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١ العدد 

نشرة دورية تصدر عن 
إدارة التواصل

مكتب تحقيق الرؤية
وزارة الصحة

جمادى اخر ١٤٤٠ هـ - فبراير ٢٠١٩ م

بالقطاع الصحي  الدولة  اهتمام 
الوطن والشعب للقيام بخدمة 

المجلس الصحي 
السعودي 

الضمان  مجلس 
التعاوني الصحي 

الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

هيئة الهالل االحمر 
السعودي

مستشفي الملك فيصل التخصصي
ومركز ا¨بحاث بالرياض وجدة

الشريفين  الحرمين  خادم 
في لقائه كبار المسؤولين في القطاع الصحي بالمملكة

نشرة دورية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة



الملك يستقبل كبار 
الصحة المسؤولين في 

استقبل خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 
المسؤولين  كبار  بالرياض،  اليمامة  قصر 
والمعنيين  والمهتمين  الصحة  وزارة  في 
الحكومية  القطاعات  مختلف  في  بالصحة 

والخاصة بالمملكة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، خالل اللقاء، 
الصحي ودوره في  بالقطاع  الدولة  اهتمام 
الوقائية والعالجية، مشير�  تقديم الخدمات 
الصحية  الخدمات  تقديم  أهمية  إلى 

وتطويرها وفق أعلى المعايير.

إقرأ في هذا العدد

• كلمات لولي العهد من وحي رؤية ٢٠٣٠  
• حوار معالي وزير الصحة على روتانا

• الصحة اليوم والصحة مستقبالً   
• المنظومة الصحية  

• أهداف التحول الصحي وبرامجه   
• فعاليات ومبادرات   

• نموذج الرعاية الصحية
• المشاركة المجتمعية  

• أخبار التجمعات الصحية  
• إنجازات



طموحنا
“أن نبني وطنµ أكثر ازدهار³

يجد فيه كل مواطن ما يتمناه”
ولي العهد ا¨مير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

من الكلمة ا«فتتاحية للرؤية

ما  مواطن  كل  فيه  يجد  ازدهار�  أكثر  وطن´  نبنَي  أن  "طموحنا 
يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه مع´ لن نقبل إال أن نجعله 
في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح 

للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف 
والرعاية الصحّية والسكن والترفيه وغيره. "

في مقابلة مع قناة العربية

١٨ رجب ١٤٣٧ هـ ٢٥ أبريل ٢٠١٦م 

الذي نحن فيه  اقتصاد� أكبر من  "طموحنا كيف نكون 
اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا. 
كيف نكون فخورين في وطننا. كيف يكون وطننا جزء� 

مساهم´ في تنمية، وحراك العالم"
هذا طموحنا ومستعدين نقدم الكثير للسعودية 

وللعالم." 

في لقاء مع وكالة بلومبيرغ

 ٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٢٥ محّرم ١٤٤٠

ما  قدر  تحقيق  تحاول  وأن  عالًيا  طموحاتك  سقف  ترفع  أن  "يجب 
تستطيع، وقلنا ذلك بوضوح، طموحنا لÁعلى، وإذا حققنا ١٠٠٪، هذا 
أفضل من  رائع!   ،٪  ٥٠ وإذا حققنا  رائع.  أيًضا  المزيد،  وإذا حققنا  رائع. 
سقف  رفع  في  مشكلة  توجد  ال  لذلك  شيء.  أي  تحقيق  عدم 

طموحاتنا."

في مقابلة التلفزيون السعودي

٥ شعبان ١٤٣٨هـ ٢ مايو ٢٠١٧م

" إن الحكومة ملتزمة بأن تضمن عالجµ مجانيا، نتكفل 
وهذا  المستشفى  يختار  والمواطن  التأمين،  ببوليصة 
المواطن،  لجلب  المستشفيات  لدى  تنافسية  سيخلق 

وسيجعل الفساد أقل بكثير ويحسن اÍداء الصحي".

"لقد سمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعودّية ٢٠٣٠)، لكننا لن 
ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فور� في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، 
وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها 

جميعا إن شاء اÄ تعالى."



معالي وزير الصحة 
د. توفيق الربيعة على روتانا خليجية 

لÆطالع على الحلقة الكاملة
https://bit.ly/2TS9pdy

رؤية  العهد  ولي  سلمان  بن  محمد  اÍمير  الملكي  السمو  صاحب  يقودها  التي  الرؤية 
عظيمة وضعت خطة واضحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للمملكة في جميع المجاالت، 
وإلى نقلة نوعية في الخدمات الصحية لالرتقاء بخدمة المواطن واالرتقاء بمتوسط العمر 
من ٧٤ سنة حالي´ إلى ٨٠ سنة. والرؤية في التحول الصحي أن نقدم نموذج رعاية صحية 
من  خير  الوقاية  ومبدأ  الصحة  تعزيز  التحول  مقومات  وأحد  المواطن،  على  قائم  جديد 
إلى كيفية خلق جودة حياة، وكيف يكون هناك نمط  الصحة  وزارة  العالج، ونسعى في 
نموذج  أساس  والتي هي  اÍمراض  بالوقاية من  تتعلق  أفضل، وكلها  وغذاء  أفضل،  حياة 

الرعاية الصحية الجديد.

• المواطن يستحق تأمين أفضل، وخدمة مميزة، 
• نحن نسعى للتأمين القائم على الوقاية والذي يغطي كل الحاالت.

• رضا المواطن وسعادته، وتحقيق كل ما يتعلق بخدمة متميزة هي اÍولوية.

• لدينا برنامج لخفض أسعار اÍدوية في المملكة في الفترة القادمة.
• نحتاج إلى 27,000 ممرض وممرضة سعودية لتغطية النقص الحالي.

• عملنا على زيادة كفاءة المستشفيات والسعي للتطوير مستمر وبوتيرة عالية، كما 
• حققنا انخفاض´ في نسبة االنتقال من الطوارئ إلى العناية المركزة من 13 ساعة انتظار

   إلى 4 ساعات انتظار.
• هناك جهة خارجية متخصصة تقيس نسبة الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة ونحن

  نطمح لتحقيق أعلى النسب.
• حريصون مع القطاع الخاص على أن تكون العالقة هي عالقة تكامل ونجاح مشترك.

تعزيز منهج الوقاية 
والمراكز  المستشفيات  جميع  في 

الطبية ووضع محفزات للمنهج.
التأمين الصحي الوطني 

خالل  من  تمويله  يتم  بحيث 
مركز وطني للتأمين الصحي 
لتغطية صحية شاملة لجميع 

مواطني المملكة بالمجان.
متكاملة في  إنشاء تجمعات طبية 
شركة  مع  المملكة  مناطق  جميع 

حكومية قابضة تمويالً وتشغيالً.

خدمات  على  الحصول  لتسهيل  الرقمية  المنتجات  مع  بالتوازي   
الرعاية الصحية، منها

 تطبيق "موعد"، المستخدم من قبل 4 مليون شخص 
"صحة"،  تطبيق  كذلك  االنتظار،  فترات  تقليص  في  ساهم  والذي 

للتواصل المرئي مع الطبيب مباشرة. 
المريض  على  تّسهل  التي  االلكترونية  الوصفة  جانب  الى 

الحصول على الوصفة الطبية، ال سيما في المناطق النائية.

  µ20,000 اتصال يتلقاها الخط الساخن 937 يومي 

توطين أكثر من
 في القطاع الصحي 10,000 وظيفة 

خالل العام 2018

حريصون في وزارة الصحة مع قيادة هذا البلد 
أن نحدث نقلة نوعية وأن نرى الناس سعداء وبصحة جميلة.

هدفنا " رفع مستوى خدمات الرعاية التخصصية 
لنصبح في عداد أفضل ٢٠ دولة في العالم"

https://bit.ly/2TS9pdy


دور وزارة الصحة

رسم
السياسات

واالسترتيجيات
والتخطيط

التنظيم
واالشراف

إدارة ا¨داء

رئيسية  مهمات  الحالي  الوضع  في  الصحة  منظومة  عاتق  على  يقع 
القطاع  تطوير  سرعة  تقليل  إلى  أدت  كبير  بشكل  ومتقاطعة  متداخلة 
الصحي إلى مستويات تليق بتطلعات الرؤية والقيادة والمواطنين وهذه 

المهمات هي:

الصحة اليوم
فصل  ضرورة  يفرض   ٢٠٣٠ لرؤية  ومواكبته  الصحي  القطاع  تطوير  إن 
للتنظيم  الوزارة  تتفرغ  بحيث  حالي´  الصحة  وزارة  عن  الثالث  المهمات 
واÜشراف دون تشتيت جهودها في أي مهمات أخرى، حيث تتولى مهمة 
تقديم الخدمات والرعاية الصحية شركة قابضة تتبعها مجموعة شركات، 

بتمويل من المركز الوطني للتأمين الصحي.

الصحة مستقبالً



منظومة صحية متكاملة لجودة حياة أفضل
حيـــث يتم إعادة هيكلة النظام الصحي وفق برنامج التحول الوطني، أحد البرامج التنفيذية لرؤية 
المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خالل تعزيز مفهوم الصحة العامة القائم على الوقاية بدل العالج. باÜضافة 

الى رفع مستوى الخدمات الصحية عبر تعزيز التنافس والشفافية. 

مجلس الضمان 
الصحي التعاوني

الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

هيئة الهالل االحمر 
السعودي

مستشفي
الملك فيصل التخصصي

ومركز ا¨بحاث
بالرياض وجدة

المجلس الصحي 
السعودي 

هيئة حكومية مستقلة تتولى:
•  اÜشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني 

•  توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين

   بالقطاع الخاص وأسرهم.

نظامها قائم على أساس اتفاقيات جنيف والمبادئ 
التي أقرتها مؤتمرات الهالل والصليب اÍحمر الدولي 

وهدف الهيئة هو السعُي لتخفيف حدة المصائب 
واãالم البشرية دون تمييز

مستشفى تخصصي مرجعي في الرياض وجدة، 
•  يقدم رعاية صحية أولية وعالية التخصص للمرضى  
•  يشارك في العديد من الدراسات السريرية والبحثية 

•  يعتبر أحد أفضل المستشفيات في المملكة 
المتخصصة في كالً من زراعة اÍعضاء وأمراض اÍورام 
وأمراض القلب واÍمراض العصبية واÍمراض الوراثية.

هيئة مستقلة تناط بها 
جميع المهمات اÜجرائية والتنفيذية والرقابية:

•  لضمان سالمة الغذاء والدواء لÞنسان والحيوان 
•  لسالمة المستحضرات الحيوية والكيميائية 

•  لسالمة المنتجات االلكترونية

هيئة حكومية تهدف إلى التنسيق بين
الجهات الصحية السعودية من أجل تحسين الصحة 

وخفض معدالت اÜصابة باÍمراض والعجز والوفاة.

هيئة علمية مستقلة، من مهامها: 
•  تشكيل المجالس العلمية الصحية 

•  وضع البرامج الصحية التخصصية
•  اÜشراف على االمتحانات التخصصية

•  تقييم الشهادات العلمية ومعادلته 
•  تقييم المؤسسات الصحية والتعليمية 

•  إصدار الشهادات والدبلوم وشهادات العضوية 

المنظومة الصحية:



ا¨هداف االستراتيجية 
للتحول الصّحي

تسهيل
الحصول على

الخدمات الصحية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز السالمة 
المرورية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

•  الموثوقية (تقليل اÍخطاء الطبية)

•  فعالية العالج الطبي (النتائج السريرية)

•  تجربة المستفيدين

• الوفيات

• اÜصابات والحوادث

• إنتشار اÜنتهاكات الخطيرة

• القدرة الكافية اÜجمالية

• التوزيع الجغرافي المناسب

• الوصول في الوقت 

  المناسب إلى الخدمة

• القدرة على تحمل تكاليف 

  الرعاية الصحية لåفراد

•  الصحة الوقائية العامة (مثل  الوعي والتطعيم

   للحد من التعرض لåمراض المعدية وغير المعدية)

•  التعامل مع اÍزمات الصحية  ( بما في ذلك التعامل

   مع  اÍوبئة والكوارث الطبيعية)



التحول الصحي نحو جودة الخدمات الصحية، ورفع في متوسط أعمار سكان المملكة من ٧٤ سنة إلى ٨٠ سنة
تتولى وزارة الصحة عبر مجموعة من البرامج الرئيســـية، إلى جانب مبادرات عدة تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لتعزيز 

جودة الخدمات الصحية ورفع معدل متوسط اÍعمار لسكان المملكة. 

برامج التحول الصحي

https://bit.ly/2Hq863Z

التحول المؤسسي
ونموذج الرعاية الصحية

الضمان الصحي
وشراء الخدمات الصحية

تأسيس شركة وطنية للتأمين الصحي مع
تعميم التأمين الصحي بصفة تدريجية

مشاركة القطاع الخاص

الصحة ا«لكترونية

التركيز على الوقاية من ا¨مراض 
وبناء نظام قوي للرعاية الصحية ا¨ولية 
يكون بمثابة بوابة ا¨مان للمرضى إلى

جانب التركيز على نماذج الرعاية 
خارج المستشفى

الحوكمة
 المشاركة المجتمعية

القوى العاملة

يهدف  إلى االرتقاء بالعمل الصحي 
تحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي 

سواًء من الجمعيات الخيرية أو الدعم للعمل الخيري 
أو المشاركة التطوعية وتقديم الخدمات في المجتمع 

توفير ا¨دوات الرقمية(التطبيقات)
للخدمات الذاتية للمرضى والوقاية من 

ا¨مراض والرعاية المتصلة وفعالية القوى العاملة

تعزيز جودة إعداد القوى العاملة من 
خالل زيادة الطاقة ا«ستيعابية وتحسين 

معايير الترخيص وجعل المهن جذابة

. مضاعفة مشاركة القطاع الخاص من 
  خالل تيسير تملك أو إدارة الخدمات الصحية

. دعم توطين تصنيع ا¨دوات وا¨جهزة الطبية على نحو فعال
. االستفادة من مشتريات الوزارة

. ا«شراف والتنظيم ورسم السياسات 
  الصحية والرقابية والمستمرة لتنفيذها 

  من قبل المؤسسات الشقيقة

فيديو توضيحي
https://bit.ly/2TDtC6Z

https://bit.ly/2TDtC6Z


فعاليات ومبادرات

الدليل التعريفي: 

أطلق مكتب تحقيـــق الرؤية بوزارة 
الصحـــة الدليـــل التعريفـــي لبرامج 
التحول الصحي بهدف توحيد الفهم 
عن برامج التحول الصحي والتعريف 
الصحـــة  لـــوزارة  القـــادم  بالـــدور 
كمنظم ومشرع ومراقب لتقديم 

الخدمات الصحية. 

إطالق الدليل التعريفي للتحول الصحي 
واحة معرفية لبرامج التحول الصحي لرؤية ٢٠٣٠

الدليـــل شـــرح´ مبســـط´  ويقـــدم 
لبرامـــج التحول الصحـــي عبر حزم 
دراســـتها  يتـــم  التـــي  المبـــادرات 
قابلـــة  برامـــج  لتصبـــح  وتطويرهـــا 
للتحقيـــق فـــي إطـــار اســـتراتيجية 

المنظومة الصحية في رؤية ٢٠٣٠ 

لÆطالع على الدليل الكامل
https://bit.ly/2USwY6a

https://bit.ly/2USwY6a


رعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مساء يوم االثنين الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨
م الملتقى الســـنوي الثاني لنموذج الرعاية الصحية وهي إحدى مبادرات وزارة الصحة في 
برنامج التحول الوطني والذي أقيم في مركز الملك عبداÚ للدراسات والبحوث البترولية 

(قاعة ابكس).
تضمـــن حديث وزير الصحة  عدة فقرات تمحورت حول الحدث وأهمية نموذج الرعاية الصحية 
في التحول بتقديم خدمات طبية بمستويات عالية وبجودة عالمية، ومن أهم نقاط حديثه:

الملتقى السنوي
نموذج الرعاية الصحية 2018

لمشاهدة الملتقى كامالً
https://bit.ly/2W5HCbn

لممارســـة  الجميـــع  ندعـــو 
رياضة المشـــي فهي أساس 

الحياة الصحية السليمة.

هنـــاك قصص نجاح ســـاهمت 
فـــي تعزيز الصحة فلنســـتفد 

منها في 
حياتنا 

الصحية.

وفيه  صعب  الصحـــي  التحول 
تحديـــات لكن اÍجمـــل أن فيه 
إنجـــازات ونقلـــة نوعيـــة فـــي 

الخدمات

انخفاض متوسط االنتظار في 
 50% الطوارئ إلى أكثر من 
مـــن ٥٩يوم  العيـــادات  وفي 

إلى 24 يوم

االســـتعانة بشـــركة متخصصة لقياس مســـتوى الرضا علـــى الخدمات 
الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وقد وصلت نسبة الرضا إلى 

%70 لكن الطموح أكبر بكثير.

الوقاية خير من العالج تعني صحة أعلى ومتعة حياة أفضل وبالتالي نقلة 
نوعيـــة في صحـــة المجتمع ، فنحن ال نطمح للوقايـــة فقط بل نطمح إلى 
تعزيز الصحة وتســـهيل وصول الخدمات الصحيـــة لنضمن بقاء المواطن 

بصحة جيدة وباستمرار.

انخفاض تحويل المرضى من المناطق إلى المدن التخصصية والطبية 
إلى أكثر من 50%

https://bit.ly/2W5HCbn


مسارات 
الرعاية الصحية

ا بامتياز،  يعد نموذج الرعاية الصحية مشروًعا وطنـًيّ
يســـعى التحول الصحي من خالله إلى طرح آلية حديثة في مجال تقديم الرعاية 
الصحية للمســـتفيدين فـــي جميع أنحاء المملكة، ضمـــن مواصفات ذات جودة 
عاليـــة، وبما يضمن تعميق لمفهوم الوقاية، وتوفير البيئة المهنية المثلى في 

القطاع الصحي.
ويمتـــاز نمـــوذج الرعاية الصحية بفكرتـــه الجديدة المبنية على تســـهيل وصول 
المرضى إلى مراكز التجمعات الصحية أولية للفحص والتقييم، والتي يتم فيها 
اســـتقبال الحـــاالت ومعاينتهـــا بخدمـــات ســـريعة، ثم إكمـــال رحلة العـــالج عبر 

التطبيقات اÜلكترونية إلى العيادة ذات االختصاص بأسرع وقت ممكن.

الرعاية االختيارية

الرعاية الوقائية

رعاية ا¨م والطفل

الرعاية التلطيفية

رعاية االمراض المزمنةالرعاية العاجلة



مبادرة تطبيق مسار رعاية مرض ارتفاع ضغط الدم في 
كافة مناطق المملكة

ارتفاع ضغط الدم من المسببات الرئيسة للوفاة  •
واÜعاقة عالمي´  

•  أثبت التطبيق التجريبي لمسار رعاية هذا المرض أن
المصابين غير منتبهين لوجوده مما يؤدي إلى تأخر  

  تشخيصهم وعالجهم وحصول المضاعفات 
التشخيص المبكرة للمرض يساعد في السيطرة  •

عليه وعالجه والوقاية من مضاعفاته.   
٢٥٪ ممن أجري عليهم الفحص في المساجد  •

والمدارس تجاوزت قراءاتهم الحد الطبيعي لضغط  
الدم دون علمهم والذين تم فحصهم ضمن مسار  

  رعاية اÍمراض المزمنة في النموذج الجديد 
سيكون ٢٠١٩ عاما لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم  •

والوقاية منه   
المواطن هو أساس ومحور النظام الصحي الجديد.   •

إطالق مبادرة تطبيق 
مسار رعاية مرض ارتفاع ضغط الدم 

في كافة مناطق المملكة

20,000 مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية
احتفـــى مكتب تحقيق الرؤية التابع لـــوزارة الصحة بمرور عام على إطالق معالي 
وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نموذج الرعاية الصحية كأحد البرامج التحولية 
الســـتة. والتي اســـتفاد من مســـاراته أكثر من ٢٠٫٠٠٠مريض في منشـــآت صحية 
مختلفـــة. وبـــدأت "الصحة" بتطبيق النموذج في عدد من المناطق ، وســـتبدأ في 

مناطق آخرى في المملكة تدريجي´.

إطالق خدمة جديدة 
لتسهيل تواصل أطباء 

الطوارئ حول الحاالت الحرجة

الخطوة القادمة
 لنموذج الرعاية....
إستعرض الدكتور محمد الصغير

والدكتـــور خالد القميـــزي  نجاحات اÜطالق 
التجريبي للمسارات الصحية في العامين 
الخطـــوات  أبـــرز  واستشـــرفو  الماضييـــن 
والتجمعـــات  للمســـارات  المســـتقبلية 

الصحية الجديدة.

أعلن معالي وزير الصحة
 الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة 

عن إطالق خدمة 1937
خدمة لتواصل اÍطباء في الطوارئ للحصول على  •

االستشارات حول بعض الحاالت الحرجة.   
تساهم في رفع مستوى الخدمة بكافة أقسام  •

الطوارئ والعناية المركزة.   

1937



تكريم المدراء التنفيذيين
 للتجمعات الصحية

ومدراء الشؤون الصحية

تكريم الفرق المشاركة 
في نموذج الرعاية الصحية

تكريم القائمين على حفل نموذج الرعاية



بإشـــراف مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة انطلق المعـــرض المتنقل لبرنامج 
نمـــوذج الرعاية الصحية إلى محطته اÍولى مـــن أرض المهرجان الوطني للتراث 
والثقافـــة الجنادرية، ضمن مكان مميز ليكون ضمن أبرز المعالم التي يرتادها 
الـــزوار وذلـــك للتعريف بالنموذج لـــدى أكبر عدد منهم، ومـــن المقرر أن ينتقل 
المعـــرض بيـــن عدد مـــن مناطـــق المملكة بهـــدف التعريف بالتحـــول الصحي 

وبرامجه بشكل عام وبرنامج نموذج الرعاية الصحية بشكل خاص.

إطالق معرض نموذج الرعاية
الصحية المتنقل

 إلى مناطق المملكة 
والبداية من قلب الجنادرية    

رحلة المعرض المتنقل 
لنموذج الرعاية الصحية حول المملكة

برنامج المعرض:
استعراض المنجزات عبر التجمعات الصحية التي طبق فيها  •

توعية خاصة للزائرين بمسارات النموذج الست  •

الرعاية الوقائية، الرعاية المزمنة، الرعاية العاجلة،    
رعاية اÍم والطفل الرعاية االختيارية، والرعاية التلطيفية.  

عرض قصص النجاح على شاشات خارج المعرض   •
لحاالت استفادت من مسارات النموذج.  

وجود ممثل من البرنامج لÞجابة على أسئلة  •
واستفسارات الزائرين.  

تجربة الواقع االفتراضي لمشاهدة صورة تخيلية   •
عن مستقبل الصحة.  



حيث انطلق بتاريخ ١٥ من شـــهر يناير ٢٠١٩ في محطته الثانية في الخبر – الواجهة 
البحرية،  والذي يشرف عليه مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، ويعتبر المعرض 
منصـــة تعريفية عن نموذج الرعاية الصحية، ويســـتعرض منجزات برنامج نموذج 
الرعاية عبر التجمعات الصحية التي طبق فيها، و يحصل الزائرون فيه على توعية 
خاصة بمســـارات النموذج الســـت: الرعايـــة الوقائيـــة، الرعاية المزمنـــة، الرعاية 
العاجلـــة، رعاية اÍم والطفل، الرعايـــة االختيارية، والرعاية التلطيفية، وقد شـــهد 
المعـــرض إقباالً على تجربة الواقع االفتراضي، حيث يتمكن الزائر من اســـتخدام 
أجهـــزة الواقـــع االفتراضي لمشـــاهدة صـــورة تخيلية عن مســـتقبل الصحة بعد 
تطبيـــق نموذج الرعاية، وعلى هامـــش المعرض قام التجمع الصحي في الخبر 

بتنفيذ فحوصات خاصة بالدم والسكري.

ومحطته الثانية في الخبر 
الواجهة البحرية 

أ. عصـــام المهيـــدب رئيـــس المجلس 
االستشاري لتجمع صحي الشرقية 

الرئيـــس  الغامـــدي  العزيـــز  عبـــد  ود. 
التنفيـــذي للتجمـــع، في جولـــة داخل 
معـــرض نمـــوذج الرعايـــة التعريفـــي 
المتنقـــل، للتعريـــف علـــى الخدمات 

التي يقدمها المعرض للزوار.



القصيم هي المحطة الثالثة 
للمعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصحية

فتحـــت القصيم أبوابها لفعاليـــات المعرض المتنقل لنمـــوذج الرعاية الصحية 
ضمن مبـــادرات برنامج التحـــول الوطني في رؤية المملكـــة ٢٠٣٠ ، بعد أن حط  
المعرض رحاله الســـتقبال زواره ومن جميع الفئات واÍعمار، وتســـتمر فعالياته 
لمدة ســـتة أيام، وتحضير� لذلك فقد هيأت المديرية العامة للشـــؤون الصحية 
بمنطقة القصيم مـــكان المعرض أمام مجمع العثيم مـــول بمدينة بريدة ، 
Üتاحة الفرصة للمواطنيـــن و المواطنات والمقيمين من االطالع على تفاصيل 
نمـــوذج الرعاية الصحيـــة ، بكافة مراحله وأهدافه ،ومـــن ضمن برامج المعرض 
تمكين الزوار من التعايش مع الواقع االفتراضي واستشـــراف مستقبل الرعاية 
الصحية في المملكة خالل السنوات القادمة فيما وفرت صحة القصيم خدمات 
عالجية ووقائية مصاحبة للمعرض شـــملت قياس ضغط الدم ونســـبة السكر 

بالدم إضافة الي تمكين الراقبين بالتبرع بالدم عبر الحافلة المتنقلة .



ومحطته الرابعة في الطائف  

انطلـــق فـــي ٤ فبرايـــر ٢٠١٩ المعـــرض المتنقل لنمـــوذج الرعايـــة الصحية بعد 
مشـــاركات ناجحة في الرياض، والخبـــر وبريدة، ويعّد هـــذا المعرض المتنقل 
منصة تعريفية بالتحول الصحي وبرامجه بشـــكل عام وبرنامج نموذج الرعاية 
الصحية بشكل خاص، ويهدف إلى تعميق الفهم واÜدراك ويستعرض منجزات 
برنامـــج نموذج الرعاية عبر التجمعات الصحية التـــي طبق فيه، إذ يهدف نموذج 
الرعاية إلى تنفيذ أسلوب جديد في تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن الحفاظ 
علـــى الصحة وليس فقط عـــالج المرضى وتوفيـــر رعاية صحية شـــاملة عالية 

الجودة في الوقت والمكان المناسبين.
ويحصل الزائـــرون على توعية خاصة بمســـارات النموذج، عبـــر المواد المرئية 
والجلسات التعريفية مع أفراد فريق نموذج الرعاية الصحية، باÜضافة إلى االطالع 
على قصص النجاح التي تعرض على شاشـــات خارج المعرض لحاالت استفادت 
من المســـارات الصحية المطبقة. كما يقّدم المعـــرض تجربة عالم افتراضي 
(VR) تنقل المشـــاهد إلى نظرة تخيلية عن مســـتقبل نموذج الرعاية الصحية 

في المملكة.
وشاركت صحة الطائف بمعرض مصاحب يحتوي على منصات تعريفية بكافة 
البرامـــج والمبـــادرات الصحية والتي تهـــدف إلى خلق وعي صحـــي يتوائم مع 

مسيرة التحول الصحي.



تـم عـقد ورشـة الـعمل بـحضور مـالك اÍهـداف االسـتراتـيجية كـالً مـن 
الـدكـتور خـالـد الشـيبانــــي، والدكتور طــريــف اÍعــمى، والــدكــتور 
هــانـــــي جــوخــدار، والمهندس عـــــلي الــغامــدي ومــالك مــؤشــرات 
اÍداء. وذلـــــك لــمناقـــــشة تـــــحقيق مســتهدفــات مــؤشـــــرات اÍداء، 
وإمــكانــية تـــــحقيق اÍهداف اÜستراتيجية وتم فيها إستعراض قائمة 

المبادرات وعرضها Üيصال الرسائل المطلوبة.

ورشة عمل
ا¨هداف االستراتيجية 

لبرنامج التحول الوطني 
ومؤشرات ا¨داء التابعة لها



عقد برنامج التحول المؤسســـي ونموذج الرعاية الصحيـــة بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٩ 
لقاًء تعريفي´ تم من خالله اســـتعراض البرنامج ونموذج الرعاية الصحية الجديد 
ومســـاراته، وبيـــان أهمية التركيز علـــى مبدأ الوقاية خير مـــن العالج كمبدأ 
أساســـي يقوم عليه نموذج الرعاية وكيف يسعى التحول الصحي من خالله 
إلـــى طرح آلية جديدة في مجال تقديم الرعاية الصحية للمســـتفيدين بأعلى 
المعاييـــر وفي جميع أنحـــاء المملكة،كما تم الحديث عن مســـتقبل وزارة 
الصحة عبر هذا التحول واســـتهدف هذا اللقاء التعريفـــي قيادات وزارة الصحة 
ومـــدراء العمـــوم في الـــوزارة. وتضمـــن اللقاء عـــدد� من المحـــاور لعدد من 

المتحدثين في هذا المجال.
وتأتـــي هـــذه الفعاليـــة ضمن إطـــار خطـــة التحول الصحـــي وتحقيقـــ´ لرؤية 

المملكة  ٢٠٣٠

لقاء تعريفي 
لبرنامج التحول المؤسسي 

ونموذج الرعاية الصحية  



وقع معالي وزير الصحة الدكتـــور توفيق الربيعة رئيس اللجنة 
ا«شـــرافية لقطاع الصحة عقد مشـــروع تأمين خدمات الغسيل 
الكلوي مع شـــركتي دافيتـــا وديفيرم في مقـــر وزارة الصحة 
بحضور معالي وزيـــر االقتصاد والتخطيط رئيـــس مجلس إدارة 
المركز الوطني للتخصيص ا¨ستاذ محمد التويجري وعدد من 

مسؤولي الوزارة.

حفل توقيع عقد مشروع 
تأمين خدمات الغسيل الكلوي

7000  من خصخصة خدمات غسيل الكلى
مستفيد

معالي وزير الصحة 
الدكتور توفيق الربيعة

هذه خطـــوة في الخصخصة، 
هنـــاك  ســـتكون  وقريًبـــا 
خطوات أخرى تسعى الوزارة 
مـــن خاللهـــا لتوفيـــر أرقـــى 
الخدمـــات الصحية للمواطن 

الكريم.

 تعمل في المراكز طيلة
 ٦ أيام في اÍسبوع

مجانية العالج
لكافة المواطنين

المستفيدين من الخدمة

جهاز غسيل كلوي2038

تقدم الخدمـــة عبر أكثر من      

استشـــاري  طبيـــب   60
أمـــراض  فـــي  متخصـــص 
الكلى و٩٣ طبيب أخصائي 
أمـــراض  فـــي  متخصـــص 
الكلى و ١٠٤ طبيب مقيم و
٩٧١ كادر تمريضـــي ذو خبرة 

في الغسيل الكلوي

عدد المراكز 63 مركز� 

في 12منطقة

مجانية العالج
لكافة المواطنين

المستفيدين من الخدمة.

الشراكة السابقة حققت نسبة رضا لدى المرضى  90%

https://bit.ly/2DtAu15

https://bit.ly/2DtAu15


مشاركة فاعلة للصحة في دبي

1

2

4

5

3

شاركت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة لÆستثمار في 
مؤتمر ومعرض الرعاية الصحية في الشرق ا¨وسط

 Arab Health، حيـــث مثل وزارة الصحة: ا«دارة العامة لتشـــجيع 
االســـتثمار ومكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة  عبر  برنامجي مشـــاركة 
القطـــاع الخاص والصحة ا«لكترونيـــة، وآقيم المعرض في دبي 
فـــي الفتـــرة ما بيـــن ٢٨ – ٣١ يناير ٢٠١٩. كما تضمنت المشـــاركة 
توقيع عدد من العقود إلى جانب المشاركة في عدد من ورش 

العمل واالجتماعات: 

ورشـــة عمل بعنوان: مستشـــفى المســـتقبل الواقع والحاضر. 
حيـــث نظمـــت الســـفارة البريطانية ورشـــة العمل، وناقـــش البرنامج 
مشاريع مشاركة القطاع الخاص مع الشـــخصيات الرائدة في الرعاية 

الصحية في المنظمات الصحية البريطانية. 

ورشة عمل بعنوان: أحدث المستجدات المتعلقة بخطة التحول 
في الرعاية الصحية بالمملكة. 

المشـــاركة في عدة إجتماعات منفردة مـــع مطورين عالميين 
في مجال الرعاية الصحية، وذلك بهدف مشاركة المعارف والخبرات 

المتعلقة بمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.

توقيـــع عقد الخطة االســـتراتيجية لتأســـيس المركـــز الوطني 
للبحوث الصحية.

توقيع عقد تطوير مكتب إدارة المشـــاريع الداعم لبرنامج أداء 
في وزارة الصحة.



توقيــع مركــز اÜبــداع التفاقيــة مســرعة أعمــال صحيــة مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة "منشــآت" 
بهــدف تشــجيع ودعــم ريــادة اÍعمــال واالبتــكار فــي المجــال الصحــي، وتنظيــم الفعاليــات المتعلقــة بهــا، لتنتــج عنهــا 
شــركات ناشــئة ذات إمكانيــات عاليــة لتطويــر خدمــات القطــاع الصحــي بمــا يعــزز عمــل قطــاع مســرعات اÍعمــال وذلــك 

من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية. 
وقــد وقــع االتفاقيــة مــن جانــب وزارة الصحــة مديــر عــام مركــز اÜبــداع اÍســتاذة نجــالء كاتــب، ومــن جانــب "منشــآت" نائــب 
ــر  ــر الصحــة للتخطيــط والتطوي ــر اÍســتاذ ســامي الحســيني، بحضــور معالــي نائــب وزي المحافــظ للتخطيــط والتطوي
ــح الرشــيد،  اÍســتاذ فهــد الجالجــل، وســعادة محافــظ الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المهنــدس صال
وتأتــي االتفاقيــة لحصــر التحديــات وتوقيــع العقــود التشــغيلية واالستشــارية وتحديــد المقــر باÜضافــة إلــى تحديــد 

المستهدفين في كل مرحلة ومخرجاتها. 

حيــث وقــع مركــز اÜبــداع فــي وزارة الصحــة مــع مدينــة الملــك عبــداÚ الطبيــة بالعاصمــة المقدســة اتفاقيــة تفاهــم 
لتعزيز سبل التعاون في مجال االبتكار واÜبداع الصحي  

مركز ا«بداع يوقع اتفاقية مسرعة أعمال صحية مع منشآت        

واتفاقية تفاهم مع مدينة الملك عبد اÄ الطبية 
في العاصمة المقدسة 

انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى مؤشــر رأس المــال البشــري فــي طبعتــه اÍولــى كواحــدة مــن أوائــل المتبنيــن، ونتيجــة لذلــك تــم 
تشــكيل فريــق مــن (وزارة الصحــة، وزارة الماليــة، وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة االقتصــاد والتخطيــط والهيئــة العامــة لÞحصــاء) لحضــور قمــة 
رأس المــال البشــري خــالل االجتماعــات الســنوية ٢٠١٨ للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي بالــي، إندونيســيا. شــمل هذا الحدث عــدًدا من 
قــادة العالــم والشــخصيات المؤثــرة، الذيــن وجهــوا دعــوة عاجلــة للعمــل لتعزيــز االســتثمارات البشــرية التــي تركــز فــي المقــام اÍول علــى 

بناء رأس المال البشري.
وعلــى مــدار ٣ أيــام، كان التركيــز علــى أهميــة معالجــة المشــاكل التــي تحــّد مــن االســتثمارات فــي رأس المــال البشــري، وإبــراز الــدور الــذي 
يمكــن أن تلعبــه التكنولوجيــا فــي تطويــره، وحــث الحكومــات علــى االســتثمار بشــكل أكثــر فعاليــة فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم مــن 

أجل تحسين المستقبل.

القوى العاملة تمثل وزارة الصحة في قمة رأس المال البشري لعام ٢٠١٨



وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الجائزة الوطنية للتميز على مســـتوى 
المملكـــة التي تضاهي فـــي معاييرها مثيالتها من جوائـــز الجودة العالمية، 
حيث تتمثل رؤية الجائزة في أن تكون مميزة ورائدة على المســـتوى الوطني 
واÜقليمي والعالمي، وتحقق أهدافها لالرتقاء بمســـتوى الجودة في المجاالت 

الخدمية واÜنتاجية في المملكة العربية السعودية.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، كرم صاحب 
الســـمو الملكي اÍمير فيصـــل بن بندر بـــن عبدالعزيز أميـــر منطقة الرياض 
المنشـــآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وقـــد حظيت  وزارة الصحة 
بشـــرف الفوز بالجائزة في دورتها الرابعة، والجدير بالذكر أنه تم في هذا الحفل 
تكريم ٢٦ منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية ، وتمثل معايير الجائزة نموذج´ 
للتميز المؤسســـي مستوحى من نماذج عالمية، ويســـتلزم الفوز بالجائزة 
اســـتيفاء عدد مـــن المعايير منهـــا "القيادة اÜداريـــة والتخطيط االســـتراتيجي 
والموارد البشـــرية والموارد والشراكات وإدارة العمليات والخدمات والمنتجات 
ونتائـــج المســـتفيدين ونتائج المـــوارد البشـــرية ومخرجات اÍعمال الرئيســـة " 
وتتماشى هذه الجهود مع مبادرات منظومة الصحة لبرنامج التحول الوطني 

٢٠٢٠ سعي´ لتحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠

تحت رعاية الملك سلمان 
جائزة الملك عبد العزيز للجودة 

تكرم المنشآت الفائزة في دورتها الرابعة

ووزارة الصحة تتصدر القائمة 

مستشفى الملك فهد التخصصي 
بالدمام 

مدينة الملك عبداÚ الطبية 
في العاصمة المقدسة 

الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة:

مدينة الملك فهد 
الطبية بالرياض 



المشاركة المجتمعية   

https://bit.ly/2FT08On

https://bit.ly/2Hq863Z

ملتقى التطوع الصحي 
رعـــى معالي وزير الصحـــة الدكتور توفيق الربيعة فعاليات ملتقـــى التطوع الصحي الذي 

نظمته وزارة الصحة في الرياض تزامن´ مع اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٨ 

ألف ساعة 
تطوعية

121,614

عدد  
المتطوعين

40,538

عدد  
المبادرات

4054

عدد  
المنشآت

793

# تطوعي_صحة 2

وتعد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الجائزة الوطنية للتميز على مســـتوى 
المملكـــة التي تضاهي فـــي معاييرها مثيالتها من جوائـــز الجودة العالمية، 
حيث تتمثل رؤية الجائزة في أن تكون مميزة ورائدة على المســـتوى الوطني 
واÜقليمي والعالمي، وتحقق أهدافها لالرتقاء بمســـتوى الجودة في المجاالت 

الخدمية واÜنتاجية في المملكة العربية السعودية.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، كرم صاحب 
الســـمو الملكي اÍمير فيصـــل بن بندر بـــن عبدالعزيز أميـــر منطقة الرياض 
المنشـــآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وقـــد حظيت  وزارة الصحة 
بشـــرف الفوز بالجائزة في دورتها الرابعة، والجدير بالذكر أنه تم في هذا الحفل 
تكريم ٢٦ منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية ، وتمثل معايير الجائزة نموذج´ 
للتميز المؤسســـي مستوحى من نماذج عالمية، ويســـتلزم الفوز بالجائزة 
اســـتيفاء عدد مـــن المعايير منهـــا "القيادة اÜداريـــة والتخطيط االســـتراتيجي 
والموارد البشـــرية والموارد والشراكات وإدارة العمليات والخدمات والمنتجات 
ونتائـــج المســـتفيدين ونتائج المـــوارد البشـــرية ومخرجات اÍعمال الرئيســـة " 
وتتماشى هذه الجهود مع مبادرات منظومة الصحة لبرنامج التحول الوطني 

٢٠٢٠ سعي´ لتحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠

https://bit.ly/2FT08On
https://bit.ly/2Hq863Z


تماشـــًيا مع رؤية المملكـــة ٢٠٣٠ فقد تبنـــت وزارة الصحة تنفيذ 
حملة (تطوعي صحة) على مســـتوى جميع منشآتها الصحية، 

بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها.

مـــت وزارة الصحة بحضور معالـــي وزير الصحة الدكتور توفيـــق الربيعة، الفائزين  كرَّ
بجائـــزة التميـــز في التطوع الصحـــي، والتي تهـــدف إلى تفعيـــل وتطوير منظومة 
التطوع الصحي، ونشـــر ثقافة التطوع في أوساط الممارسين الصحيين والعاملين 

بالوزارة.

طموحنا نحو مليون متطوع 
بحلول عام 2030

إنجازات
الحملة

بدء العمل على تأسيس مركز 
متخصص للعمل التطوعي

تدشين استراتيجية للتطوع الصحي في المملكة 
لعشرين مبادرة مختلفة من قطاعات متعددة

توقيع ثالث اتفاقيات بشأن التطوع الصحي في المملكة

جائزة معالي وزير الصحة
في اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٨ م

..µصوتنا أعلىمع
أبقى وأثرنـا 

اليوم العالمي للتطوع
٥ ديسمبر ٢٠١٨



دشن اÍمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان  

يوم الثالثاء الموافق ١٥ يناير ٢٠١٩م  فعاليات الملتقى الثالث لمسؤولي المشاركة 

للشؤون  العامة  بالمديرية  ممثلة  الوزارة  تنفذه  الذي  الصحة،  بوزارة  المجتمعية 

الصحية بجازان  بالتعاون مع العديد من الجهات الخيرية واÍهلية بالمنطقة، 

وذلك بفندق رديسون بلو بمدينة جازان  

فعاليات الملتقى:

جولة سمو نائب أمير جازان  والحضور في أرجاء وأقسام المعرض 

كلمة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان 

الدكتور عبدÚ بن أحمد النجمي      

عرض مرئي عن الملتقى وا¨هداف

 "نحو مجتمع صحي آمن" بما يتفق ورؤية المملكة  ٢٠٣٠   

كلمة مدير عام برنامج المسؤولية المجتمعية بالوزارة 

الدكتور ابراهيم الحيدري 

 

شهد الملتقى توقيع عدد من االتفاقيات 
بيـــن صحـــة جـــازان وجامعة جـــازان وجمعية أمـــراض الـــدم الوراثية 
واÜحســـان الطبية الخيرية بجـــازان واÜدارة العامـــة للتعليم بجازان 
وإدارة التعليم في محافظة صبيا وصندوق تنمية الموارد البشـــرية 

وشركة رؤية االستدامة.
فـــي ختام الحفل ســـلم اÍميـــر محمد بـــن عبدالعزيز الشـــهادات 
التقديريـــة والهدايا التذكاريـــة للجهات المشـــاركة والمتعاونة مع 
صحة جـــازان، كما تســـلم نائـــب أمير جـــازان هديـــة تذكارية بهذه 

المناسبة .
 

نائب أمير جازان 
يدشن الملتقى الثالث 

لمسؤولي المشاركة المجتمعية 



توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لتمكين التطوع الصحي 
بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة 
وجامعة الملك سعود لنشر ثقافة التطوع الصحي

مذكرة تفاهم لتمكين التطوع الصحي 
مع هيئة التخصصات الصحية 



وقع معالي وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة اتفاقية شـــراكة مجتمعية مع مصرف 

الراجحي لدعم إنشـــاء وتجهيز مبنى للعالج الطبيعي ومكافحة التدخين بمستشفى 

طريف العام، وكذلك إنشاء وتجهيز مركز قسطرة القلب بمحافظة الرس.

وتأتي هـــذه االتفاقية تعزيز� لمســـاهمة القطاع الخاص في التنميـــة الصحية وفق رؤية 

المملكـــة ٢٠٣٠، وتمكينـــه من تقديم الدعـــم في الخدمات الصحية، مشـــارك´ القطاع 

الحكومـــي وفق´ لÞحتياجات الفعلية للمواطنين بجـــودة وكفاءة عالية،  وتتكامل مع 

الخدمـــات التـــي تقدمهـــا وزارة الصحة بمـــا يحقق التكامـــل وينفع المجتمـــع ويخدم 

المواطنين.

اتفاقيات بين الصحة وعددمن البنوك السعودية 

مع بنك الجزيرة مع مصرف الراجحي 

وقـــع معالي وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة اتفاقية شـــراكة مجتمعية 

مع بنـــك الجزيرة لتدريـــب وتأهيل كوادر المؤسســـات والجمعيـــات اÍهلية 

الصحية وذلك دعم´ لمبادرة تطوع المحترفين ، وهي مبادرة وسيطة تعمل 

على إنشـــاء برنامج يقدم نموذًجا مميًزا  للمنح في المملكة ، وفق´ Íفضل 

وأحـــدث التجـــارب العالميـــة في مجـــال تطـــوع المحترفين، وذلـــك من خالل 

إســـتثمار الطاقـــات والكفـــاءات المهنية مـــن ذوي اÜختصاصـــات والمهارات 

العاملة فـــي القطاع الخاص والمتقاعدين؛ للمســـاهمة فـــي دعم وتطوير 

وبنـــاء قـــدرات الجمعيـــات اÍهليـــة  الصحية بواقـــع (٢٢) جمعية، عبـــر تقديم 

خدماتهم كمستشارين متطوعين في مجاالتهم التخصصية.



أخبار التجمعات

١٢ ألف مستفيد من  "إدارة سعادة " 
حيث دّشن المجلس االستشاري للتجمع الصحي اÍول في المنطقة الشرقية، 

برئاسة أ.عصام المهيدب،إدارة للسعادة حيث تعتبر اÜدارة اÍولى من نوعها بين 

مختلف المنشـــآت الصحية في المملكة، و يقدر عدد المستفيدين منها نحو

١٢ ألـــف موظفـــ´ وموظفـــة، وتتكامـــل المبـــادرة مـــع أســـلوب ونمـــط حياة 

الموظفيـــن وعائالتهـــم، بخدمات وبرامج ومنتجات ترفيهية تســـهل أســـلوب 

الحياة وتجعلها أكثر متعة، وتوفر إدارة الســـعادة خدماتها عبر ثالث منشـــآت 

رئيســـية: نادي اجتماعي، قســـم عيادة الســـعادة المختـــص، ومركز الغالي 

يرخـــص لـــك، وهـــو مركـــز متخصـــص فـــي اســـتقطاب العـــروض للخدمات 

والمنتجات بأسعار وخصومات مخصصة لمنسوبي التجمع.

التجمع الصحي ا¨ول 
بالمنطقة الشرقية   

التجمع الصحي اÍول بالمنطقة الشرقية  يقيم 

ورشة العمل ا¨ولى بالتواصل تحت عنوان 
هندسة التواصل الفعال لرؤية واعدة

نفذ التجمع الصحي اÍول في المنطقة الشـــرقية ورشـــة عمل «هندسة التواصل الفعال 
لرؤية واعدة» بمشـــاركة نخبة من قـــادة التحول الصحي وقـــادة التواصل في التجمعات. 
وتشكل هذه الورشة بدايًة لتبادل الخبرات والتجارب كما تؤكد على أهمية التواصل بين 
التجمعات الصحية بهدف تســـهيل الحصول على الخدمة ورفع مستوى الوعي لدى الفرد 

والمجتمع. وتضمنت هذه الورشة عددا من الجلسات منها:
- التواصل في التحول الصحي. 

- تجارب وتحديات التجمعات الصحية.
- استراتيجيات التواصل الفعال.

- التواصل واÜعالم الرقمي.
- أثر التواصل  في تعزيز الصحة.

كما تضمنت مشاركة تجربة التجمع بإيجاز 
وتجربة صناعة السعادة واختتمت الورشة ببيان  

  ختامي وعدد من التوصيات.  

من أبرز التوصيات: 
-  توفير حاضنات للكوادر والمواهب في مجال 
العالقـــات واÜعـــالم والتواصـــل فـــي التجمعات 

الصحية.
- إنشاء منصة تواصل وقاعدة بيانات موحدة بين 

إدارات التواصل في التجمعات الصحية. 
- إستخدام وسائل التواصل اÜجتماعي المؤثرة 

في نشر الوعي الصحي. 
- تحديدأســـماء ســـفراء مـــن التجمعـــات لرفع 

إنجازاتهم إلى مكتب تحقيق الرؤية.
- تدريـــب وتوعية منســـوبي التثقيـــف الصحي 

باستخدام وسائل التواصل الرقمي.



ورشة عمل  للتعريف ببرامج التحول الوطني للقطاع الصحي .

بمشاركة قادة التجمع الصحي اÍول والتجمع الصحي الثاني بالرياض
أقيمـــة ورشـــة عمل  للتعريف ببرنامـــج التحول الصحـــي ، والتي عقدت في 
مدينة الملك ســـعود الطبية، حيث تم استعراض بدامج التحول الصحي 

وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،مساراتة.

وقد شّدد الرئيس التنفيذي 
االول  الصحـــي  للتجمـــع 
الدكتـــور صالـــح التميمـــي 
على دور التجمعات في بناء 
مجتمـــع صحـــي وواٍع مـــن 
كفـــاءة  تحســـين  خـــالل 
مقدمي الخدمـــات الصحية 
عـــن طريـــق تقليـــل فتـــرات 
علـــى  والتركيـــز  اÜنتظـــار 
العامـــة  الصحـــة  مبـــادرات 

والوقاية. 

تحقيقـــ´ Íهداف الرؤية ٢٠٣٠ فـــي التحول الصحي عقدت قيادات التجمع الصحي الثاني برئاســـة 
الدكتور محمود اليماني  الرئيس التنفيذي للتجمع  ورشة عمل لتحديد اÍهداف االستراتيجية 

للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى  حيث تمحورت االهداف على التالي: 

أقامت إدارة صحة المجتمع في التجمع الصحي الثاني بالرياض عدد� من الحمالت التوعوية في 
اÍحياء الســـكنية التابعة للتجمع الصحي الثاني في المنطقة الوسطى للتوعية والوقاية من 

اÍمراض كجزء من نموذج  الرعاية الصحية  في برنامج التحول الوطني. 

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض

 • وضع المستفيد من الخدمة في بؤرة التحول
• االستخدام اÍمثل للموارد

 • تطوير الكفاءات
 • التغير اÜيجابي

 • اÜبداع في تحقيق اÍهداف

التجمع الصحي 
ا¨ول بالرياض  

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض



يرجع ذلك لضعف التنسيق في الرعاية الصحية، ومع 

وجـــود البيانات في متناول المرضى، فهم أقرب إلى 

مالحظة المشاكل الصحية.

الوفاة بسبب خطأ طبي 

المصدر بتصرف :

تشخيص طبي أفضل
يمكن اãن لمن يشـــعر بالقلق حول صحة قلبه أن يمتلك حزام 
ساعة يحتوي على جهاز مراقبة طبي يكشف عن عدم انتظام 

ضربات القلب.

التعامل مع ا¨مراض المعقدة
يمكن لتطبيقات داء الســـكري تغيير الطريقة التي يجابه بها 
المرضى داء الســـكري، من خالل مراقبة مستويات الجلوكوز 
فـــي الدم وإســـتهالك الطعام، ممـــا قد يقلل مـــن الضرر على 

المدى الطويل مثل العمى والغرغرينا.

فوائد التقنية في الحفاظ على الصحة

طرحـــت فـــي خططهـــا الطلـــب من المؤسســـات 
الســـماح للمرضى باســـتخدام هواتفهـــم الذكية 
لتنزيل الســـجالت الطبية الخاصة بهم. بهدف جعل 
المرضـــى مســـؤولين عـــن بياناتهـــم الطبية في 

القدرة على جمعها وتوليدها.
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تتيح الشـــبكة العنكبوتية للمرضى الوصول إلى االستشارة الطبية 
في أي وقت وأي مكان يناسبهم.

فيمكـــن للمريض أن يجري اختبارات ال تتطلـــب وصفة طبية لتحليل 
الـــدم، وتسلســـل الجينوم والتحقق مـــن البكتيريـــا الموجودة في 
أمعائـــك. إال أن التغيير الجـــذري يتطلب تحوالً في دائـــرة التركيز، من 

مقدمي الخدمة إلى المرضى ومن اÍطباء إلى البيانات.
تتيح التقنية مثل الهواتـــف الذكية لنا مراقبة حالتنا الصحية، وعندما 
تضيف إلى ذلـــك إمكانية الولوج إلى ســـجالتك الطبية والقدرة على 
مشـــاركة المعلومـــات مـــع مـــن تثـــق، فـــكل االحتمـــاالت اÜيجابية 

ستتضاعف بشكل كبير.

على ا¨بواب 
نقلة في مجال الصحة

على الرغم من تحول الســـجالت الطبية إلى شـــكٍل إلكتروني على 
وتيـــرة متزايدة، إال أنها ال تزال في كثير مـــن اÍحيان بعيدة عن متناول 
اليد، فيما يحتوي الكثير منها على بيانات ال تستطيع اÍجهزة قراءتها، 

وهو ما قد يؤدي إلى تأخر في العالج، أو إلى ما هو أسوأ.

حالة كل عام 
في الواليات المتحدة 

 250.000

يتـــم حاليا تطويـــره بواســـطة وحدة من 
لشـــركة  اÍم  الشـــركة   ،Alphabet
الســـرطانية  اÍنســـجة  لتحديـــد   ،Google
وتلف الشـــبكية. لتصبح قادرة مســـتقبالً 

على:

:(AI) الذكاء االصطناعي

توفير تشخيص 
 طبي آلي

مالحظة الصفات
 السلوكية

العثور على أشخاص يعانون من أمراض مشابهة
 ومشاركة استجابتهم للعالجات 



مسيرة نجاٍح  وإنجازات مستمرة، 
لتحقيق التحول الصحي في رؤية المملكة 2030

 نفخر بإنجازاتنا 



للتواصل
vro-comms@moh.gov.sa

إعداد وإخراج
إدارة التواصل

في مكتب تحقيق الرؤية




