي تم رصدها يف ميزانية الخري إلقامة 
املستش�فيات واملراكز الصحية يف مدن وقرى اململكة ونرش الخدمات الصحية 
يف األطراف واملدن النائية وعدم تكليفهم مش�قة الس�فر إىل املدن الرئيسية بل 

وإتاحة العاج الناجع عندهم أو قريباً منهم .
ال ريب أن وزارة الصحة ال تألوا جهداً يف س�عيها الدؤوب لتحس�ني الخدمات 
الصحي�ة بما يتناس�ب ومتطلبات املواطن الس�عودي واملقيم عىل حد س�واء، 
س�ائلني الله أن يكفل ألبناء هذا الوطن وكل املقيمني موفور الصحة والعافية 
وأن يق�ي بادن�ا وأهلها اآلفات واألمراض واألوبئة وأن يلبس�نا لباس الصحة 
والعافي�ة وأن يوف�ق العاملني يف القطاعات الطبي�ة لتحقيق تطلعات حكومة 
خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده يحفظهما الله لكي يعيش املواطن يف رغد 

من العيش والعافية .
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اململكة عىل ش�هادات االعتم�اد الدولية 
 JCI م�ن املنظم�ات واملؤسس�ات مثل

وغريها .

الصحي�ة  االس�رتاتيجيات  أن  كم�ا 
املوضوع�ة والحم�ات الصحية قصرية 
وطويل�ة األم�د تعك�س م�دى اهتمام 
القيادة الرش�يدة للدولة والقائمني عىل 
الصح�ة بهذا القطاع الحيوي الذي يعد 
أحد الركائز الرئيسية للتنمية، وأضحت 
ولله الحمد من�اراً يهتدي له البعيد قبل 
القريب والق�ايص قبل الداني ويش�ار 
إليه�ا بالبن�ان وأن هذا لم يك�ن ليأتي 
إال بفض�ل من الله س�بحانه وتعاىل ثم 
بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة 
خ�ادم الحرمني الرشيف�ني -أيده الله- 
ثم الدور الريادى ل�وزارة الصحة ولله 
الحمد نحو تذلي�ل املصاعب والعقبات 
له�ذه النهضة الصحي�ة التنموية حتى 
أثمرت وأينعت ثماره�ا وهانحن اليوم 
ن�رى نت�اج ه�ذه األعم�ال مصابي�ح 
تن�ري الطريق وترس�م املس�تقبل نحو 
اس�رتاتيجيات صحية متطورة وخطط 

وبرامج صحية مقننة ومتميزة...

وتُع�د اململك�ة ولل�ه الحمد م�ن الدول 
السباقة دائماً يف جميع القضايا املتعلقة 
بصحة اإلنسان يف املنطقة، حيث أرست 
اململكة توجه�اً جديداً كم�ا ذكرت آنفاً 
من خ�ال اس�رتاتيجية ال�وزارة وهي 
"املري�ض أوالً" انطاق�اً م�ن الكلم�ة 

التاريخي�ة لخادم الحرم�ني الرشيفني 
حفظ�ه الل�ه والتي يق�ول فيها »اليشء 
يغ�ىل عىل صح�ة املواطن« ع�اوة عىل 
تبني ال�وزارة برامج صحي�ة متطورة 
وأنظم�ة ال نس�مع عنه�ا إال يف ال�دول 

املتحرضة...

وإنن�ي كمدي�ر عام للمكت�ب التنفيذي 
ملجل�س وزراء الصح�ة ل�دول مجلس 
املتمي�زة  بالجه�ود  أفتخ�ر  التع�اون 
الصحية  للخدم�ات  الراقي  واملس�توى 
املقدم�ة يف اململك�ة العربية الس�عودية 
واإلقليم�ي  الخليج�ي  املس�توى  ع�ىل 
وال�دويل كذل�ك فق�د اس�تطاعت ولله 
الحم�د أن تقوم به�ذا اإلنجاز الصحي 
الراق�ي الس�نوي املبن�ي ع�ىل العم�ل 
املؤس�يس والتحس�ني املس�تمر للجودة 
وبناء جسور التآخي والتعاون املشرتك 
مع كاف�ة القطاعات الحكومية باململكة 
واملنظمات والجه�ات املماثلة الخليجية 
واإلقليمي�ة والدولية... فهنيئ�اً ململكتنا 
الغالي�ة بهذا اإلنج�از... هنيئ�اً لوزارة 
الصح�ة بهذه العطاءات الخ�رّية... إنه 
سجل تاريخي مرصع بالتميز والعطاء 

ولله الحمد .

آملني اس�تمرار التق�دم والزهو والنماء 
كل  يف  الس�عودية  العربي�ة  للمملك�ة 
املجاالت الس�يما الصحي�ة منها يف ظل 
الرعاي�ة الكريمة م�ن ل�دن والة أمرنا 

حفظهم الله .

134  ١  املجلة الطبية 



استراتيجية شاملة لتطوير 
النظام الصحي 

د. زياد بن أحمد ميمش  / وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

الحديث عن الخدمات الصحية يف بادنا هو حديث ذو شجون حيث أن الخدمات 
الصحية هي أحد أهم ما يشغل بال املواطن ولهذا كان لزاماً عىل املعنيني بأمور 
الصح�ة الس�عي نحو تحقي�ق كل ما من ش�أنه الرفع من مس�توى الخدمات 
الصحية للوصول بها إىل ما ينش�ده املواطن يف ظل هذه القيادة الرش�يدة التي 

تسعى دوماً إىل أمن ورخاء املواطن يف هذه الباد. 

م�ن هذا املنطلق فق�د تبنت وزارة الصح�ة تنفيذ منهجي�ة موضوعية يف كافة 
مجاالت تقديم الخدمات الصحية وقاية وعاجاً وتأهياً من خال منظومة مرافق 
متكاملة خصصت لها امليزانيات الضخمة يف س�بيل الوصول إىل الهدف املنشود 
حيث حظيت الخدمات الصحية كغريها من الخدمات الحيوية والرضورية بكل 
رعاية واهتمام من والة األمر يحفظهم الله . كما قامت الوزارة من خال لجانها 
الفنية املتخصصة بوضع إس�رتاتيجية ش�املة لتطوير النظام الصحي. 
ونظراً ألن الوزارة تس�عى إىل إيصال الخدم�ات الصحية إىل كل 
مواطن ينش�دها فقد سعت إىل فتح العديد من املستشفيات 
سواء العامة أو التخصصية وكذلك عدد من املدن الطبية 
واملراكز املتخصصة وكذلك سعت لفتح مراكز الرعاية 

الصحية األولية يف جميع مدن وقرى اململكة . 

وع�ىل مس�توى الخدم�ات الوقائية الت�ي تقدمها 
الوزارة فقد بلغت نس�بة التحصني ضد األمراض 
املس�تهدفة أكث�ر م�ن 97% لجمي�ع اللقاح�ات 
ونتيج�ة لذل�ك فق�د انخفضت مع�دالت اإلصابة 
ملعظ�م األم�راض كم�ا ت�م القض�اء ع�ىل بعض 
األمراض املس�تهدفة بالتحصني مثل شلل األطفال 
إضاف�ة إىل الجهود الوقائية املس�تمرة التي أدت إىل 
خف�ض معدالت اإلصابة بمرض البلهارس�يا واملاريا 
عاوة عىل اس�تئصال مرض املاريا م�ن بعض املناطق 

كالرشقية والشمالية ومنطقة الرياض. 

كم�ا أن الوزارة تس�عى إىل التقليل من نس�بة اإلصابة باألمراض 
املزمن�ة م�ن خال الربامج والتنس�يق والتع�اون مع الجمعي�ات الوطنية 
وكذل�ك املنظمات العاملي�ة كمنظمة الصحة العاملية وغريه�ا من املنظمات ذات 
العاقة وتقوم بعقد العديد من املؤتمرات والندوات التي تس�عى من خالها إىل 
االستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف هذا الجانب ومن هذه املؤتمرات املؤتمر 
الدويل ألنماط الحياة الصحية واألمراض غري السارية يف العام العربي والرشق 
األوس�ط والذي عق�د برعاية كريمة من خادم الحرم�ني الرشيفني خال الفرتة 

23-25/شوال/ 1433ه� بقاعة األمري سلطان بفندق الفيصلية بالرياض. 
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حول اجنازات وزارة الصحة
استمرت مسرية تطور الخدمات الصحية يف اململكة بشكل مميز خالل السنوات القليلة 
املاضية، بفضل من املوىل سبحانه وتعاىل، ثم بما يوليه والة األمر ـ حفظهم الله ـ من 

اهتمام كبري ورعاية كريمة للخدمات الصحية.

لقد انعكس الدعم السخي واالهتمام الكبري الذي يوليه خادم الحرمني الرشيفني امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ويل عهده األمني ـ يحفظهما الله ـ للخدمات الصحية ايجاباً 
عىل انجاز خطط وبرامج وزارة الصحة الرامية إىل تحسني األداء عموماً من حيث خدمة 

املريض ورفع مستوى العاملني والسيطرة والتحكم يف األمراض واالكتشاف املبكر لها.

وحققت وزارة الصحة خالل السنوات القليلة املاضية العديد من 
االنجازات ضمن خطة اسراتيجية صحية شاملة هدفها تقديم 
خدمات صحية بأعىل مستويات الجودة العاملية، وذلك بما يحقق 
تطلعات والة األمر ـ يحفظهم الله ـ ويلبي احتياجات املواطنني 
الكرام يف وطننا الغايل، انطالقاً من رؤية واضحة تتمثل يف توفري 

الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة.

الصحية يف كافة مناطق  املرافق  لنرش  الوزارة  إطار جهود  ويف 
الكرام  للمواطنني  الصحية  الرعاية  لتوفري  اململكة  ومحافظات 
وسعياً منها لخدمة املريض وكسب رضاه، وحرصها عىل تطوير 
طموح  مع  لتتناسب  الصحية  بمشاريعها  واالرتقاء  خدماتها 
خطتها االسراتيجية واملرشوع الوطني للرعاية الصحية املتكاملة 
والشاملة والذي يقوم عىل مبادئ العدالة والشمولية واملساواة يف 
توزيع الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها والحصول عليها 
تم خالل الثالث سنوات املاضية بتشغيل "47" مستشفى بسعة رسيرية قدرها "4770" 
رسيراً ويجري حالياً تنفيذ "116" مستشفى وبرج طبي بسعة"27000" رسيراً يضاف 
إليها 5 مدن طبية ستضيف "7500" رسيراً ليصبح اجمايل أرسة مستشفيات وزارة الصحة 

خالل السنوات القليلة القادمة "34500" رسيراً تضاف إىل ما هو متوفر حالياً.

إىل جانب ذلك قامت الوزارة باستالم وتشغيل "605" مراكز للرعاية الصحية األولية، كما 
يجري ترسية وبناء "708" مراكز صحية بمختلف مناطق ومحافظات اململكة ليصبح 
عدد املراكز الصحية التابعة للوزارة "2109" مركزاً صحياً نموذجياً تطبق أكثر من عرشة 

برامج طبية وتستقبل حوايل 55 مليون مراجع سنوياً.

وواكب هذا البناء والتوسع حراكاً تطويرياً شامالً تضمن تعزيز وتطوير العمل املؤسيس 
واإلداري بالوزارة ، وتطوير الجودة وسالمة املرىض، اضافة إىل تنفيذ اسراتيجية الصحة 
االلكرونية، وتدريب وتنمية الكفاءات البرشية،  واستحداث العديد من الربامج التطويرية 

والتي ركزت عىل خدمة املريض وسالمته تحت شعار" املريض أوالً".

وقد كان لتوجيهات معايل وزير الصحة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والجهد الكبري 
واملقدر من جميع مسؤويل الوزارة وعملهم بروح الفريق الواحد األثر الكبري يف تحقيق هذه 
االنجازات والتي من املؤمل استمرارها وصوالً ألعىل املعايري العاملية يف تقديم الخدمة الطبية. 

وختاًما أسأل الله العيل القدير أن يحفظ لنا قائد مسرية الخري والنماء والتطوير والبناء 
خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وأن يحفظ سمو ويل عهده األمني 
صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ وطننا الغايل من كل سوء 
ومكروه وأن يديم علينا نعمة األمن واالستقرار وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية 

إنه سبحانه وتعاىل ويل ذلك والقادر عليه.

 د.منصور بن نارص الحوايس
معايل نائب وزير الصحة للشؤون 
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