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»نشــكر كل الجهــات الحكوميــة علــى جهودهــا، ونخــص 
العامليــن فــي المجــال الصحــي، أولئــك الذيــن يقدمــون جهودا 
جليلــة للمحافظــة علــى صحــة المواطــن والمقيــم، باذليــن 

نفوســهم فــي مواجهــة هــذه المرحلــة الدقيقــة«

خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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بالدنــا  وتســتحق  وواعــد،  مبشــر  المملكــة  مســتقبل  »إن 
ــة  ــنقوم بمضاعف ــدرات س ــا ق ــق لدين ــا تحق ــر مم ــة أكث الغالي

دورهــا وزيــادة إســهامها فــي صناعــة هــذا المســتقبل«

صاحب السمو الملكي ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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وزير الصحة  
الدكتور توفيق الربيعة  

نــرى مســتقبل مشــرق فــي طريــق التحــول الصحــي، ونلقــى دعمــً ال محــدودًا 
مــن القيــادة الرشــيدة، رفعنــا معهــا ســقف الطمــوح وتحلينــا بالشــجاعة علــى 
التطويــر والتغييــر نحــو تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات الصحيــة، ونتطلــع بهــا 
لرفــع مســتوى رضــا المواطنيــن عبــر تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة والكفــاءة 
والتنــوع فــي الخدمــات الصحيــة وســهولة حصــول المســتفيدين علــى الخدمــة 
وتعزيــز الوقايــة الشــاملة وتطويــر مســتوى الرعايــة وفــق أفضــل الممارســات، 
ونوجــه رســالتنا إلــى منســوبينا فــي القطــاع الصحــي بأنكم انتم من تســاهمون 
جميعــً فــي هــذه النقلــة عبــر ســواعد شــبابنا وشــاباتنا اللذيــن يقدمــون المثــال 
األعلــى للتفانــي وااللتــزام والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات الصحية، نحــو تحقيق 

رؤيتنــا الصحيــة الطموحــة.
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نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير 
المهندس فهد الجالجل

يعــد التحــول فــي القطــاع الصحــي أحــد أهــم ركائــز تحقيــق الرؤيــة 
الصحيــة، وقــد مــر طــوال الســنوات الماضيــة منــذ انطــالق رؤيــة المملكة 
2030 فــي 2016 فــي عــدة مراحــل وشــهد العديــد مــن الجهــود التــي 
تكللــت بمجموعــة مــن اإلنجــازات كان لهــا دور فــي مواجهــة جائحــة 
كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، حيــث ســعى القطــاع الصحــي إلــى 
ــول  ــهيل الحص ــة تس ــتراتيجية المتضمن ــداف االس ــن األه ــدد م ــق ع تحقي
ــة  ــات الصحي ــاءة الخدم ــودة وكف ــين ج ــة وتحس ــات الصحي ــى الخدم عل
وتعزيــز الوقايــة ضــد المخاطــر الصحيــة، والتــي أســهمت فــي تصــدر 
المملكــة مراتــب متقدمــة ضمــن أفضــل الــدول فــي مواجهــة الجائحــة. 
قيــادة  مــن  محــدود  ال  دعــم  الصحــي  القطــاع  فــي  التحــول  يلقــى 
المملكــة ممثلــة بخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
ــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي  ــز آل ســعود، وول عبــد العزي
ــة  ــخر كاف ــذي س ــة، وال ــة المملك ــد رؤي ــلمان قائ ــن س ــد ب ــر محم األمي
الممكنــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للتحــول فــي القطــاع 

الصحــي والمنبثــق مــن رؤيــة المملكــة 2030.

ــن  ــتدامة وتمكي ــى االس ــي إل ــاع الصح ــي القط ــول ف ــر التح ــعى عب نس
األعمــار  يرتفــع فيهــا متوســط  المجتمــع مــن حيــاة عامــرة وصحيــة 
المتوقــع، ويتــم ذلــك عبــر اســتحداث وتطويــر وتنفيــذ المبــادرات التــي 
ــة الشــاملة والتــي يحصــل  تمكــن القطــاع الصحــي مــن تحقيــق الوقاي
فيهــا جميــع المســتفيدين علــى الرعايــة الصحيــة فــي أي وقــت وفــي أي 
ــات الطــب االفتراضــي وجعــل  ــر التوســع فــي اســتخدام تقني مــكان عب

ــات. ــم الخدم ــي تقدي ــام ف ــور االهتم ــم مح ــتفيدين ه المس

التحــول فــي تحقيــق مجموعــة منافــع للمواطنيــن منهــا  ويســاعد 
تمكيــن األفــراد وعائالتهــم مــن االعتنــاء بصحتهــم بشــكل مســتمر 
مــن  وتمكينهــم  عالجهــم  مــن  كجــزء  لألفــراد  المعرفــة  وتقديــم 
اكتســاب الثقافــة الالزمــة  لتعزيــز صحتهــم، حيــث ســتتكامل آليــات 
ويالقــي  المســتفيدون  رضــا  يخــدم  بمــا  الصحــي  النظــام  عمــل 
متطلباتهــم واحتياجاتهــم، ليقــوم النظــام علــى ترســيخ منهجيــة 
ــدالً  ــي ب ــر اتخــاذ النهــج الوقائ ــراد والمجتمــع عب الحفــاظ علــى صحــة األف
مــن االكتفــاء بالنهــج العالجــي القائــم فقــط علــى تقديــم الخدمــات 
الصحيــة، مــع توفيــر الخدمــات العالجيــة المناســبة للمرضــى حســب كل 

حالــة، دون أن يكــون العــالج مفرطــً أو دون المســتوى األمثــل.

المنظــم  اإلصالحــات منهــا فصــل  عــدد مــن  التحــول عبــر  ذلــك  يتــم 
ــدم  ــث تق ــول، حي ــن المم ــة وع ــة الصحي ــي الرعاي ــن مقدم ــرع ع والمش
الرعايــة الصحيــة عبــر مؤسســات حكوميــة وتمويــل نظــام الرعايــة 
الصحيــة مــن خــالل كيــان تمويــل قائــم بذاتــه مملــوك للدولــة مــع 

للمواطنيــن. المجانيــة  الخدمــات  اســتمرارية  تأكيــد 

أمــا علــى صعيــد منســوبي وزارة الصحــة فنؤكــد مــا أكــده معالــي وزيــر 
الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة فــي رســالته للمنســوبين بقولــه )أنتــم 
مــن ســيقود هــذا التحــول( فــأي تغييــرات قادمــة فــي طبيعــة العمــل لــن 
توفــر إال المزيــد مــن فــرص تحســين الدخــل وتطويــر المهــارات وتمكيــن 
المنســوبين مــن تحقيــق إنجــازات وطنيــة نوعيــة فــي القطــاع الصحــي، 
حيــث ســتتولى وزارة الصحــة دور المشــرع والمنظــم المســاهم فــي 
ــي،  ــل الصح ــوبي العم ــة منس ــي لكاف ــدم الوظيف ــرص التق ــق ف تحقي
كمــا أن نجــاح هــذا التحــول ال غنــى فيــه عــن جهــود ومبــادرات كافــة 
العظيمــة لخدمــة  المهمــة  فــي هــذه  النجــاح  لتحقيــق  المنســوبين 

المواطنيــن وتحقيــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة.
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رسالة النشرة

تصــدر نشــرة رؤيــة صحيــة عــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة بــوزارة الصحــة وتهــدف إلــى 
إبــراز جهــود تحقيــق الرؤيــة الصحيــة فــي وزارة الصحــة.

ــى  ــتمر عل ــر المس ــي التطوي ــدًا ف ــر جه ــم ندّخ ــن ل ــا الثام ــى عددن ــل إل ــن نص ونح
مضاميــن المحتــوى ومظهــره لصناعــة أكبــر تأثيــر ممكــن لرســالة النشــرة، 
ــد مــن  ــه العدي ــر تطــورا يحمــل بيــن جنبات ــب أكث ــدة وقال اليــوم نظهــر بحلــة جدي

األبــواب التــي ستســهل لكــم الوصــول إلــى موضوعاتنــا بسالســة أكبــر.

ــة  ــة الصحي ــق الرؤي ــات عــن إنجــازات تحقي حيــث تقــدم النشــرة فــي طياتهــا تغطي
بالحقائــق واألرقــام فضــالً عــن تحســين بيئــة األعمــال وأبــرز اإلطالقــات خــالل فتــرة 
إصــدار النشــرة وغيرهــا مــن لقــاءات وتغطيــات تلقــي الضــوء علــى شــخصيات بــارزة 
ــى التواصــل  ــة، كمــا تســعى النشــرة جاهــدة إل ــة الصحي ــق نجــاح الرؤي فــي تحقي
مــع قرائهــا عبــر مجموعــة مــن المــواد التــي تقــرب منســوبي الصحــة علــى وجــه 

ــة المملكــة 2030. ــادرات وزارة الصحــة فــي تحقيــق رؤي الخصــوص مــن مب
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تأكيدًا على سياسة الوقاية وتعزيزًا للثقة
خــادم الحرميــــن الشريفيــــن 
يتلقى جــــرعة لقـــاح كورونـــا

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه اهلل - 
جرعــة لقــاح كورونــا )كوفيــد - 19(. مــن جهتــه، رفــع معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بن 
فــوزان الربيعــة، الشــكر لخــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده اهلل - الــذي قــدم كل الدعــم لكل 
مــا فيــه مصلحــة المواطــن والمقيــم علــى أرض هــذا الوطــن الغالــي منــذ بدايــة الجائحــة 
وحتــى اآلن. وقــال معاليــه »تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين، اللقــاح حرصــً منــه ســلمه اهلل 
علــى الوقايــة مــن هــذا الفيــروس، وهــذه المبــادرة منــه - حفظــه اهلل - هــي تأكيــد علــى أن 

سياســة المملكــة تكمــن فــي الوقايــة دائمــا قبــل العــالج«. 
وفــي الســياق ذاتــه أعلــن وزيــر الصحــة ارتفــاع عــدد المســجلين فــي تطبيــق »صحتــي« 
للحصــول علــى لقــاح كورونــا خمســة أضعــاف فــي الســاعة التاليــة لتلقــي ولي العهــد األمير 
ــا، مشــيرا إلــى أن ذلــك يعكــس ثقــة الســعوديين  محمــد بــن ســلمان جرعــة لقــاح كورون
ــه الحكيمــة لهــذه األزمــة  والمقيميــن علــى أراضــي المملكــة بســمو ولــي العهــد وقيادت

حتــى قبــل نشــوئها. 

موضوع العدد
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وعلــى الرغــم مــن توقــف وصــول جرعــات لقــاح كورونــا لفتــرة وجيــزة ألســباب تتعلــق بالشــركة 
المصنعــة، إال أن وزارة الصحــة أعــادت جدولــة تلقــي اللقــاح وتمكنــت مــن توفيــر اللقــاح فــي مــدة وجيــزة 
اســتأنفت بعدهــا التوســع فــي تدشــين المزيــد مــن مراكــز لقــاح )كورونــا( لتشــمل مناطــق المملكــة 
كافــة، وذلــك مواصلــة لجهودهــا فــي الحفــاظ علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن، والحــد 
مــن انتشــار فيــروس )كورونــا(.  وقــد أكــد معالــي الوزيــر فــي وقــت ســابق  أن الــوزارة ســتوفر لقاحــات 
كورونــا مــن مصــادر مختلفــة بكميــات كبيــرة خــالل الفتــرة القليلــة المقبلــة، موضحــً أن المملكــة 
مــن أوائــل دول العالــم التــي بــدأت فــي إعطــاء اللقاحــات فــي 17 ديســمبر الماضي.فــي الوقــت ذاتــه 
تنفــذ المملكــة حاليــا مرحلــة جديــدة مــن اإلجــراءات االحترازيــة النابعــة مــن متابعتهــا الدقيقــة لمنحنــى 

أعــداد اإلصابــات العالمــي.

التوسع في مراكز 
التطعيم 

 المرحلة الثالثة:

معايير الفئات المستهدفة بلقاح كورونا في كل مرحلة: 

المرحلة 
األولى: 

 .  •
 .  •
 .  •

المواطنون 
والمقيمون من هم 

فوق 65 سنة + 
أصحاب المهن ا�كثر 

عرضة للعدوى

ا�شخاص الذين 
لديهم سمنة مفرطة 

وتتجاوز كتلة الجسم 
لديهم 40

من لديهم نقص في 
المناعة، مثل: زراعة 
ا�عضاء أو يتناولون 

أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم اثنان أو 
أكثر من ا�مراض 

المزمنة

1234

 المواطنون والمقيمون ممن
 تجاوز عمرهم 50 سنة +

.باقي الممارسين الصحيين

 من لديهم أحد ا�مراض المزمنة التالية:
 الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة،
 أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض

 الشرايين التاجية، مرض االنسداد الرئوي
 المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة

وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40

 جميع المواطنين
 والمقيمين الراغبين

في أخذ اللقاح

 .  •
 .  •
 .  •

المواطنون 
والمقيمون من هم 

فوق 65 سنة + 
أصحاب المهن ا�كثر 

عرضة للعدوى

ا�شخاص الذين 
لديهم سمنة مفرطة 

وتتجاوز كتلة الجسم 
لديهم 40

من لديهم نقص في 
المناعة، مثل: زراعة 
ا�عضاء أو يتناولون 

أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم اثنان أو 
أكثر من ا�مراض 

المزمنة

1234

 المواطنون والمقيمون ممن
 تجاوز عمرهم 50 سنة +

.باقي الممارسين الصحيين

 من لديهم أحد ا�مراض المزمنة التالية:
 الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة،
 أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض

 الشرايين التاجية، مرض االنسداد الرئوي
 المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة

وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40

 جميع المواطنين
 والمقيمين الراغبين

في أخذ اللقاح

 .  •
 .  •
 .  •

المواطنون 
والمقيمون من هم 

فوق 65 سنة + 
أصحاب المهن ا�كثر 

عرضة للعدوى

ا�شخاص الذين 
لديهم سمنة مفرطة 

وتتجاوز كتلة الجسم 
لديهم 40

من لديهم نقص في 
المناعة، مثل: زراعة 
ا�عضاء أو يتناولون 

أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم اثنان أو 
أكثر من ا�مراض 

المزمنة

1234

 المواطنون والمقيمون ممن
 تجاوز عمرهم 50 سنة +

.باقي الممارسين الصحيين

 من لديهم أحد ا�مراض المزمنة التالية:
 الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة،
 أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض

 الشرايين التاجية، مرض االنسداد الرئوي
 المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة

وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40

 جميع المواطنين
 والمقيمين الراغبين

في أخذ اللقاح

المرحلة 
الثانية: 

الشرائح العمرية االعلى 
استفادة من اللقاح

30 إلى 39 عام

لقاح كورونا في األرقام 
حتى 15 مارس 2021 

عدد المسجلين 
ألخذ اللقاح 

3.452.365 مسجل
عدد المستفيدين الذين 

تلقوا الجرعة االولى 

1.248.357

عدد المستفيدين 
الذين تلقوا الجرعتين 

282.665

عدد المستفيدين من الممارسين 
الصحيين الذين تلقوا الجرعتين

35.508

موضوع العدد
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الرياض تمهد الطريق للتعافي العالمي ..
قمة قادة مجموعة العشرين

اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع
وأضــاف يحفظــه اهلل :   إن هدفنــا العــام هــو اغتنــام فــرص القــرن الحــادي والعشــرين 
للجميــع. وعلــى الرغــم مــن أن جائحــة كورونــا قــد دفعتنــا إلــى إعــادة توجيــه تركيزنــا 
بشــكل ســريع للتصــدي آلثارهــا، إال أن المحــاور الرئيســية التــي وضعناهــا تحــت هــذا 
ــكيل  ــب األرض، وتش ــى كوك ــاظ عل ــان، والحف ــن اإلنس ــي تمكي ــام ـ وه ــدف الع اله
ــزال أساســية لتجــاوز هــذا التحــدي العالمــي وتشــكيل مســتقبٍل  ــدة ـ ال ت آفــاٍق جدي
أفضــل لشــعوبنا. وعلينــا فــي المســتقبل القريــب أن نعالــج مواطــن الضعــف التــي 

ظهــرت فــي هــذه األزمــة، مــع العمــل علــى حمايــة األرواح وســبل العيــش«. 

ــك  ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــث خ ح
ســلمان بــن عبــد العزيــز يحفظــه اهلل دول 
خاصــة  العشــرين  ودول  عامــة  العالــم 
التــي  الضعــف  مواطــن  معالجــة  علــى 
كورونــا،  فايــروس  أزمــة  خــالل  ظهــرت 
وســبل  األرواح  حمايــة  علــى  والعمــل 
ــاح  ــال فــي كلمتــه خــالل افتت العيــش، وق
الريــاض:«  فــي  العشــرين  قمــة  أعمــال 
إيجــاد  فــي  المحــرز  بالتقــدم  نستبشــر 
التشــخيص  وأدوات  وعالجــات  لقاحــات 
العمــل  علينــا  أن  إال  كورونــا،  لفايــروس 
علــى تهيئــة الظــروف التــي تتيــح الوصــول 
إليهــا بشــكل عــادل وبتكلفــة ميســورة 
لتوفيرهــا لكافــة الشــعوب، وعلينــا فــي 
أفضــل  بشــكل  نتأهــب  أن  ذاتــه  الوقــت 

المســتقبلية«.  لألوبئــة 

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين: 
علينـــا العمـــل إلتاحـــة الوصـــول 
وعالجـــات  للقاحـــات  العـــادل 

كورونـــا

إطالقات
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مساهمات دول 
العشرين في 

مواجهة كورونا 
باألرقام: 

مليار دوالر 
لتلبية احتياجات 

التمويل الفورية. 

ترليون دوالر لدعم 
الشركات وحماية 

سبل العيش لألفراد. 

مليار دوالر لتخفيف أعباء 
الديون على البلدان األكثر 

عرضة للخطر. 

مليار دوالر من 
خالل البنوك التي 

تعمل مع مجموعة 
العشرين لمساعدة 

البلدان الناشئة. 

21

1114

300

مبادرات وزارة الصحة في قمة العشرين: 

1. التأهب واالستجابة للجوائح. 

2. تحسين جودة وكفاءة األنظمة الصحية. 

3. الصحة الرقمية. 

4. سالمة المرضى. 

5. البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

إطالقات



رؤيـــــــة صحيــــة - العــــدد الثـامــــــــــن 

مكتب تحقيق الرؤية  - وزارة الصحة 14

  

خادم الحرمين الشريفين: الخالص في التعاون الدولي
تضمنــت الــدورة الخامســة عشــر مــن أعمــال القمــة فعاليــة مصاحبــة حــول التأهــب 
والتصــدي لألوبئــة، أشــار خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
يحفظــه اهلل خــالل افتتاحهــا إلــى ضــرورة التركيــز علــى الفئــات األشــد عرضــة للخطــر »لــن 
نســتطيع تجــاوز هــذه الجائحــة مــا لــم نضمــن توفــر الدعــم الــالزم لجميــع دول العالــم. 

ــع«. ــلم الجمي ــى يس ــض حت ــلم البع ــن يس فل

إطالقات
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مستشارة جمهورية ألمانيا االتحادية:

رئيسة مجلس إدارة التحالف 
العالمي للتحصين واللقاحات:

باقة من تصريحات قادة العالم في الفعالية 
المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين 

حول التأهب والتصدي لألوبئة

 ألبيرتو فرنانديز 

الدكتورة نجوزي إيوياالجوزيي كونتي

أنجيال ميركل

»إن جائحـــة كورونـــا كشـــفت نقـــاط ضعـــف األنظمـــة 
ومثلـــت  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الصحيـــة 
ـــف قيمـــة التضامـــن فـــي  ـــدة إلعـــادة تعري فرصـــة فري
المجتمعـــات، وهـــذه المعركـــة ليســـت مجـــرد 
ــع  ــؤولية المجتمـ ــا مسـ ــات إنهـ ــة للحكومـ مهمـ
الدولـــي وتتطلـــب توقيـــع ميثـــاق تضامـــن عالمـــي« 

ـــر األدوات  ـــى تطوي ـــف عل ـــكل مكث ـــل بش »نعم
وتحســـين  الوبـــاء  علـــى  للتغلـــب  واآلليـــات 
التأهـــب العالمـــي بالبنـــاء علـــى هـــذه الجهـــود 
ــادة  ــة قـ ــة لقمـ ــة المملكـ ــا رئاسـ التـــي تقودهـ
ـــة  ـــتضيف قم ـــرين، وسنس ـــة العش دول مجموع
الصحـــة العالميـــة العـــام المقبـــل بالتعـــاون مـــع 

ــة«. ــة األوروبيـ المفوضيـ

مجموعـــة  قـــادة  إلـــى  بحاجـــة  نحـــن  »اآلن 
العشـــرين وشـــركائها لضمـــان الحصـــول علـــى 
لتمكيـــن  إضافيـــة  دوالر  مليـــارات  خمســـة 
المتضرييـــن فـــي دول العالـــم الفقيـــرة مـــن 

الحصـــول علـــى هـــذه اللقاحـــات« 

أدوات  إتاحــة  تســريع  مبــادرة  أطلقــت  »القمــة 
مكـــافحة كـوفـيـــد - 19، ومنشــأة )كوفــاس( التــي 
فــي  وتســهم  فريــدة،  عالميــة  كمنصــة  تعمــل 
تطويــر وإنتــاج وتوزيــع األدويــة ووســائل التشــخيص 
واللقاحــات، كمــا تهــدف إلــى توزيــع مليــاري جرعــة 
ــع  ــرى جم ــه ج ــة 2021. وأن ــول نهاي ــاح بحل ــن اللق م
مــا يقــارب مــن 5 مليــار دوالر لهــذه المبادرة أســهمت 

ــورو« ــار ي ــر مــن نصــف ملي ــا بأكث فيهــا ألماني

رئيس جمهورية األرجنتين:

رئيس وزراء إيطاليا:

إطالقات
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أبرز الجوانب الصحية في البيان 
الختامي لقمة العشرين

كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  شـــكلت 
لهـــا  نظيـــر  ال  صدمـــة  المســـتجد، 
ـــي إجـــراءات  كشـــفت أوجـــه الضعـــف ف
ـــا  ـــرزت تحدياتن التأهـــب واالســـتجابة وأب
المشـــتركة، وســـنواصل بـــذل قصـــارى 
وتقديـــم  األرواح  لحمايـــة  جهدنـــا 
الدعـــم مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص 

علـــى الفئـــات األكثـــر تأثـــًرا باألزمـــة

ــا  ــا ودعمنـ ــن امتناننـ ــرب عـ نعـ
للعامليـــن فـــي مجـــال الصحـــة 
ـــن فـــي  وغيرهـــم مـــن العاملي

الخطـــوط األماميـــة

مـــا زلنـــا مصمميـــن علـــى دعـــم 
والـــدول  الناميـــة  الـــدول  جميـــع 
اآلثـــار  مواجهـــة  فـــي  نمـــًوا  األقـــل 
ــة  ــة واالجتماعيـ ــة واالقتصاديـ الصحيـ
كورونـــا  لفيـــروس  المتداخلـــة 

لمســـتجد ا

الالزمـــة  المـــوارد  حشـــدنا 
لتلبيـــة االحتياجـــات التمويليـــة 
العاجلـــة فـــي مجـــال الصحـــة 
األبحـــاث  لدعـــم  العالميـــة 
ـــع  ـــع والتوزي ـــر والتصني والتطوي

التشـــخيص ألدوات 

لـــن ندخـــر جهـــدا لضمـــان وصـــول 
اآلمنـــة  واللقاحـــات  العالجـــات 
كورونـــا  لفيـــروس  والفاعلـــة 
للجميـــع  العـــادل  المســـتجد 
بتكلفـــة ميســـورة بمـــا يتفـــق 
مـــع التزامـــات األعضـــاء لتحفيـــز 

االبتـــكار

ندعـــم بالكامـــل جميـــع الجهـــود 
مبـــادرة  ســـيما  ال  التعاونيـــة 
إتاحـــة  إلـــى  الوصـــول  تســـريع 
كوفيـــد-19  مكافحـــة  أدوات 
اللقاحـــات  إتاحـــة  ومرفـــق 
ــاص  ــد- 19 الخـ ــادة لكوفيـ المضـ
الطوعـــي  والترخيـــص  بهـــا 

الفكريـــة للملكيـــة 
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إطالقات
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ـــز إجـــراءات التأهـــب  ـــزم بتعزي نلت
العالميـــة  الجوائـــح  لمواجهـــة 
واكتشـــافها  منهـــا  والوقايـــة 

واالســـتجابة لهـــا

نعيـــد تأكيـــد التزامنـــا باالمتثـــال 
الكامـــل للوائـــح الصحيـــة الدوليـــة 

ــا ــراءات تطبيقهـ ــين إجـ وتحسـ

نشـــدد علـــى الـــدور المهـــم لألمـــم 
وعلـــى  ووكالتهـــا،  المتحـــدة 
ــة،  ــة العالميـ ــة الصحـ ــها منظمـ رأسـ
الجاريـــة  التقييمـــات  مراعـــاة  مـــع 
بالشـــفافية  المعلـــن  والتزامهـــا 
فاعليتهـــا  تعزيـــز  إلـــى  والحاجـــة 
بشـــكل عـــام فـــي تنســـيق ودعـــم 
للجائحـــة  العالميـــة  االســـتجابة 
والجهـــود الرئيســـية للـــدول األعضـــاء

ننـــوه بالتقييمـــات التـــي قامـــت بهـــا 
المنظمـــات الدوليـــة ذات الصلـــة بشـــأن 
لمواجهـــة  التأهـــب  إجـــراءات  ثغـــرات 
تقييـــم  إلـــى  ونتطلـــع  الجوائـــح 
ـــتأهب  ـــي بالـ ـــتقل المعن ـــق المس الفري
واالســـتجابة للجائحـــة ولجنـــة مراجعـــة 
اللوائـــح الصحيـــة الدوليـــة لالســـتجابة 
علـــى  للجائحـــة  العالميـــة  الصحيـــة 
جمعيـــة  قـــرار  فـــي  المبيـــن  النحـــو 
بشـــأن  الصـــادر  العالميـــة  الصحـــة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد
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إطالقات
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نثنـــي بمبـــادرة رئاســـة المملكـــة 
البـــدء  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
إيجـــاد  ضـــرورة  مناقشـــة  فـــي 
األجـــل لمعالجـــة  حلـــول طويلـــة 
ثغـــرات إجـــراءات التأهـــب للجوائـــح 
العالميـــة واالســـتجابة لهـــا، بمـــا 
بإطـــالق  اقتراحهـــا  ذلـــك  فـــي 
إلـــى  الوصـــول  إنشـــاء  مبـــادرة 
ـــح، ونتطلـــع  أدوات مكافحـــة الجوائ
هـــذه  وتعزيـــز  اســـتكمال  إلـــى 
المناقشـــات خـــالل فتـــرة رئاســـة 

العشـــرين لمجموعـــة  إيطاليـــا 

نرحـــب بتأســـيس مركـــز االبتـــكار 
العالمـــي لتحســـين القيمـــة فـــي 

مجـــال الصحـــة

مقاومـــة  معالجـــة  ســـنواصل 
مضـــادات الميكروبـــات واألمـــراض 
الحيوانيـــة المنشـــأ علـــى أســـاس 

نهـــج الصحـــة الواحـــدة

جيـــدة  الصحيـــة  األنظمـــة  تعـــد 
القيمـــة  علـــى  القائمـــة  األداء 
ضروريـــة  والمتينـــة  والشـــاملة 
الصحيـــة  التغطيـــة  لتحقيـــق 
ــى  ــددا علـ ــد مجـ ــاملة. ونؤكـ الشـ
ـــل التغطيـــة الصحيـــة  أهميـــة تموي
الناميـــة الـــدول  فـــي  الشـــاملة 
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العالم يشكر العاملين في الصحة:
نعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة 

وغيرهم من العاملين في الخطوط األمامية

إطالقات
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وزير الصحة: الصحــة الرقمية ومواجهة 
األوبــــئــــة أولــــويــــــــــــــاٌت صحيـــــــــــــــــة 
قمة الريـــاض تخـــرج بتسع توصيــــات تعزز 
استخــــــدام التقنيـــــات لمواجهـــــة األوبئة

ــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة علــى أهميــة التركيــز علــى الصحــة الرقميــة  أكــد معالــي وزي
لمــا تؤديــه مــن دور أساســي فــي دعــم وإدارة الطــوارئ الصحيــة، وتعزيــز آليــات االســتجابة الحاليــة 
والوصــول المبتكــر العــادل إلــى الخدمــات الصحيــة، ومشــاركة البيانــات وتحســين التنســيق، 
وأضــاف فــي كلمتــه الختاميــة لقمــة الريــاض العالميــة للصحــة الرقميــة أن المملكــة خالل رئاســتها 
لمجموعــة العشــرين وقبــل ظهــور وبــاء كوفيــد19، وضعــت مواجهــة األوبئــة والصحــة الرقميــة 

ضمــن أولوياتهــا الرئيســية.

وأشــار الدكتــور الربيعــة أن المملكــة اســتفادت مــن العديد 
مــن التطبيقــات الرقميــة الحاليــة التــي تقــدم مكونــات 
كوفيــد19؛  وبــاء  مواجهــة  فــي  االصطناعــي  الــذكاء 
وهــو  »موعــد«  المركــزي  المواعيــد  نظــام  المتضمنــة 
تطبيــق يمّكــن المرضــى مــن حجــز أو إلغــاء أو إعــادة جدولــة 
مواعيدهــم فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، فضــالً عــن 
إدارة مواعيــد التحويــل الخاصــة بهــم ، إلــى جانــب إنشــاء 
تطبيــق افتراضــي لالستشــارات الطبيــة »صحــة« يســتخدم 
ــا  ــالت وجًه ــق تفاع ــر التطبي ــث يوف ــي، حي ــذكاء االصطناع ال
لوجــه مــع الممارســين الطبييــن، ويمكــن للمواطنيــن 
دون  الخــارج  فــي  اســتخدامها  والمقيميــن  الســعوديين 
الريــاض  بإعــالن  أعمالهــا  القمــة  واختتمــت  تكلفــة.  أي 
لمكافحــة األزمــات الصحيــة المســتقبلية والــذي تضمــن 9 
توصيــات لتعزيــز اســتخدام التقنيــات والصحــة الرقميــة فــي 

مواجهــة األوبئــة. 

إطالقات
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قمــــــة الريـــــــــــاض 
العالميـــة للصحـــة 
الرقمية االفتراضية

عنوان القمة
مؤتمر الشراكات 

االستراتيجية في الصحة 
الرقمية لمكافحة األوبئة

إطالقات

فترة االنعقاد
11-12 أغسطس 2020

  المنظم
 الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني واألمانة السعودية
 لمجموعة العشرين بالتعاون مع المركز السعودي
للشركات االستراتيجية الدولية

المشاركين
 قادة أوساط الرعاية الصحية، والصحة العامة،
 والصحة الرقمية، والمؤسسات األكاديمية
.والتجارية

 1. الدور الجوهري الذي تؤديه الصحة الرقمية في
 مواجهة األوبئة الراهنة والمستقبلية

 2. كيفية التعامل مع األوبئة في عصر الصحة
 الرقمية

محاور النقاش

المستهدفات من القمة
 وضع خطة العمل لتسريع االبتكارات في مجال الصحة
 الرقمية، بما يخدم المستقبل الزاهر للرعاية الصحية
الرقمية ومكافحة األوبئة في جميع أنحاء العالم
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إطالقات

توصيـــات إعــــالن الريــــاض لمكافحة األزمات 
الصحية الـــدوليــــــة مستقبــــــــــــال: 

اإلنترنت أوجد منصات تزخر 
بالمعلومات عن تحركات الناس 

وتواصلهم، وبالتالي يمكن استخدام 
المعلومات في التنبؤ والحيطة 

د. حنان بلخي
مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

لشؤون مقاومة المضادات الحيوية

تعلمنا كيف نستطيع 
استخدام التقنية في متابعة 

الحجاج وتقييم الحالة الصحية 

د. هاني جوخدار
وكيل وزارة الصحة للصحة العامة

شاهد الفيديوشاهد الفيديو

اعتماد بروتوكوالت قائمة على 
البيانات ومستندة على ا�دلة وذلك 
�جراء عمليات تواصل فعالة ورسائل 
موحدة من أجل بناء ثقة المواطنين  العمل مع الجهات المعنية الدولية 12

للتصدي لنشر المعلومات الخاطئة 
والمضللة عبر منصات وسائل 

3التواصل االجتماعي ووسائل ا�عالم 
إنشاء مجموعة بيانات معيارية 
على المستوى الدولي لتقارير 

بيانات الصحة العامة، با�ضافة إلى 
إنشاء هيكل لحوكمة البيانات 

معد خصيص¤ ل£مراض المعدية 

ضمان وضوح أولويات المجتمع 
الدولي فيما يتعلق بالبيانات والصحة 

الرقمية، وبشكل خاص من ناحية 
التطور الرقمي والبنى ا�ساسية  45

تمكين المنظمات الصحية ومؤسسات 
الرعاية من خالل تزويدهم بالتقنيات 
الضرورية لتحويل جمع بيانات عالية 
الجودة في الوقت المناسب، وتبادل 

6المعلومات في مجاالت الصحة التطبيقية.
تنمية القدرات المهنية للعاملين في 

مجاالت الصحة والرعاية، وتزويدهم 
بالمعرفة والمهارات والتدريبات الالزمة 
في مجال البيانات والتقنيات الرقمية 

الضرورية لمواجهة ا�وبئة الصحية 
الراهنة والمستقبلية 

ضمان أن تكون أنظمة المراقبة تضم 
مزايا استجابة فعالة للصحة العامة، 

وتأخذ المبادئ ا�خالقية واحترام 
الخصوصية بعين االعتبار  إنشاء أدوات رقمية شخصية وخدمات 78

لدعم البرامج الصحية الشاملة على 
المستوى الدولي (الوقاية من ا�مراض، 

9والفحص، وا�دارة، والتطعيم) 
الحفاظ على أنظمة مراقبة 

البيانات ومواصلة تمويلها ودعم 
ا�نشطة االبتكارية لتطويرها بصفتها 

جزء¿ محوري¤ من النظام الصحي 
العالمي المترابط 

https://bit.ly/3tE8Wxkhttps://bit.ly/3tPCmbE

https://bit.ly/3tPCmbE
https://bit.ly/3tE8Wxk
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ــة مــع  ــً بالمقارن »قطــاع الصحــة العامــة ليــس متقدمــً رقمي
القطاعــات األخــرى مثــل اإلعــالم والقطــاع المالــي والتعليــم 
وغيرهــا، لذلــك يجــب تســريع التحــول الرقمــي لقطــاع الصحــة 
العامــة لنســتفيد مــن ذلــك فــي مواجهــة هــذا الوبــاء الــذي 

ــة« ــة الرقمي ــة الصحي ــر الرعاي ــي عص ــد األول ف يع

جدة

تقرير عن اختتام القمة 
مرفقات         
موجز عن إطالق القمة مـرئيـــــة  تصريح معالي وزير الصحة

بيرناردو ماريانو جونيور
مدير إدارة الصحة الرقمية واالبتكار 

في منظمة الصحة العالمية

إطالقات

https://bit.ly/3tZuftxhttps://bit.ly/3r6T6JWhttps://bit.ly/3sfDGEm

https://bit.ly/3sfDGEm
https://bit.ly/3r6T6JW
https://bit.ly/3tZuftx
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حققــت هيئــة الصحــة العامــة )وقايــة( عبــر مختبــر كوفيــد-19 نســبة 100% فــي اختبــارات برنامــج تقييــم 
الجــودة الخارجــي )EQAP ( التابــع لمنظمــة الصحــة العالمية الكتشــاف فيــروس كوفيد-19 بواســطة تقنية 
البلمــرة الجزئيــة الــذي يقّيــم كفــاءة المختبــرات. كمــا حصــل مختبــر األمــراض المســتهدفة بالتحصينــات 
ــزل  ــي ع ــودة ف ــاءة والج ــارات الكف ــازه اختب ــد اجتي ــة بع ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــن قب ــاد م ــى االعتم عل

الفيــروس بنســبة 100% حســب المعاييــر المتطلبــة لمنــح االعتمــاد فــي مختبــر شــلل األطفــال. 

وفــي مختبــر حديثــي الــوالدة لألمــراض غيــر المعديــة حصــل علــى نســبة 100% فــي برنامــج اختبــارات 
الكفــاءة والجــودة التابــع لكليــة علمــاء األمــراض االمريكيــة.

حققــت )وقايــة( هــذه اإلنجــازات ضمــن جهودهــا فــي مواجهــة الجائحــة والتــي شــملت إطــالق منصــة الســجل 
الوطنــي لتســجيل حــاالت كوفيــد 19 والتــي تمثــل أداة فعالــة للوقايــة مــن األمــراض بمــا تشــمله مــن برامــج 
اإلنــذار المبكــر والترصــد ونظــم االســتجابة والتأهــب وغيرهــا مــن أدوات تســهم فــي توســيع نطــاق الوقايــة 

ــن الجائحة. م

التفاعل على 
منصة تويتر

من جهود )وقاية( مع بداية 
ظهور الجائحة في مارس إلى 

ديسمبر 2020:

170
بروتوكول ودليل 

إرشادي لكافة 
القطاعات

مختبر معتمد 
في القطاعين 
العام والخاص

مهمة لفرق 
االستجابة 

السريعة

اطالق مشروع 
دراسة التسلسل 

الجيني مارس 

2020

عدد الفحوصات 
لكوفيد- 19

لقاء توعوي اجتماعي 
مع مختصين في 

مجاالت الصحة

ساعة تطوعية 
لعدد 43 متطوع

اتفاقيات موقعة 
مع الجهات 
الحكومية

80164

559770 22

1424

 3

 611
تغريدة مشاركة في 

الحمالت التوعوية 
الوطنية

34,610,000

اطالقات

ضمـــــن إنجـــــــــــازات المملكــــــة في 
الوقــــــاية من المخـــــاطر الصحيــــــــة

مختبـــرات الصحة العامـــة بمركز وقــاية 
تحقق نسبة 100% في اختبارات برنامج 

تقييم الجودة الخارجي
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المملكة تنتج أول نظائر صيدالنية مشعة 
في الشرق األوســـط وتخطــط لتصديـــرها

ســجلت المملكــة نجاحــً جديــدًا فــي إنتــاج أربــع مــواد صيدالنيــة مشــعة تجاريــً ألول مــرة حســب 
الممارســات العالميــة للصناعــة الجيــدة GMP؛ والتــي تعتبــر أحــدث مــواد لتشــخيص وعــالج 
ــدرج هــذا  األورام، حيــث سيســتفيد مــن هــذه المــواد مرضــى ســرطان الغــدد والبروســتات. وين
اإلنتــاج تحــت مــا يســمى »الطــب الدقيــق«، واســتفاد منهــا حتــى نهايــة عــام 2019م مــا يزيــد عــن 
320 مريــض. حيــث تمكــن مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث مــن إنتاجهــا 
تجريبيــً فــي عــام 2018م، وتنتــج حاليــً بشــكل تجــاري، كمــا عممــت علــى بقيــة المستشــفيات 

والمــدن الطبيــة فــي المملكــة. 
ويعــد هــذا اإلنجــاز أحــد نتائــج مبــادرات برنامــج التحــول فــي القطــاع الصحــي والــذي يشــرف عليــه 
مكتــب تحقيــق الرؤيــة فــي وزارة الصحــة؛ ويصــب فــي تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية عمومــً ورفــع 

جــودة وكفــاءة الخدمــات خصوصــً.  
وتحــل هــذه المــواد الصيدالنيــة محــل تقنيــات أقــل دقــة فــي تشــخيص وعــالج األورام، كمــا يعتــزم 
مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث إنتــاج هــذه المــواد الصيدالنيــة المشــعة 
ــة  ــر جــزء منهــا بعــد موافقــة الجهــات المعني ــر مــع التوســع فــي كمياتهــا وتصدي بكفــاءة أكب
بتصديــر المــواد المشــعة. ويتطلــب إنتــاج هــذه المــواد توفــر كــوادر مؤهلــة وتقنيــات عاليــة 

الجــودة ال تتوفــر إال فــي مركــز األبحــاث بالمستشــفى. 
يشــار إلــى أن مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث بالريــاض يعتبــر أول مركــز 
فــي الشــرق األوســط الــذي ينتــج النظائــر والصيدالنيــات المشــعة لألغــراض الطبيــة المتقدمــة 
خــالل األربعــة عقــود الماضيــة وهــو أحــد المراكــز العالميــة المعتــرف بهــا مــن قبــل الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة للقيــام بأعمــال اإلنتــاج والبحــث والتطويــر فــي المجــاالت النوويــة الطبيــة 
وينتــج ســنويً أكثــر مــن )30,000( جرعــة مــن الصيدالنيــات المشــعة تســتفيد منهــا أقســام 
الطــب النــووي فــي مستشــفيات المملكــة فــي تشــخيص الكثيــر مــن األمــراض وعــالج األورام 

الســرطانية.  

320 مريض
استفاد من المواد الصيدالنية 

المشعة المنتجة بمركز 
األبحاث حتى نهاية 2019

تشخيصية
عالجية

وظيفة المواد

دقة عالية في 
التشخيص والعالج

ميزة االستخدام
مرضى سرطانات 
الغدد والبروستات

المستفيدون

اطالقات
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نجــح مركــز التطــوع الصحــي عبــر أكثــر مــن ثالثــة مالييــن ســاعة تطوعيــة قدمــت مــن بدايــة 
2020 حتــى نهايــة ســبتمبر الماضــي فــي تقديــم الخدمــات ألكثــر مــن 22 مليــون مســتفيد، 
إذ يعمــل المركــز علــى تعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتطويــر القطــاع غيــر الربحــي، مســتندًا 
علــى البعــد الرابــع مــن برنامــج التحــول الوطنــي الــذي تضمــن عــددا مــن األهــداف، مــن بينهــا:

التطــــــــــــــــوع.. عطــــــــــــاء ممتـــــــد 
29 مليـــــــون مستفيـــــــد من 
خدمــــات التطـــــوع الصحــــي

نشر ثقافة العمل 
التطوعي وتحسين 

فاعليته

زيادة الفرص 
التطوعية وتمكين 
القطاع غير الربحي

تعظيم أثر التطوع 
ومنافعه

التطوع الصحي في أرقام

  378.138.752
القيمة االقتصادية 

البديلة 

أكثر من 

29.713.470
مستفيد 

أكثر من 

  5.240.754
ساعة تطوعية

2.114 فرصة تطوعية 
قدمها مركز التطوع 

الصحي 

SR

اطالقات

الزمان: 
من يناير 2020 

إلي نهاية يناير 2021
المكان: 13 
منطقة إدارية
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 لتوثيق ساعات المتطوعين
 وتحفيزهم وشكرهم على
المشاركات

5 وسائــل وظفــها مركـز 
التطوع الصحي لدعم 
تجربة أفضل للمتطوع

بوابة 
إلكترونية 

1

 2

 3

4

5

 لسهولة الحصول
 على الفرص
 التطوعية

 صفحة شخصية
لكل متطوع

ليتمكن كل متطوع 
من متابعة ساعاته 

ومشاركاته التطوعية 

 برامج تدريبية 
صحية  تم إعدادها واعتمادها

 من الهيئة السعودية
 للتخصصات الصحية

 فرص تطوعية
متخصصة

ليتمكن المتطوع من 
معرفة الفرص التطوعية 

المتاحة في أي منطقة 

شهادات 
تطوعية

اطالقات
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اطالقات

رحلة عطاء التطوع الصحي تمتد 
في كافة الحمالت الوطنية

تقديم الخدمات 
المساندة في المحاجر 
الصحية والمستشفيات

تقديم خدمات 
إيصال األدوية 
للمستفيدين

تقديم االستشارات 
الصحية عبر مراكز 

االتصال

تفعيل عدد من 
مبادرات الصحة 

العامة

نشر ثقافة الوعي 
والحرص على اتباع 

اإلجراءات الالزمة

المساهمة في حمالت التوعية 
في المساجد والمراكز 

التجارية باإلضافة إلى المصانع 
وسكن العمالة

التطوع في خدمة ضيوف بيت اهلل الحرام 
عبر تقديم الخدمات في المجال الصحي 

وفي الخدمات المساندة

ساهم متطوعو الصحة في نشر 
الوعي والتأكد من االلتزام بإجراءات 

السالمة لدى السياح في المصايف

التطوع الصحي 
في السياحة 
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أول منشــــــــــــأة تحـصــــــــــــــــــــــــــل على 
العضـــــــــــوية في الشـــــــــرق األوســــــــــط
مجلس الضمان الصحي يحصل على 
HL7 عضويـــة المجموعـــــة الدوليـــــــة

ــة  ــة المجموع ــي منظم ــة ف ــة الدائم ــى العضوي ــي عل ــي التعاون ــان الصح ــس الضم ــل مجل حص
الدوليــة )HL7( المســتوى الصحــي الســابع كأول منشــأة تنضــم لهــذه المنظمــة وتكــون عضــوًا 
ــر التنفيــذي للتقنيــة والتحــول الرقمــي فــي  دائمــً علــى مســتوى الشــرق األوســط. وقــال المدي
المجلــس عبــداهلل الشــرقي: إن هــذه العضويــة ستســهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
ــة المملكــة 2030، وذلــك  ــز األساســية لتحقيــق رؤي للمجلــس 2020 – 2024 وهــي إحــدى الركائ
مــن خــالل تحفيــز التحــول الرقمــي فــي قطــاع التأميــن الصحــي الخــاص، وتمكيــن مقدمــي 
خدمــات الرعايــة الصحيــة وشــركات التأميــن الصحــي مــن رفــع مســتوى خدماتهــم للمســتفيدين 
بوجــود تنظيمــات وسياســات متطــورة، إضافــة إلــى تحســين االســتدامة واالبتــكار فــي القطــاع.

ويأتــي االنضمــام إلــى المجموعــة الدوليــة )HL7( فــي إطــار بنــاء وتطويــر الشــراكات اإلســتراتيجية 
مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات الدوليــة، والتي تســهم في رفع مســتوى 
معاييــر وإجــراءات تبــادل المعلومــات الصحيــة وفــق أعلــى المعاييــر وأحــدث الممارســات العالميــة 
ــا  ــة، كم ــات الرقمي ــف التطبيق ــن مختل ــات بي ــادل البيان ــز تب ــى تعزي ــة إل ــال، إضاف ــذا المج ــي ه ف
يتســق الحصــول علــى العضويــة الدائمــة مــع رؤيــة المجلــس بــأن يكــون جهــة رائــدة عالميــً فــي 
الوقايــة وتعزيــز جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة لمســتفيدي نظــام الضمــان الصحــي التعاونــي.

هدفها: 
رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم من خالل 

تبادل الخبرات ومراجعة اإلجراءات والمعايير واعتمادها من قبل أعضائها 

 :)HL7( منظمة المجموعة الدولية

نوعها:
منظمة غير ربحية 

أعضاؤها:  
1600 عضو

الدول األعضاء: 
50 دولة

اطالقات
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اطالقات

خــــــــدمة »وصفتــــــــــــــــــــــــــي« 
تصـــــرف 10 مليـــــــــــــــــون وصفــــة طبيــــــة

وتطلق مبادرتين لتسهيل الحصول على 
األدوية خــــــالل جــــــــائحـــــــــــة كــــــــــــورونا

نجحــت خدمــة )وصفتــي( فــي صــرف أكثــر 10.3 مليــون وصفــة إلكترونيــة حتــى نهايــة ينايــر 2021، كمــا 
أطلقــت مبادرتيــن ضمــن الجهــود الوطنيــة لمواجهــة جائحــة COVID19 تمثلــت األولــى بمبــادرة التوصيــل 
المنزلــي لألدويــة خــالل  فتــرة منــع التجــول في مــدن المملكة لتوفير الدواء للمســتفيدين فــي منازلهم. 
ــة  ــادة صــرف األدوي ــة لتســهيل إع ــذوي األمــراض المزمن ــة ل ــادة إصــدار الوصفــات الطبي ــادرة إع ــة مب والثاني
ــج  ــب المعال ــع الطبي ــي م ــل وصفت ــق عم ــل فري ــث يتواص ــة حي ــراض المزمن ــن ذوي األم ــتفيدين م للمس
لمراجعــة ملــف المريــض وإعــادة إصــدار الوصفــة ليتمكــن المريــض مــن اســتالم الــدواء مــن الصيدليــات 

المجتمعيــة المشــتركة بالخدمــة دون الحاجــة لزيــارة مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أو المستشــفى.

2.277 صيدلية 
داخـــــل النظــــــــــام

10.3 مليـــون 
وصفـــة طبية تم 
صرفها عبر خدمة 
»وصفتــــــــــــــــي«

75 مستشفــى 
مرتبــــــطة بنــظــــــام 
»وصفتـــي« حتــى اآلن

1.444  مركز 
رعاية أوليـــة مرتبــــطة 
بنـــظـام »وصفتــــــــي« 

حتـــــى اآلن

 »
ي

فت
ص

»و
ن 

ــــ
ــــ

عـ

إطالقها: 
نهاية عام 2018م

أهميتها: 
تسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 

2030 بتحسين جودة الحياة، من خالل رفع أداء 
الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها.

آلية العمل: 
ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

األولية بالصيدليات المجتمعية ليكون الدواء 
متوفر في كل مكان وبأي وقت مجانًا.

 463
بند دوائي

2.9 مليون 
مستفيد

 12.485
طبيب مشارك 

في المبادرة

وصفتي 
في أرقام

مبادرة إعادة إصدار 
الوصفات الطبية لذوي 

األمراض المزمنة:

 33.252
وصفة طبية تم 

إعادة إصدارها

 32.926
مستخدم 

مستفيد

مبادرة توصيل األدوية لنزالء 
دار الضيافة الصحية

مدن

600096
وصفة تم 
توصيلها

دار ضيافة صحي 
تم خدمتها
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أهداف خدمة »وصفتي«:

 توفير أعلى المعايير واألنظمة اإللكترونية 
لتسهيل وتيسير خدمات صرف األدوية

رفع كفاءة اإلنفاق في القطاع 
الصحي والحد من الهدر

ضمان توفير األدوية للمرضى 
في جميع أنحاء المملكة

تحسين وتطوير إرشادات 
استخدام الدواء

 الشمولية في التوسع لتغطية جميع 
المرافق الصحية في المملكة

 توفير الوقت والموارد للجهات 
الصحية الحكومية

توفير قاعدة عريضة من البيانات 
والمؤشرات التي تخدم أبحاث ودراسات 

القطاع الصحي والمجتمعي

تحقق وصفتي عدد من أهــداف التحـــول 
الصحي في تحسين الجودة وتسهيل 
الحصــــول على الخــــدمات الصحيـــــة 

اطالقات
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اطالقات

الصحة تعلن عن أسماء الشركات والتحالفات 
المؤهلة للمشاركة بمنافســــة مشــــــــــروع 
مستشفـــى األنصـــار بالمدينـة المنـــورة

ــركات  ــماء الش ــن أس ــص ع ــي للتخصي ــز الوطن ــع المرك ــاون م ــة بالتع ــت وزارة الصح أعلن
بالمدينــة  األنصــار  مستشــفى  مشــروع  بمنافســة  للمشــاركة  المؤهلــة  والتحالفــات 
المنــورة مــن خــالل نمــوذج الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث ضمــت قائمــة 
الشــركات والتحالفــات المؤهلــة للمشــاركة بالمشــروع تســع شــركات/تحالفات وهــي:

 150
سرير 

للتنويم

توزيع أعداد األسرة في 
المستشفى الجديد

 240
ســــرير 

90
سرير 

للطوارئ

• تحالف شركة إف سي سي لإلنشاءات

• تحالف شركة إنجي

• شركة السيف لالستثمار التجاري المحدودة

• تحالف شركة المار القابضة

• تحالف شركة ابيردين

• تحالف شركة إنترهيلث كندا ليمتد

• تحالف شركة رؤية العالمية لالستثمار

• تحالف شركة تماسك القابضة

• تحالف شركة الفنار



رؤيـــــــة صحيــــة - العــــدد الثـامــــــــــن 

مكتب تحقيق الرؤية  - وزارة الصحة 32

أقــر مجلــس الــوزراء البرنامــج التنفيــذي لمشــروع المشــاركة بيــن القطــاع العــام والخاص فــي تقديم 
خدمــات التصويــر الطبــي فــي التجمــع الصحــي الثانــي بالريــاض، والــذي يحقــق عــدة مســتهدفات، مــن 
ــي  ــط اإللكترون ــام، وتمكيــن الرب ــى أقــل مــن 5 أي ــد األشــعة إل ــرات انتظــار مواعي أبرزهــا تقليــص فت
للممارســين  والبحثيــة  التدريبيــة  الفــرص  زيــادة  جانــب  إلــى  األشــعة،  أقســام  بيــن  والتشــغيلي 
الصحييــن. ويأتــي ذلــك بعــد مرحلــة دراســة نفذهــا مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالشــراكة مــع ممثلــي 
ــي  ــتثمار ف ــم االس ــل حج ــع أن يص ــن المتوق ــث م ــي، حي ــر الطب ــال التصوي ــي مج ــاص ف ــاع الخ القط

ــال. كمــا يخــدم المشــروع نحــو مليــون مســتفيد. الســنوات العشــر األولــى إلــى 250 مليــون ري

استثمــــار متوقــع بـ250 مليون ريال
الموافقة على البرنامج التنفيذي 
لمشــــــروع التصويـــــر الطبـــــــــــي

ما هي أبرز أهداف المشروع: 

المشروع في أرقام

تحسين البنية التحتية 
ألقسام األشعة

تحسين جودة الخدمة ورفع الكفاءة 
التشغيلية ألقسام األشعة

تمكين الربط اإللكتروني 
والتشغيلي بين أقسام األشعة

تمكين كتابة 
التقارير عن بعد

تقليل انتظار مواعيد األشعة 
إلى أقل من 5 أيام

زيادة الفرص التدريبية والبحثية 
للممارسين الصحيين

وكادر فني وتمريضي 
في المنشآت 

المستهدفة

في المنشآت 
المستهدفة بالمشروع

قيمة االستثمار 
المتوقع خالل السنوات 

العشر األولى

من المشروع تقريبا

مليون مستفيد191 جهاز250 مليون 470 طبيب 

اطالقات
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»نقدرك«
مبادرة تعــزز التنافسيـة 
وتشــــــــرك المريــــــض 
في تقييـــم الخـدمـــة

تعزيز االرتباط الوظيفي 
من خالل شعور الموظف 
بأهمية دوره في تحقيق 

أهداف المنشأة

تقديم خدمة متميزة 
وإنسانية تتميز بالتعاطف 

والتعامل الحسن

خلق روح التنافس 
واإلبداع بين الموظفين 

للتميز في تقديم 
الخدمات

تقدير الجهود المتميزة

نشر ثقافة التعاطف 
واإلحسان

إلى ماذا 
تهدف مبادرة 

نقدرك؟ 

تحسين بيئة األعمال 
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ثالثية المزاج: 
الشعر، المشاكسة، والقهوة

د. العبد العالي : الشائعات أخطر من 
المـــرض والتحــــــول بعــــد الجــائحـــة 
سيكـــــــــــــــون »هـــب ريـــــــــــــــــح«

شخصية العدد 

ــول  ــن الوص ــه م ــاطته مكنت ــه وبس ــا إال أن صدق ــة كورون ــع جائح ــوره م ــن ظه ــن تزام ــم م ــى الرغ عل
إلــى وجــدان المتلقيــن وليــس شاشــاتهم فحســب، »أبــو خالــد« خاطــب النــاس أخــا وصديقــا وأبــا 
وابنــا، فأصبــح مــن الوجــوه اإلعالميــة األكثــر تأثيــرا، الدكتــور محمــد بــن خالــد العبــد العالــي لــم تدخلــه 
جائحــة كورونــا إلــى المطبــخ ولــم يخبــز كيكــة الليمــون، لكنــه فــي الوقــت نفســه لــم يبتعــد عــن 
مشاكســته لجماهيــر الكــرة أو كتاباتــه الشــعرية، فــي حياتــه ســيناريوهات بســيطة لكّنهــا مؤثــرة 

ــدة نتعــرف عليهــا مــن خــالل هــذا الحــوار. ــة جدي ــا.. زاوي ــا خفًي ــة تعكــس جانًب وعفوّي

كرة القدم: 
ــه،  ــي أشاكس ــور فريق ــى جمه ــر، حت ــاكس الجماهي ــي أش ــب لكنن ــد وال أتعص ــر جي ــجع غي ــا مش أن
وأعتقــد أن الشــخص يجــب أن يتابــع المبــاراة كأنــه يتابــع فيلمــا أو مســرحا بــال انتمــاء وتعصــب، فــإذا لــم 

تكــن الرياضــي الــذي تفيــد صحتــك فحــاول أن ال تضــر صحتــك النفســية بالتعصــب.

القهوة:
الصباح بال قهوة ليس صباحا.

التخصص: 
علــم أمــراض دم وطــب نقــل الــدم، باإلضافــة إلــى ماجســتير فــي الممارســة المبنيــة علــى البراهيــن 

ضمــن برنامــج الصحــة العامــة وماجســتير فــي اإلدارة الصحيــة. 

في مواجهـة الجـائحة متى كانت اللحـظة المحبطة واللحظة الجيدة؟
ال أعتقــد أننــا مررنــا بمرحلــة إحبــاط فعلّيــة، ألننــا نقيــس هــذا الوضــع بشــكل عــام فمثــال كل مــرة نقود 
ســياراتنا هنــاك احتمــال أن نقــع فــي حــادث ال ســمح اهلل، لكننــا ال نتوقــف عــن القيــادة، ألننا نثــق بأننا كل 
يــوم نتــدرب علــى مهــارات تجعــل قدرتنــا فــي المنــاورة والقيــادة والتحكــم أفضــل، والشــيء نفســه 
بالنســبة للقطــاع الصحــي، حتــى فــي الجائحــة كل يــوم نتعلــم طريقــة أفضــل للرعايــة الصحيــة وكل 
يــوم يزيــد وعــي المجتمــع أكثــر وكل يــوم نقتــرب مــن حلــول أفضــل وكنــا واثقيــن طــوال الوقــت  

مــن قدرتنــا علــى المنــاورة بنجــاح . 

دراسة سعودية متقدمة عن العالج بالبالزما
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أمــا لحظــة التفــاؤل فقــد جــاءت مــع هبــوط أرقــام الحــاالت الحرجــة فهــي مــن أصــدق المؤشــرات الدالــة 
علــى أن أعــداد المصابيــن أقــل والخدمــة أســهل وأن هنــاك احتــرازا جيــدا، غيــر الملتزميــن موجــودون 

ولكــن االلتــزام ســمة عامــة.

ماذا تعلمت من كورونا على الصعيد الشخصي وعلى صعيد النظام الصحي؟ 
ــا القــرارات والخيــارات تكــون  علــى الصعيــد الشــخصي تعلمــت أن أتحلــى بالمرونــة النفســية، فأحيان
ليســت ســهلة، المجتمــع مــر بتجربــة التعامــل المختلــف مــع الوالديــن، فــي المناســبات المختلفــة، 
اإللكترونيــة  التقنيــات  الحضــور عبــر  إلــى  للعيــادة  التقليــدي  الحضــور  نمــط  األطبــاء تحولــوا مــن 

ــرة،  ــرعة كبي ــك بس ــع ذل ــجموا م ــة( وانس )االفتراضي

تعلمــت أيضــا علــى صعيــد النظــام الصحــي أن نســتثمر المتــاح. ونســتغل كافــة التقنيــات المتاحــة 
بالشــكل األفضــل »الصحــة اإللكترونيــة«، الوصفــة اإللكترونيــة، العيــادة االفتراضيــة إلــخ، إلــى جانــب 
الخــروج مــن صنــدوق الروتيــن، فقســم التنويــم لحــاالت محــددة يمكــن أن يصبــح قســم تنويــم لحــاالت 

أخــرى بحســب االحتيــاج وهكــذا. 

ماذا كسبنا من توقيت كورونا في عملية التحول؟  
جــاءت الجائحــة ،والتحــول ينمــو ،فظهــرت لنــا أمــور تجعــل التوجــه للتحــول أقــوى وتجعــل تجربتــه 
أقــوى، وإذا كنــا ال نســتطيع قيــاس جميــع المخاطــر الممكنــة مســتقبال ألي نقــص فــي قدراتنــا اإلداريــة 
واإلبداعيــة ،فكورونــا وضعتنــا فــي المواجهــة وأجبرتنــا علــى خــوض التمريــن وعرضتنــا لعــدد مــن 
المشــاكل والحلــول والتحديــات واالفتراضــات وكانــت The best risk management ever  جعلتنــا 
نكتشــف أي منطقــة تحتــاج الدعــم والتطويــر، بهــذا االختبــار ســتصبح المرحلــة القادمــة أســهل، لقــد 
ــح  ــوم الســباق هــب ري ــي ســيكون التحــول ي ــو، وبالتال ــا نجــري ونحــن نحمــل 50 كيل ــا كورون جعلتن

ــران. ــن الطي ــيتمكن م وس

أيهما أثقل مواجهة المرض أم الشائعة والمعلومة المغلوطة؟
ــو  الشــائعة مصيبــة وأخطــر مــن المرض،وذلــك ألنهــا تمــرض وتجعــل المــرض أكثــر انتشــارا، فمثــال ل
انتشــرت شــائعة عــن مــرض اندثــر فــي المملكــة كشــلل األطفــال، وتلقــى النــاس معلومــة خاطئــة 
دفعتهــم إلــى التوقــف عــن إعطــاء اللقــاح ألطفالهــم؛ هنــا الشــائعة نشــرت مــرض. نحــن ال نقــول أنــه ال 
يوجــد دراســات موجهــة ،و لكــن كلمــا كان لدينــا هيئــات و خبــراء فــي منظمــات نزيهــة تقــوم بالرقابــة 

ونفينــا قــدر مــا نســتطيع تضــارب المصالــح ،فهنــا نقلــص جــدا أثــر الدراســات الموجهــة.
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حققت التأثير والشهرة .. فهل سيتغير مسارك المهني؟ 
أنــا الزلــت طبيبــا والزلــت أمــارس مهنتــي ســواء بحثيــا، أو عيادة 
ــل  ــام أقل ــط والمه ــع الضغ ــا م ــن ربم ــاالت، لك ــة للح أو متابع
ــي  ــا ف ــيكون هدف ــالم س ــل اإلع ــة، ه ــبة معين ــك بنس ــن ذل م
طريقــي المهنــي، بالتأكيــد ال، فأنــا فــي هــذه األزمــة أؤدي 
أراد أي  الواجــب، أؤمــن بالتأثيــر، وإذا  دوري وأســتجيب لنــداء 
ــة ليــس  ــر، وبالنهاي ــد أن يؤث ــه بصمــة، فالب شــخص أن يكــون ل
كل مشــهور مؤثــرا ويجــب أن نفــرق بيــن المؤثــر والمشــهور. 
فالتأثيــر يصنــع أثــرا ويحــدث ســلوكا ويــزرع ثقافــة ويغــرس 
مفهومــا. أمــا الشــهرة فهــي تنشــر الرســالة لكنهــا ال تعطــي 

أثــرا.

ماذا تقول لمن يعتقد أن كورونا مؤامرة؟
لنفتــرض جزافــا أن هــذا قابــل للنقــاش بأنهــا مؤامــرة وشــيء 
ــة  ــا ودورة حياتي ــورا طبيعي ــت تط ــا ليس ــر أو أنه ــع ومدب مصن
ووبائيــة بيــن مجموعــة كائنــات حيــة، مــاذا ســيتغير فــي 
ــن يختلــف التفاعــل  األمــر؟ فــي الحالتيــن المــرض موجــود ول
الخــاص بــي -كفــرد -مــع المــرض والمفتــرض أال ننشــغل إال 

ــا.  بمــا يحــدث فرق
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 حدثنا عن التجارب السريرية والبروتكوالت التي تشارك بها المملكة؟
هنــاك عــدة برتوكــوالت متبعــة، منهــا مــا هــو ناشــئ فــي المملكــة ومنهــا تحالفــات دوليــة، 
وهنــاك أبحــاث بالعشــرات، األعــداد الذيــن تنطبــق عليهــم هــذه البروتكــوالت لدينــا ممتــازة، العــالج 
بالبالزمــا مثــال كل مــا نشــر ســابقا عنــه فــي العالــم هــو مالحظــات علــى حــاالت فرديــة أو آحــاد، لكــن 
الدراســة التــي عملــت فــي الســعودية و تعتبــر رائــدة علــى حــد علمــي وال يوجــد مثيــل لهــا إال فــي 
دول متقدمــة، و قــد تكــون المملكــة مــن الــدول األســبق مــع هــذه الــدول فــي نتائــج هــذه الدراســة 
،والفــرق أن هــذه الدراســة ليســت مشــاهدات ولكــن مســار منهجــي بوضــع مرضــى علــى البالزمــا 

وآخريــن فــي عينــة تحكم،وهــي دراســة متميــزة والنتائــج مبشــرة.

كيف أصبحنا من ضمن أأمن دول العالم من الجائحة؟ 
كل مــن نجــح لديــه ثالثــة أمــور: األول طــرق وقائية لتقليص ســرعة االنتشــار، الثاني قدرة استكشــافية 
ســريعة لحــاالت اإلصابــة، الثالــث تســهيل وصــول للحــاالت التــي أصيبــت إلــى الرعايــة الصحيــة، وكل 

هــذه األمــور الثالثــة متوفــرة لدينــا بفضــل اهلل. 

خبزت كيكة الليمون في الحجر؟ 
ــا أكتــب الشــعر، وأهــوى  ــخ فأن ــات خــارج محيــط المطب ــدي هواي ــي« ولكــن ل ــس مــا أمدان »ودي ب
ــة  ــع القديم ــالت والطواب ــري العم ــع وتح ــي جم ــدا ف ــا جي ــي هاوي ــخ، وأرى نفس ــراءة التاري ــث وق البح

ــا.  ــادرة منه ــات ن ــدي مجموع ــا ول ــا تاريخي وأتتبعه

دراسة سعودية رائدة 
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الدكتــــور صفـــوق العنـــزي: 
جائحة كورونا درس سعودي 
عملـــي في حقــوق اإلنســـان

بعكــس التيــار ســار، وفــي أقصــى تصاعــد لحــاالت اإلصابــة بجائحــة كورونــا أصــر علــى 
المنــاداة بالتفــاؤل مواصــال التطميــن، يعتــرف بمجازفتــه حتــى أنقذتــه األرقــام، الدكتــور 
صفــوق العنــزي درس الطــب مجاملــة، وعمــل حتــى لــم يــدع مــن الفــرص الكثيــر فلقبــه 
ــره  ــع تأثي ــه، صن ــب تغريدات ــفيين يكت ــن مستش ــزة، بي ــة المرك ــي العناي ــه بتاكس أصحاب
الخــاص فــي عالــم التواصــل االجتماعــي فجبــر الخواطــر بالدراســات البريطانيــة والتــراث 
الرومانــي، لكنــه كاد أن ينســحب منــه ليحافــظ علــى مناعــة والدتــه. المزيــد عــن دكتــور 

صفــوق تجدونــه فــي الحــوار التالــي:

كيف تعرف نفسك؟

عمــري 46 ســنة، والــدي الحمــد هلل علــى قيــد الحيــاة ولــدي 6 أبنــاء »بنتيــن 
ــع أوالد«. درســت الطــب مجاملــة ألبــي، فقــد حلمــت بالطيــران وقبلــت فيــه،  وأرب
لكــن والــدي كان يحلــم أن يصبــح أحــد أبنائــه طبيبــا وكنــت أول األبنــاء. أول ثــالث 
ســنوات مــن الدراســة قضيتهــا فــي الترجمــة ولذلــك بذلــت مجهــودا مضاعفــا جــدا 
للدراســة، وأعتقــد أن ســر النجــاح ليــس ذكاء الشــخص وإنمــا التوفيــق مــن اهلل، 

ــة فحظيــت بتوفيــق كبيــر مــن اهلل.  ــدّي أولوي وبالنســبة لــي جعلــت وال



رؤيـــــــة صحيــــة - العــــدد الثـامــــــــــن 

39مكتب تحقيق الرؤية  - وزارة الصحة

شخصية العدد 

 تمسكَت باألمل في بداية الجائحة ،أال ُيعد 
ذلك بعدا عن المصداقية والواقعية؟ 

قــد يكــون التفــاؤل مجازفــة، ظهــرت العديــد مــن األمــراض 
علــى مــر التاريــخ ولــم تكــن جائحــة، النــاس لــم تمــر ســابقا 
بجائحــات ولــم يــروا يومــا إغــالق الحــدود، ومــع ذلــك أســتطيع 
أن أقــول أنهــم أّدوا أداًء جيــدا، ليــس فــي الشــهرين األوليــن 
2002 ظهــر الســارس فــي  ،ولكــن فيمــا بعــد ذلــك، فــي 
الصيــن واندثــر بعــد ســنة، ألن قــوة االنتشــار كانــت أقــل رغــم 
أنــه نــوع مــن الكورونــا، ثــم انفلونــزا الخنازيــر ولم نكــن نأخذ 
كممارســين صحييــن نفــس اإلجــراءات واالحتــرازات الوقائيــة 
ــا أخــذ الضــوء تمامــا؛  ــا، الفكــرة اآلن أن كورون المتخــذة حالي
مــع أن أنفلونــزا الخنازيــر قتلــت عــددا كبيــرا مــن النــاس، ثــم 
ظهــرت الزيــكا فــي البرازيــل وقتلــت األطفــال بشــكل كبيــر 
وبعدهــا كورونــا الشــرق األوســط وكانــت تقتــل بنســبة %40 
ــوء  ــليط الض ــي تس ــرق ف ــدا، إذن الف ــر ج ــل كبي ــر قات أي تعتب
وســرعة االنتشــار. القســوة الحقيقيــة كانــت فــي كورونــا 
إذن  جــدا.  متعبــة  كانــت  اإلماتــة  نســبة  األوســط،  الشــرق 
فالنظــام الصحــي تعامــل مــع تحديــات عديــدة؛ أعتــرف أننــي 
فــي الشــهور األولــى كنــت أجــازف وأتضايــق فــي أثنــاء كتابــة 
رســالة مطمئنــة وأنــا فــي قمــة الرعــب لكننــي أســتند إلــى 
أطمئــن  فأنــا  اآلن  أمــا  اهلل،  بلطــف  وثقتــي  الحســن  الفــأل 

ــة. ــر فــي النهاي ــي ويتصاعــد، ويندث ــاء يأت ــام، كل وب باألرق

العناية المركزة تخصص دقيق ومالمس 
للخطر، كيف عزلت نفسك عن أسرتك؟ 

بــل  التخصــص،  بحكــم  للحــاالت  جــدا  مخالــط  أنــا 
مخالــط )بلــس(، وتكلمــت مــع والدتــي لكنهــا فضلــت 
أن تصــاب بالمــرض- ال ســمح اهلل-علــى أن أعتــزل عنهــم، 
وبالتالــي وجــدت أن الضــرر النفســي علــى والــدّي أشــد 
ــا فلــم أعــزل نفســي عنهــم، خاصــة  مــن ضــرر كورون
ــنوات  ــم س ــدت عنه ــي ابتع ــب بأن ــدة الذن ــدي عق وأن ل
ــا  ــم لقاءن ــررت أال أحرمه ــي ق ــة، وبالتال ــة للدراس طويل

اليومــي. 

جمهورك يعتبرك أيقونة للتفاؤل والتطمين، يتداولون رسائلك كأنها بشارة، أليست هذه 
مسؤولية مخيفة في وقت تحدي الجائحة؟

أنــا شــخص عــادي، عندمــا أتكلــم عــن قصــة النجــاح ليــس للتفاخــر ،ولكــن ألرســل رســالة لمــن يحتــاج الدعــم والتطميــن 
واالســتناد علــى حســن الظــن، اختبــرت حســن الظــن بنفســي، كنــت أذهــب لجامعتــي بجيــب الحــرس الوطنــي وأتقاســم 
تكلفــة »البوفيــه« أنــا وزميلــي، لــدي 11 أختــا و 4 إخــوة، كانــت العوائــق الماديــة كبيــرة جــدا وال يمكــن أن يتحمــل راتــب الوالــد 
كل ذلــك، عنــد ســفري للدراســة فــي كنــدا دمعــت عينــي وأنــا أختــم جــوازي كيــف ســأحرم أهلــي مــن نصــف راتبــي، لكــن 
كان عنــدي اليقيــن بلطــف اهلل وتســخيره، ســكنت فــي واليــة تتيــح لــي العمــل اإلضافــي ،وتمكنــت مــن العمــل فــي أيــام 
األســبوع فــي المناطــق البعيــدة ،فحصلــت علــى أجــر مضاعــف ودعمــت أســرتي بشــكل لــم أكــن أســتطيعه لــو لــم أســافر. 

رســالتي التــي أرغــب فــي إيصالهــا أن األمــور مهمــا بــدت صعبــة أقــدم بالعمــل وحســن الظــن. 
وبالتالــي حتــى فــي الجائحــة لــو أمعنــا النظــر إليهــا بحكمــة، ســنجد أننــا تعلمنــا أمــرا أو ســنجد زاويــة مضيئــة، ثــم مــاذا لــو 

مشــيت فــي ســيناريو التشــاؤم هــل ســيتغير األمــر علــى النــاس؟ هــل سأســهل لهــم أمــرا؟ بالطبــع ال.  
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شخصية العدد 

سمعنا أن لديك طريقة علمية خاصة 
وطريفة في جبر خواطر متابعيك، ماهي؟ 

بعض الناس يريد أن يأخذ كل األمور من طبيب، الجد والهزل، 
واإلجابة العلمية بعض األحيان قاسية في أمور ال تستدعي 

القسوة وبالتالي بيني وبين متابعّي شفرة »حكمة يونانية، 
تراث روماني، أو دراسة بريطانية« إذا كتبتها في أحد التغريدات 

فهي لجبر الخاطر ونشر االبتسامة فحسب؛ كاعتبار »الكرش« 
عالمة من عالمات الجمال في التراث الروماني مثال. ومن هنا 

أصبحت أتلقى طلبات المتابعين وأصدر بناء عليها دراسات »تثلج 
صدورهم« عن الصلع والعالقات االجتماعية وغيرها. لكنني أكرر 
دائما: أثبتت الدراسات البريطانية أن 99% من الدراسات البريطانية 

المنشورة غير صحيحة. 

شخصية العدد 

ما تقييمك لإلجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة، ولدرجة التكامل 
بين القطاعين العام والخاص في ظلها؟

المملكــة أعطــت درســا عمليــا فــي حقــوق اإلنســان، النــاس تخلــت عــن شــعوبها وعرضوهــا لمناعــة 
ــق فــي وقــت كان االقتصــاد  ــت عاليــة جــدا واســتفاد منهــا الجميــع دون تفري القطيــع، التكلفــة كان
بــه متوقفــا تمامــا، ال يوجــد دولــة فــي العالــم عملــت ذلــك ويجــب أن يذكــر التاريــخ للمملكــة هــذه 
الفترة،بــدءا مــن فبرايــر عملــت المملكــة علــى االســتباقية. مجهــود ضخــم جــدا فمؤسســات الدولــة 
عملــت بعشــر أضعــاف قدرتهــا ،ولــم يكــن ذلــك ســهال ال عمليــا وال ماليــا، المستشــفيات عملــت 

ــة القصــوى×3.  بالطاق
أمــا التكامــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كان مذهــال، فنحــن فــي المستشــفيات الخاصــة حملنــا 
أعــداد مرضــى لــم تكــن  المستشــفيات الحكوميــة لتتمكــن مــن حملــه لوحدها، واســتجبنا للطلب 
فزدنــا الســعة الســريرية وفتحنــا مستشــفيات إضافيــة؛ ألن الهــدف واحــد أال يكــون هنــاك مريــض بعيــد 
عــن الرعايــة الصحيــة. وكاستشــاريين كنــا نراجــع مستشــفياتهم ألن عددنــا ككــوادر متخصصــة 
بالعنايــة المركــزة ليــس كبيــرا، وهواتفنــا كأطبــاء مســجلة فــي الــوزارة أي وقــت نــرد علــى االتصــال 

ونقــدم الخدمــة. 
التكامــل كان مثلجــا للصــدر بطريقــة إنســانية جــدا، هنــاك تعــاون بيننــا وبيــن الــوزارة ســابقا ولكــن 
التعــاون كان يشــكل 10% مثــال، ولكــن بعــد األزمــة 100% وهــذه بــادرة خيــر جــدا للبلــد ألن الهــدف واحــد، 
أال يكــون لدينــا شــخص يحتــاج رعايــة صحيــة و ينتظــر، يمكــن أن يأخــذ الرعايــة فــي مــكان آخــر ونقــدم 

ــه الخدمة. ل
 ما استطعنا تنفيذه في هذه األشهر يثبت أن بإمكاننا تصميم نظام صحي ممتاز جدا.
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52 مبادرة 
لتحقيق رؤية 

2030 في مجال 
الصحة:

شكـــــــــــر� 
أبطال 937 
شكـــــــــــر� 
أبطال 937 

يسعد مركز الصحة 937 باستقبال 
أكثـــــر من 27,5 مليـــــون مكالمــة 
واستشارة طبية حتى نهــاية العام 
2020، مع نجاحه في وقت الجائحة 
على كســـــــــــــــــــر حــــــــــاجــــــــــــــــز

 الـ 100 ألـــــف 
مكالمة واردة في يوم واحد، حيث 
سجل الحدث إنجــــاز� غير مسبــوق 
تشيـــــد به وزارة الصحــــة وتفتخـــــر 
بطاقمها العامل عليــه وجهودهم 
البطوليـــــــــــــة خــــــــــالل الجائحــــــة.
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اجتماعــات يوميــة مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة للتعامــل مــع الجائحــة برئاســة 
وزارة الصحــة للجنــة المعنيــة بمتابعــة مســتجدات الوضــع لفيــروس كورونا، والتي 

ترتــب عليهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات األوليــة وفــي زمــن قياســي إبــان األزمــة:

تجهيــز 25 مستشــفى الســتقبال الحــاالت المؤكــدة وتوفيــر 80 ألــف ســرير فــي كل القطاعــات الصحيــة 
وتوفيــر 8 آالف ســرير عنايــة مركــزة وتوفيــر 2200 ســرير عــزل.

تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة.

تجهيز مراكز المراقبة الصحية ومعاينة جميع القادمين للمملكة وقياس عالماتهم الحيوية.

 إعداد دليل صحي للتعامل مع الحاالت المشتبهة، وتجهيز الفحوصات المخبرية الالزمة.

إصدار نصائح للمسافرين المتجهين للمناطق التي ظهر فيها المرض.

قيــام مركــز القيــادة والتحكــم بــوزارة الصحــة باتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة، وتطبيــق اللوائــح 
الصحيــة الدوليــة المتبعــة فــي مثــل هــذه الحــاالت.

مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر األخرى المتاحة.

تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سالمتهم.

وإجــراء جميــع  الصينيــة  مــن منطقــة ووهــان  إجالؤهــم  تــم  أن  بعــد  10 طــالب ســعوديين  اســتقبال 
ســالمتهم. مــن  للتأكــد  المخبريــة  الفحوصــات 

تمكــن المختبــر الصحــي الوطنــي مــن بنــاء القــدرات المخبريــة الالزمــة للتعــرف واكتشــاف المــرض فــي 
وقــت قياســي منــذ ظهــور أولــى الحــاالت المعديــة فــي الصيــن.

المركــز العالمــي لطــب الحشــود بــوزارة الصحــة يســتحدث أداة ســالم » »كوفيــد-19«« كوســيلة قياس 
ــز الســالمة  لتقييــم المخاطــر الصحيــة فــي التجمعــات والفعاليــات، وتقديــم التوصيــات التــي تعنــى بتعزي
الصحيــة والوقايــة ضــد مخاطــر فيــروس كورونــا الجديــد “كوفيــد-19”، وقــد تــم نشــرها علــى موقــع الــوزارة.

منح إجازة طبية للملتزمين بالحجر المنزلي.

تنفيــذ خطــة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للموانــئ لإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي فيــروس كورونــا 
الجديــد »كوفيــد-19«.

تطبيق اإلفصاح بالتنسيق مع الجوازات لجميع المسافرين القادمين للمملكة.

تحديث نظام الرصد اإللكتروني )حصن(.

تفعيــل مهــام المركــز الوطنــي إلدارة األزمــات والكــوارث الصحيــة فــي أقصــى طاقتــه لتلقــي 
ومتابعــة ورصــد المعلومــات والبالغــات علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع مــن المنشــآت الصحيــة 

بمناطــق المملكــة كافــة.

كيـــف تعامـــل القطـــاع الصحـــي مـــع 
2020 فـــي  األزمـــة 

رئاسة وزارة الصحة للجنة المعنية 
بمتابعة مستجدات الجائحة..

آفــــاق 
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تفعيــل مهــام مركــز القيــادة والتحكــم والــذي يشــرف 
الصحــة  مهــددات  لمواجهــة  الصحــة  وزارة  تأهــب  علــى 
هــذه  لمواجهــة  الصحــي  الترصــد  ويتــرأس  العامــة، 
المهــددات واألحــداث الصحيــة علــى النطاقيــن المحلــي 
والعالمــي، مــع قيامــه بتقييــم المخاطــر ومعالجتهــا 

قبــل وأثنــاء وقوعهــا.

الفحــص  وفــرت  التــي  الــدول  أوائــل  مــن  المملكــة 
الدقــة. عالــي  فحــص  وهــو  للفايــروس  التأكيــدي 

ــص  ــي   لفح ــة التقييــم الذات ــة خدم ــت وزارة الصح أطلق
كورونــا عبــر تطبيــق موعــد وذلــك مــن خــالل اســتبيان 
يظهــر لمســتخدمي التطبيــق بحيــث يســأل عــدد مــن 
ــد )العالمــات  ــا الجدي األســئلة ذات العالقــة بفيــروس كورون
الحيويــة، الســفر، المخالطــة(، ليســاعد المواطن/المقيــم 
علــى االطمئنــان علــى صحتــه ويتــم التوجيــه الســليم 
بنــاًء علــى حالتــه إمــا بالتحويــل للمشــورة الطبيــة أو 937 

أو التوجــه للمستشــفى.

مــع  والتجــاوب  الســتقبال  بالكامــل  مركــز937  تهيئــة 
كافــة البالغــات وتقديــم االستشــارات الخاصــة بفيــروس 

ســاعة.  24 مــدار  علــى  كورونــا 

الســتقبال  وتجهيزهــا  الصحيــة  الضيافــة  دور  تهيئــة 
لتوجيهــات  إنفــاذًا  الخــارج،  مــن  القادميــن  المواطنيــن 
تــم  حيــث  اهلل«  »يحفظــه  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 

متطلباتهــم. وتلبيــة  لهــم  الطبيــة  الرعايــة  توفيــر 

اســتمرار توفيــر الخدمــات الصحيــة فــي المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة علــى مــدار الســاعة.

إطــالق مبــادرات نوعيــة لخدمــة المرضــى فــي منازلهــم 
العيــادات  الهاتفيــة/  االستشــارات  األدويــة/  )إيصــال 

االفتراضيــة(.

والرعايــة  الحمايــة  لتقديــم  »تطمــن«  تطبيــق  إطــالق 
للعــزل  المحاليــن  والمقيميــن  للمواطنيــن  الصحيــة 

الصحــي. الحجــر  أو  المنزلــي 

الصحــة« تقــود دراســات ســريرية متقدمــة علــى أربــع طــرق 
ذوي  المرضــى  الدراســة  وتســتهدف  كورونــا  لعــالج  مبتكــرة 
األعــراض المتوســطة والشــديدة، وقــد أثبتــت بعــض هــذه العقــارات 

ــة.  ــات المخبري ــي الدراس ــة ف ــة أولي فعالي

إطالق حملة توعوية تحت شعار )عاذرينكم(.

نشــر عــدد مــن اإلرشــادات التوعويــة حــول كيفيــة اســتالم 
آمنــة. الطلبــات بطريقــة 

إطــالق حملــة توعويــة تحــت شــعار )متــر ونــص(، والتــي تهــدف 
ــز التباعــد االجتماعــي داخــل المنــزل وخارجــه. إلــى تعزي

إصــدار دليــل إرشــادي شــامل لإلجــراءات الوقائيــة للقادميــن 
إلــى المملكــة.

ــورة  ــة المن ــي المدين ــل ف ــل متكام ــفى متنق ــاء مستش إنش
خــالل شــهرين.

وفــي  المــدن  مداخــل  علــى  البصــري  الفــرز  نقــاط  إقامــة 
التجاريــة. والمراكــز  األســواق 

ــل  ــدم تأجي ــى ع ــث عل ــة للح ــح وإرشــادات توعوي ــدار نصائ إص
ــا. ــة كورون ــالل جائح ــال خ ــات األطف تطعيم

مــن  )الوقايــة  شــعار  تحــت  شــاملة  توعويــة  حملــة  إطــالق 
كورونــا(.

تنفيــذ حملــة المســح النشــط الميدانــي فــي كافــة مناطــق 
المملكــة للكشــف المبكــر عــن حــاالت اإلصابــة بكورونــا.

فيــروس  عــن  الســكري  لمرضــى  دليــل متكامــل  إصــدار 
)كورونــا(.

اســتمرار تنفيــذ الفحــص الموســع مــن خــالل اختيــار عينــات 
ــن  ــا( ع ــار )كورون ــل اختب ــوا بعم ــن قام ــن الذي ــع م ــن المجتم م
طريــق تطبيــق )موعــد( إلجــراء الفحــص عبــر المراكــز الصحيــة. 

إطالق خدمة )واتس آب( لمركز )937( في مرحلتها األولى.

لرفــع  اإللكترونــي  كورونــا(  مــن  )الوقايــة  موقــع  إطــالق 
المجتمــع. أفــراد  لــدى  الوعــي 

لتقييــم  الموســع  الفحــص  مــن  الثالثــة  المرحلــة  إطــالق 
)كورونــا(. فيــروس  انتشــار  معــدل 

تطبيــق أســواره )تطمــن( الذكيــة كإجــراء صحــي للمواطنيــن 
العائديــن إلــى المملكة.
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إصـــدار دليـــل توعـــوي شـــامل للفئـــات األكثـــر عرضـــة 
المســـتجد. )كورونـــا(  بفيـــروس  لإلصابـــة 

إتاحـــة لغـــة اإلشـــارة لتمكيـــن الصـــم وضعـــاف الســـمع 
مـــن االســـتفادة مـــن خدمـــات مركـــز )937(.

تفعيـــل حملـــة )نعود_بحـــذر( للتوعيـــة بكيفيـــة العـــودة 
ـــا. إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة تدريجًيّ

إطـــالق حملـــة التطـــوع فـــي التوعيـــة الصحيـــة مـــن جوامـــع 
المملكـــة المختلفـــة.

إتاحـــة خدمـــة معرفـــة أماكـــن )عيـــادات تطمـــن( عبـــر 
)موعـــد(. تطبيـــق 

ــادي )كيـــف أحمـــي نفســـي مـــن  ــدار الدليـــل اإلرشـ إصـ
ــروس. ــن الفيـ ــة مـ ــا؟( للوقايـ كورونـ

تطبيـــق الحجـــر المنزلـــي علـــى القادميـــن مـــن خـــارج 
المملكـــة.

ــاء  ــي أثنـ ــذ إذن طبـ ــن( وأخـ ــادات )تطمـ ــات عيـ ــة خدمـ إتاحـ
ــا(. ــر )توكلنـ ــع التجـــول عبـ منـ

إطـــالق حملـــة )التطـــوع للتوعيـــة الصحيـــة فـــي المراكـــز 
التجاريـــة واألســـواق الشـــعبية(.

البروتوكـــول  ضمـــن  )ديكســـاميثازون(  دواء  اعتمـــاد 
)كورونـــا(. فيـــروس  لمرضـــى  العالجـــي 

اســـتكمال تشـــغيل أعمـــال المرحلـــة الثالثـــة مـــن مراكـــز 
مبـــادرة )تأكـــد(.

التعريـــف باإلجـــراءات المتبعـــة خـــالل العـــزل المنزلـــي 
للمصابيـــن بفيـــروس )كورونـــا(.

توفيـــر الموقـــع اإللكترونـــي لفيـــروس )كورونـــا( بعـــدة 
لغـــات.

البروتوكـــول  فـــي  والبـــدء  الطبيـــة  الرعايـــة  تقديـــم 
)تطمـــن(. عيـــادات  عبـــر  العالجـــي 

ـــة  ـــة للســـياح والمســـافرين للوقاي ـــح توعوي تقديـــم نصائ
ـــا(. مـــن فيـــروس )كورون

ـــتخدام  ـــق اس ـــن طري ـــا ع ـــي كورون ـــالج لمصاب ـــم الع تقدي
)كورونـــا(  فيـــروس  مـــن  للمتعافيـــن  الـــدم  بالزمـــا 
ــة  ــا نخبـ ــارك فيهـ ــة شـ ــة بحثيـ ــتجد، ضمـــن دراسـ المسـ

مـــن الباحثيـــن والمراكـــز البحثيـــة فـــي المملكـــة.

ـــدة  ـــزة جدي ـــة مرك ـــرير عناي ـــن 2500 س ـــر م ـــة أكث إضاف
فـــي أقـــل مـــن ثالثـــة أشـــهر وهـــي تعـــادل أكثـــر مـــن 
30% مـــن إجمالـــي األســـرة التـــي أضيفـــت علـــى مـــدى 

عقـــود مـــن الزمـــن

تدشـــين عـــدد مـــن المختبـــرات والوحـــدات المتخصصـــة 
فـــي أنحـــاء المملكـــة، والتـــي أســـهمت - بفضـــل اهلل - 
فـــي إحـــداث نقلـــة نوعيـــة، وتجويـــد الخدمـــة مـــن خـــالل 
ــية.  ــرة قياسـ ــي فتـ ــارات فـ ــج االختبـ ــى نتائـ ــول علـ الحصـ
فيـــروس  مـــن  الوقايـــة  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت  كمـــا 

)كورونـــا(.

إجـــراء أكثـــر مـــن 9,594,041 فحـــص مخبـــري حتـــى 
نوفمبـــر2020.       

فحـــص أكثـــر مـــن 4.9 مليـــون مراجـــع عبـــر عيـــادات 
.2020 نوفمبـــر  تأكـــد حتـــى  تطمـــن ومراكـــز 

مركـــز 937 يتلقـــى أكثـــر مـــن 21 مليـــون مكالمـــة 
حتـــى نوفمبـــر 2020.
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