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 منــذ بدایــة برنامــج أداء الصحــة كبرنامــج ذا ھویــة مؤسســیة فــي 2017 وھــو یھــدف لتحســین األداء ورفــع اإلنتاجیــة للعملیــات التشــغیلیة ودعــم القدرات
 والمعرفــة لفــرق العمــل علــى كافــة المســتویات، مكونــاً فریقــاً یغطــي كافــة مســارات الخدمــات لیســھم فــي تحســین تلــك العملیــات ویعــزز ســھولة الوصــول
.للخدمات الصحیة

لقــد اســتطاع البرنامــج أن ینــال ثقــة القیــادات والشــركاء لیكــون مصــدراً موثوقــاً لبیانــات األداء وداعمــاً التخــاذ القــرار بنــاء علــى المعلومــات الناتجــة 
عــن تلــك البیانــات مــن خــالل مجموعــة مــن مؤشــرات األداء المترابطــة والمتكاملــة بشــكل یســاعد علــى وضــوح أكثــر ودقــة لمســتھدفات التحســین ، 
وذلــك مــن خــالل التركیــز علــى إیجــاد وتطویــر ثقافــة قیــاس األداء، اتخــاذ القــرار المبنــي علــى المعلومــات، دعــم مشــاریع التحســین المســتمر، تعزیــز 

ثقافة إدارة التغییر واالستثمار النشط في العنصر البشري.

وبنــاء علــى مــا كان ملموســاً مــن تأثیــر واضــح للبرنامــج تــم التوســع لتغطیــة كافــة الخدمــات وكافــة منشــآت وزارة الصحــة وأیضــا معظــم منشــآت 
القطاع الخاص الرائدة بالمملكة العربیة السعودیة.

ومــن ھنــا بــدأ البرنامــج باالنتقــال مــن تحســین العملیــات بشــكل مباشــر لقیــادة حزمــة مــن المشــاریع الوطنیــة التــي تســتھدف النظــام الصحــي، مســتھدفاً 
ذات التأثیر وأكثر بدعم وتعاون العدید من شركاء النجاح المحلیین والدولیین.

من نحن



من نحن 
جوائز واعتمادات

تطور برنامج أداء الصحة 
مرحلة التأسیس

 مرحلة االستقرار
مرحلة التوسع والنمو

تعزیز تكامل المنظومة الصحیة
 التأثیر وتأسیس الثقافة 

الریادة في التمكین 
منھجیة قیاس األداء

منھجیة إدارة األداء التشغیلي
مسار التحسین العام 

استقرار الخدمات األساسیة ودعم التعافي من أثار الجائحة

المبادرات والمشاریع الوطنیة
التأثیر في أبعاد الجودة

دعم التكامل من خالل المبادرات الوطنیة
لجان استراتیجیة لتعزیز تناغم وقیاس أداء النظام الصحي

تحفیز وحضور محلي ودولي
المشاركات المحلیة والدولیة 

جائزة أداء الصحة  



من نحن

ّ  

أن نصبح شریكا وطنیا موثوقا بھ ورائدا عالمیا في قیادة التمیز والكفاءة في أداء الرعایة الصحیة

أن نكون فریقاً مھنیاً متعدد التخصصات تجمع بینھم الرغبة بالنھوض بكفاءة وتمیز الرعایة الصحیة على المستوى الوطني
من خالل مراقبة أداء الصحة وتطویر البیانات المدخلة لمبادرات التحسین على مستوى المنشأة والنظام وذلك لتطویر

المخرجات الصحیة.

رسالتنا

رؤيتنا

قيمنا



 

 
 
 

 

 
   

 

 

جائزة جمعية االستشارات 
ا
دارية MCA لعام 2018 م 

إشادة في تحسين ا�داء في 
القطاع العام من جمعية 
 MCA ستشارات الدولية
ا

لعام 2018 م

إشادة كفريق الجودة لعام 
2019 م من معهد الجودة 

 CQI | IRCA المعتمد

شهادة االعتماد الدولية 
لنظام إدارة الجودة ا�يزو 

(2015/9001) عام 2021 م

 جوائز واعتمادات



تطور برنامج أداء الصحة  



2016

2015

33 3 10

مرحلة التأسيس

 

المستشفيات العامة

أقسام الطوارئالعيادات الخارجيةأقسام التنويم 



2017

2018

2019

72 +7  +44

مرحلة ا�ستقرار

+
أقسام التنويم   أقسام العمليات

أقسام المختبر رضا فريق العمل 
والمرضى

أقسام العناية المركزة أقسام ا�شعة 

أقسام الطوارئالعيادات الخارجية



2019

مرحلة التوسع والنمو

2020

تطور البرنامج لیكون من أكثر البرامج تنظیماً و بناًء، ومن أكبر برامج قیاس وإدارة األداء والتغییر، لیكون نموذجا رائداً على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي من حیث تطبیقة على مستوى وطني.

25015003000 +

151 739 10

أقسام الطوارئ

الرعاية الصحية ا�ولية

أقسام التنويم  

أقسام العمليات الرعاية المنزلية

الرعاية المديدة

أقسام المختبر

أقسام ا�شعة 

أقسام العناية المركزة 

العيادات الخارجية

جامع بياناتمسؤل تحسين أداء
مشروع تحسين



تعزيز تكامل المنظومة الصحية

2021

طبيب  لكل أسرة

عقد الشراكات اإلستراتیجیة یعتبر محوراً أساسیاً لنا ، وتوحید وتكامل الجھود یعد الركیزة األساسیة لدعم تحسین أداء متناغم للمنظومة الصحیة بالمملكة العربیة السعودیة.

151 +100 2000+مركز رعاية صحية أولية

التكامل مع االنظمة ا�لكترونية

 

��
���

قياس
انتاجية ا�طباء  ا
ختيار بحكمة

تصنيف
مقدمي الخدمة  أداء

القطاع الخاص 

K2 (PTP)

TeamSTEPPS®

مبادرات استراتيجية طموحة



التأثير وتأسيس الثقافة



ٌ

ٌ

تطوير المهارات وا
مكانيات.

إدارة التغيير والتحسين  المستمر

مراقبة أداء الخدمات الصحية 2.1.1 سهولة الوصول للخدمات
           الصحية

 2.1.2 تعزيز جودة الخدمات الصحية 
         المقدمة وفعاليتها

 2.1.3 تعزيز الوقاية من المخاطر
            الصحية

التحول في مجال الرعاية الصحية

الريادة في التمكين
أداء الصحة ھو ممكن ذا أساس متین ، متناغم مع كافة الشركاء داعم لتحقیق مستھدفات رؤیة 2030 مؤثر في استقرار النظام الصحي.

مجتمع حيوي

اقتصاد مزدهر

وطن طموح



عال قة تكاملیةمؤشر موازن عالقة تشغیلیة كاملة عالقة تشغیلیة مساندة عالقة حاكمة عالقة ممكنة
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خدمات
 ا�شعة

التأهيل
 الطبي

مراكز
 السكري

مراكز
 الكلى

الرعاية 
المنزلية

توفر اسرة
التنويم 

بنوك
 الدم

السلوك
 والنمو

خدمات 
المختبرات

العمليات
الجراحية ا�ختيارية 

1.1.2

2.1.2

3.1.2

سهولة الحصول
على خدمات 

 الطوارئ

الحصول لªستشارة
بالعيادات الخارجية 

KPI

KPI

KPI

KPI

5 
Mesures

8  
Mesures

9  
Mesures

5  
Mesures

15  
Mesures

11
Mesures

9  
Mesures

12  
Mesures

13
  Mesures

30  Mesures
PHC & GH

توفر الرعاية
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الوصول لخدمات
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 المديدة
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KPI

تجربة 937
المريض

KPI

Multi-criteria dedicision

تشــمل المؤشــرات الرئیســیة والمقاییــس الخدمــات 
بیــن  العالقــات  وتمثــل  والتخصصیــة  العامــة 
مؤشــرات األداء الركیــزة األساســیة فــي أي نظــام 
األھــداف  مــن  بــدءاً  لــألداء  إدارة  أو  قیــاس 
االســتراتیجیة وصــوالً لمنافــذ تقدیــم الخدمــات، لذلــك 
كانــت منھجیــة أداء الصحــة معتمــدة بشــكل أساســي 
علــى ھــذه العالقــات بیــن الخدمــات الصحیــة العامــة 

والتخصصیة والرعایة الصحیة األولیة.

التــي  المنھجیــة  ضمــن  األداء  مؤشــرات  تتنــوع 
مؤشــرات  بیــن  الصحــة  أداء  برنامــج  اعتمدھــا 
متقدمة (Leading) وھي المستھدفة  بعملیات التحسین و 
متأخــرة (Lagging) لقیــاس النتائــج النھائیــة للعملیــات 
التشــغیلیة لقیــاس مــدى تحقیــق األھــداف وإجــراء 
التحلیــالت الداعمــة لتحســین العملیــات الشــغیلیة، 
وھــل األداء یعكــس التقــدم فــي تحقیــق األھــداف 

االستراتیجیة.

جمیعھــا تشــمل مؤشــرات تشــغیلیة لتعزیــز اإلنتاجیــة 
لســالمة  ومؤشــرات  اكلینیكیــة  ومؤشــرات   ،
ــي  ــن ف ــة والتحس ــؤ اإلنتاجی ــان تكاف ــى لضم المرض
الوصــول للخدمــات مــع ســالمة وأمــان الخدمــة فــي 

إطار الوقت المالئم. 

منهجية قياس ا�داء



خارج نطاق التحسينات المركزة: 

منهجية إدارة ا�داءالتشغيلي 
(من خالل مشاريع التحسين)

ــى  عــدد  ــاًء عل ــأ مشــروع التحســین بن ینش
مســؤولي من العوامل منھا للمثال ال الحصر: علــى  یجــب 

قــادة  أو  األداء  تحســین 
الخدمــات  مســارات 
فریقھــم  مــع  والعمــل 
لصیاغــة میثــاق المشــروع 
، وتســجیلھ فــي المنصــة 
        KaiNexus    اإللكترونیة
موافقــة   طلــب  وتقدیــم 
وتقدیــم  المشــروع  لبــدء 

المخرجات

مشــاریع  تمــر  أن  یجــب 
مراحــل  بثــالث  التحســین 
بــدء  قبــل  الموافقــة  مــن 

األعمال :

یجب أن یجتمع فریق 
المشروع بانتظام لمراجعة 
التقدم المحرز في مھامھم 

، وضمان التسلیم في 
الوقت المحدد ، وتحدیث 
مواثیق مشاریعھم - مرة 
واحدة على األقل كل 
أسبوع إلى أسبوعین.

بمجرد االنتھاء من جمیع 
المھام ، ستكون ھناك فترة 
من ۱ إلى ۳ أشھر تركز 
على االستدامة وقیاس 

التأثیر وإجراء التعدیالت 
حسب الحاجة - ثم یتم 
تقدیم المشروع لتوثیق 

االنتھاء ومقارنة التأثیر. 

المشــاریع  تمــر  أن  یجــب 
مــن  نھائیــة  بمراجعــة 

الموافقات قبل اإلغالق:

قائد  المسار

قائد المنشأة

مسؤول التحسین 
بالتجمع أو المنطقة

ــات التشــغیلیة ذات القیمــة  ــى العملی ــة إلحــداث التحســین الســریع عل ــة  مشــاریع تحســین األداء المركــزة مقارب تعــد منھجی
المضافــة للمســتفید و التــي تنفذھــا وتقودھــا  المنشــئات بشــكل دوري، مــن أجــل معالجــة وتحفیــز األداء و / أو تعظیــم إمكانــات 

الخدمات عبر جمیع أبعاد جودة الرعایة الصحیة.

وتمثــل مشــاریع التحســین المركــزة  عنصــراً حاســما فــي الجھــود الوطنیــة لتحســین وتســھیل الوصــول للخدمــات ، كمــا أن جمیــع 
مرافق وزارة الصحة وموظفیھا مكلفون بالمساھمة في إیجاد فرص التحسین والخروج بھذه المشاریع ودعمھا.

التوقيتالعدالةالكفاءة
التركيز

السالمةالفعالية على المريض

المشاریع ذات المخاطر المحتملة العالیة على سالمة المرضى أو الموظفین
المشــاریع التــي تتطلــب االســتثمار فــي موظفیــن إضافییــن و/أو معــدات عالیــة القیمــة 

و/أو أنظمة تكنولوجیا المعلومات
المشاریع التي تتطلب موارد كبیرة أو وقتا طویال لتسلیمھا (أكثر من ٦ أشھر)

یتــم تتبــع مشــاریع التحســین المركــزة ومشــاركة تقاریــر األداء 
عنھــا علــى المســتوى الوطنــي ، كمــا أنھــا تخضــع للتدقیــق مــن 

قبل الفرق المختصة في البرنامج. 

ــي  ــالت ف ــى التدخ ــوالً إل ــب وص ــھ والتدری ــم بالتوجی ــر الدع یتوف
المواقع من عدة شركاء إذا لزم األمر وعند الحاجة.

مــن المتوقــع أن تســتخدم جمیــع المنشــئات التــي تــم إدخالھــا 
فــي برنامــج أداء الصحــة نظــام KaiNexus لتوثیــق ومتابعــة  

مشاریع التحسین بھا.

دورة حياة مشروع التحسين 

قائد  المسار

قائد المنشأة

مسؤول التحسین 
بالتجمع أو المنطقة

 

    انخفاض كبیر في األداء
   انخفاض متزاید في منحنیات األداء 

    مؤشرات األداء الرئیسیة دون معاییر
    المبادرات الوطنیة

   مؤشرات األداء الرئیسیة غیر المستقرة
    تذاكر المركز الوطني للقیادة والتحكم

    شكاوى المرضى
   اقتراحات الموظفین

 / البیانــات  تحلیــل    
وإشــراك  العملیــات 
المصلحــة  أصحــاب 
لفھــم األســباب الجذریــة 
ت  ءا إلجــرا را ختیا وا
األكثــر  التصحییحیــة  

تأثیراً.



 مسار التحسن العام
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تحسن نسبة خدمة المرضى بقسم الطوارئ خالل اربع ساعات تحسن منذ بدایة 
البرنامج بمعدل نمو تراكمي ٪20.6. 

تحسن نسبة وقت انتظار المرضى للحصول على موعد بالعیادات الخارجیة  منذ بدایة 
البرنامج بمعدل انخفاض تراكمي 25.6٪-. 

نســبة  المرضى المتلقين للرعاية خالل 4 ســاعات بأقســام الطوارئ مــدة انتظــار المرضى با�يام للحصول على موعد بالعيادات الخارجية 



 مسار التحسن العام
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تحسن نسبة انتظار المرضى إلجراء العملیات الجراحیة االختیاریة المجدولة في 
النظام  بمعدل تحسن تراكمي  -17%  منذ بدایة قیاس أداء المؤشر. 

تحسن مدة بقاء المرضى بأقسام العنایة المركزة  بمعدل تحسن تراكمي  - 4%  تراكمي 
منذ بدایة قیاس أداء المؤشر ، كأحد مؤشرات تحسن الخدمة وتعافي المرضى. 

 مــدة انتظــار العمليات ا�ختيارية المجدولة با�يام مدة بقاء المرضى بأقســام العناية المركزة با�يام



ــات والمؤشــرات  ــاع  نســبة تحســن تدفــق البیان ارتف
المقبولــة  للمســتویات  وصلــت  التــي  الرئیســیة 

والمتمیزة  بشكل تدریجي منذ بدایة البرنامج.  
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المبادرات والمشاريع الوطنية



مجــاالت تأثيــر أبعاد جودة الرعاية الصحية على المبادرات الوطنية

الفعاليةفي الوقت المناسبالتركيز على المريضالتـأثيرالسالمة

قياس انتاجية ا�طباء

Choosing Wisely

TeamSTEPPS®

أداء القطاع الخاص

نظام تصنيف مقدمي الرعاية

طبيب لكل أسرة

K2 (PTP)

العدالة
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دعــم التكامــل والتوازن من خالل  المبادرات الوطنية

نظام تصنيفأداء القطاع الخاص®Choosing WiselyTeamSTEPPSقياس انتاجية ا�طباء
K2 (PTP)طبيب لكل أسرةمقدمي الرعاية 
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مــن  مجموعــة  علــى  یعتمــد 
ــة ألداء  ــة والكمی المؤشــرات النوعی
و إنتاجیــة األطبــاء الســریریة وغیــر 
أنحــاء  جمیــع  فــي  الســریریة 

المملكة.

تحســین جــودة وســالمة الرعایــة 
المقدمــة للمرضــى مــن خــالل الحــد 
مــن اإلجــراءات التــي ال تمثــل قیمــة 
للمرضــى  مــن خــالل اتبــاع  أفضــل 

الممارسات.

ــة  ــذ منھجی ــي لتنفی ــروع تجریب مش
ســالمة المرضــى التــي تركــز علــى 
تعزیــز تعــاون الفریــق والتواصــل 
بیــن  المتخصصیــن فــي الرعایــة 

الصحیة.

العــام  القطاعیــن  بیــن  المشــاركة 
والخــاص لتطویــر مقاییــس األداء 
وتوفیــر  الخاصــة  للمستشــفیات 
الخبــرات الالزمــة لتحســین آلیــات 

تقدیم الخدمات. 

لتصنیــف  موحــد  نظــام  إیجــاد 
مقدمــي  لجمیــع  المستشــفیات 
المملكــة  فــي  الصحیــة  الخدمــات 
العربیــة الســعودیة باإلضافــة إلــى 

إدارة و حوكمة التصنیف.

تقدیــم  طریقــة  تصمیــم  إعــادة 
خدمات الرعایــة الصحیة األولیة من 
فــي  طبیــة  فــرق  تشــكیل  خــالل 
مراكــز الرعایــة الصحیــة األولیــة 
بحیــث یكــون كل فریــق مســؤوال 
عــن الرعایــة الصحیــة لمجموعــة 

محددة من األفراد واألسر.

تحســین خدمــات مــا قبــل الــوالدة 
وتقلیل وفیات حدیثي الوالدة.

  برنامــج أداء الصحــة  ، الوكالــة
 المســاعدة للمستشــفیات و الوكالــة
المساعدة للرعایة الصحیة األولیة

، وكالة الموارد البشریة. 

المركز السعودي لسالمة 
المرضى ، برنامج أداء الصحة  ، 

الوكالة  المساعدة للمستشفیات و 
الوكالة المساعدة للرعایة الصحیة 

األولیة خدمات المختبرات 
واألشعة والصیدلة ،  وحدة التأثیر 

السلوكي . 

   برنامج أداء الصحة

وكالة الوزارة للتخطیط والتحول ، 
وكالة الوزارة للخدمات العالجیة ، 
برنامج الضمان الصحي ، شركة 
الصحة القابضة، المركز السعودي 

العتماد المنشآت الصحیة 
(سباھي)، برنامج أداء الصحة. 

ــة  ــة  ، الصح ــج أداء الصح برنام
الســعودي  المركــز   ، القابضــة 
 ، الصحیــة  المنشــآت  العتمــاد 
 ، الصحــي  الضمــان  مجلــس 
للتأمیــن  الوطنــي  المركــز 

الصحي.

للرعایــة  المســاعدة  الوكالــة 
الصحیــة األولیــة ، برنامــج أداء 

الصحة. 

برنامــج أداء الصحــة  ، الوكالــة  
المساعدة للمستشفیات. 



أمانة لجان اســتراتيجية لدعم تناغم و قياس أداء النظام الصحي

مشروع حوكمة أداء
النظام الصحي 

أمشروع تصنیف المنشئات
الصحیة 

أداء  لتقییــم  موحــد  إطــار  إنشــاء 
منظومــة الرعایــة الصحیة الســعودیة ، 
ــة  ــك لضمــان تحقیــق أھــداف رؤی و ذل
الصحیــة  االحتیاجــات  و  المملكــة 
زیــادة  و  تحســین  عبــر  الســكانیة، 
الرعایــة  خدمــات  إلــى  الوصــول 
الصحیــة لتعزیــز تجربــة المســتفید و 
للمواطنیــن  الحیــاة  جــودة  رفــع 
العربیــة  المملكــة  فــي  والمقیمیــن 
الســعودیة مــع الحفــاظ علــى أعلــى 

مستویات كفاءة اإلنفاق.

مقدمــي  تصنیــف  برنامــج  إطــالق 
الرعایــة الصحیــة بنســختھ المحدثــة 
االســتراتیجیة  القــرارات  واتخــاذ 
المســتقبلیة  بالحوكمــة  المتعلقــة 
للبرنامــج مــع التركیــز علــى وزارة 
الصحــة ومــا یتعلــق بالتأمیــن الصحي، 
بالقطــاع  الصحیــة  والمؤسســات 

الخاص.

دعم و تعزیز مستوى أداء المنظومة الصحیة من خالل المقارنات المعیاریة الدولیة.

ضمان آلیة التنفیذ الفاعل لإلطار في جمیع القطاعات الصحیة المعنیة و على جمیع المستویات.

ضمان وجود مواءمة مستمرة ألداء المنظومة الصحیة مع األولویات و البرامج الصحیة الوطنیة واألنظمة الصحیة.

ضمان وجود حوكمة فاعلة لتقییم أداء منظومة الرعایة الصحیة السعودیة.

اإلطالع على األطر الحدیثة (العالمیة / المحلیة) ومراجعتھا والتعدیل علیھا بما یتناسب مع السیاق المحلي بما فیھا المؤشرات الھامة والداعمة إلطار األداء.

إنشاء إطار موحد لقیاس و تقییم أداء منظومة الرعایة الصحیة السعودیة والعمل على تطویره و تعزیزه بالمؤشرات الداعمة والمالئمة.

توحید أدلة العمل و اآللیات المتعلقة باألداء.

رسم التوجھ االستراتیجي لنظام تصنیف المنشآت الصحیة مع مراعاة معاییر وإجراءات التصنیف وطریقة التطبیق للمؤسسات الصحیة.

تحقیق المواءمة والتنسیق والتكامل بین أنظمة تصنیف المنشآت الصحیة واألنظمة ذات الصلة وبرنامج تصنیف مقدمي الرعایة الصحیة.

المراجعة الدوریة لألداء ورصد التحدیات ووضع التوصیات للتحسین والتطویر.

بقرار معالي وزیر الصحة رقم
۷٥٥۹۳٤/۱٤٤۳

بقرار معالي وزیر الصحة رقم
۹۱٤۷٤۲/۱٤٤۳



تحفيز وحضور
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معرض الصحة العربية ، دبي 
، ا
مارات العربية المتحدة . 

Hospitalar



تھــدف جائــزة أداء الصحــة التــي انطلقــت في عام 2018 م إلى خلق بیئة صحیة مترابطة وملھمة وملیئة بالمنافســات 

مــن أجــل رفــع جــودة الخدمــات الصحیــة وتســھیل الوصــول لھــا، إلــى جانــب إبــراز جھــود المملكــة الدائمــة فــي 

دعــم وتطویــر المنظومــة الصحیــة لتكــون فــي مصــاف النظــم الصحیــة المتقدمــة فــي العالــم، كمــا تھــدف إلى 

االحتفــاء وإلقــاء الضــوء علــى قصــص النجــاح الوطنیــة واإلقلیمیــة والدولیــة، وكذلــك المبــادرات التــي 

تتم خالل فترة انعقادھا.

لقــد حظیــت الجائــزة طــوال نســخھا الســابقة باھتمــام كبیــر مــن كافــة األفــراد والقطاعــات المھتمــة 

ــن المشــاركات  ــر م ــا، واســتطاعت جــذب عــدد كبی ــة وخارجھ ــي المملك ــة ف ــة الصحی بالرعای

وقصــص النجــاح التــي ســاھمت وتســاھم فــي تطویــر األنظمــة الصحیــة وجــودة تقدیــم الخدمات 

فیھا.

تســعى جائــزة أداء الصحــة إلثــراء معرفــة الممارســین الصحییــن والمھتمیــن مــن خــالل الدراســات 

ــة فــي  ــھ األنظمــة الصحی ــت إلی ــى أحــدث مــا وصل ــة، وتســلیط الضــوء عل وأفضــل الممارســات الدولی

مجاالت الطب االتصالي واألبحاث والرعایة المتكاملة إلى جانب عدد من الحقول المعرفیة في المجال.

تفخر الجائزة بلجنة تحكیمھا المكونة من عدد من الخبراء الوطنیین والدولیین من ذوي الكفاءة واالختصاص في

 مجاالت مختلفة.
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