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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ RHD2.0

ﻗﺴﻢ  :2.4ﻣﺆﺷﺮات اداء

ﻣـــﺆﺷـــــــﺮ اداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠـــــــــــــﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺪوى

ﺗﻌﺪﻳـــﻞ ﻣﺎﻟـــﻚ اﻟﻘﻴـــﺎس إﻟـــﻰ ا®دارة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
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اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻌﺪﻳـــﻞ ﻣﺎﻟـــﻚ اﻟﻘﻴـــﺎس إﻟـــﻰ ا®دارة
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ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺳﺒﺎﻫﻲ(

اﺳـــﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ  -اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ -
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ RHD2.0

ﻗﺴﻢ  :2.4ﻣﺆﺷﺮات اداء

ﻣﺆﺷـــﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺪى ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻـــﻒ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ  -ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ -
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أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ RHD2.0

ﻗﺴﻢ  :2.4ﻣﺆﺷﺮات اداء

ﺗﻄـــــــﻮر ﺛﻘﺎﻓـــــــﺔ اﻟﺮﺻــــــﺪ وا®ﺑــــﻼغ ﻋــــــﻦ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤــــــﺔ

وﺻـــﻒ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ  -ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ -
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -إﺟﺮاءات اﻟﻘﻴﺎس

أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ

 2022/10/02م

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ RHD2.0

ﻗﺴﻢ  :2.4ﻣﺆﺷﺮات اداء

ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﻟﺠﺬري ﻟ°ﺣﺪاث اﻟﺠﺴـــﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

وﺻـــﻒ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ  -إﺟـــﺮاءات اﻟﻘﻴـــﺎس

أﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ
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01
المقدمـــة
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بمشيئة اهلل تم إعداد هذا الدليل ليكون خارطة طريق لمديريات الشؤون الصحية قبل وأثناء وبعد التحول.

الهدف
سيكون هذا الدليل أداة دعم لجميع أصحاب المصلحة بالتحول لوضع خططهم ومواءمتها ،حيث تم تصميم النموذج التشغيلي لمديريات الشؤون
الصحية  RHD2.0لتعزيز المهام الرقابية والتنظيمية ،وللوصول إلى النموذج التشغيلي المستهدف ،يتوجب نقل مهام تقديم الخدمات إلى التجمعات
الصحية والجهات األخرى ،وإضافة إلى ذلك ،العمل على بناء القدرات للقيام باألدوار الجديدة التي سوف تشمل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة،
والخاصة بتقديم الخدمات ،إضافة إلى القطاع الخاص والتي سيتم ذكر آليتها في هذا الدليل ،ويساهم ذلك في رفع جودة مقدمي الخدمات الصحية
في المنطقة.

دليل مستمر التحديث
حيث أن النموذج التشغيلي  RHD 2.0قابل للتطوير المستمر للوصول إلى المستهدف المطلوب للتحول ولحرص مكتب تحقيق الرؤية على األخذ
باالعتبار مدخالت مديريات الشؤون الصحية في المناطق ولالستفادة من التجارب التي تمر بها الوكاالت في ديوان الوزارة والمديريات وأصحاب المصلحة
األخرين ،على ذلك سيتم تحديث هذا الدليل بشكل مستمر للحرص على تطبيق أفضل التجارب والوصول مع المنظومة إلى تحقيق المستهدفات.
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أدوار مكتب تحقيق الرؤية

 .5اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اداء.

 .1رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع

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

المصدر:
(الدليل التعريفي ببرنامج التحول الوطني

 .4ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

 .3ﺿﻤﺎن ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺠﺎز
ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺒﺎدرات.

في القطاع الصحي).
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مديريات الشؤون الصحية RHD2.0

هي ممثل الوزارة والجهة المسؤولة عن الرقابة واإلشراف على مقدمي الخدمات
الصحية بالمنطقة
تم تصميم هيكل  RHD2.0لرفع جودة تقديم الخدمات الصحية من خالل التركيز على مهام الرقابة والتنظيم حيث تتمحور مهامها حول:
الجودة ومراقبة المخرجات:
المتابعة واإلشراف على مخرجات خدمات الرعاية
الصحية المتكاملة والداعمة في المنطقة.

التراخيص:
إصدار وتجديد التراخيص للمنشآت والخدمات
الصحية في المنطقة.

الصحة العامة:
متابعة أداء جميع البرامج الصحية ،والتزام

األزمات والكوارث:
التعامل مع المنصات الوطنية إلدارة األزمات،

المنشآت والمرافق الصحية بمعايير مكافحة
العدوى والصحة البيئية والمجتمعية.

ومتابعة تفعيل وتطبيق خطط ومعايير الطوارئ
الصحية في المنطقة.

االلتزام:
متابعة تطبيق حوكمة وآليات االلتزام المعتمدة

التخطيط وتحفيز االستثمار:

للمنشآت والمرافق الصحية والتعامل معها
وتطبيق اإلجراءات بشأنها.

تجربة المستفيد:
العناية المباشرة بجودة ومستوى تجربة
المستفيد من خدمات الرعاية الصحية من
خالل جميع مراحل رحلة الرعاية الصحية في
المنطقة والعناية بجميع قنوات االتصال
المباشر والغير مباشر مع المستفيد ،لضمان
حصول المستفيد على تجربة رعاية صحية
نوعية.

تعريف احتياجات المنطقة من خدمات الرعاية
الصحية ،وتمكين مشاركة القطاع الخاص
وتفعيل االستثمار وصوال إلى تكامل الخدمات
الصحية في المنطقة.
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 2-1الهيكلة والمهام
هيكل  RHD2.0هو هيكل موحد لجميع المديريات في المناطق والمحافظات ،حيث تمت مراعاة المستهدفات الوطنية واحتياجات المناطق

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ RHD2.0
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم(
اﻟﺸـــــــــــﺆون

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻰ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء اﻋﻤﺎل

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻰ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻰ اﻗﻠﻴﻤﻰ

ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اﻗﻠﻴﻤﻰ

ﻣﺮﻛﺰﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮم اﻗﻠﻴﻤﻰ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

اﺳﺘﻌﺪاد ﻟزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻣﺮﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

اﻣﺪاد واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
11

المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وادارﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ. إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ادارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ. وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺼﻠﻴﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ إدارات اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ. ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ. ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ادارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ. أرﺷﻔﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ. -اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸـــﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻘ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ ﺣﺴـــﺐ اﻟﻀـــﺮورة ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذجاﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ .MOH2.0
 اﺣﺘﻀﺎن و إدارة ﻓﺮق إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل. إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ. اﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳـــﺔ  ،2030وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ،واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ) إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ،واﻟﺼﺤﺔ ا¡ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﻘﻮىاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ وﺷﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ(.
 -إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ .RHD2.0
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ )ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﺼﺎب ،ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺻﺎﺑﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ(. إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز  ٣٠ﻳﻮﻣ )إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ /ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﺎزة ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﻴﻦ(. إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ )اﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺤﺒﺲ(. إﺻـــﺪار اﻟﻘـــﺮارات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﻴـــﺎل اﻟﻌﻼج )إﺻﺪار ﻗﺮارا ﻟﻠﻌـــﻼج داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺤﺎﺟـــﺔ ﻟﻤﺮاﻓﻖ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻓـــﻖ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻘﺔ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺧﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(.
 ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أواﻣﺮ ارﻛﺎب )داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(. اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﺷـــﻜﺎوى اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ )ﺗﻨﺴـــﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺣﻠﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺨﺎرج ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴـــﻔﺎرة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة،ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻃﺒﻴﺔ(.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة. اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻛﺘﻤﺎل ﺣﺰﻣﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ. إﺻﺪار وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ ،واﻟﻌﻴﺎدات ،وأي ﻣﻨﺸﺂت ﺻﺤﻴﺔ أﺧﺮى. إدارة اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ. -وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت  /اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﺧﻼﻗﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن(. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ. ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. إﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ £دارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ. -اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺧﺮى )أي اﻟﺪواوﻳﻦ(. إدارة اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﻣـــﻊ ﻣﺮﻛـــﺰ إدارة اﻟﻜﻮارث ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ  MOH2.0ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻛﺎرﺛﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻧﺴـــﺎن ،واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊاﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ  RHD2.0ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻣﺮاﺟﻌﺔ و اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﺤﻖ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت . اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم واﻟﺴﻤﻮم واﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ(. اﺣﺘﻮاء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم. اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ :اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ادارﻳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت. -وﺣﺪة اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺼﺤﻲ :اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
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ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻟﺘﺰام

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وإﺟﺮاءات ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ. إﻃـــﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﻨﺸـــﺂت اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﺤﺪدة )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮق ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ(.
 ا¤ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ. اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ إدارة اﻻﻟﺘﺰام. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻬﺎت ﺧﺎرج وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮﻻت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة. اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ وإرﺳﺎل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ. -ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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الرقابة والمخالفات والتنفيذ

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻟﺘﺰام

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺎدة اﻟﻰ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻌﺪم إﻛﺘﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ. إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ )وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺒﺴـــﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﻨﺸـــﺄة ; ﻟﺘﺴـــﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳـــﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ ادﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. -ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻊ ا¤ﺳﻨﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ.

 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟªدارات/اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. إرﺳﺎل اﻟﻘﺮار ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،واﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ،وإرﺳﺎﻟﻪ ﻟªدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟªدﺧﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ. اﻻﺷـــﺮاف ﻋﻠـــﻰ اﻋـــﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا¤دارة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸـــﺆون اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ /اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اداء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اداء اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ا¤دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ. -ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻣﺎﻧﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﺻﻌﺪة.

 ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﻦ وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .
ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻻﻧﻈﻤﺔ وﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن
ً
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ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻟﺘﺰام

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

-

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﺳﺘﻼم وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ا ﻏﻼق واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
اﺳﺘﻼم وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮر ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺮﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮزارة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت ،ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﻢ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟªﺑﻼغ ﺑﺠﻤﻴﻊ ا ﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ا ﻏﻼﻗﺎت وﻓﺘﺤﻬﺎ.
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بيانات المهام
َّ
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الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

-

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻣﺮاﻗﺒـــﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ،ﻃﺐ اﻻﺳـــﻨﺎن ،اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ(
وﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ إدارة اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﺮﺻﻮدة واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﺠﻮات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
إﺟﺮاء ﻓﺤﻮص ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺠﻼت.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا·ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺣﺪات ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ( ووﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة.
ا·ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "أداء اﻟﺼﺤﺔ".
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﺳـــﻨﺎن ا·ﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺤﺔ اﺳـــﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺑﺼﺤﺔ اﺳﻨﺎن ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ا·ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸـــﺆون اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت  ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،وإﻋﺎدة
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ ،وﻃﺐ اﺳﻨﺎن ،واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

23

المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

-

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ادوﻳﺔ ،واﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺻﻮدة.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟدوﻳﺔ ،و اﺣﺎﻟﺔ داره اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﺦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط وزاره اﻟﺼﺤﻪ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸـــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻳـــﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ,وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣـــﻦ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ،واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﺷﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺿﻤﻦ إدارة ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
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بيانات المهام
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قائمة الخدمات
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ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

-

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وارﺷﺎدات اﻻﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ادﻟﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.
إﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ إرﺷﺎدات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ,وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ إدارة اﻻﻟﺘﺰام و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﺮﺻﻮدة
واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

-

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ

ﻗﻴﺎس ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ.
ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ وإﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣـــﻊ إدارة اﻟﺘﺰام ﺑﺸـــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ  ,ﺗﺤﻠﻴـــﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ إدارة اﻻﻟﺘـــﺰام و ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات
اﻟﻤﺮﺻﻮدة واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﺠﻮات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
حقوق المستفيد والعناية بتجربة المستفيد
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

-

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

إدارة ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت /ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻮى  2ﻓﻤﺎ ﻓﻮق(.
ﺟﻤﻊ ﺷﻜﺎوي اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ.
إﻧﺸﺎء ﻗﻨﺎة ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ . 937
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸـــﺄن ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴـــﺔ  ,وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣـــﻦ إدارة اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات
اﻟﻤﺮﺻﻮدة واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﺗﺼﻌﻴﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻜﺎوى إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ .PHAP
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات ا²داء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
حقوق المستفيد والعناية بتجربة المستفيد

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

-

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻼت اﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﺮق وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺟﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ.
اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ دﻋﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

-

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء ا ﻋﻤﺎل

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻲ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ا وﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
دراﺳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮاﺋﺪة ا ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وإﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ا ﻋﻼن ﻋﻦ ا رﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻧﺴﺐ ا ﻃﺒﺎء ﺑﻨﺎء« ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت(.
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ  /اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟµﺣﺼﺎء ﻏﺮاض اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ وزارة اﻟﺼﺤﺔ )اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ(.
ا ﺑﻼغ ﻋﻦ ا ﺣﺼﺎءات ا ﺳﺎﺳـــﻴﺔ )ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ,ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ,إﻟﺦ( ﻟﻠﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ا وﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ا ﺧﺮى ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،واﻟﺨﻄﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ ا ﺟﻞ ،واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟµدارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ا ﺑﺪاع اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

-

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء اﻋﻤﺎل

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻲ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

إﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ )اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ(.
إﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ؛ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت )ﻳﻮﻣﻴ( ،وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ )ﻳﻮﻣﻴ(
وا ﺣﺼﺎءات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت.
ا ﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول )ﻣﺤﻠﻴ وإﻗﻠﻴﻤﻴ ودوﻟﻴ(.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻜﺘﺎب ا ﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮﻓﻴﺎت(.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻗﻮى اﻣﻦ(.
اﻟﺘﻮاﺻـــﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴـــﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺠﻤـــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫـــﺬه ا دارة ﻫﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ )ﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وإدارة ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ( ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

-

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء اﻋﻤﺎل

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻲ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮوﻳﺞ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻧﺸﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻮزارة وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﻬﺔ اﺗﺼﺎل أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ) ،ﻣﺜﻞ :ﻣﺤﻞ ﻗﻬﻮة(.
اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﺸـــﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
-

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء اﻋﻤﺎل

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺤﻲ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ا ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ وادوات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ا دارة ا ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
ﺑﻨﺎء ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ و ادوات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ا دارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺿﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
إﻋﺪاد ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺳﺠﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وإﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻟﻬﺎ.
إﻋﺪاد ﺳﺠﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
ﻣﺸﺎرﻛﺔ إﻧﺠﺎز ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺤﻮل.
ﻗﻴﺎس أﺛﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
الشؤون المالية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون

-

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻣﺪادات ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻣﺪاد اﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ )اﻟﺨﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ(.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻓﻘ ﺟﺮاءات اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
الشؤون المالية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 ا ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ. ﻗﻴﺎدة اﻧﺸـــﻄﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وإﺳﺪاء اﻟﻤﺸـــﻮرة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎتاﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﻠﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ.
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ. اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب. ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻛﻤﻞ. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﻔﺎق ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ. ﺗﻮﺣﻴﺪ وإدارة إﻳﺮادات اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻨﺪات اراﺿﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﺻﻮل. ا ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻛﻤﻞ. ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ا ﻳﺮادات. -ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎج.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
الموارد البشرية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

-

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﺪراﺳﺎت.
وﺿﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
رﻓﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ(.
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وإﺟﺮاء اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
الموارد البشرية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

-

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

وﺿﻊ إرﺷﺎدات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ )ا دوار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ(.
إﺟﺮاء دورات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﺿﻊ إرﺷﺎدات ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
رﻓﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻋﺘﻤﺎد  /رﻓﺾ ﺗﻘﺎﻋﺪ وإﻗﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ .
ﺗﺠﻬﻴﺰ رواﺗﺐ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺘﻈﺎم دوام اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
اإلمداد والصيانة
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ا ﻣﺪاد واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

-

اﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وإﺟﺮاءات اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻣﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﺒﺎط اﻣﻦ )اﻟﺤﺮاس ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ(.
إدارة ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ وا ﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ )ﻣﺜﻞ أﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ(.
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
اإلمداد والصيانة
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ا ﻣﺪاد واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

-

اﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

إﻋﺪاد ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﻪ واﻋﻤﺎل ا ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وا ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻋﻤﺎل ا ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
إﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ وﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻋﻤﺎل ا ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎول اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻋﻤﺎل ا ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺗﻪ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
اإلمداد والصيانة

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ا ﻣﺪاد واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

-

اﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ا ﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮاء ﻟﻣﺪادات ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ا ﻣﺪادات ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
رﻓﻊ ﻃﻠﺒﺎت ا ﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺒﻜﻮ .
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ا ﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وا ﺣﻼل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
تقنية المعلومات

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻻﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺸـــﺒﻜﺎت وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ.
 إﻧﺸـــﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺄﻣﻴﻦ وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸـــﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وإدارةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ا«ﺷـــﻜﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،واﻟﺨﻮادما²ﻣﻨﺔ ،واﻟﻬﻮاﺗﻒ ،وﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
 ﺿﻤﺎن ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ وذات ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وزﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.-

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ.
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﻢ )اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﻛﺸـــﻮف ﺣﻀﻮر واﻧﺼﺮاف اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﻃﻠﺒﺎت دﻋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ( اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸـــﺆون
اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟ¼ﺟﻬﺰة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )اﻟﺤﻮاﺳﻴﺐ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ( وﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﻢ )وﺻﻮل ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺟﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻟﻨﻈﻢ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
واإلستعداد لألزمات والكوارث ومركز إدارة األزمات والكوارث
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ§زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟ§زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

-

ﻣﺮﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

وﺿﻊ إﺟﺮاءات وﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺮﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻜﻮارث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
إﺟﺮاء ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻄﻮارئ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺑﻼغ ﻋﻦ أﻫﺪاف اﻟﻘﺪرات اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮاﻓﻖ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
اﺑﻼغ ﻋﻦ ﺧﻄﻮط اﺳﺎس ﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺪرات.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
واإلستعداد لألزمات والكوارث ومركز إدارة األزمات والكوارث
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ©زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟ©زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

-

ﻣﺮﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دارة ازﻣﺎت.
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة.
اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ) ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ( ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث أي ﻛﺎرﺛﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
البرامج الصحية

ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

-

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﻮﻓﺮون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ا¥ﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ا¥ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ وا¥ﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻮادث اﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ،ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة ﻣﺮﻛﺰ ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻔﺸﻲ ي ﻣﺮض ﻣﻌﺪي.
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إدارة ا¥ﻟﺘﺰام ﺑﺸـــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ إدارة اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﺮﺻﻮدة،
واﻗﺘﺮاح ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮات.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
البرامج الصحية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

-

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺤﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  /ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ.
إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ ادارة اﻻﻟﺘﺰام.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واªﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ )اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﺼﻦ اªﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اªﺣﺼﺎءات وذﻛﺎء اﻋﻤﺎل ªﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
البرامج الصحية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

-

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﺄن ادارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﺼﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دﻋﻢ ا ﻋﻤﺎل واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻳﻮﻓﺮون اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ا وﻟﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ … اﻟﺦ(.
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإدارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻟﻮاﺋﺢ وإرﺷﺎدات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺪارس.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
البرامج الصحية
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

-

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ

اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ُﻳﺤﺪده اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺣﻮل اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺰوار اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ )اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  /اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ( ،واﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺆﺷـــﺮات اداء اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ،ﻣﻊ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺑﺸـــﺄن اﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺰوار.

51

المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة
االلتزام
الجودة ومراقبة المخرجات
تجربة المستفيد
التخطيط وتحفيز االستثمار
الدعم المساند
األزمات والكوارث الصحية
الصحة العامة
الخدمات المركزية
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
مركز مراقبة السموم اإلقليمي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

-

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺟﺮاء ا ﺣﺼﺎءات واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺑﻨﻮك اﻟﺪم.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،وﻃﻠﺐ إﻣﺪادات اﻟﺪم اﻟﻼزﻣﺔ.
إدارة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰون ﻓﻲ ﺑﻨﻮك اﻟﺪم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺿﻤﺎن ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪات واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ا ﻣﺪادات.
ا ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ا ﻣﺪادات ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة ا ﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ووﺿﻊ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ.
إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ا ﻗﻠﻴﻤﻲ.
دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟªﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ وا§ﻃﺒﺎء.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ،وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم.
ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ دارة إﻣﺪادات اﻟﺪم أﺛﻨﺎء ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﺑﻨﻮك اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺑﺠﻮدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.
إﺟﺮاء زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺑﻨﻮك اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
مركز مراقبة السموم اإلقليمي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

-

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ(.
إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ )ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ(.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻮﻓﺎة.
إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اوﻟﻲ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻨﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وﺿﻊ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻓﺮق اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ وأﻗﺴﺎم اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﻜﻮارث.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻗﺴﺎم اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
إﻋﺪاد اﻟﺴـــﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺸـــﺮﻋﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
إﺟﺮاء زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﻘﺪ أﻗﺴﺎم اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ )اﻟﺜﻼﺟﺎت( واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام.
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المفصلة
بيانات المهام
َّ
قائمة الخدمات
مركز مراقبة السموم اإلقليمي
ﻣﺪﻳﺮ )ﻋﺎم( اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻨﻚ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

-

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ارﺷﺎدات واﺟﺮاءات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻗﺴﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم.
إﺟﺮاء زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﻘﺪ أﻗﺴﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻻﻟﺘﺰام.
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ  /اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ.
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻤﻮم واﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  /ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺴﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﻤﻮم واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم اﺳﺒﻮع.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮة ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪات .
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ.
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 2-2الوصوف الوظيفية

ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

/
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

/

Job Title

 ٢٠م
إدارة

Director, health affairs
اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

إدارة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻋﻤﺎل واﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟ²ﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ُ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﻳﺮ

اإلشراف على المهام الرقابية للمرافق الصحية التابعة للوزارة والقطاع الخاص.برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة حسب الخطة االستراتيجية.
متابعة ضمان توفيرِ
التوصية واإلشراف على إعداد اإلحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات واألبحاث على مستوى المنطقة.األمر برفع التقارير الدورية عن الخدمة الصحية ألمير المنطقة وتنفيذ المتطلبات التي تالمس رفاهية المواطن في القطاع الصحي.االشراف والتنظيم لعمليات إصدار التراخيص للمرافق الصحية الخاصة ،بما في ذلك العاملين بها من الممارسين الصحيين طبق ًا للمتطلبات واالشتراطات التي تضعها الوزارة ومراقبة الجودة النوعية في هذهالمرافق.
التوصية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الصحية األخرى.الشاملة على مستوى المنطقة.
األمر بمشاركة الخطط والبرامج الصحية الموجهة لنشر التوعية الصحيةِ
اإلشراف على رفع التقارير الدورية للوزارة والمخالفات المترتبة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.األمر بإعداد تقارير منتظمة لإلدارات العليا صاحبة العالقة عن الوضع الصحي في المنطقة حال طلبها.تعزيز مبدأ التثقيف العام بالمسؤولية الصحية وتطوير الدور الرقابي في المنطقة عن طريق المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة .إدارة مركز القيادة والتحكم.التنسيق واالستعداد حسب الصالحيات الممنوحة والتوجيهات الواردة من مقام الوزارة للمواسم والمناسبات المقامة في المنطقة او المحافظة.تكليف المرشحين بالقيام بمهام المساعدين لمدراء العموم  /والمساعدين لمدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء اإلدارات وإصدار قرارات التكليف الخاصة بهم.االشراف على وضع برامج الجودة بالمديرية بما يضمن تحقيق أفضل أداء عمل متوافقة مع برامج الجودة بالوزارة.تمثيل الوزارة باالجتماعات والندوات والمجالس واللجان وفرق العمل المختلفة بالمنطقة (حكومية/هيئات /خاصة -الغرف التجارية وغيرها ).....او تكليف من ينوب عنه.اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل والمجالس في مجال عمل المديرية مع المؤسسات الحكومية الصحية /الخاصة.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص المعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.تبني توجيهات الوزارة والعمل على إتمامها أو تفعيلها في المنطقة وذلك للوصول للهدف المستهدف من التوصية أو المبادرة.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية للمديرية والعمل على تحسينيها.ممارسة كافة الصالحيات الممنوحة في مجال العمل من صاحب الصالحية.إعداد  /اعتماد تقويم األداء الوظيفي للمساعدين.-كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Director, health affairs

اﻟﻨﺴﺨﺔ

/

/

 ٢٠م

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻟﺒﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻲ واﻟﻤﻘﺮوء
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻬﺎرة اﻧﺎﺑﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ
اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺤﺪﺛ« وﻛﺘﺎﺑﺔ
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

Job Title
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Assistant general manager
for beneﬁciary experience

اﻟﻨﺴﺨﺔ
إدارة

اﻟﻘﺴﻢ

/

/

 ٢٠م

1.0
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ وﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺟﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮات اداء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ.

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ا دارﻳﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

بناء ثقافة حقوق المستفيدضمان تلبية حقوق المستفيد من خالل التنسيق مع فرق وزارة الصحة المركزية وسالمة المرضى وفريق العناية بتجربة المستفيد.االشراف على المرافق واللجان المهنية لحل الشكاوى بالتزامن مع دعم تجربة المستفيد.اإلشراف اإلداري والفني على اإلدارات التابعة للمساعد والتنسيق على تطبيق دورات العمل الخاصة بما يضمن حسن أدائها.اإلشراف الفني واإلداري لتطبيق الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية لجميع اإلدارات التابعة للمساعد.التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء والعرض على مدير عام الشؤون الصحية بصفة دورية.-دراسة وتحليل الشكاوى ذات الخصوص والتقارير المقدمة من اإلدارات في المديرية وتحديد الفجوات المرصودة واقتراح تدابير لتخفيف هذه الفجوات ومتابعة التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة.

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

استخدام أدوات اتصال متعددة ،مثل الرسائل اإلخبارية ،الملصقات ،وخط المساعدة الهاتفي ،وموقع الويب لتشجيع المستفيدين على رؤية خدمات وزارة الصحة كشريك موثوق به في تحسين صحتهم منخالل تسليط الضوء على الفوائد والخدمات المتاحة للمستفيدين.
مشاركة مقدمي الخدمات اللوائح والسياسات واألنظمة الخاصة بتجربة المستفيد.االمر بتنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص المعتمدة من قبل معالي وزير الصحةتغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.-متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.

-

-تقييم  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for beneﬁciary experience

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺘﺰام

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Compliances

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

إدارة

اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻘﺴﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺘﺰام ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

تقديم التوصيات للتجمعات الصحية في حال وجود مخالفات في التجمعات الصحية إلى أن يتم استقالل التجمعات عن عن وزارة الصحة.لتطوير والتوصية باستحداث سياسات حسب الحاجة والرفع بها إلى جهات االعتماد المعنية بالوزارة.اإلشراف على تنفيذ األنظمة واللوائح والبروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحةضبط المخالفات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح التي تنظمها الوزارة.االشراف على اعداد التقارير الدورية والبيانات المطلوبة من قبل االدارة العامة لمتابعة وتطوير اللجان بديوان الوزارة ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة /المحافظة ،والتأكد من رفعهابشكل منتظم
دعم اللجان القضائية لتأدية مهامها بناء على األلية المعتمدة.االشراف على استالم وتنفيذ قرارات اإلغالق والغرامات المالية الصادرة من لجان المخالفات.-الرفع مباشرة للوزارة في حال عدم تنفيذ التوصيات أو العقوبات المعتمدة للمنشآت الصحية.

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

المتابعة مع التجمعات الصحية إلصدار تقارير معالجة المخالفات بشكل دوري.التنسيق مع جهات التكامل إلبالغ جميع اإلجراءات القائمة على تقييمات وتوصيات المخالفات وتنفيذها والمتابعة بشأنها.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.إعداد  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.-التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺘﺰام

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Compliances

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض.
اﻻﺑﺘﻜﺎر.
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف
ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼزﻣﺎت
واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Emergency

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

إدارة

ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

ﻣﺴـــﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺴـــﺆول ﻋﻦ إﺟﺮاءات وﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺮﻛﺰ إدارة ازﻣﺎت واﻟﻜﻮارث واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ودراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻄﻮارئ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

وضع إجراءات وخطط الطوارئ لمركز إدارة األزمات والكوارث بالتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والجهات المعنية.وضع متطلبات التدريب على إدارة الكوارث في المناطق.االشراف على دراسة معايير الطوارئ اإلقليمية والدولية واإلبالغ عن أهداف القدرات اإلقليمية وأفضل ممارسات تخطيط المرافق إلى وزارة الصحة.المشاركة في اللجان الوطنية إلدارة األزمات.العمل كحلقة وصل بين المركز الرئيسي لوزارة الصحة والعمليات الميدانية خالل حاالت الطوارئ.االشراف على تسجيل جميع بيانات الكوارث المطلوبة ،والتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة المركزية والقطاعات الحكومية األخرى حسب الضرورة.تبليغ كافة التعاميم اإلدارية والفنية ومتابعه تنفيذها.االشراف والمتابعة مع منشئات التجمع الصحي والمنشئات الخاصة لتنفيذ التوصيات ومتابعة التقارير حسب االختصاص-متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

التواصل مع مراكز األزمات المختصة في ديوان الوزارة والتعامل مع البالغات العاجلة.كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.تقييم  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.-التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻼزﻣﺎت
واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Emergency

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎلﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات ا ﺧﺮى

اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض
اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
إدارة اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف
ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for investment

اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

إدارة

1.0
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺴـــﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ اﻟﻤﺴـــﺆول ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وذﻛﺎء اﻻﻋﻤﺎل ،ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

التأكد من أن الخطط الموضوعة تدعم استراتيجية وزارة الصحة والتحول.تقديم الدعم في استراتيجيات التطوير بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة (الخطط السنوية والخمسية لوزارة الصحة).االشراف على توحيد الخطط السنوية لإلدارات الداخلية في مديرية الشؤون الصحية ،ومتابعة تنفيذها.العمل كحلقة وصل بين االبتكارات في المجاالت الصحية ومركز اإلبداع التابع لوزارة الصحة.تمكين مشاركة القطاع الخاص وتفعيل االستثمار اإلقليمي من خالل الترويج.التنسيق مع فريق القطاع الخاص في الوزارة وفريق مشاركة القطاع الخاص في مكتب تحقيق الرؤية كما هو مطلوب.تحديد فرص االستثمار العامة لمديريات الشؤون الصحيةاإلعالن عن البيانات والمؤشرات المنشورة على مستوى الدول (محلي ًا وإقليمي ًا ودولي ًا).المتابعة مع إدارة االلتزام بشأن عمليات التفتيش المطلوبة للتأكد من صحة البيانات المرسلة من قبل التجمعات الصحية.ً
وفقا لمعايير وزارة الصحة
االشراف على إعداد وتقديم تقارير إحصاءات البياناتاإلشراف على التغيير المستمر في مديرية الشؤون الصحية ورفع النتائج إلى المدير العامبناء خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيسية باستخدام المنهجية واألدوات المعتمدة في إدارة التغيير والتواصل في اإلدارة االستراتيجيةبمكتب تحقيق الرؤية حسب المدة الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة وضمن الميزانية المعتمدة
مشاركة إنجاز خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيسية التفصيلية لمشاريع التحول.اإلشراف الفني واإلداري لتطبيق الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية لجميع اإلدارات التابعة للمساعد.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.إعداد  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.-التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for investment

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎلﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات ا ﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض.
اﻻﺑﺘﻜﺎر.
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻻدارة ﺑﺎﻻﻫﺪاف

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
اﻻﺑﺘﻜﺎر
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ا§ﻋﻤﺎل
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Quality Assurance

اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

إدارة

1.0
اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻗﺘﺮاح أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ ا§ﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ادراة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ
االشراف على مراجعه الجودة و األدلة الطبية الحديثة ضمن مخرجات الخدمات الطبية المساعدة والرعاية المتكاملة .متابعة النتائج المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية لسالمة األدوية ،واإلبالغ عن المشكالت المرصودة.متابعة النتائج المتعلقة باالستخدام الصحيح لألدوية ،واإلحالة اإلدارة المخالفات عند الحاجة لتحقيقضمان االلتزام بمعايير سالمة المرضى ،معايير المركز السعودي لسالمة المرضى وإجراءات قياس جودة التجربة.متابعة برنامج سالمة المرضى التابع للتجمعات الصحية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها ،إذا دعت الحاجة.قياس سالمة المرضى ،والتأكد من قيام التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات بمتابعة الشكاوى والمجاالت المثيرة للقلق.مراقبة تنفيذ مراكز الرعاية الصحية األولية والمنشآت الصحية للبرامج التي ال تغطيها الصحة العامة-متابعة مؤشرات األداء الرئيسية ،والتأكد من التزام مراكز الرعاية الصحية األولية للمعايير واللوائح التي وضعها المركز الرئيسي لوزارة الصحة

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

متابعة التزام المستشفيات العامة والخاصة بأفضل إرشادات الرعاية اإلكلينيكية التي وضعتها وزارة الصحة.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.إعداد  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.-التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻮدة
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Quality Assurance

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات ا ﺧﺮى

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ
 -اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض.
اﻻﺑﺘﻜﺎر.
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف
ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
إدارة اداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإدارة اﻟﺠﻮدة
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Logistic supports

اﻟﻨﺴﺨﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

إدارة

1.0
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻣﺪاد واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

اإلشراف على المعامالت وتوافر اإلمدادات غير الطبيةقيادة أنشطة إعداد التقارير المحاسبية لمديرية الشؤون الصحية ،وإسداء المشورة وتقديم توصيات على أساس الميزانية المتاحة مقابل النفقات المصروفة أو التيتم طلب صرفها.
ضمان التخطيط المالي السليم لالستفادة من الميزانية على الوجه األكمل.العمل على تنمية اإليراداتضمان تقييم وتحديد االحتياجات التدريبية الداخلية لموظفي مديرية الشؤون الصحية.وضع إرشادات لتقييم موظفي مديرية الشؤون الصحية.التخطيط للقوى العاملة.ضمان تنفيذ معايير وإجراءات األمن والسالمة داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.-االشراف على برام عقود الصيانة واألعمال اإلنشائية للمديرية ومتابعة إعداد كراسات الشروط والمواصفات لألعمال المتعلقة بالصيانة واألعمال اإلنشائية داخل منشآت

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

مديرية الشؤون الصحية.
إعداد كراسات الشروط والمواصفات لألعمال المتعلقة بالصيانة واألعمال اإلنشائية داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.تنفيذ جميع األشكال التقنية الالزمة لتيسير متطلبات تواصل موظفي مديرية الشؤون الصحية.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.إعداد  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.-تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Logistic supports

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات ا ﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض.
اﻻﺑﺘﻜﺎر.
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف
ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
إدارة اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻫﺪف
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Public Health

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

إدارة

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺴﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪﺧﻮل.

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

متابعة نتائج البرامج الصحية الخاضعة للتنظيم بالتنسيق في ذلك مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهاضمان االلتزام باللوائح التي تُّ حدد العمليات المتعلقة بالصحة العامة في المستشفيات  /مراكز الرعاية الصحية األوليةضمان إجراء التحقيقات في األمراض الوبائية المحليةوضع خطط الصحة العامة في المناطق وفقا لمعايير منظمة الصحة العالميةمتابعة التزام المنشآت الصحية بمعايير الصحة البيئيةالتنسيق مع وزارة التعليم وإدارات التعليم المحليةعاون مع إدارة مركز األزمات والكوارث في حال حدوث كارثة تفشي ألي مرض معديالتأكد من أن التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات يوفرون المستوى المطلوب من التدريب للعاملين في برامج مكافحة األمراض المعدية.-اإلشراف على معايير الفحص لمنظمة الصحة العالمية في نقاط الدخول على مستوى المملكة العربية السعودية.

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

تنظيم االلتزام بمتطلبات نقاط الدخول على النحو الذي ُيحدده المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته (إن وجد) ورفعها للمدير العام.تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها ،وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.إعداد  /اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشر ًة.-التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.
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اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

Job Title

Assistant general manager
for Public Health

اﻟﻨﺴﺨﺔ

1.0

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻞ

 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ذو ﻋﻼﻗﺔ او ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل.اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات اﺧﺮى
 اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

ﺧﺒﻴﺮ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

روح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

إدارة اﻻﻋﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﻔﺎوض
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ادارة ﺑﺎﻫﺪاف

ﻣﺒﺘﺪئ

ﻛﻔﻮء

ﺧﺒﻴﺮ

إدارة اداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻣﻬﺎرة ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
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 2-3الرحلة
بعد التنسيق مع شركة صحة القابضة تم االتفاق على رحلة العمل لتحول المديرية وانشاء التجمع الصحي للتأكد من المواءمة التامة خالل الرحلة
ا¢ول
اﻟﻮزارى ا¢ول
اﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى
اﻟﻘﺮار

اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري
اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزاري
اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻃﻼق
اﻋﻼن اﻃﻼق
اﻋﻼن
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺼﺤﻰ

اﻻﻃﻼق
اﻻﻃﻼق
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ

Milestone 6
6
Milestone

اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺨﻄﻂ

Milestone 5
5
Milestone

ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ

ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﻬﺎم
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم
اﻧﺘﻘﺎل

Milestone 4
4
Milestone

اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى

Milestone 3
3
Milestone

وﺧﻄﺔ
ﺳﻨﻮات وﺧﻄﺔ
واﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ واﻟﺨﻤﺲ
ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
وﺿﻊ ﺧﻄﻂ
وﺿﻊ
إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺧﻄﺔ إدارة
اﻟﻤﻬﺎم وﺧﻄﺔ
واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم
اﻻول واﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻴﻮم اﻻول
اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺼﺤﻰ

و
اﻟﺮﺋﻴﺲ و
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ

Milestone 2
2
Milestone

اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق
ﺗﺸﻜﻴﻞ

Milestone
Milestone 1
1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
واﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ
واﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ

ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻻﺳﺘﺸﺎرى واﻋﻀﺎﺋﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎرى
واﻋﻀﺎﺋﺔ

اﻟﻔﺮق
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮق
ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻛﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻛﻤﺎل
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم
اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻤﻬﺎم

اﻧﺸﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻧﺸﺎء
اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺼﺤﻰ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻌﺎم

اﻟﻘﺮار اﻟﻮزارى
اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزارى
اول
اول

اﻻﻃﻼق
اﻻﻃﻼق
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ

RHD2.0
اﻃﻼق RHD2.0
اﻃﻼق

ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻦ
واﻟﺘﺠﻤﻊ
واﻟﺘﺠﻤﻊ

Milestone
Milestone 6
6

Milestone
Milestone 5
5

ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ

اﻟﻤﻬﺎم
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم
اﻧﺘﻘﺎل

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﻮى
اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻣﻦ

Milestone
Milestone 4
4

اﻟﺼﺤﻰ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وﺧﻄﺔ
ﺳﻨﻮات وﺧﻄﺔ
وﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ وﻟﺨﻤﺲ
ﺧﻄﻂ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ
ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ
ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺧﻄﺔ إدارة
اﻟﻤﻬﺎم وﺧﻄﺔ
واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم
ا¢ول واﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻴﻮم ا¢ول
اﻟﻴﻮم

Milestone
Milestone 3
3

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
اﻟﺼﺤﻰ
اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻰ
ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻓﺮق ﻋﻤﻞ
ﻓﻰ ﻓﺮق
ﻓﻰ

ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون
اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻓﺮق
ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻞ

Milestone
Milestone 2
2

ا¢ﺳﺎس
ﺧﻂ ا¢ﺳﺎس
وﺿﻊ ﺧﻂ
وﺿﻊ

Milestone
Milestone 1
1

اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
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المرحــــلة األولــــــــــــــى
تعييــــــــــــــن فــــــــــــرق العمــــــــــــــل

بعد إطالق مشروع التحول في المنطقة يتم تعيين خمس فرق عمل بالعناوين التالية:

شؤون الصحة العامة

الموارد البشرية والتخطيط

الخدمات الطبية

اإلمداد والشؤون الهندسية والمالية
والشؤون القانونية وتقنية المعلومات

التحول

ويتم التأكد من شمول جميع اإلدارات في مديرية الشؤون الصحية في هذه الفرق بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية لضمان شمولية تقدير الوضع الراهن
ونقل المهام في المراحل التالية.
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المرحــــلة الثانــــــــــــــية
وضــــــــــــع خـــــــــــــط األســــــــــــــــاس
يتم وضع خط األساس وتقييم الوضع الراهن لكل إدارة على حدى لمديرية الشؤون الصحية من خالل فرق العمل الخمسة باستخدام نموذج تم اعتماده من
قبل مكتب تحقيق الرؤية حيث يحوي هذا النموذج على جميع العناصر المهمة والتي سيتم االستفادة منها ودراستها (قائمة مهام اإلدارة الحالية واللجان
الداخلية والخارجية وقائمة الموظفين....إلخ).
تحدد وجهة المهام بعد التحول في هذه المرحلة تبعا لتصنيف المهام التالي:

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﺠﻬﺎت
اﺧﺮى

اﻟﺠﻬﺎت
اﺧﺮى

أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻢ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت
أﺳﺒﺎبﺗﻜﻮن
اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت.2.0

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت.2.0
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ.
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﺎم
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎﻓﺔ

ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت /ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ.
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎم
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎﻓﺔ
اﺧﺮى ) ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
اﻟﻮزارات
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻰ.

ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت /ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺈدارة أو اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺈدارة أو اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﻣﻨﺸﺄت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﻣﻨﺸﺄت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ادارى اﻟﻼزم داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ادارى اﻟﻼزم داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﺧﺮى ) ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻰ.

ﺗﻘﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﺘﺠﻤﻊ /اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺗﻘﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ /اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﻘﻊ
إﺷﺮافﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮت
ﺗﺤﺖﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎتﺣﻴﻦ
اﻟﺘﺠﻤﻊ/اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﺒﺮات إﺷﺮاف
ﺗﺤﺖ

اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺗﻘﻊ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ /اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮت

ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
واﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ
ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻊ

ﺗﺮﻛﺰ اﻣﺪاد اﻟﻄﺒﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮﺑﻜﻮ،
اﻟﻤﺨﺘﺎرةﻧﻮﺑﻜﻮ،
إﺷﺮاف ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻌﺾﺗﺤﺖ
اﻟﻄﺒﻲ
ﺗﺮﻛﺰ اﻣﺪاد
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﻤﻬﺎم
وﺑﻘﺎء
وﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
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المرحــــلة الثالــــــــــــــثة
تعيين ممثلي المديرية في فــرق عمل التجمع الصحي
بعد إصدار قرار تعيين مجلس اإلدارة في التجمع الصحي وتزامنا مع تشكيل فرق العمل للتجمع الصحي أيضا ،سوف تبدأ
المواءمة بين الطرفين على مستوى القيادات حيث يتم تشكيل فرق عمل للتجمع الصحي بمشاركة أعضاء من
مديرية الشؤون الصحية لوضع الخطط االستراتيجية لليوم األول والسنتين والخمس سنوات.

المرحــــلة الرابـــــــــــــعة
المشاركة مع لجنة التخطيط في التجمع الصحي لوضع
خطة السنتين والخمس سنوات واليوم األول عمل التجمع
الصحي
تتكون لجنة التخطيط في التجمع الصحي من مجموعة من األعضاء من مختلف الجهات (التجمع الصحي ووحدة األعمال
ومكتب تحقيق الرؤية وديوان الوزارة ومديرية الشؤون الصحية .....إلخ) وتهدف هذه اللجنة لوضع الخطط االستراتيجية
للتجمع الصحي واعتمادها من قبل معالي الوزير وهو يعتبر القرار الوزاري الثاني في رحلة التجمع الصحية بعد قرار
تعيين مجلس اإلدارة.
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المرحــلة الخامـــــــــسة
انتقـــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــــــهام
يتم البدء في مرحلة انتقال المهام مباشرة بعد إصدار القرار الوزاري الثاني
باعتماد الخطط االستراتيجية للتجمع الصحي ،وفي هذه المرحلة تتم
مشاركة التجمع الصحي جميع مهام تقديم الخدمات الصحية المخطط
انتقالها من قبل فرق العمل وما يترتب على نقلها حيث يتم تنفيذها في
نماذج اتفاقية انتقال المهام (ملحق) ،وخالل هذه المرحلة يتم التوقيع على

هذه النماذج من جميع األطراف (مكتب تحقيق الرؤية ومديرية الشؤون
والتجمع الصحي) بعد عمل اجتماعات بإشراف مكتب تحقيق الرؤية وفي
نهاية المرحلة يتم إعداد اتفاقية ثنائية بين الطرفين من قبل مكتب
تحقيق الرؤية باالعتماد على نماذج انتقال المهام الموقعة من فرق العمل.

المرحــلة السادســـــــــة
الموافقة على قائمة جاهزية المديرية
تعتبر المرحلة السادسة هي المرحلة األخيرة في مشروع التحول ،وخاللها يتم اإلطالق التجريبي لنموذج  RHD 2.0ومراجعة جاهزية مديرية الشؤون
الصحية (ملحق) بعد أن تمت جميع أعمال انتقال المهام واالتفاق عليها من قبل الطرفين.
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خطة اإلطالق
تم تصميم جدول األعمال على التجارب السابقة والدروس المستفادة في المناطق التي جرت بها عملية التحول ورفع كفاءة الرحلة ثم التأكد من مواءمة
جدول األعمال مع رحلة التحول التي تم تصميمها مع شركة الصحة القابضة

اﻟﻤﻌﻠﻢ

1

ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﺳﺒﻮع

2 Week

#

اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻚ

اﻟﻤﺪة

اﻟﻤﺨﺮج

1.1

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺨﺎص
ﺑـ RHD2.0

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

2 Days

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ
اﻟﺰﻳﺎرة

1.2

ﺗﺸﻜﻴﻞ )ﻋﺪد ( 5
ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

1 Week

ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺮق

ﻋﻘﺪ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺮض
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻃﻨﻲ RHD2.0
وﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺮاﺣﻞ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

3 Days

ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  -اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻌﻬﺪ  -اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -
ﻣﺆﺷﺮات اداء  -اﻟﻠﺠﺎن إﻟﺦ.

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

1.3

2.1
2

دراﺳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

2 Week
2.2

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

1 Week

1 Week

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ
ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

اﺻﺪار اﻟﻘﺮار
اﻟﻮزاري اول

ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء
اﻟﻔﺮق

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺼﺮ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
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اﻻﺳﺒﻮع

#

اﻟﻤﻬﻤﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻚ

اﻟﻤﺪة

اﻟﻤﺨﺮج

3

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

1 Week

3.1

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮق ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

1 Week

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

4

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ
اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ و اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﺧﻄﺔ اﻟﻴﻮم اول واﻧﺘﻘﺎل
اﻟﻤﻬﺎم وﺧﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

4.1
3 Week

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

3 Week

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

4.2

ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

2 Week

اﻟﻤﺴﻮدة اوﻟﻰ
ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم

اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

4.3

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

5.2

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻼم ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﻤﻌﻠﻢ

5

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم

4 Week

6

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

1 Week

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ
3 Days
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ

5.4

ﺟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

2 Days

ﺟﺪول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

5.5

اﻋﺪاد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

1 Week

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﺎم

6.1

إﻧﺸﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

2 Week

اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

6.2

إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

1 Week

اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ

اﻛﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻬﺎم

ﺟﺪول اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  +ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
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 2-4مؤشرات األداء
األطر والقواعد العامة إلختيار المؤشرات

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

أداء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎط
وﺛﻴﻖ ﺑﺄداء ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺷﺮات ذات
ﻃﺎﺑﻊ داﻋﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
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مؤشرات األداء

اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ا زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻼزﻣﺎت
واﻟﻜﻮارث

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺪرات
ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺪﺧﻮل

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﻨﺸﺂت
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة

ﻣﻌﺪل إﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت )(Drills
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﺎس
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

اﻟﺠـــــــــﻮدة وﻣﺮاﻗﺒـــــﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟــــــﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺳﺒﺎﻫﻲ(

ﺗﻄﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﺻﺪ
وا®ﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﺣﺪاث
اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ESR

ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ
إﻃﺎر إدارة اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺪى ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺠﺬري ﻟ±ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ
اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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مؤشرات األداء

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮات
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﻛﺘﻤﺎل
وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﻤﺨﺰون اﻟﺪم

اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ
اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﺤﻲ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻃﺎر
اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻌﻤﻞ إدارة
اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ دوار RHD2.0

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻘﻮد

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺳﺒﺎﻫﻲ(

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة /ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﻠﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﺒﺎﻫﻲ

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

 ≤ %50ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

 ≤ %50ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس
> %49.99

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا°دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا°دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

CBAHI Dashboard

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﻟﻮﺣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت CBAHI
 -２ان ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺒﺎﻫﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 -３ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت آﻟﻴ ¹ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺒﺎﻫﻲ.
 -４ﺗﻘﻮم ا°دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺮﺑﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ESR

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ESR

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ – ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ(  /ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

ﻳﺤﺪد ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻂ اﺳﺎس

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

 ≤ %50ﻣﻦ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس
> %49.99

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا°دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا°دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

CBAHI Dashboard

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 .1ان ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺳﺒﺎﻫﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 .2ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺳﺒﺎﻫﻲ.
 .3ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟºدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 .4ﺗﻘﻮم ا°دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ١٠أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اول او
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﺪى ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري )ﻟ¡ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ( ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ( @100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
100% - 90%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

89.99% - 80%
79.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا´دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا´دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﻣﻨﺼﺔ ا»ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 -２ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت آﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا´دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
 -３ﺗﻘﻮم ا´دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ١٠أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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ﺗﻄﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة داﺧﻞ ﻧﻈﺎم ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟ¢ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم
وﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم )ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ(

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﻄﻮر رﺻﺪ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ /ﻣﺠﻤﻮع ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة داﺧﻞ ﻣﻨﺼﺔ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ  +ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ( @100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ رﺻﺪ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺎرﺟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﻳﻤﻜﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

وﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة(

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ادارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ – اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻮاردة ﻣﻦ CRM
 -１ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﻣﻨﺼﺔ ا¥ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 -２ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
 -３ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إدارة اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ا¤ﻃﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ )اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ داﺧﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻤﺒﻨﻲ وزارﻳﺎ ﻓﻲ ( CRM

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد ﺷﻜﺎوى ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ا¤ﻃﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ( @100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

%100 - %90
89.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا¤دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا¤دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻨﺼﺔ ا¸ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ CRM
 -１ﺗﻘﻮم ا¤دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ.

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -２ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻊ ادارت اﻟﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ .
 -３ﺗﻘﻮم ا¤دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري ﻟﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺮة ا§وﻟﻰ  /ﻋﺪد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ @ 100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

100% - 70%
69.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا¯دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا¯دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻨﺼﺔ اﻻﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ
 .1ﺗﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ا¯دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 .2ﻳﺘﻢ اﻃﻼع اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺬري ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺠﺴـــﻴﻢ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻓﻮر ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ وﻳﺘﺎح ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  30ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺠﺬري واﻟﺘﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸـــﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺘﺴـــﻨﻰ ﻟ½دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻌﻤﻞ اﻻرﺳﺎل ) (Submissionوﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ اﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 .3ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ وﻣﻨﺼﺔ ا§ﺣﺪاث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ.
 .4ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا¯دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
 .5ﺗﻘﻮم ا¯دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ارﺳﺎﻟﻪ ﻟﻤﻼك اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺪرات ا±ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪﺧﻮل

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺪرات ا±ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻖ اداة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك ) (JEEﻟﻜﻞ ﻣﻨﻔﺬ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك )(JEE

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﻘﺪرات ا±ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ  /اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺪرات ا±ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( *100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

100% - 80%
79.99% - 70%
69.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ادارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮاردة ﻣﻦ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺬ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
 -２اﻟﺒﺪء ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
 -３ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 -４ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ا«داء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى اﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮﺻﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪوى اﻟﺪم اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﻄﺮة اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة )اﻟﻮزن (٪35
ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻴﺎت ﻋﺪوى اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ )اﻟﻮزن (٪35
ﻣﻌﺪل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﻮزن (٪20
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى )اﻟﻮزن (٪10

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

أول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

100% - 85%
84.99% - 65%
64.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﺪوى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى ،ﺣﺼﻦ ﺑﻠﺲ ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﻘﻮم ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﺪوى اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﻘﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،وﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻼزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﺮاﻛﺰ إدارة اﻻزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺘﺔ )اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻄﺒﻲ ،ﺳﻴﺎرات ا£ﺳﻌﺎف ،ﺑﻨﻮك اﻟﺪم ،ﺛﻼﺟﺎت اﻟﻤﻮﺗﻰ،
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ( ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﺮاﻛﺰ إدارة اﻻزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

اﻟﻨﻄﺎق

اﻻزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ /إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ( *100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﺷﻬﺮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

%100

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

%100
99.99% - 90%
89.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا£دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟºزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ان ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 -２اﻟﺒﺪء ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل آﺧﺮ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ.
 -３ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻟÇدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اÆﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
 -４ﺗﻘﻮم ا£دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  5أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸـــﻬﺮ
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻌﺪل إﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ) (Drillsﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟ¤ﺣﺪاث واﻟﻜﻮارث

اﻟﻨﻄﺎق

اﻻزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻨﺠﺎح /ﻋﺪد اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ( * 100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

أول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

100% - 90%
98.99% - 50%
49.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ا²دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا²دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟ¤زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ُﻣﻌﺮف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 -２ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻫﺐ ﺣﺴﺐ ا²ﻃﺎر اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ا²دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ.
 -３ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا²دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 -４ﺗﻘـــﻮم ا²دارة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻄـــﻮارئ واﻟﻜﻮارث واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻟﻤﺮﻛـــﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠـــﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﺨﺰون اﻟﺪم

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻣﺨﺰون اﻟﺪم داﺧﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺧﻀﺮ ﺧﻼل  %80ﻣﻦ ﻋﺪد أﻳﺎم )اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻬﺮﻳ¾(
أو )اﻟﺸﻬﺮ ) 22ﻳﻮم ﻋﻤﻞ( ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪم وﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم ABO-Rh

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﺨﺰون وﺣﺪات اﻟﺪم وﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم داﺧﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻻﺧﻀﺮ ﺧﻼل  %80ﻣﻦ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪم وﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ABO-Rh

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻋــﺪد

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺨﺰون وﺣﺪات اﻟﺪم واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻜﺮار

ﺷﻬﺮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

ﻳﺤﺪد ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺰوﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻈﺔ وﻗﺖ ﺣﺴﺎب ﺧﻂ ا°ﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

 17ﻳﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﺨﺰون اﻟﺪم )ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي  %80ﻣﻦ أﺻﻞ  22ﻳﻮم ﻋﻤﻞ(
ﻣﺨﺰون وﺣﺪات اﻟﺪم

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺨﺰون وﺣﺪات اﻟﺪم ﻳﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5إﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎج

ﻣﺨﺰون ﻳﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1إﻳﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎج

ﻣﺨﺰون ﻳﻐﻄﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ او ﻳﺴﺎوي ≤  3أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎج

ﻣﺨﺰون ﻳﻐﻄﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ او ﻳﺴﺎوي  1أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻴﺎج

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ﺑﻨﻚ اﻟﺪم اµﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻈﺔ
 -１ان ﻳﺘـــﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻮﺣـــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻨﻈﺎم ﻳﻘﻈﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺴـــﻘﻴﻦ

 -４ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻨﻘﺺ ﻛﻔﺎءه اﻟﻤﺨﺰون ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺨﺰون وﺣﺪات اﻟﺪم

ﻛﻔﺎءة ﻣﺨﺰون ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

 -２ﻳﺘـــﻢ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺸـــﻬﺮي ﻟﻌﺪد اﻻﻳﺎم اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﻔـــﺎءة اﻟﻤﺨﺰون ﺧﻼل 22

اﺧﻀــــﺮ

اﺧﻀــــﺮ

اﺧﻀــــﺮ

اﺧﻀــــﺮ

اﺣﻤــــﺮ

اﺣﻤــــﺮ

ﻳﻮم ﻋﻤﻞ

اﺧﻀــــﺮ

اﺧﻀــــﺮ

اﺣﻤــــﺮ

 -３ﻳﻜـــﻮن اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻨﻄـــﺎق ا°ﺧﻀﺮ ﻋـــﺪد اﻻﻳـــﺎم اﻟﻤﺤﻘﻘـــﺔ ﻟﻜﻔﺎءة

اﺧﻀــــﺮ

اﺣﻤــــﺮ

اﺣﻤــــﺮ

ﺑﻨﻮك اﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﻪ ﻟﻮﺣﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺪم وﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺨﺰون ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪم

اﻟﻤﺨـــﺰون  17ﻳـــﻮم او أﻛﺜﺮ وﻳﻜﻮن ﻓـــﻲ اﻟﻨﻄﺎق ا°ﺣﻤـــﺮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻻﻳﺎم
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺨﺰون اﻗﻞ ﻣﻦ  17ﻳﻮم

 -５ﻳﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺎﻧﺪة ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ±دوار RHD2.0

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺑﻨﺎء ﻣﺆﻫﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  /اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ * 100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
100% - 90%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

89.99% - 70%
69.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ا¸دارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار إﻃﻼق اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﻤﻮذج RHD 2.0

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
 -２ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ وﻗﻴﺎس إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻋﻼه ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
 -３رﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة
 -４ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻘﻮد

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻰ ﻗﻴﺎس اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻜﺎﻣﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ  /ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻧﻘﻠﻬﺎ( * 100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
100% - 90%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

89.99% - 75%
74.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻧﻈﺎم ﻣﻮارد

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺮر اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻊ.
 -２ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺮر ﻓﺼﻠﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ.
 -３ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ.
 -４ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اول او اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺐ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ /ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ( *100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%90
100% - 85%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

84.99% - 65%
64.99% - 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﻣﺮﻓﻖ(

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ )ﻣﺮﻓﻖ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ.
 -２ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺜﻼﺛﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ
 -３ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼل اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ.
 -４ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 -５ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻨﺼﻒ
ا©ول او اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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اﻟﻤﺆﺷﺮ اﺣﺼﺎﺋﻲ ﻻﻛﺘﻤﺎل وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮي:
أ -ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
ب -ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﺟﻮدة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  +اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﺷﻬﺮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

≤ % 90
≤ 66.6%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

66.5% - 33.3%
≥ 33.2%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ا·ﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت.

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -１اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ.
 -２ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ.
 -３ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ دارة اﺣﺼﺎء ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻴﻼدي اﻟﺘﺎﻟﻲ.
 -４ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟ»دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ»ﺣﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 .5ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ»ﺣﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ١٠أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

دﻋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

ﻋﺎم

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

)ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ /اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت( * 100

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اÂﺳﺎس

أول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ أﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
100% - 95%

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

%85 - %94.99
84.99%- 0%

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

إدارة اﻟﺘﺤﻮل

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﻤﻊ

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 -1وﺿﻊ ﺑﺮﻳﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺈرﺳﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ(.
 -2اﻟﺒﺪء ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
 -3ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 -4ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  ١٠أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻌﻤﻞ إدارة اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ )اﻃﺎر اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻌﻤﻞ إدارة اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ(

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ رﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )وزارة اﻟﺼﺤﺔ – اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص(

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

أول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
%100

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

%99.99 -%75
%74.99- %0

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ – ادارة اﻻﻟﺘﺰام

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

 .1ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ )ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(
 .2اﻟﺒﺪء ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
 .3ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 .4ﻳﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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مسار العمل على مؤشر تجربة المستفيد معايير االطار االسترشادي لعمل إدارة الشكاوي بالمنشأت الصحية

اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻻ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ

ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻدارات
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻛﻤﺎل اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻛﺨﻄﻂ اﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻰ وﻋﺮﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄه

ارﺳﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻋﻤﻞ زﻳﺎرات
واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
وﺟﻮدة اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻻ

ﻋﺮض واﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄة

اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ« اﻟﺘﺠﻤﻊ
+اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  +ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮى
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اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﺤﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ  937ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ )اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ( واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻨﻄﺎق

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت

وﺣﺪة اﻟﻘﻴﺎس

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﺼﺎﻋﺪي

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﺷﻬﺮي

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

أول ﻗﻴﺎس ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﺨﻂ اﺳﺎس

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

%100
%100 - %90

ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ

%89.99- %85
%84.99 - %0

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ )(937

ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎس

ادارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ

ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ  RHD2.0ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ )(937

إﺟﺮاءات ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺆﺷﺮ

. 1ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺼﻌﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ) (937ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة.
 .2ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ) (937ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ/أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ.
 .3ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻞ اﻟﺸﻜﺎوى وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
 .4ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟ¦دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ) (937ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻴﻼدي اﻟﺘﺎﻟﻲ.
 .5ﺗﻘﻮم ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ) (937ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  10أﻳﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲNhcc-epi@moh.gov.sa :
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إجراء طلب التغيير
يتم التغيير على المؤشرات عن طريق
التواصل مع مكتب تحقيق الرؤية عبر
البريد االلكتروني التالي:
RHD2.0@moh.gov.sa

ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  /اﻻدارة
اﺳﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ  /ا دارة
اﺳﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب

وﺻﻒ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

قائمة المؤشرات التي
لها مرفقات خارجية:
• مرفق مؤشر :متابعة انجاز المشاريع اإلنشائية في المناطق

ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

• مرفق مؤشر :المؤشر اإلحصائي الكتمال وجودة البيانات

ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤــــﺎد

للحصول على المرفقات المؤشرات أعاله ،أنقر هنا

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﻤـــﺎد

ﻣﻮاﻓﻖ

ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ

اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
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 2-5قائمة مراجعة الجاهزية
تهدف قائمة مراجعة الجاهزية إلى تقييم مدى استعداد مديريات الشؤون الصحية بالمناطق للعمل  2.0في ظل نموذج التجمعات الصحية بالمناطق
للتأكد من جاهزية المديريات ،تم تصميم قائمة جاهزية تتضمن التأكد من استكمال المتطلبات للمديرية قبل قرار اطالق معالي الوزير
المدخالت
قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق  - 2.0نظرة عامة ومصادر ُ

تتضمن القائمة جمیع العناصر األساسیة المطلوب من مدیریات الشؤون الصحیة بالمناطق تحقيقها قبل الیوم األول.
هناك متطلبات محددة “محوریة” یجب تنفیذها قبل إطالق المدیریة  ،) ( 2.0وعلى الجانب اآلخر هناك متطلبات أخرى (خطة ما بعد اإلطالق) ،یمكن إرجاؤها واستكمالها بعد اإلطالق
وقبل الیوم األول
سیتم تجهیز قائمة مشابهة لمراجعة جاهزیة التجمعات وستكون متوائمة مع هذه القائمة.
یجب أن یتم االنطالق الفعلي للتجمع والبدء بتنفیذ مهام تقدیم الخدمة قبل اإلطالق الرسمي للمدیریة والتجمع بمدة كافیة.
معا لتحقیق هذه المتطلبات األساسیة  -والسیما ضمان عدم توقف أنشطة تقدیم الرعایة وانتقال العاملین
یتعین على مدیریات الشؤون الصحیة والتجمعات الصحیة التعاون ً
للهیكل الجدید.

01

النموذج الوطني لمديريات الشؤون
الصحية بالمناطق 2.0

02

خطط إطالق هیكل مدیریات الشؤون
الصحیة بالمناطق 2.0

03

مشروع جاهزیة مدیریات الشؤون الصحیة
بالمناطق للیوم األول 2.0
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ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻧﺠﺎز

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اوﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﺟﺪول ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﻧﻘــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻬــﺎم ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺨﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴــﺔ اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪة إﻟــﻰ اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﻓﺼــﻞ ﻣﺆﺷــﺮات اداء اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ )أداء( وﺗﺨﺼﻴﺼﻬــﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ ﻟﻀﻤــﺎن اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ أﻋﻤــﺎل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ؟
وﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ أدوات إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة

ﻫــﻞ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وا«ﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺠــﻮدة وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻤﺨﺮﺟــﺎت وﺗﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ؟ وﻫــﻞ
ﺗﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

 -دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا«ﺟﺮاءات،

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ إﺟﺮاءات  937اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ

ﻫــﻞ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وا«ﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ وﺗﺠﻤﻴــﻊھا ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ؟ وﻫــﻞ ﺗﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

 -دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وا«ﺟﺮاءات،

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺪﻟﻴﻞ

اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ
اﻃﻼق

 ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ -ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات "أداء" ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ

اﻟﺠﻮدة
وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ

 -ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ

 -ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ اﻃﻼق
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ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺠﻮدة
وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻧﺠﺎز

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ,ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى ،ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺪﺧﻮل( وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔً ﻃﻼب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ وﻃﺐ ا¤ﺳﺮة واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ وﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮﺑﺎت اﺳﻌﺎف ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ أو وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ¤زﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ
اﻃﻼق

 ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات، ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺧﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﺎت اﺳﻌﺎف وﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ

 دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات، -ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ اﻃﻼق
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اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻧﺠﺎز

ﻫــﻞ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘــﺰام وﺗﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ؟ وﻫــﻞ ﺗــﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤــﻊ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

ﻫﻞ ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﺟﺮاءات وادوات اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزارة اﻟﺼﺤﺔ؟

%X

ﻫــﻞ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻴــﺺ وﺗﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ؟ وﻫــﻞ ﺗــﻢ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺨﺼﺼﺎت وﻣﺆﻫﻼت اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

اﻟﺠﻮدة
وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ؟

%X

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ )ﺗﻘﻴﻴــﻢ اداء،
وﻃﻠﺒﺎت اﺟﺎزات وﺧﻼﻓﻪ ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ
اﻃﻼق

 دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات، ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻔﺮق ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات، -ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎء وﺗﺨﺼﺼﺎت وﺧﺒﺮات اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ

 ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺷﻬﺎدات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت -ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ اﻃﻼق
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قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق  2.0الخدمات المركزية،
والتخطيط واالستثمار ،واإلمداد والشؤون الهندسية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية
ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻧﺠﺎز

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﺣﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻫــﻞ ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴــﻦ اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ واﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳــﺔ )ﺑﻨــﻚ اﻟــﺪم ،واﻟﻄــﺐ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ،وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺴــﻤﻮم(
وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻬﺎ؟

%X

ﻋﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ أو ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﻫــﻞ ﺗــﻢ إﻋــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﺟــﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر وﺗﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺼﺤــﺔ؟ وﻫــﻞ ﺗــﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ؟

%X

 -دﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات،

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎم اﻻﺑﺪاع ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﻧﻘــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻬــﺎم اﻣــﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﻮدﻋﺎت واﻣــﺪادات اﻟﻄﺒﻴــﺔ وﻋﻘــﻮد اﻣــﺪاد اﻟﻤﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ أﻃــﺮاف
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮﺑﻜﻮ أو اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻫﻞ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺸﺆون

 ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ -ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ

اﻣﺪاد
واﻟﺸﺆون

اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ
اﻃﻼق

 ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ -ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ

 ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ -ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻫــﻞ ﺗﻤــﺖ ﻣﺮاﺟﻌــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ ﻋﻘــﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﺸــﺆون اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻄﻠــﺐ إﻳﻀﺎﺣــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﺠﻤــﻊ
اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻊ؟ وﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؟

%X

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ اﻃﻼق
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قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق  2.0مكتب مدير عام الشؤون الصحية،
الشؤون المالية واإلدارية
ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻧﺠﺎز

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﺗﻮﺛﻴــﻖ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻄﺒﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺔ) ،واﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻈﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮة ﺗﺤــﺖ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺔ( ﻣــﻊ اﻟﺘــﺰام اﻟﺘﺠﻤــﻊ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ؟

%X

ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  2.0ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وﻣﺪراء ادارات؟

%X

ﻗﺮارات ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ وﻣﺪراء ادارات

ﻫﻞ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ادارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﻊ ا ﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ادارة؟

%X

ﻗﺮارات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ادارات واﻟﻮﺣﺪات وا ﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ادارة

ﻫﻞ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف أﺧﺮى واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﻋﺎم
اﻟﺸﺆون

اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺒﻞ
اﻃﻼق

ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ أو ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ

ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻨﻬﺎ

ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻘﻮد ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ

اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻫﻞ ﻳﺠﺮي ان ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ؟

%X

ﺻﻮرة ﻣﻦ أي ﻋﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ

ﻫﻞ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻃﻼق؟

%X

ﺧﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻃﻼق

ﻫﻞ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟ¡ﻃﻼق؟ وﻫﻞ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻃﻼق؟

%X

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻻدارﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸــﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻪ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔــﻖ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻘﻠﻬﺎ؟

%X

 -ﻣﺤﻀﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت

ﻫــﻞ ﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ وﻓﺼــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻨــﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﺸــﺆون اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﻤﻘــﺮر ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤــﻊ اﻟﺼﺤــﻲ؟ وﻫــﻞ ﺗــﻢ إﺧﻄــﺎر اﻟﺘﺠﻤــﻊ
اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺔ؟

%X

ﻫﻞ اُﺳﺘﻜﻤﻠﺖ أﻋﻤﺎل ﻧﻘﻞ أﺻﻮل اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟

%X

 ﻗﺮارات ﺗﻜﻠﻴﻒﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ،
وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

وادارﻳﺔ

ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﻮري ﻗﺒﻞ اﻃﻼق

ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ا ﺻﻮل
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 2-6األسئلة الشائعة
ما مصير حالة المشاريع (الهندسية ،اإلمداد ،الصحة االلكترونية ،التغذية ،الخ) التي تشرف على تنفيذها المديرية
وهل ستبقى تحت إشراف المديرية أم ستنتقل إلى التجمع؟
تبقى المشاريع المعتمدة من المديرية تحت إشرافها وتنتقل مشاريع مكونات التجمع الصحي في حال جاهزية قدراته المالية
واإلدارية من خالل اتفاقية قانونية بين المديرية والتجمع الصحي.
ماهي آلية انتقال العقود؟
في المرفقات آلية انتقال العقود.
موضوع أنظمة الـ  HISواألنظمة الطبية التقنية وكيف سيكون وضعها في المستقبل؟
يعمل فريق الصحة االلكترونية بالوزارة على توحيد انظمة المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المملكة وسيتواصل
فريق الصحة االلكترونية مع المديريات الصحية حسب خطة تنفيذ مشروع الصحة االلكترونية.
هل انتقال الموظفين من المديرية إلى التجمع سيتم بطريقة صحيحة قانونيًا؟
سوف يتم مراعاة جميع قرارات مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة واألخذ باالعتبار جميع اإلجراءات القانونية لذلك.

ملحق نص اتفاقية نقل العقود (ملحق ط)
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ماذا سيحدث للموارد الذاتية في الهيكل الجديد؟
تم دمجها مع إدارة الشؤون المالية..

ماهي آلية مشاريع التبرع الحالية والمستقبلية وكيف سيتم العمل والموافقة عليها من قبل المديرية؟
التجمع هو المسؤول عن المنشأة ،وبذلك يتوجب على التجمع االلتزام التام بتشغيل تلك المنشأة حين االعتماد ،وال يمنع ذلك أن تكون
المديرية هي حلقة الوصل بين التجمع والراغبين في التبرع والعطاء ،اذًا هي حلقة متكاملة والبد من علم التجمع وموافقته على التبرع
ألنه هو من سيقوم بتشغيله واالستفادة منه الحقًا.

هل سيبقى مركز الوثائق والمحفوظات والذي يحتوي على جميع الوثائق الخاصة بممتلكات الوزارة لدى التجمع؟
سوف تبقى جميع المستندات مع المديرية حتى يصدر قرار نقل الممتلكات إلى الشركة القابضة.

ما هو دور اإلدارة الهندسية للمديرية بعد التحول من حيث اإلشراف على المشاريع؟ علما بأن المشاريع تتضمن
مشاريع تابعة للخدمات المركزية؟
جميع المشاريع القائمة والتي تتبع للتجمع سيتم نقلها للتجمع أما فيما يخص التابع للخدمات المركزية ستتم متابعتها عن طريق
المديرية.
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بعض البرامج تحت “الصحة العامة” مثل األمراض الحيوانية المنشأ والوبائيات ليس لها مقر داخل المستشفى ,في
معنى آخر عمليات المراقبة والرصد داخل التجمع الصحي غير كافية إلكمال هذه المهمات .يجب أن تكون هناك
إيضاحات لدور التجمع الصحي في هذا الموضوع إذا كانت الخطة أن يكون األخير متعهد بمهام “الصحة العامة”
خارج مرافقه المخصصة؟
تنفيذ هذه البرامج سيكون مسؤولية التجمع الصحي في حين أن المراقبة ستكون مسؤولية المديرية.

برنامجا بخالف اآلخرين .حيث انه لديه دور استراتيجي ويتطلب الضوء األخضر
قسم “السيطرة على العدوى” ليست
ً
لمباشرة أعماله .فما هو دور المديرية اتجاه هذا القسم؟
تنفيذ هذه البرامج سيكون مسؤولية التجمع الصحي في حين أن المراقبة ستكون مسؤولية المديرية علمًا بأنه يوجد مساعد مستقل
لألزمات والكوارث وسيكون مسؤوال ً عن أي أزمة ومن ضمنها ّ
تفشي األمراض.

“المراجعة السريرية” ليكون مرجعها ل”التخطيط واإلحصاء” ألنها تتفاعل بشكل كبير مع اإلدارات األخرى التابعة
للتخطيط واإلحصاء؟
سبب إدراج المراجعة السريرية ضمن اقسام مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات بسبب مهامها الجديدة والتي تندرج تحت
إدارة الجودة.
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ماهو سبب ادراج “الرعاية الصحية االولية” تحت “الجودة ومراقبة المخرجات”؟
سبب إدراج الرعاية الصحية األولية ضمن اقسام مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات هي مهامها الجديدة والتي
تندرج تحت إدارة الجودة.
لماذا لم تندرج الهيئة الصحية الشرعية تحت الخطة الحالية؟
سوف تكون مهام هذا القسم تحت إشراف المديرية في الوقت الراهن ،تحديدا ضمن مهام إدارة المخالفات كما هو مطبق مع
لجان المخالفات حتى يتم نقله بشكل كامل إلى وزارة العدل.
هل يوجد تدريب للموظفين وهل هو عام او خاص؟
تقوم مشاريع القوى العاملة في مكتب تحقيق الرؤية بدراسة تطوير كفاءات الموظفين ومواءمتها مع دور المديرية الجديد.

األصول (المبنى اإلداري – المستودعات) هل يتم تسليمها إلدارة التجمع الصحي أو لشركة نبكو وما اآللية لذلك؟
تنتقل إدارة األصول (المبنى اإلداري  -المستودعات) إلدارة التجمع ويتم التعامل حسب اتفاقية نقل المخازن الطبية الرئيسية
التابعة لوزارة الصحة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد واتفاقية نقل العهد من قبل التجمع الصحي( ،باستثناء مستودع
الخدمات المركزية) وتقسيم مخزون األثاث المكتبي بعد االتفاق.
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المخزون الحالي للبنود التموينية ،هل يتم نقله إلدارة التجمع الصحي أو لشركة نبكو وما اآللية لذلك؟
يتم نقل المخزون الحالي في المستودعات بالتزامن مع نقل مهام ادارة المستودعات للجهة المنتقلة إليها سواء كانت تجمع
أو نبكو.

من سيخطط لميزانية ضغط الدم؟
التخطيط للميزانيات هو مسؤولية من يقوم بالجزء التشغيلي ،أي إذا كان من يقوم بالتشغيل المديرية إذًا هي من ستقوم
بتخطيط الميزانية ،وإذا كان التجمع فهو من يقوم بتخطيط وطلب الميزانية.
من هو المسؤول عن دعم الخدمات المركزية؟ الدعم الداخلي للمديرية أم كيان أخر؟
المسؤول عن دعم الخدمات المركزية هي المديرية لحين فصلها بالكامل.

من سيخطط لميزانية ضغط الدم؟
التخطيط للميزانيات هو مسؤولية من يقوم بالجزء التشغيلي ،أي إذا كان من يقوم بالتشغيل المديرية إذًا هي من ستقوم
بتخطيط الميزانية ،وإذا كان التجمع فهو من يقوم بتخطيط وطلب الميزانية.
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الجهات خارج نطاق عمل التجمع الصحي بمكة المكرمة (إدارات وأقسام مديرية الشئون الصحية – إدارة المختبرات
والمختبر اإلقليمي – بنك الدم – مختبر الصحة العامة – مركز السموم – إدارة الطب الشرعي – اإليواء – الجهات
الحكومية خارج وزارة الصحة) والتي ال يتم تأمين احتياجاتهم عن طريق التجمع الصحي بمكة المكرمة ،ما اآللية
لتأمين احتياجاتهم الطبية والغير طبية؟
النموذج المطبق في أغلب المناطق ان تقوم المديرية بتأمين احتياج الخدمات التي تقوم بتقديمها وال يمنع االتفاق بين الطرفين
على إمداد الجهات المذكورة وااللتزام بتطبيق آليتها بعد االتفاق.
هل يوجد تشريعات للمختبرات اإلقليمية وآلية عملها بالتزامن مع مختبرات التجمع والجهات األخرى المنافسة؟
نعم يوجد آلية واضحة ،وسيتم وضع قائمة باالختبارات الخاصة لكل مستوى ،بداية من مختبرات المستشفيات ،ثم للمختبرات
اإلقليمية ،ونهاية بالمختبر المرجعي للمملكة.

لماذا تم تحويل مساعد المدير العام ( الموارد البشرية  -الشؤون المالية واإلدارية  -الشؤون الهندسية  -تقنيه
المعلومات  -اإلمداد ) إلى إدارات تحت مساعد واحد ؟
تم تحويل المساعدين إلى إدارات بسبب نقل المهام التابعة للمنشئات الصحية إلى التجمع الصحي والتي تمثل النسبة األعلى
من حجم المهام السابقة .
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متى تنتقل مسؤوليه مهام تقديم الخدمات الصحية إلى التجمع الصحي؟
تنتقل المهام بعد إصدار القرار من معالي الوزير بإطالق النموذج التشغيلي  2.0وانتقال مهام تقديم الخدمة إلى التجمع
الصحي .
ما هو دور إدارة تحفيز االستثمار في RHD 2.0؟
المعرفة من إداره التخطيط
تم توضيح جميع بيانات المهام في الهيكل التنظيمي ويتركز دور تحفيز االستثمار في سد الفجوات
َ
االستراتيجي من خالل خلق الفرص االستثمارية .
لماذا تم فصل التراخيص عن إدارة التخطيط وتحفيز االستثمار؟
لضمان حوكمة إصدار وتجديد التراخيص و عدم تداخل مهامها مع أي إداره أخرى .
نأمل منكم إفادتنا بما يخص تفعيل الجوالت اإلشرافية المتعلقة بتطبيق مهام إدارة المنافذ ومنها التحقق من
تطبيق اللوائح الصحية الدولية وتطبيق البروتوكوالت الوقائية ،ليتم مخاطبة التجمع الصحي بذلك والبدء في تنفيذ
هذه الزيارات الستكمال المهام المناطة بها إدارة المنافذ ..
فيما يخص الزيارات اإلشرافية في  RHD2.0على مستوى جميع اإلدارات فهي عبر التنسيق مع االلتزام لضمان تطبيق لوائحها
بالشكل المطلوب.
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بما يخص فصل عقود الصيانة الطبية للمواقع التابعة لمديرية الشؤون الصحية عن مرافق التجمع الصحي ،وكانت
إفادته بأنه “لم يردهم توجيه بتغير طريقة طرح المنافسات والعمل مستمر بنفس النهج السابق”
ال يوجد هناك أي اشكاليه في فصل العقود الخاصة بالمديرية عن التجمع أثناء الطرح.

هل الزالت المخاطبات مستمرة لدى المديريات أو هنالك توجيه بانتقالها للتجمعات الصحية؟
باإلشارة إلى قرار معالي الوزير رقم  1442-357805وتاريخ  1442/3/7هـ كما جاء في المادة السابعة “استمرار آلية التواصل بين
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل وإمارة المنطقة وكافة القطاعات العامة والخاصة ،بحيث تستمر المديرية
بتمثيل وزارة الصحة بالمنطقة”.
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 2-7وثائق توزيع مهام وصالحيات ادارات و برامج
الوكالة المساعدة للصحة الوقائية
من منطلق أهمية تكاتف الجهود بجميع الوكاالت واإلدارات في وزارة الصحة ،قامت الوكالة المساعدة للصحة الوقائية بعمل وثائق توزيع المهام والصالحيات
المتعلقة بتطبيق إجراءات إدارات وبرامج الصحة الوقائية بين المديريات والتجمعات الصحية حسب نموذج التحول الصحي .RHD 2.0
حيث يحتوي الدليل على توزيع المهام الصحة الوقائية ما بين الوزارة ومديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية للبرامج التالية:

مكافحة العدوى
•برنامج الترصد والتقصي الوبائي.

مكافحة االمراض المعدية
•البرنامج الوطني للتحصين الموسع.

•برنامج الفاشيات الوبائية.

•البرنامج الوطني إلزالة امراض الكبد الفيروسية.

•االستجابة السريعة لألمراض الناشئة والمستجدة.

•البرنامج الوطني للدرن والجذام.

•برنامج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

•البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز.

•برنامج نظافة وتطهير األيدي.

•برنامج صحة المسافرين وعيادات السفر.

•برامج مكافحة العدوى في الخدمات العالجية.

•برنامج فحص الوافدين للعمل.

•برامج مكافحة العدوى في األقسام المساندة وصحة البيئة.

•برنامج االمراض التنفسية المنبعثة والمستجدة.

•برامج اإلنشاءات الصحية المتعلقة بمكافحة العدوى (الهدم والبناء والترميم).
•برامج التقييم الذاتية.
•برامج التقييم اإلشرافية.
•برامج التعقيم المركزي ،برنامج رخصة المهارات األساسية لمكافحة العدوى.
•التدريب والتعليم.
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البرامج الصحية

األمراض المزمنة

•برنامج الزواج الصحي

•برنامج مكافحة داء السكري

•البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي
الوالدة للحد من اإلعاقة

•برنامج الوقاية من األمراض القلبية والوعائي
•برنامج مكافحة السرطان

•برنامج االرشاد الصحي الشامل (الرعاية
النفسية األولية)

•برنامج مكافحة السمنة

•برنامج صحة الطفل

•برنامج مكافحة الربو

•برنامج رعاية كبار السن
•برنامج صحة المرأة
•برنامج صحة العين

برامج نواقل المرض واالمراض
المشتركة
•برنامج المالريا
•برنامج البلهارسيا والطفيليات المعوية
•برنامج حمى الضنك
•الحميات الفيروسية النزفية
•برنامج اللشمانيا

برنامج الحماية من االشعاع

•برنامج االمراض المشتركة
•برنامج الحشرات الناقلة ومكافحتها

•قسم قياس الجرعات اإلشعاعية الشخصية

صحة البيئة
•برنامج الصحة البيئية
•برنامج السالمة الغذائية

•قسم المسح اإلشعاعي
•قسم الطوارئ اإلشعاعية
•قسم تنظيم ومراقبة الممارسات والمصادر
المشعة المؤينة وغير المؤينة.

•برنامج السالمة الكيميائية

•قسم سالمة ومعايرة أجهزة القياس اإلشعاعية

•برنامج النفايات الطبية

•التدريب والتعليم

•التدريب والتعليم

الصحة المهنية
•برنامج عيادات الصحة المهنية
•رصد اإلصابات المهنية وإصابات العمل
•مراكز اللياقة الطبية (مراكز كشف ما قبل
التوظيف)
•برنامج التدريب والتعليم المستمر

للحصول على وثائق توزيع المهام والصالحيات المتعلقة بتطبيق إجراءات إدارات وبرامج الصحة الوقائية بين المديريات والتجمعات الصحية ،فضالً انقر هنا
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 2-8مهام برنامج تطبيق
اللوائح الصحية للمنافذ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﺬ

ﻣﻬﺎم إﺷﺮاﻓﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺣﺪاث وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻣﺮﻓﻖ)(2
ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺑﻼغ ﻋﻦ اﺣﺪاث
اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﺬ
ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ أﺣﺪاث
وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ

ﻣﻬﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ) اﻟﺘﺠﻤﻊ–ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ(

اﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻨﻮاﻗﻞ

• اﻟﻔﺮز اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ
)إﺟﺮاءات ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ(
• اﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔاﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻻت اﺳﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻘﻞ إﺳﻌﺎﻓﻲ

• ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ
• ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ
• اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﻌﺎدﻳﺔ
• اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺤﺸﺮي
• ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻧﻮاﻗﻞ اﻟﻤﺮض

ﻓﺴﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
• اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دول
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺈﺑﺎدة ﻧﻮاﻗﻞ اﻟﻤﺮض
وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ
واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻓﺮض اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
• إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﺻﺤﺎح ﻟﻠﺴﻔﻦ

ﺧﻄﻂ ﻃﻮارئ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻻت اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻋﺰﻟﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺎر اﻣﻦ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﺳﻌﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺤﺎﻻت اﻣﺮاض
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻮارئ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺮﺿﻴﺎت
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03
آليات معالجة
التحديات المتكررة
في المناطق
119

رفع البيانات اإلحصائية والتحقق من جودة البيانات

إﺟﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﺎذج ا ﺣﺼﺎء واﻟﻤﻨﺼﺎت

ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺗﻌﺮﻳﻒ

رﻓﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

5b

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺸﺮﻫﺎ
واﺗﺨﺎذ ا ﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻮان اﻟﻮزارة

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﺎذج
واﻟﻤﻨﺼﺎت ا ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

1

MOH

4

اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ﺟﺮاءات
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻮزارة

ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻤﻨﺼﺎت ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

5a

ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

3

2

RHD2.0

Clusters, other.gov
and privet sector

رﻓﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻮزارة
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ِّ
اطالع مديريات الشؤون الصحية على الخطط االستراتيجية للتجمع واالتفاقيات مع
جميع الجهات الخارجية للتجمعات الصحية لإلجابة عن استفسارات الواردة من االمارة
والجهات االخرى
اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺠﻬﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وارﺳﺎل اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
4

ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻔﺴﺎرات واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮدود

Other gov. facilities

وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة رﺳﺎل اﻟﺨﻄﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

اﺳﺘﻼم اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﻟﻼﻃﻼع واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻮاردة

3

2

1

HHC

RHD2.0

Cluster

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
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آلية تغطية الفعاليات والمناسبات
إﺟﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺤﻲ

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎج

1

5b
ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ/ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

4

5a
ا ﺷﺮاف وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت/اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

دراﺳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج وإﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وأداة ﺳﺎﻟﻢ

6

2

RHD2.0

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

3

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

Other gov. facility

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
 PHAو ﻃﺐ اﻟﺤﺸﻮد

Cluster or
other health
care provider
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التحديث على حالة المشاريع الهندسية

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

3b
اﻃﻼع واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﻴﺎج

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻋﻤﺎل وﻋﻤﻞ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ

3a

MOH

4

2

RHD2.0

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري

دﻋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ

5
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ

إﻣﺎرة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

1

Cluster

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
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الطلبات الحكومية إلجراء الفحوصات الطبية
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ

ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻠﺐ
6a

1
إرﺳﺎل ﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮد

Other gov. facility

6b

MOH
)(MRC

اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاء اﻟﻼزم

5
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

2

RHD2.0

3

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ

HHC

4
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزم

Cluster
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دراسة قضايا لجان االلتزام

إﺗﺨﺎذ اﺟﺮاء

اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ

5a

MOH

ﺗﻢ
4

1

3
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﻋﺘﻤﺎده

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ

Cluster
5b

إﻋﺎدة دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ

RHD2.0

2
دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ
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انتقال الموظفين

اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

إﻃﻼق اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
1

ﻣﺮاﺟﻌﺔ و اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ

4

2

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ رﺣﻠﺔ إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع
RHD 2.0

VRO

3
إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف
ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ
RHD 2.0

5
إﺻﺪار ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ

RHD2.0

Cluster

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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آلية تنفيذ البرامج الصحية (مثل :برنامج الصحة المدرسية)

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﻤﻊ

وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺧﻄﺔ ﺗﻮاﺻﻞ

4a

Other gov. facilities

1
وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ :وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاف واﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

4b
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

3

PHA

2
ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﻴﺔ

MOH / RHD

Cluster
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اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة

ارﺳﺎل ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻫﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ

ارﺳﺎل اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ

آلية التعامل مع
الشكاوى المصعدة

اﻗﻔﺎل اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ؟

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

اﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻏﻼق

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ

إﻋﺎدة ﻟﻠﻮزارة ﻻﻛﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻻﻏﻼق
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آلية تفعيل مركز األزمات والكوارث
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
5a

7

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
4
a1

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
)ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺪث(

إﺻﺪار ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

MOH

وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺣﺘﻮاء
ا¬زﻣﺔ

1b

5b

PHA

2

RHD

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻗﻠﻴﻤﻲ واﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ

ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت
وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺒﻬﺎ

8
6
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺮﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻨﺠﺰ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

a1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

b1

3

رﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
واﺑﻼغ ﻋﻦ أي أزﻣﺔ أو ﺟﺎﺋﺤﺔ

+ Cluster
other gov facilities
private sector +

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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آلية التصعيد

وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﻟﺘﺤﺪي

اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
3

CC VRO

اﺳﺘﻼم اﻟﺘﺤﺪي أو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺤﻠﻮل
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟـAMO

Deputyship

CC VRO
2

4
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
اﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﺻﺪار اﻟﻘﺮار وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪي

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار

5b

CC VRO

5a

CC VRO
AMO

1

RHD
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺪي أو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ

Cluster

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار
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آلية رفع مؤشرات المديرية RHD 2.0

ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ
4

ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
3

ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺷﺮات اداء وﻋﻤﻞ
ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ

1

AMO

اﺧﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻨﺎءا
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮزارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

5

2a

RHD

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

2b

Cluster

رﻓﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري
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04
إدارة
التغيير
132

 4-1التعريف بإدارة التغيير
إدارة التغيير هي الجهد المنظم والمخطط لتحقيق أهداف التحول أو االنتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف لتحقيق أهداف محددة في إطار رؤية
واضحة مشتركة للتغير ،ويتم من خاللها التغيير تجاه التكنولوجيا األنسب والهياكل التنظيمية والعمليات األكثر مالءمة وجودة ،وكذلك التأثير على األفراد
وأنماطهم السلوكية ومهاراتهم وحتى ِقيمهم ،حيث يتم تنفيذ هذه التغييرات بطريقة يمكن التحكم بها عن طريق اتباع إطار ونموذج محددين ،ويتم إجراء
ذلك بأسلوب منظم ليسهل عملية تقبل التغيير.

أهمية عملية إدارة التغيير للمديرية والفوائد منها
تبرز أهمية إدارة التغيير من خالل ضمان التحول تجاه الوضع الجديد المأمول وإعادة ترتيب األمور الداخلية أو الخارجية أو كالهما ،إلحداث أثر إيجابي وتالفي السلبي ،في محاولة الوصول
ألعلى مستويات الجودة في العمل والتوافق واالنسجام بين القيادة واألفراد بما يحقق رؤية المديرية والوزارة بالتبعية ،وكذلك من خالل “التنبؤ” وتوقع التغيير واالستعداد له بوضع
الخطط واالستراتيجيات وتوقع النتائج ،عوضًا عن التعامل مع التغيير كردة فعل وعدم االستفادة من الفرص المتاحة.

دور إدارة التغيير ضمن مديريات الشؤون الصحية
وحدة إدارة التغيير مسؤولة عن تصميم وتنفيذ ومراقبة جميع خطط إدارة التغيير الالزمة بمديرية الشؤون الصحية لدعم تنفيذ التحول المؤسسي ،وتعظيم الفوائد المستهدفة
من عملية التحول.
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المهام الرئيسية
يبرز دور إدارة التغيير بالمديرية خالل قيامها بالعديد من المهام وأهمها:
1.تحديــد رؤى مشــتركة للتغييــر وفــق التوجــه االســتراتيجي والمبــادرات
والبرامج المتعلقة بجميع أهداف التحول.
2.تحديد أثر التغيير على األفراد ،األنظمة ،العمليات ،والسياسات.
3.تحليـــل الجهـــات ذات الصلـــة الخاضعـــة للتغييـــر و كيفيـــة تأثرهـــا
بالتغيير وتأثيرها عليه.
4.تطويـــر وتنفيـــذ اســـتراتيجية وخطـــة ادارة التغييـــر و تشـــمل جميـــع
األنشطة والمتطلبات الممكنة للتنفيذ.
5.التأكـــد مـــن أن إدارة التغييـــر بالمديريـــة تتبنـــى األســـاليب والطـــرق
واألدوات الصحيحـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل إدارة التغييـــر والتواصـــل
التابعة لوزارة الصحة فيما يتعلق بجميع مهام إدارة التغيير.

6.إدارة تنفيـــذ جميـــع أنشـــطة التحـــول المتعلقـــة بـــإدارة التغييـــر
المنبثقة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة.
7.مس ــاعدة ف ــرق إدارة المش ــاريع المخصص ــة ألنش ــطة التح ــول وتطوي ــر
إمكانياتهم المتعلقة بإدارة التغيير.
8.اإلشراف على المبادرات والخطط واألنشطة الخاصة بإدارة التغيير.
9.تحدي ــد س ــفراء للتغيي ــر م ــن داخ ــل المديري ــة والتنس ــيق معه ــم بم ــا
يخص التنفيذ.
 10.العمل على غرس ثقافة التغيير في مديرية الشؤون الصحية.
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اﻟ

ﻤ ﺮ ﺣ ﻠ ﺔ اﻟ ﺜ ﺎ ﻟ

ﺜ ﺔ :دﻋ
ﻢ وﺗ

ﻌ ﺰﻳ
ﺰ اﻟ

ﺘﻐ

تحليل الجاهزية

اﻟﺘ
ﺤـــ

اداة تحديد اصحاب المصلحة

ﻴ

ﻴﺮ

اﻟﻤﺮ
ﺣﻠﺔ ا
ﻟﺜﺎﻧ
ﻴ
ﺔ :إ
دار
ة
اﻟ

اداة تقييم اثر التغيير

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إدارة
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻴﺮ
ﻐﻴ
ﺘ

للمزيد اضغط الروابط التالية

ـــــﻮل
ـــــ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـــــــ
ــــــ
ـــ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـــــ
ـــــ
ــ

تتضمن منهجية عمل وحدة إدارة التغيير المرور
بثالثة مراحل كما هو موضح بالشكل التالي:

ــﺎل
ـــــــ
ــــــ
ــــــ
ـــــ
ـــــ
ــ

 4-2أدوات ومنهجيات
ادارة التغـــــــــــــــــــــــيير

ﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ :اﻋﺪاد
ﻤﺮ
ﻟﻠﺘﻐ
ﻴ
ﻴ
اﻟ
ﺮ

ا
ﻻﻧﺘ
ﻘ
ـ
ـ
ـ
ــ
ـــــ
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إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا¯ﺷﺨﺎص واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ ردود اﻟﻔﻌﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ¯ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺿﺢ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ وﻣﺴﺘﻮى دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻠﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات وإدارة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻧﺠﺎز

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
إﻋﺪاد ﻓﺮﻳﻖ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

دورﻫﺎ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻃﺮاف
وزارة اﻟﺼﺤﺔ

#
1
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إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﻣﺪى اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ا¯ﺷﺨﺎص واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺟﻤﻊ وﺗﺤﻠﻴﻞ ردود اﻟﻔﻌﻞ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ

األطراف ذات الصـــــلة
إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ¯ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺿﺢ
التغيير
إدارة
بعملية
وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ وﻣﺴﺘﻮى دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻠﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات وإدارة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻧﺠﺎز

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮبفاعلية البد من تكاتف جميع األطراف ذات الصلة بعملية التغيير من داخل المديرية وخارجها
التغيير
إدارة ﻓﺮﻳﻖ إدارة
إﻋﺪاد
وهناك العديد من األطراف ذات الصلة وتشمل:
اﻃﺮاف

دورﻫﺎ

#

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

1

وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮزارة واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻮاﺻﻞ

2

ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻻدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ

3

وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت

إدارة اﻟﺘﺤﻮل

4

ﺗﺴﻬﻴﻞ وادارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻟﺬوي اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ إدارات اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

5

ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻟﺬوي اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻘﺎدة واﻟﻤﺪراء

6

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ودﻋﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺪة ﻟﻠﻘﺎدة واﻟﻤﺪراء ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

7
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عوامل نجاح التغيير
إلحداث التغيير واالستفادة القصوى من مكاسب التغيير وتسهيل مرحلة التحول فإننا نراعي أهم الممكنات لنجاح
التغيير وهي:
 .1مراعـــاة المواءمة المســـتمرة مع الجهـــات العليا بالمملكـــة والحوكمة
لعمل المديريات.
 .2التخطيط الجيد للتغيير وإشراك ذوي الصلة في الرؤية والتنفيذ.
 .3قـــوة التواصـــل والتأثيـــر اإليجابـــي وإيصـــال رؤيـــة وأهـــداف ومزايـــا التغيير
للمعنيين بالتغيير.
 .4االســـتعانة بالموارد البشـــرية القـــادرة على ادارة عمليـــة التغيير والتواصل
بفاعلية وتأثير.
 .5فتح مســـارات قويـــة للتواصـــل والحصول علـــى التغذية المرتـــدة والعمل
على ازالة العوائق بسرعة استجابة وفاعلية.

 .6تصميـــم برامـــج توعية ونشـــر الثقافـــة المرتبطـــة بالتغيير ومـــا ينتج عنه
من تحوالت.
 .7العمـــل علـــى تحقيـــق مكاســـب ســـريعة نســـبيًا وملموســـة إلبـــراز األثر
اإليجابي من التغيير.
 .8المرونة واالستجابة السريعة للتغيير.
 .9ترسيخ الثقافة الجديدة وتطبيق مخرجات التغيير بفاعلية.
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الدعـــم المطلـــوب إلدارة التغييـــر من موظفـــي مديريات
الشؤون الصحية
وألن المـــوارد البشـــرية هـــم الداعـــم األساســـي والمحـــوري فـــي إحـــداث التغييـــر ،فهنـــاك الكثيـــر من
المســـؤولية الواقعـــة علـــى عاتقهـــم لتمكين التغييـــر وجعلـــه واقع ملموس مـــن خالل تبنـــي الرؤى
والتوجهـــات الجديـــدة والعمل علـــى تنفيذها بكفـــاءة وفاعلية واالســـتمرار فـــي بذل الجهـــود المحققة
لألهداف والعاكســـة لقـــوة دورهم ومســـتوى أدائهم ،كما ننوه بأهميـــة التغذية المرتـــدة والمقترحات
والمبادرات واألفكار الفردية الداعمة لتحقيق التغيير المأمول.
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الملحقات
140

ملحق
(أ)

نموذج
تشكیل الفرق
141

نموذج

ِفرق العمل

142

ملحق
(ب)

نموذج￼￼￼
قياس خط األساس
143

نموذج

بيانات اإلدارات

144

ملحق
(ج)

نموذج
فصل المهام
145

نموذج

فصل المهام

146

ملحق
(د)

نموذج
اتفاقية التسليم واالستالم
147

148

ملحق
(ز)

نص اتفاقية نقل
العقود
149

تهدف االتفاقية إلى بيان مسؤوليات كالً من المديرية العامة للشؤون الصحية والتجمع الصحي
بمنطقة ( ).........في تنظيم إجراءات العقود بجميع أنواعها وإدارتها وضمان نقل مهامها ،وهي
بمثابة اتفاق صريح وواضح بينهما دون اإلخالل باللوائح واألنظمة المعمول بها في وزارة الصحة.
إنه في يوم ( )......تاريخ ( )......الموافق ( )......اتفق كالً من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة
( )......ويمثلها المدير العام الدكتور ، )......( /والتجمع الصحي ( )......ويمثله الرئيس التنفيذي
الدكتور ، )......( /على التالي:
يقوم التجمع بتشكيل لجان المنافسات بأنواعها ،واستحداث حسابات مستخدمين خاصة
بالمنافسات والمشتريات لموظفيها على نظام موارد ومنصة اعتماد (باسم الوحدة االدارية الخاصة
بالمديرية) خالل أسبوعين من توقيع االتفاقية باستخدام النماذج المرفقة.
تقوم المديرية بحصر جميع أنواع العقود التي سيتم نقلها للتجمع الصحي ،وتشمل( :عقود
النظافة والصيانة ،وعقود معالجة النفايات الطبية ،وعقود الصيانة الطبية ،وعقود الحراسات ،وعقود
المحروقات وصيانة المركبات ،وعقود اإلعاشة ،وعقود الغازات الطبية ،وعقود صيانة الحاسب اآللي،
وعقود إيجارات الدور وكافة المرافق من سكن ومراكز صحية ومستودعات ،وعقود تأجير المواقع
االستثمارية ،وعقود واتفاقيات شركات التأمين وكافة عقود التوريدات والتجهيزات بمختلف أنواعها
 ...الخ) .وأي عقود أخرى يفترض تسليمها للتجمع.
يتم استالم العقود المستقلة القائمة بجميع أنواعها من قبل التجمع ،ويكون هو المسؤول عن
االشراف على تنفيذ العقود وإدارتها ،وإعداد مستخلصاتها ،ويتم رفع المستخلصات لإلدارة المالية
بالمديرية العامة للشؤون الصحية للصرف وفق المستخلص المعد من التجمع ،ويكون الرفع
بالتقارير الخاصة ألداء هذه العقود من التجمع للمديرية بمثابة اعتماد نهائي.

إنشاء وحدة في المديرية لتقديم الدعم والتدريب للتجمع الصحي في إجراءات
التعاقد واإلشراف والصرف على العقود بحيث تتضمن أصحاب الخبرة في المديرية و
ممثلين من التجمعات الصحية وذلك لمدة  3أشهر قابلة للتمديد.
تكون المديرية مسؤولة عن إعداد كراسات العقود بجميع أنواعها التي تنتهي خالل
السنتين القادمة ،وتسليمها للتجمع ليقوم بأعمال الطرح والترسية من خالل وحدة
الدعم.
فيما يخص القوى العاملة الخاصة بالعقود ،يتم التعامل معها حسب اآللية المتبعة
في نقل الموظفين بين المديريات والتجمعات.
يكون استكمال اإلجراءات الالزمة بشأن العقارات الخاصة بالتجمع (التمتير  -استخراج
الصكوك االلكترونية  ....الخ) عن طريق مدراء المستشفيات كما هو معمول به.
المديرية العامة للشؤون الصحية هي المسؤولة عن الرد على جميع مالحظات
الجهات الرقابية المتعلقة بأي موضوع سابق لتاريخ نقل المهام.
تخضع هذه االتفاقية وجميع بنودها ألنظمة المملكة العربية السعودية ويتم
تفسيرها بموجب تلك األنظمة وفي حالة حدوث أي اختالف بشأن تفسير أو تنفيذ بنود
هذا المحضر تتم تسويته بتفاهم جميع األطراف على أن يضمن كل االطراف استمرار
تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

العقود المشتركة القائمة والتي كمياتها منفصلة يتم التعامل معها مثل الوارد في رقم .3
العقود المشتركة القائمة والتي كمياتها مشتركة يتم تحديد حصة مكونات التجمع والمديرية
من جميع البنود والمبالغ المخصصة لها عن طريق ( ، )......ويتم إدارة تلك العقود للبنود من قبل
التجمع والمديرية حسب الحصة ،ويتم رفع مستخلصات لإلدارة المالية في المديرية العامة للشؤون
الصحية.
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