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المقدمـــة
4

تعرف الحوكمة على أنها مجموعة من الهياكل والعمليات الالزمة لتوجيه وضبط المؤسسات وتحديد وتوزيع المسؤوليات والواجبات بينها .كما
أنها مجموعة من القوانين والقواعد واإلجراءات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء من خالل اختيار األساليب الفعالة من أجل إدارة
المنظمات وتحقيق أهدافها.
تهدف الحوكمة في وزارة الصحة إلى تمكين العمل على تحقيق أهداف رؤية  2030من خالل التعاون مع برامج ومشاريع التحول بالوزارة للوصول إلى
رعاية صحية عالية الجودة وتحسين الكفاءة التشغيلية في مؤسسات الرعاية الصحية.
إن التحول في وزارة الصحة يهدف إلى تحويل دور الوزارة والمديريات التابعة لها لتكون هي المنظم والمراقب على خدمات الرعاية الصحية ،وانتقال
تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى شركة الصحة القابضة من خالل تشكيل تجمعات صحية تعنى بإيصال هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين،
وانتقال أدوار ومهام التمويل إلى مركز التأمين الصحي الوطني كجهة مموله لمقدمي الرعاية الصحية ،للوصول إلى ضمان الحصول على
الخدمة والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة ،وضمان االستدامة المالية للقطاع.
ويقوم مكتب تحقيق الرؤية وبشكل مستمر ودائم على تحديد أدوار الجهات ومسؤولياتها ،والعمل على حوكمتها بشكل دوري ليتواءم مع
التقدم في مراحل التحول .وحيث أن التحول في المناطق من الركائز األساسية لنجاح التحول ،فقد عمل مكتب تحقيق الرؤية على بناء حوكمة
متينه بين المديرية والتجمع الصحي ،من خالل إصدار مجموعة من األدلة واالتفاقيات التي تتناسب مع المراحل الزمنية المختلفة للتحول.

5

إن هذا الدليل يهدف إلى تعريف التقاطعات والعالقة بين مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية ،بحيث يكون دليل مرجعي ألصحاب المصلحة
المعنيين لتوضيح العالقة بين هذه الكيانات اثناء وبعد التحول ،وذلك بتقسيم عملية التحول إلى ثالث مراحل زمنية موزعة على ثالث فصول:
الفصل األول (المرحلة الزمنية األولى) :تبدأ هذه المرحلة من بداية عملية التحول بالمنطقة والتي يمثلها القرار الوزاري بتشكيل المجلس االستشاري
للتجمع ،وتنتهي بإطالق المديرية والتجمع الصحي والتي يمثلها القرار الوزاري بتفعيل النموذج التشغيلي  2.0للمديرية والقرار الوزاري باعتماد
عبور التجمع للبوابة األولى.
الفصل الثاني (المرحلة الزمنية الثانية):تبدأ هذه المرحلة من إطالق المديرية والتجمع الصحي والتي يمثلها القرار الوزاري بتفعيل النموذج التشغيلي
 2.0للمديرية والقرار الوزاري باعتماد عبور التجمع للبوابة األولى ،وتنتهي بانتقال التجمع الصحي إلى مظلة شركة الصحة القابضة والتي يمثلها
القرار الوزاري باعتماد عبور التجمع للبوابة الثانية.
الفصل الثالث (المرحلة الزمنية الثالثة) :تبدأ هذه المرحلة بإنتقال التجمع الصحي إلى مظلة شركة الصحة القابضة والتي يمثلها القرار الوزاري
باعتماد عبور التجمع للبوابة الثانية وتنتهي بإنتقال جميع التجمعات إلى مظلة الصحة القابضة.
وفي كل فصل تم جمع المهام المشتركة بين المديرية والتجمع الصحي ووضعها في مصفوفة مسؤوليات ،وتم اختيار أهم المهام التي كان بها
سوء في الفهم مما أدى إلى تحديات عند التطبيق وصعوبة في التنفيذ ،ووضعها في سيناريوهات لتوضيح األدوار والمهام لكل جهة لتيسير تنفيذها.
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الفصل األول
العالقة بين مشروعي التحول
(تحول المديريات  2.0وإنشاء التجمع الصحي)

7

هذا الفصل يعرف العالقة بين مشروعي التحول (تحول المديريات  2.0وإنشاء التجمعات الصحية)
خالل الرحلة المعتمدة لنقل صالحيات ومسؤوليات مهام تقديم الخدمه من المديرية إلى
التجمع الصحي ،حيث ال زالت مديرية الشؤون الصحية في هذه المرحلة هي المسؤولة عن
تقديم خدمات الرعاية الصحية في المرافق التابعة لها ،وذلك من خالل القيام بعدد من المهام
المشتركة والتي تم وضعها في مصفوفة مسؤوليات ،وإضافة بعض السيناريوهات لتوضيح
مخطط سير البيانات ألهم التحديات في هذه المرحلة.

المصادر التي تم االعتماد عليها في هذا الفصل:
• الدليل االسترشادي لمديريات الشؤون الصحية 2.0
• Stand-Up Cluster Manual
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األدوار والمسؤوليات األساسية للمديرية والتجمع
الصحي في المرحلة األولى:

المستوى األول

المستوى الثاني

تعيين المجلس االستشاري للتجمع
الصحي

وضع الخطط االستراتيجية للتجمع
الصحي

تعيين فرق العمل

تقييم الوضع الراهن

تعيين الفريق التنفيذي

تعيين فرق العمل للمديرية

المستوى األول
وضع الخطط االستراتيجية للتجمع
الصحي

تعيين فرق العمل للتجمع الصحي
تقييم الوضع الراهن لكل إدارة على حده
لمديرية الشؤون الصحية
تقييم الوضع الراهن لمنشآت التجمع
تعيين الفريق التنفيذي للمديرية
تعيين الفريق التنفيذي للتجمع

وضع خطة االنتقال والتي تشمل المهام
والعقود والموظفين والمستندات
والعهد

المستوى الثاني
وضع الخطط االستراتيجية للتجمع
الصحي
مشاركة الخطط االستراتيجية للتجمع
مع المديرية
وضع خطة االنتقال
)محاضر التسليم واالستالم(
تنفيذ خطة االنتقال

وضع االتفاقية الثنائية

إعداد واعتماد االتفاقية الثنائية

تقييم الجاهزية

اعتماد قائمة جاهزية المديرية تقييم
التجمع

إصدار القرار الوزاري

تفعيل النموذج التشغيلي  2.0للمديرية
عبور البوابة األولى للتجمع

9

مصفوفة
المسؤوليات
10

مصفوفة المسؤوليات في رحلة التحول
المستوى االول

المستوى الثاني

تعيين المجلس االستشاري للتجمع الصحي

تعيين المجلس االستشاري للتجمع الصحي

تعيين فرق العمل

تعيين فرق العمل للمديرية
تعيين فرق العمل للتجمع الصحي
تقييم الوضع الراهن لكل إدارة على حدى لمديرية
الشؤون الصحية

تقييم الوضع الراهن

تقييم الوضع الراهن لمنشآت التجمع
تعيين الفريق التنفيذي للمديرية

تعيين الفريق التنفيذي

Informed

R

R

A

R

I

C
I

A

I

C

I

I

وضع الخطط االستراتيجية للتجمع الصحي

C

R

A

C

C

C

مشاركة الخطط االستراتيجية للتجمع مع المديرية
(سيناريو رقم )1

I

R

I

I

A

R

A

R

C

C

C

R

A

R

C

C

C

C

C

تقييم التجمع

R

C

I

C

R

اعتماد قائمة الجاهزية

Consulted

A

I

A

وضع االتفاقية الثنائية

C

C

R

A

C

I

إعداد واعتماد االتفاقية الثنائية (سيناريو رقم )3

I

R

A

R

I

وضع خطة االنتقال والتي تشمل المهام والعقود
والموظفين والمستندات والعهد

إصدار القرار الوزاري

I

C

A

C

وضع خطة االنتقال (محاضر التسليم واالستالم)
تنفيذ خطة انتقال المهام
(سيناريو رقم  2آللية انتقال الموظفين)

تقيم الجاهزية

I

C

I

I

تعيين الفريق التنفيذي للتجمع الصحي

وضع الخطط االستراتيجية للتجمع الصحي

Responsible

RHDs

Clusters

VRO

MOH

HHC

R

R

R

A

R

I

R

A

I

تفعيل النموذج التشغيلي  2.0للمديرية

I

عبور البوابة األولى للتجمع

I

Accountable

R
I
I

R

I
C

A

I
I

R

C

A

A

A
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السيناريوهات
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آلية مشاركة الخطط االستراتيجية واالتفاقيات
سيناريو رقم 1

13

آلية انتقال الموظفين
سيناريو رقم 2

14

آلية إعداد االتفاقية الثنائية
سيناريو رقم 3
االتفاقية الثنائية

محاضر االستالم

15

الفصل الثاني
تفعيل النموذج التشغيلي  2.0واطالق التجمع الصحي

16

هذا الفصل يعرف العالقة بين مديريات الشؤون الصحية  2.0والتجمعات الصحية بعد انتقال
صالحيات ومسؤوليات مهام تقديم الخدمة للتجمع الصحي وتطبيق النموذج التشغيلي 2.0
في مديريات الشؤون الصحية ،وفي هذه المرحلة لم يتم االنفصال الكامل في الميزانيات
ولم تكتمل متطلبات اليوم األول للجهتين وقد تم في هذه الفصل توزيع االدوار بشكل واضح
من خالل مصفوفة المسؤوليات ،وإضافة بعض السيناريوهات لتوضيح مخطط سير البيانات
ألهم التحديات في هذه المرحلة.

المصادر التي تم االعتماد عليها في هذا الفصل:
• االتفاقيات الثنائية
• الدليل االسترشادي لمديريات الشؤون الصحية 2.0
• HHC Governance Manual
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األدوار والمسؤوليات األساسية للمديرية في
المرحلة الثانية:
مستوى المسؤولية م – 1م2
المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى األول

ضمان استمرارية العمل بكافة اإلجراءات والعمليات التي تحقق عدم
انقطاع أي من الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في
مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وأمن المعلومات الواقعة تحت نطاق
مكونات المديرية

آلية التواصل ما بين مديرية الشؤون
الصحية والتجمع الصحي

المستوى الثاني
إعداد خطة التواصل
تنفيذ وتفعيل خطة التواصل

تزويد التجمع الصحي بآليات طلب الخدمات
تمكين األطراف وضمان
استمرارية تقديم
الخدمات

التنسيق مع الوزارة أو أي جهات معنية في مشاريع البنية التحتية لتقنية
المعلومات واالتصاالت والتي يقع تنفيذها في نطاق مكونات المديرية
تسليم كافة البيانات الموجودة عن األصول الثابتة ورخص األجهزة

االستعانة واالستفادة من الخبرات ما بين
المديرية والتجمع

طلب االستفادة من الخبرات الموجودة
لدى التجمع ،مثال (قضايا لجان االلتزام)

إدارة طب الحشود

تغطية المناسبات

والمستخدمين لألنظمة والبرامج في تقنية المعلومات واالتصاالت
لمنشآت التجمع
تشكيل وحدة الدعم

إدارة الرواتب

إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع الخاصة
بمسيرات الرواتب والبدالت

تدريب موظفين التجمع الصحي لتنفيذ المهام المنتقلة اليهم عند االحتياج
إدارة االزمات والكوارث
الصحية في المنطقة

وضع خطط التأهب للطوارئ في المنطقة
تنفيذ خطط الطوارئ وإدارة األزمات الصحية في المنطقة
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األدوار والمسؤوليات األساسية للمديرية في
المرحلة الثانية:
مستوى المسؤولية م – 1م3
المستوى األول

المستوى الثاني
ممارسة الرقابة الميدانية وعمليات التدقيق في
المرافق لتقييم االمتثال

المستوى الثالث
تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق في المرافق وغيرها
تحديد حاالت المخالفات
اتخاذ االجراءات الالزمة بناءا على توجيه الوزارة

األدوار الرقابية

مراجعة وتحليل التقارير الدورية لمؤشرات االداء

متابعة الخطط التصحيحية
رفع التقارير الدورية لمؤشرات األداء ديوان الوزارة

تنفيذ خطة انتقال العقود

صرف المستخلصات لمنشآت التجمع الصحي
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األدوار والمسؤوليات األساسية للتجمع الصحي
في المرحلة الثانية:
مستوى المسؤولية م – 1م2
المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى األول

ضمان استمرارية العمل بكافة اإلجراءات
والعمليات التي تحقق عدم انقطاع أي
من الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو
غير مباشر في مجال تقنية المعلومات
واالتصاالت وأمن المعلومات الواقعة تحت
نطاق مكونات التجمع الصحي

إعداد المنافسات لمنشآت التجمع الصحي
تنفيذ خطة انتقال
العقود

طرح المنافسات لمنشآت التجمع الصحي
ترسية المنافسات لمنشآت التجمع الصحي

رفع المستخلصات لمنشآت التجمع الصحي
إدارة الرواتب

إعداد مسيرات الرواتب والبدالت الخاصة بالموظفين التابعين للتجمع

أدوار تقديم الخدمة

تقديم الخدمة لكالً من الخدمات العالجية والخدمات العالجية المساعدة
والصحة العامة

المعلومات اإلحصائية
مع رفع التقارير الدورية

تحديث المعلومات اإلحصائية مع رفع التقارير الدورية لمؤشرات االداء

المستوى الثاني

تمكين األطراف وضمان استمرارية
تقديم الخدمات

التنسيق مع الوزارة أو أي جهات معنية
في مشاريع البنية التحتية لتقنية
المعلومات واالتصاالت والتي يقع
تنفيذها في نطاق مكونات التجمع
الصحي
طلب االستفادة من الخبرات الموجودة
لدى مديرية الشؤون الصحية ،مثال
(القضايا القانونية)
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مصفوفة
المسؤوليات
21

مصفوفة تحديد المسؤوليات لمديريات الشؤون الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م2

المستوى الثاني

المستوى األول

ضمان استمرارية العمل بكافة اإلجراءات والعمليات التي
تحقق عدم انقطاع أي من الخدمات المقدمة بشكل
مباشر أو غير مباشر في مجال تقنية المعلومات
واالتصاالت وأمن المعلومات الواقعة تحت نطاق مكونات
المديرية

R

A

تزويد التجمع الصحي بآليات طلب الخدمات

R

A

R

A

R

A

التنسيق مع الوزارة أو أي جهات معنية في مشاريع
البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت والتي يقع
تنفيذها في نطاق مكونات المديرية

تمكين األطراف وضمان استمرارية تقديم
الخدمات

RHDs

تسليم كافة البيانات الموجودة عن األصول الثابتة
ورخص األجهزة والمستخدمين لألنظمة والبرامج في

Clusters

VRO

MOH

HHC

R

R

I

I
R

I

R

I

تقنية المعلومات واالتصاالت لمنشآت التجمع

إدارة االزمات والكوارث الصحية في المنطقة
( سيناريو رقم )1
Informed

I

Responsible

R

Consulted

C

تشكيل وحدة الدعم

R

A

R

تدريب موظفين التجمع الصحي لتنفيذ المهام المنتقلة
إليهم عند االحتياج

R

A

R

I

وضع خطط التأهب للطوارئ في المنطقة

R

A

R

C

C

تنفيذ خطط الطوارئ وإدارة األزمات الصحية في المنطقة

R

A

R

C

C

Accountable

C

I

I

A
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مصفوفة تحديد المسؤوليات لمديريات الشؤون الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م2

Clusters

VRO

MOH

HHC

RHDs
A

R

C

C

C

R

I

C

I

R

I

C

I

المستوى األول

المستوى الثاني

آلية التواصل ما بين مديرية الشؤون الصحية
والتجمع الصحي

إعداد خطة التواصل

R

تنفيذ وتفعيل خطة التواصل ( سيناريو رقم )2

R

A

R

A

االستعانة واالستفادة من الخبرات ما بين المديرية
والتجمع

تغطية المناسبات

إدارة طب الحشود

إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع الخاصة بمسيرات الرواتب
والبدالت

Informed

Responsible

A

(سيناريو رقم )5

إدارة الرواتب

I

طلب االستفادة من الخبرات الموجودة لدى التجمع،
مثال (قضايا لجان االلتزام – الفحصوات الطبية )
(سيناريو رقم ) 4 – 3

R

Consulted

C

Accountable

R

A

R

C

R

C

I

A
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مصفوفة تحديد المسؤوليات لمديريات الشؤون الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م3
المستوى األول

المستوى الثاني

األدوار الرقابية
مراجعة وتحليل التقارير الدورية
لمؤشرات األداء

تنفيذ خطة انتقال العقود
Informed

I

Responsible

R

Consulted

تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق في المرافق
وغيرها

R

A

I

C

C

تحديد حاالت المخالفات

R

A

I

C

I

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بنا ًء على توجيه الوزارة

R

A

I

C

I

متابعة الخطط التصحيحية ( سيناريو رقم )6

R

A

R

C

I

رفع التقارير الدورية لمؤشرات األداء ديوان
الوزارة

R

A

R

المستوى الثالث

ممارسة الرقابة الميدانية وعمليات
التدقيق في المرافق لتقييم االمتثال

C

MOH

HHC

صرف المستخلصات لمنشآت التجمع الصحي
Accountable

RHDs

C

Clusters

R

A

VRO

I

C

I

C

I

A
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مصفوفة تحديد المسؤوليات للتجمعات الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م2

VRO

MOH

HHC

إعداد المنافسات لمنشآت التجمع الصحي

C

R

A

I

C

I

طرح المنافسات لمنشآت التجمع الصحي

C

R

A

I

C

I

ترسية المنافسات لمنشآت التجمع الصحي

C

R

A

I

C

I

رفع المستخلصات لمنشآت التجمع الصحي

C

R

A

I

C

I

إدارة الرواتب

إعداد مسيرات الرواتب والبدالت الخاصة بالموظفين
التابعين للتجمع

C

R

A

I

C

I

أدوار تقديم الخدمة

تقديم الخدمة لكالً من الخدمات العالجية والخدمات العالجية
المساعدة والصحة العامة (سيناريو رقم )7

C

R

A

I

C

I

المعلومات االحصائية مع رفع التقارير الدورية

تحديث المعلومات االحصائية مع رفع التقارير الدورية
لمؤشرات األداء (سيناريو رقم )9 - 8

C

R

A

C

I

المستوى الثاني

المستوى األول

تنفيذ خطة انتقال العقود

Informed

I

Responsible

R

Consulted

C

Accountable

RHDs

Clusters

A
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مصفوفة تحديد المسؤوليات للتجمعات الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م2
المستوى األول

تمكين األطراف
وضمان استمرارية
تقديم الخدمات

Informed

I

RHDs

المستوى الثاني
ضمان استمرارية العمل بكافة اإلجراءات والعمليات التي تحقق عدم انقطاع أي من
الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال تقنية المعلومات
واالتصاالت وأمن المعلومات الواقعة تحت نطاق مكونات التجمع الصحي

R

Clusters
R

A

التنسيق مع الوزارة أو أي جهات معنية في مشاريع البنية التحتية لتقنية المعلومات
واالتصاالت والتي يقع تنفيذها في نطاق مكونات التجمع الصحي

C

R

A

طلب االستفادة من الخبرات الموجودة لدى مديرية الشؤون الصحية ،مثال (القضايا
القانونية)

R

R

A

Responsible

R

Consulted

C

Accountable

VRO

MOH

HHC

I

R

C

I

R

C

C

I

A
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السيناريوهات

27

آلية إدارة األزمات والكوارث الصحية
سيناريو رقم 1

28

آلية التصعيد
سيناريو رقم 2

29

دراسة قضايا لجان االلتزام
سيناريو رقم 3

30

الطلبات الحكومية إلجراء الفحوصات الطبية
سيناريو رقم 4

31

آلية تغطية الفعاليات والمناسبات
سيناريو رقم 5

32

آلية رفع مؤشرات المديرية RHD 2.0
سيناريو رقم 6

33

آلية تنفيذ البرامج الصحية (مثال :برنامج الصحة المدرسية)
سيناريو رقم 7

34

رفع البيانات اإلحصائية والتحقق من جودة البيانات
سيناريو رقم 8

35

التحديث على حالة المشاريع الهندسية
سيناريو رقم 9

36

الفصل الثالث
اليوم األول

37

هذا الفصل يعرف العالقة بين مديريات الشؤون الصحية  2.0والتجمعات الصحية بعد إطالق اليوم
األول والذي يتم به انتقال التجمع الصحي تحت مظلة الصحة القابضة وخروجه من مظلة الوزارة،
ويشمل هذا الفصل تحديد المسؤوليات واألدوار للجهات المختلفة في اليوم األول من خالل
مصفوفة المسؤوليات من كل جهة ،وإضافة بعض السيناريوهات لتوضيح مخطط سير البيانات
ألهم التحديات المتوقعة لهذه المرحلة.

المصادر التي تم االعتماد عليها في هذا الفصل:
• دليل اليوم األول

38

األدوار والمسؤوليات األساسية للمديرية
في مرحلة اليوم األول
المستوى األول

المستوى الثاني
تقييم االمتثال وفق مؤشرات قياس األداء الموحدة
للتجمعات (الجودة والسالمة والصحة العامة)

إنفاذ االمتثال للوائح بين
مزودي خدمات الرعاية
الصحية في المناطق

ممارسة الرقابة الميدانية وعمليات التدقيق في المرافق
لتقييم االمتثال للوائح الوطنية (من حيث الجودة والسالمة)

المستوى الثالث
تحليل مؤشرات األداء الرئيسية للتجمعات لتقييم امتثال التجمع للوائح
الجودة والسالمة والصحة العامة
رفع تقارير مؤشرات األداء الرئيسية إلى وزارة الصحة وإدراج الحاالت البارزة
التي تستدعي االهتمام ضمن خطة االمتثال المركزية
تنفيذ أنشطة االمتثال وفق خطة االمتثال المركزية (عمليات الرقابة
والتدقيق في المرافق وغيرها)
تحديد حاالت مخالفة اللوائح التنظيمية
تحديد إجراءات اإلنفاذ الضرورية وتطبيقها
ضمان جاهزية المرافق لحاالت الطوارئ والكوارث ،مثالً :من خالل الدورات التدريبية
والتدريبات على مواجهة الحاالت الطارئة.

تنفيذ وظائف وزارة
الصحة في المناطق

إدارة خطط وجهود حاالت الطوارئ ومواجهة الكوارث في
المناطق

إدارة عملية التنسيق في حاالت الطوارئ والكوارث عبر:
• رصد بيانات الكوارث
• إجراء وتنفيذ األنشطة المطلوبة من قبل المركز الوطني للوقاية من األمراض
ومكافحتها ووزارة الصحة
• نشر الموارد وتنسيقها أثناء حاالت الطوارئ والكوارث
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األدوار والمسؤوليات األساسية للمديرية
في مرحلة اليوم األول
المستوى األول

إدارة الخدمات
المشتركة الصحية في
المناطق

إدارة الوظائف القديمة
والمرحلة االنتقالية

ضمان الحوكمة
المتينة ّ
لمقدمي
الخدمات

المستوى الثاني

المستوى الثالث

إدارة مراكز الطب الشرعي وبنوك الدم ومراكز أبحاث علم
السموم

إدارة مراكز الطب الشرعي وبنوك الدم ومراكز أبحاث علم السموم
والخدمات المختبرية الوطنية واإلقليمية لضمان:
• تلبية االحتياجات في المناطق
• االمتثال للوائح التنظيمية

دعم وزارة الصحة /مكتب تحقيق الرؤية في تنفيذ أي خطط
النتقال القوى العاملة من مديريات الشؤون الصحية في
المناطق إلى التجمعات

ربط وظائف مديريات الشؤون الصحية في المناطق بالتجمعات وشركة
الصحة القابضة ورفعها إلى وزارة الصحة ومكتب تحقيق الرؤية

تحديد مسارات مساءلة واضحة بين التجمعات ومقدمي
الخدمات

تحديد حاالت التداخل /االزدواجية بين قنوات التبعية اإلدارية لدى مقدم
الخدمات والهياكل القديمة للمديريات العامة للشؤون الصحية في
المناطق
التأكد من إطالع كافة مقدمي الخدمات بشكل كامل على قنوات

إعداد الخطط والميزانيات التشغيلية للتجمعات

المساءلة وآليات التبعية اإلدارية الجديدة
إعداد الخطط والمتطلبات التشغيلية للتجمعات استنا ًدا على إرشادات
الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني واألطر الزمنية التي
يحددانها

40

األدوار والمسؤوليات األساسية للتجمع الصحي
في مرحلة اليوم األول
المستوى األول

المستوى الثاني
تحديد احتياجات التعاون بين التجمعات والجهات الخارجية
األخرى

التخطيط لعمليات
الرعاية

تحديد المجاالت التي ينبغي فيها إشراك القطاع الخاص
وأطراف ثالثة

اإلشراف على أداء مقدمي الخدمات

إدارة أداء مقدمي
الخدمات

المستوى الثالث
تحديد احتياجات التعاون بين التجمعات ،ال سيما لتقديم الخدمات الطارئة أو
غير المتوفرة ،وإطالع شركة الصحة القابضة
تحديد الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الثالث مع التركيز بشكل
محدد على المكاسب السريعة التي تساهم في سد الفجوات على
مستوى الخدمات وإدارة العقود المبرمة مع القطاع الخاص
وضع اإلطار العام إلدارة األداء استنا ًدا إلى إرشادات شركة الصحة القابضة
ومركز التأمين الصحي الوطني ووزارة الصحة ،بما في ذلك ترتيب أولويات
مؤشرات األداء التشغيلية والطبية والمالية والمتعلقة بالتحول وسالمة
المرضى وأي متطلبات تفرضها الجهات الحكومية كمركز أداء
مراجعة تقارير األداء وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية لتحفيز التحسين

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

بناء القدرات التشغيلية وإعداد اإلجراءات من أجل تحفيز التحسين على
مستوى مقدمي الخدمات

تقديم التقارير حول أداء التجمعات التجمعات إلى شركة
الصحة القابضة ،ومركز التأمين الصحي الوطني ،ووزارة
الصحة بحسب الحاجة

ً
وفقا للنماذج واألطر الزمنية
إرسال التقارير حول إدارة األداء وخطط العمل
الموحدة
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األدوار والمسؤوليات األساسية للتجمع الصحي
في مرحلة اليوم األول
المستوى األول

تحويل عمليات الرعاية
الصحية

المستوى الثاني

المستوى الثالث

إدارة عمليات الرعاية الصحية من اجل تلبية االلتزامات
التعاقدية وااللتزامات المرتبطة بالتراخيص

اتخاذ اإلجراءات المناسبة استنا ًدا إلى التوجيهات الوطنية واإلقليمية خالل أي حالة طوارئ وطنية
العمل مع المديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق /شركة الصحة القابضة لالتفاق على
الوظائف التي ستنتقل من المديريات العامة للشؤون الصحية في المناطق الى التجمعات

ضمان االنتقال الفعال للقوى العاملة للشؤون الصحية في
المناطق إلى التجمعات

تحديد االحتياجات من القوى العاملة في التجمعات وتقدير عدد الموظفين المطلوب لتنفيذ
الوظائف التي تم نقلها
دمج القوى العاملة التي تم نقلها من وزارة الصحة /المديريات العامة للشؤون الصحية في
المناطق في وظائف طبية وإدارية مناسبة

تقييم االمتثال وفق مؤشرات قياس األداء الموحدة
للتجمعات (الجودة والسالمة والصحة العامة)
إنفاذ االمتثال للوائح بين
مزودي خدمات الرعاية
الصحية في المناطق

تحليل مؤشرات األداء الرئيسية للتجمعات لتقييم امتثال التجمع للوائح الجودة والسالمة والصحة
العامة
رفع تقارير مؤشرات األداء الرئيسية إلى وزارة الصحة وإدراج الحاالت البارزة التي تستدعي االهتمام
ضمن خطة االمتثال المركزية
تنفيذ أنشطة االمتثال وفق خطة االمتثال المركزية (عمليات الرقابة والتدقيق في المرافق وغيرها)

ممارسة الرقابة الميدانية وعمليات التدقيق في المرافق
لتقييم االمتثال للوائح الوطنية (من حيث الجودة والسالمة)

تحديد حاالت مخالفة اللوائح التنظيمية
تحديد إجراءات اإلنفاذ الضرورية وتطبيقها
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مصفوفة
المسؤوليات
43

مصفوفة تحديد المسؤوليات لمديريات الشؤون الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م3
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

تقييم االمتثال وفق مؤشرات قياس
األداء الموحدة للتجمعات (الجودة
والسالمة والصحة العامة)
إنفاذ االمتثال للوائح
بين مزودي خدمات
الرعاية الصحية في
المناطق

Informed

I

ممارسة الرقابة الميدانية وعمليات
التدقيق في المرافق لتقييم االمتثال
للوائح الوطنية (من حيث الجودة
والسالمة)

Responsible

R

Consulted

C

Accountable

RHDs

Clusters

VRO

MOH

تحليل مؤشرات األداء الرئيسية للتجمعات
لتقييم امتثال التجمع للوائح الجودة
والسالمة والصحة العامة

R

A

I

C

رفع تقارير مؤشرات األداء الرئيسية إلى وزارة
الصحة وإدراج الحاالت البارزة التي تستدعي
االهتمام ضمن خطة االمتثال المركزية

R

A

I

C

HHC

I

تنفيذ أنشطة االمتثال وفق خطة االمتثال
المركزية (عمليات الرقابة والتدقيق في
المرافق وغيرها)

R

A

I

C

C

تحديد حاالت مخالفة اللوائح التنظيمية

R

A

I

I

I

تحديد إجراءات اإلنفاذ الضرورية وتطبيقها

R

A

I

C

I

A
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مصفوفة تحديد المسؤوليات لمديريات الشؤون الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م3
المستوى األول

المستوى الثاني

تنفيذ وظائف وزارة
الصحة في المناطق

إدارة خطط وجهود حاالت
الطوارئ ومواجهة
الكوارث في المناطق

إدارة الخدمات
المشتركة الصحية
في المناطق

إدارة مراكز الطب الشرعي
وبنوك الدم ومراكز أبحاث
علم السموم

إدارة الوظائف
القديمة والمرحلة
االنتقالية

دعم وزارة الصحة /مكتب
تحقيق الرؤية في تنفيذ
أي خطط النتقال القوى
العاملة من مديريات
الشؤون الصحية في
المناطق إلى التجمعات

Informed

I

Responsible

R

Consulted

المستوى الثالث

C

RHDs

Clusters

VRO

MOH

إدارة المراكز اإلقليمية لعمليات الطوارئ

R

A

I

C

ضمان جاهزية المرافق لحاالت الطوارئ والكوارث ،مثالً :من
خالل الدورات التدريبية والتدريبات على مواجهة الحاالت الطارئة.

R

A

C

C

إدارة عملية التنسيق في حاالت الطوارئ والكوارث عبر:
• رصد بيانات الكوارث
• إجراء وتنفيذ األنشطة المطلوبة من قبل المركز الوطني
للوقاية من األمراض ومكافحتها ووزارة الصحة
• نشر الموارد وتنسيقها أثناء حاالت الطوارئ والكوارث

R

A

C

C

HHC

I

I

إدارة مراكز الطب الشرعي وبنوك الدم ومراكز أبحاث علم
السموم والخدمات المختبرية الوطنية واإلقليمية لضمان:
• تلبية االحتياجات في المناطق

R

A

C

C

• االمتثال للوائح التنظيمية

ربط وظائف مديريات الشؤون الصحية في المناطق
بالتجمعات وشركة الصحة القابضة ورفعها إلى وزارة الصحة
ومكتب تحقيق الرؤية
Accountable

A

R

A

C

C

C

C
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مصفوفة تحديد المسؤوليات للتجمعات الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م3

VRO

MOH

HHC

تحديد حاالت التداخل /االزدواجية بين قنوات التبعية اإلدارية لدى
مقدم الخدمات والهياكل القديمة للمديريات العامة
للشؤون الصحية في المناطق

C

R

A

I

I

C

التأكد من إطالع كافة مقدمي الخدمات بشكل كامل على
قنوات المساءلة وآليات التبعية اإلدارية الجديدة

I

R

A

I

I

C

I

إعداد الخطط والميزانيات
التشغيلية للتجمعات

إعداد الخطط والمتطلبات التشغيلية للتجمعات استنا ًدا
على إرشادات الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي
الوطني واألطر الزمنية التي يحددانها

I

R

A

I

C

C

تحديد احتياجات التعاون
بين التجمعات والجهات
الخارجية األخرى

تحديد احتياجات التعاون بين التجمعات ،ال سيما لتقديم
الخدمات الطارئة أو غير المتوفرة ،واطالع شركة الصحة القابضة

I

R

A

I

C

C

المستوى األول

المستوى الثاني

ضمان الحوكمة
المتينة لمقدمي
الخدمات

تحديد مسارات مساءلة
واضحة بين التجمعات
ومقدمي الخدمات

التخطيط لعمليات
الرعاية الصحية

تحديد المجاالت التي ينبغي
فيها اشراك القطاع الخاص
وأطراف ثالثة

إدارة أداء مقدمي
الخدمات
Informed

I

اإلشراف على أداء مقدمي
الخدمات
Responsible

R

Consulted

المستوى الثالث

RHDs

Clusters

Other
entities

تحديد الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع الثالث مع
التركيز بشكل محدد على المكاسب السريعة التي
تساهم في سد الفجوات على مستوى الخدمات وإدارة

I

R

A

C

C

C

C

العقود المبرمة مع القطاع الخاص
وضع اإلطار العام إلدارة األداء استنا ًدا إلى إرشادات شركة
الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني ووزارة
الصحة ،بما في ذلك ترتيب أولويات مؤشرات األداء التشغيلية
والطبية والمالية والمتعلقة بالتحول وسالمة المرضى وأي
متطلبات تفرضها الجهات الحكومية كمركز أداء

C

Accountable

A

C

R

A

I

C

C

C
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مصفوفة تحديد المسؤوليات للتجمعات الصحية
مستوى المسؤولية م – 1م3

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

مراجعة تقارير األداء وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية
لتحفيز التحسين

I

R

A

بناء القدرات التشغيلية وإعداد اإلجراءات من أجل
تحفيز التحسين على مستوى مقدمي الخدمات

I

R

A

I

تقديم التقارير حول أداء التجمعات إلى شركة
الصحة القابضة ،ومركز التأمين الصحي
الوطني ،ووزارة الصحة بحسب الحاجة

ً
وفقا
إرسال التقارير حول إدارة األداء وخطط العمل
للنماذج واألطر الزمنية الموحدة

I

R

A

I

إدارة عمليات الرعاية الصحية من اجل تلبية االلتزامات
التعاقدية وااللتزامات المرتبطة بالتراخيص

اتخاذ اإلجراءات المناسبة استنا ًدا إلى التوجيهات

I

R

A

إدارة أداء مقدمي
الخدمات

تحويل عمليات
الرعاية الصحية

Informed

I

RHDs

Clusters

VRO

الوطنية واإلقليمية خالل أي حالة طوارئ وطنية
العمل مع المديريات العامة للشؤون الصحية في
المناطق /شركة الصحة القابضة لالتفاق على
الوظائف التي ستنتقل من المديريات العامة
للشؤون الصحية في المناطق إلى التجمعات

ضمان االنتقال الفعال للقوى العاملة للشؤون
الصحية في المناطق إلى التجمعات

Responsible

R

Consulted

C

Accountable

A

C

R

A

C

MOH

HHC

CNHI

I

C

I

I

C

I

I

C

I

C

C

C

C

تحديد االحتياجات من القوى العاملة في
التجمعات وتقدير عدد الموظفين المطلوب
لتنفيذ الوظائف التي تم نقلها

C

R

A

C

I

C

دمج القوى العاملة التي تم نقلها من وزارة
الصحة /المديريات العامة للشؤون الصحية في
المناطق في وظائف طبية وإدارية مناسبة

I

R

A

I

I

C

I
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السيناريوهات

48

كيفية عمل مراقبة أداء التجمعات

49

ماذا إذا كانت جودة وسالمة التجمعات ال تفي بالمعايير
المنصوص عليها في اللوائح ومتطلبات الترخيص؟
ﻣ ﻘ ﺎ ﻳﻴ ﺲ ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ ﻟﻠ ﺤ ﺎ ﻻ ت ﻏ ﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎ د ﻳﺔ  /اﻟﻘ ﺼ ﻮ ى

إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻹدارة  ،ﻳﺠﺐ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
11a
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة( أﺛﻨﺎء
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ  HHCﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻹدارة

اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺠﺬري ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻷداء
ﻫﻴﻜﻠًﻴﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ( أو
ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻹدارة

إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ،
ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﻞ أﻛﺜﺮ
11b
اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة

إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم أداء
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺤﺪدة

ﻋ ﻤ ﻠ ﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺮ اﺟ ﻌ ﺔ ﺗﺆ د ي ﻟﻠ ﺘ ﺤ ﺴ ﻴ ﻦ اﻟﻌ ﺎ م

10

إﺑﻼغ  HHCإذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ 5
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺠﻮدة
4
 /اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ
اﻻﻧﺘﻬﺎك

• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺸﻞ
اﻟﺠﻮدة
• ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻻﺋﺤﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﺧﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

1
MOH

9

إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت

رﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎوف ذات

اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ 3a

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ )ﺑﻌﺪد 8
أﻛﺒﺮ(

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

7

إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﻄﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

2

HHC

6

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ

RHD

3b

Cluster

50

كيف ومتى يكون للتجمعات قوى عاملة وتم نقل
األصول لها من قبل المديريات العامة؟
إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ )راﺟﻊ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ( 1

VRO

2

MOH

ﻧﻘﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻷﺻﻮل
ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﺔ إ ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﺠﻤ ﻌ ﺎ ت
• إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  /ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
•
3a
• إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ داﺧﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
• إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
• اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

RHD

دﻋﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻻﻧﺘﻘﺎل

ﻧﻘﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ
واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻷﺻﻮل
إ ﻟ ﻰ ا ﻟ ﺘ ﺠﻤ ﻌ ﺎ ت
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ MOC
•

5a

ﻧﻘﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
• ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻮى
4a
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف
• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

3b

أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

4b

Cluster

5b

51

كيف تصل التجمعات إلى الخدمات المشتركة؟

52

كيفية التخطيط للقدرات الوطنية واإلقليمية

53

كيف تتم إدارة الحج ؟
ﺗﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺮ ﻗ ﺎ ﺑﺔ و اﻟﻤ ﺮ اﻗ ﺒ ﺔ

ﺗﺮ ﺗﻴ ﺐ اﻟﻨ ﻘ ﻞ ﻟﺮ ﻋ ﺎ ﻳﺔ
اﻟﻄ ﻮ ار ئ

اﻟﺪ ﻋ ﻢ اﻟﻤ ﻴ ﺪ اﻧﻲ
ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت
اﻟﻄ ﻮ ار ئ

ﺗﻮ ﻓ ﻴ ﺮ اﻟﺮ ﻋ ﺎ ﻳﺔ

ﻧﻘ ﻄ ﺔ اﻟﺪ ﺧ ﻮ ل

إدار ة إﻣ ﺪ ادات اﻟﺪ م

دو ر اﻟﻘ ﺎ ﺋﺪ

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف
واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺞ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ،إﺟﺮاء
زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻢ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ،إن وﺟﺪت.

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ  ،رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
إﻋﻼن ﺧﻄﺔ اﻷزﻣﺔ
واﻟﻄﻮارئ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ
اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎرة
اﻹﺳﻌﺎف

ﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﺪادات اﻟﺪم
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼل
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ .

ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻄﻮارئ
وإدارة اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺴﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

اﻟﺘ ﻨ ﺴ ﻴ ﻖ ﻣ ﻊ
أﺻ ﺤ ﺎ ب اﻟﻤ ﺼ ﻠ ﺤ ﺔ
ﻣ ﺮ اﻗ ﺒ ﺔ ﻧﻘ ﻄ ﺔ اﻟﺪ ﺧ ﻮ ل
اﻵﺧ ﺮ ﻳﻦ ﺧ ﺎ ر ج
ﻧﻈ ﺎ م اﻹﻳﻜ ﻮ
ﺑﻮ ز ار ة اﻟﺼ ﺤ ﺔ

ﺗﻄ ﺒﻴﻖ ﻣ ﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔ ﺤ ﺺ
ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻄ ﺔ اﻟﺪ ﺧ ﻮ ل

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﺤﺞ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺞ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻤﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات
واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻔﺤﺺ

اﻟﺘﺨ ﻄ ﻴﻂ و اﻟﻤ ﻴﺰاﻧﻴﺔ

و ﺿ ﻊ أدﻟﺔ ﺗﻮ ﺟ ﻴ ﻬ ﻴ ﺔ
ﻟﻨ ﻘ ﻄ ﺔ اﻟﺪ ﺧ ﻮ ل

ﺗﻨ ﺴ ﻴ ﻖ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻘ ﻮ ى
اﻟﻌﺎ ﻣ ﻠ ﺔ

ﺗﻮ ﺣ ﻴ ﺪ و اﻋ ﺘ ﻤ ﺎ د
اﻟﻤ ﻴ ﺰ اﻧﻴ ﺔ

وﺿﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻨﻘﻂ اﻟﺪﺧﻮل

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺰوار ﻣﻊ
ﻟﺠﺎن وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺞ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﻄﺔ.

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت

ﺗﻄ ﻮ ﻳﺮ ﺧ ﻄ ﺔ
اﻟﻤ ﻴ ﺰ اﻧﻴ ﺔ
و اﻟﺘ ﺸ ﻐﻴ ﻞ ) ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ
ذ ﻟ ﻚ ﻣ ﺘ ﻄ ﻠﺒ ﺎ ت
اﻟﻤ ﻮ ار د
و اﻟﻤ ﺸ ﺘ ﺮ ﻳﺎ ت (

ﺗﺤ ﺪ ﻳﺪ اﻹﺳﺘ ﺮ اﺗﻴ ﺠ ﻴ ﺔ
 /اﻟﺨ ﻄ ﺔ

و ﺿ ﻊ ﺳﻴ ﺎ ﺳﺎ ت  /ﻟﻮ اﺋﺢ
و إر ﺷﺎ دات ﻟﻠ ﺤﺞ /
اﻟﻌﻤ ﺮ ة

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺞ ،
وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .

ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺤﺞ.

وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻊ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺞ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺞ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟ ﺠ ﻬ ﺔ

ﻟﺠ ﻨﺔ اﻟﺤ ﺞ
اﻟﺘﺤ ﻀ ﻴﺮﻳﺔ ) و ز ار ة
اﻟﺼ ﺤ ﺔ (  -و ﺗﻀ ﻢ
ﺟ ﻤ ﻴﻊ اﻟﻠ ﺠ ﺎن
اﻟﺪ اﺧ ﻠ ﻴﺔ ) ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ
ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺪ ﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌ ﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠ ﺤ ﺞ و اﻟﻌ ﻤ ﺮة( .

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﻂ
وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﺞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻮزارة

ﻣ ﺪ ﻳﺮﻳﺔ ) ﻟﺠ ﻨﺔ اﻟﺤ ﺞ
اﻟﺘﻨﻔ ﻴﺬ ﻳﺔ اﻹﻗ ﻠ ﻴﻤ ﻴﺔ (
 ﺑﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻦ إدار ةاﻟﺤ ﺞ و اﻟﻌ ﻤ ﺮة
اﻹﻗ ﻠ ﻴﻤ ﻴﺔ

إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﻤﻊ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت(
واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

اﻟﺘﺠ ﻤ ﻌ ﺎت اﻟﻐ ﺮﺑﻴﺔ
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ماهي طريقة التعامل مع المرضى الذين يحتاجون إلى
جزءا من تجمعهم؟
الفحص في مرافق ليست
ً
اإلحاالت الطبية الداخلية (أي اإلحاالت داخل المملكة)
إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻬﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات وﺗﻮﻓﺮ 4
اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ

5a

MRC

•

اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻔﺮق إذا ﻛﺎﻧﺖ•اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻜﻠﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
7
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻄﺎة
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ

إﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺳﺮﻳﺮي
ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﻴﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻹﺣﺎﻟﺔ  -ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

5b

E

إﺟﺮاء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻌﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

D

أداء وﻃﻨﻲ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﺪرات ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ

C

CNHI

وﺿﻊ إرﺷﺎدات ﻟﻺﺣﺎﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ  ، CNHIواﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي  ،و MRC

A

RHD

أداء ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻐﻄﺎة
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ )أي ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ(

6

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

3

MOH

إﻧﺸﺎء إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎون
ﻣﻊ MRC

1

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
ﺑﺸﺄن اﻹﺣﺎﻻت إﻟﻰ أﺧﺼﺎﺋﻲ

2

HHC

ﺗﺘﺒﻊ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت

B

Cluster
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ماهي آلية معالجة شكاوى المرضى (تصعيد  /حل)؟
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﻤﺼﻌﺪه اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺣﻠﻬﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ

ﻋﺮض ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﺤﺪدة ﻣﻘﺪﻣﺔ 5c
ﻣﻦ 937

MOH/ RHD

3c

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺼﻌﺪة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺧﺪﻣﺔ

ﻋﺮض ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﺤﺪدة ﻣﻘﺪﻣﺔ 5b
ﻣﻦ 937

ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
أﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﻦ
ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺸﻜﺎوى

CNHI

3b

HHC

5a

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎوى
اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ 3a
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ

دﻣﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة

4

ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﻜﺎوى
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

2

إذا ﻇﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻏﻴﺮ راﺿﻲ  ،ﻳﻌﻮد
إﻟﻰ 937

Cluster/
provider

ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻜﺎوى  /ﻋﺪم
اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

1

937
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كيف يتم جمع البيانات وإدارتها ونشرها
للجهات المعنية؟
ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

إدارة اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ 4
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﻪ
ﺑﻬﺎ  Nafis ،و NHO

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

NHIC

2

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ 1a
وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(

MOH

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ )ﻣﺜﺎل :اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ 1b
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد (CNHI

CNHI

RHD
5

ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ،
ﻧﻈﺎم 937

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
)ﻣﺜﺎل :ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﺪم
1c
رﺣﻠﺔ  ، ACOوﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(

3a

ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
NHIC7

3b

Cluster

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻮل واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

ﺗﺘ ﺒ ﻊ ﻣ ﺴ ﺎ ر ﻋ ﻤ ﻠ ﻴ ﺔ اﻟﺒ ﻴ ﺎ ﻧﺎ ت اﻟﻤ ﺎ ﻟﻴ ﺔ

HHC

1d

VRO
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