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صحية

العدد ٢ شعبان١٤٤٠ هـ - إبريل ٢٠١٩ م نشرة دورية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة

تعزيز� للوقاية 
18مليون خطوة في 

المرورية  السالمة  تعزيز 
من أهم أهداف برنامج التحول الوطني 

الصحة في كل السياسات
المواطنين تحقق منهجية تحسين صحة 

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

إشادات عالمية من 50 دولة
في قمة سالمة المرضى

عن دور المملكة الريادي في سالمة المرضى



الصحة في كل السياسات 
مؤتمر مجلس الصحة في الكويت 

 امش ٣٠ 
 قمة سالمة المرضى العالمية في جدة 

ندوة مستقبل الخدمة الصحية في 
مجلس الشورى 

ملتقى اعتزاز 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

السعرات الحرارية
مؤتمر السالمة المرورية 

في الرياض 
وصفتي 

أخبار التجمعات 

إقرأ في هذا العدد



الصحة في كل السياسات تحقق منهجية تحسين صحة المواطنين
ــع  ــى وض ــات«، وعل ــي كل السياس ــة ف ــدأ »الصح ــاد مب ــى اعتم ــه اهلل عل ــز يحفظ ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــق خ واف
كافــة اآلليــات لتطبيــق ذلــك، وبــدأ العمــل بهــذا المبــدأ حتــى تتحقــق منهجيــة تعاونيــة لتحســين صحــة المواطنيــن مــن خــالل إدخــال اعتبــارات الصحــة 

واالســتدامة فــي عمليــة صنــع القــرار بكافــة القطاعــات. 
ــع  ــً، وأوجــه الشــبه بيــن الصحــة فــي جمي ــً ومحلي ــادرة الصحــة فــي السياســات عالمي ــه عــرض مب ــم في ــة أول اجتمــاع لهــا ت ــة الوزاري وعقــدت اللجن
السياســات وبيــن رؤيــة المملكــة 2٠٣٠م ، وكذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة، وعــرض ألصحــاب المعالــي الــوزراء المحــددات المؤثــرة علــى صحــة 
الســكان، وأمثلــة ناجحــة لتطبيــق منهــج الصحــة فــي كل السياســات ، باإلضافــة للجــدول الزمنــي لعمــل وحــدة الصحــة فــي كل السياســات وبعــض 

إنجازاتهــا.
أعضاء لجنة الصحة في كل السياسات: 

معالي وزير التجارة واالستثمار
وزير الشؤون البلدية والقروية 

د.ماجد القصبي 
عضوًا

معالي وزير الصحة
د. توفيق الربيعة 

رئيسا

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة 
م. عبد الرحمن الفضلي

عضوًا

معالي وزير التعليم 
د. حمد آل الشيخ

عضوًا 

معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية 
م. أحمد الراجحي

عضوًا

مجتمع حيوي 
(بيئته عامرة – بنيانه متين)

اقتصاد مزدهر
(فرصه مثمرة)

وطن طموح
(حكومته فاعلة)



تقييــم العمــل المشــترك 
والتــي  القطاعــات  بيــن 
يجــري مــن خاللهــا تحليــل 
الشــراكات بيــن القطاعات 
تقييــم  مــع  المختلفــة 

القــوة والضعــف عناصــر 

تقييــم الوضــع الصحــي 
الراهــن عبــر تحليــل أهــم 

األعبــاء الصحيــة

تقييــم االتجاهات الضخمة 
ــل  ــن تحليــ والتــي تتضمـــ
المختــلفـــــة  المجــــــــاالت 
اإلجتماعيــة،  )اإلقتصــــادية، 
والبيئيــة، والتكنولوجيــة، 
والصحيــة( وذلــك لتقييــم 
الفــرص والمخاطــر التــي 
ســتواجه الصحــة فــي كل 

السياســات مســتقبال

مــا هــي اآلليــة التــي يعمــل بهــا مبــدأ »الصحــة 
في كل السياســات«؟ 

تحسين األنظمة والتشريعات المعنية . 1
بالمحددات المؤثرة على صحة السكان. 

الحد من التحديات التي تواجه صحة السكان. . 2
المساهمة بتحسين األنماط والعادات . ٣

السلوكية في المجتمع.

ماهي المحددات المؤثرة على صحة السكان؟ 

المحددات 
االقتصادية 

واالجتماعية 

محددات 
السلوك 
الصحي 

محددات 
البيئة 

المحيطة 

محددات 
الرعاية 

السريرية 

تعنــى الصحــة فــي كل السياســات بـــ  80 % من 
المحــددات المؤثــرة علــى صحــة الســكان

40%30%10%

استراتيجية الصحة في كل السياسات ُتقيم الوضع الراهن وُتواجة المستقبل 
وتقوم على ثالث نقاط رئيسية:

20%



إنجازات لوحدة الصحة في كل السياسات: 

+200 خبيـــر 
مــن جميـــع  شــاركوا 
الممـلكــــــــة  انحـــــاء 
فــي التقييــم الصحــي 
ــل  ــم العم ــي تقيي و ف
بيــــــن  المشتـــــــــرك 
وتقييــم  القطاعــــــات 
االتجاهــــــات الضخمــة

10 ملفات 
تفصيلية عن أهم 
األعباء الصحية في 

المملكة

7 ملفات 
لتقييـــــم  تحليـليـــــة 
االتجاهــــات الضخمـــــة 
أنشـــــــئت بالتعـــــاون 
مــع خبــراء مــن جميــع 

القطاعــات

19  شريك 
فعال من مؤسســات 
ــج،  ــة، برامــــ حكوميـــ
ومؤسســات القطــاع 

الثالــث

 تقديم الوحدة في
 3  مؤتمرات 

وطنية



تطبيق

بالقليل من دمك تنقذ الكثير من األرواح  وتجدد النشاط في جسمك

فيديو تدشين التطبيق

تدشين تطبيق وتين 
لتسهيل عملية التبرع بالدم

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

https://bit.ly/2W4m9Po

https://mobile.twitter.com/SaudiMOH/status/1106915573076766720


د. الربيعة:
تعزيز الوقاية مهمة وطنية  

عــن  الربيعــة  توفيــق  الدكتــور  الصحــة  وزيــر  معالــي  أعــرب 
أملــه بتنفيــذ مبــادرة ليــوم المشــي الخليجــي، كواحــدة مــن 
ــن  ــك ضم ــراض وذل ــن األم ــة م ــة والوقاي ــز الصح ــادرات تعزي مب
مشــاركته فــي الكويــت بالمؤتمــر األول لمجلــس الصحــة 
لــدول مجلــس التعــاون. حيــث اســتهل كلمتــه مذكــرا بالــدور 
الصحــة ولســنا وزراء  الصحــة: »نحــن وزراء  لــوزراء  الحقيقــي 
العــالج؛ يشــغلنا العــالج لكــن ننســى تعزيــز الصحــة والمحافظة 
عليهــا؛ وإذا مــا ركزنــا علــى الوقايــة ســنحدث نقلــة نوعيــة فــي 

ــج«.   ــات دول الخلي ــاء وبن صحــة أبن

من كلمة معالي الوزير: 
• نحن وزراء الصحة ولسنا وزراء العالج.

• نتمنى أن تكون لدينا مبادرة يوم المشي على مستوى دول الخليج.
• 14 عام يمكن أن تضاف لعمر الفرد بالوقاية والحفاظ على الصحة .

• كل دوالر وقاية يغنينا عن  30 دوالرا للعالج.

أبرز المبادرات التي استعرضها معالي الوزير 
في تعزيز الوقاية

• تعزيز عادة المشي لمدة 30 دقيقة يوميً. 
• احتفاليــة المشــي ســتكون علــى مســتوى 

المملكة. 
إلــى يــوم  • خطــوة تجــاه توســيع المبــادرة 

الخليجــي.  المشــي 

فيديو كلمة الوزيرفيديو كلمة الوزير

https://bit.ly/2UQSixwhttps://bit.ly/2UQSixw

https://www.youtube.com/watch?v=2q_IYzb2xKg&feature=youtu.be&app=desktop


الغذاء الصحي: 
• المملكــة الثانيــة عالميــً فــي تطبيــق حظــر اســتعمال 

الزيــوت المهدرجــة فــي ينايــر 2020. 
• التزام كبير بمبادرة نشر السعرات الحرارية. 

• مبــادرة لخفــض الســكر والملــح فــي األطعمــة إلــى 
50% ممــا هــي عليــه اآلن. 

التدخين: 
• تطبيق الضريبة االنتقائية على التبغ. 
• زيادة اإلقبال على اإلقالع عن التدخين. 

• تغليف تحذيري وغير جاذب على علب التبغ
• نتبنــى مواصفــات أكثــر شــدة فــي التبــغ لتكــون أقــل ســلبية 

وجاذبيــة. 
• إنشاء 700 عيادة لمكافحة التدخين. 

• كل زيــادة بمقــدار 10% علــى تكلفــة التبــغ تحقــق خفــض %4 
فــي نســبة المدخنيــن. 

حوادث
السير
1.2 

إصابات
أخرى
 1.3 

التدخين
2.05 

السمنة
1.87

تلوث
الهواء
1.54

الفقر
 0.87

البطالة
 0.65

ا�دمان
0.50

نظام غذائي
غير صحي

1.75

عدم
ممارسة 
ا�نشطة 

الرياضية 1.20

مشاركة مكتب تحقيق الرؤية في المؤتمر األول 
لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون ٢٠١٩م   

كيــف تؤثــر المخاطــر الصحيــة علــى متوســط 
أعمارنــا ســلبًا؟ )بالســنوات(:



18 مليون خطوة
في أكبر فعالية للمشي في المملكة

مشاركة عدد كبير من الناس بمختلف 
أعمارهم من كبار سن وصغار ونساء وشباب 

تعزيز ثقافة المشي 

محاربة العديد من ا�مراض 
والمحافظة على صحة القلب 

الوقاية من 
ا�مراض المزمنة 

المساعدة في نزول الوزن 
وتقوية العظام والمفاصل

تعزيز الصحة 
وتحسين المزاج

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

أهداف الفعالية

شــارك اآلالف فــي فعاليــة امــش 30  فــي مختلــف مناطــق المملكــة، 
والهادفــة إلــى نشــر رياضــة المشــي، والتوعيــة بأهميتهــا، وتهــدف 
ــة  ــدة ٣٠ دقيق ــي لم ــاذ المش ــع التخ ــراد المجتم ــع أف ــى دف ــادرة إل المب
عــادة يوميــة، واعتمادهــا كل ســنة وعلــى مســتوى المملكــة، وقــد 
شــارك فــي الفعاليــة معالــي وزيــر الصحــة وعــدد مــن القيــادات الصحيــة 

ــرة. ــة المؤث ــخصيات االجتماعي ــض الش ــق وبع ــي المناط ف



#امش30 
في مناطق المملكة

شاهد امش 30

الرياض

حفر الباطن 
نجران

مكة المكرمة

الحدود الشمالية 

https://bit.ly/2Duv1qA

https://www.youtube.com/watch?v=DGlT8TuClgs&app=desktop


تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
المملكة تستضيف 25 وزيرًا للصحة من 50 دولة 

في قمة سالمة المرضى العالمية 

وزير الخارجية، ووزير الصحة البريطاني السابق، جيريمي هنت

هنت : يشيد بدور المملكة في استضافة القمة 
الوزارية العالمية الرابعة لسالمة المرضى في جدة  

• إضاءات من حديث جيرمي هنت:
- الممارســين الصحييــن باتــوا أكثــر اســتعدادا لتفــادي األخطــاء الطبيــة ودعــم 

ســالمة المرضــى فــي بريطانيــا وعلــى مســتوى القــارة األوروبيــة.
بالمشــاركة  إال  يتأتــى  لــن  المرضــى  فــي مجــال ســالمة  األهــداف  تحقيــق   -

األخطــاء. تلــك  عاشــوا  الذيــن  التجــارب  أصحــاب  وبخاصــة  المجتمعيــة 
- الدعــوة إلــى تســليط الضــوء علــى الجانــب اإلنســاني، والــذي يغفــل عنــه 

البعــض فــي كثيــر مــن األخطــاء الطبيــة.

لســالمة  الرابعــة  العالميــة  الوزاريــة  القمــة  عقــدت   -
المرضــى فــي جــدة وقــد تــم فــي القمــة تنظيــم 8 
ورش تتعلــق بمــدى االســتفادة من القطاعــات الصحية 
المرضــى والمجتمــع،  إلــى تمكيــن  األخــرى، إضافــة 
واألضــرار المتعلقــة بالعــدوى داخــل المنشــآت الصحيــة، 
دعــم ســالمة  فــي  المتمثلــة  العاملــة  القــوى  ودور 
المرضــى، ودعــم البحــوث فــي هــذا المجــال، إضافــة 

ــة. ــة الرقمي ــى الصح إل
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تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



ماذا قال الدكتور توفيق الربيعة 
في مؤتمر سالمة المرضى العالمي

- خطت المملكة خطوات كبيرة في االرتقاء بالرعاية الصحية وفي تعزيز سالمة المرضى.

ــات برنامــج التحــول الوطنــي فــي مجــال الصحــة، للوصــول إلــى  ــة الصحيــة مكــون رئيســي مــن مكون -  الرعاي
ــة المملكــة 2٠٣٠. أهــداف رؤي

- اإلعــالن عــن إطــالق تطبيــق )Med Consult( بالتعــاون مــع مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية 
ومنظمــة الصحــة العالميــة.

-  يعمــل تطبيــق )Med Consult( لإلستشــارات الطبيــة عبــر التواصــل المرئــي بيــن الممارســين الصحييــن فــي 
الــدول األقــل نمــوًا مــع استشــاريين مــن جميــع أنحــاء العالــم، ممــا سيســاعد فــي تعزيــز ســالمة المرضــى لتقليل 

األخطــاء التشــخيصية وزيــادة الفاعليــة وتبــادل الخبــرات.
- تدشــين )إعــالن جــدة لســالمة المرضــى(. لتعزيــز ســالمة المرضــى علــى المســتوى الدولــي، وأحــد األدوات 

العمليــة لتحســين الســالمة فــي النظــم الصحيــة.

فيديو »إعالن جدة 
: القمة الوزارية «

https://bit.ly/2GAD0mn

https://www.youtube.com/watch?v=Ze84lxDrtbo&app=desktop


ماذا تعرف عن المركز 
السعودي لسالمة المرضى؟  

تأسس المركز السعودي لسالمة المرضى في عام ٢٠١7، 
وهو األول من نوعه في المنطقة

من مبادرات منظومة الصحة 
لتحسين الرعاية الصحية 

مبادرة من مبادرات برنامج التحول 
الوطني في القطاع الصحي

ُيمثل المرجعية الوطنية لسالمة 
المرضى، والحد من األخطاء الطبية

يعمل على وضع االستراتيجية 
الوطنية لسالمة المرضى

التأكد من تناغم إستراتيجية سالمة المرضى مع 
مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي

مكتب تحقيق الرؤية 
ومشاركة متميزة على هامش 

مؤتمر سالمة المرضى ٢٠١٩م

شــارك مكتــب تحقيــق الرؤيــة فــي وزارة الصحة 
بمعــرض علــى هامــش مؤتمــر ســالمة المرضــى 
تــم خاللــه عــرض المنجــزات والفعاليــات التــي 
مجــال  فــي  الســابقة  الفتــرة  خــالل  تحققــت 
التحــول الوطنــي  فــي القطــاع الصحــي لتحقيــق 

مســتهدفات رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠. 



مجلس الشورى يناقش مستقبل الخدمة الصحية 
في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
بالتعاون مع مركز الحوار الوطني 



وفي لقاء عن التحول الصحي في 
غرفة الشرقية 

لقاء عن التحول الصحي
في جامعة الملك سعود 

عقــد مكتــب تحقيــق الرؤيــة لقــاًء بعنــوان التحــول الصحــي 
فــي رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ فــي كليــة الطــب بجامعــة الملــك 
المســتهدفات  عــن  المكتــب  قــادة  فيــه  تحــدث  ســعود، 
الصحيــة وآليــة تنفيــذ التحــول الصحــي بمشــاركة كالً مــن 
د. خالــد الشــيباني ود. محمــد الصغيــر ود. طــالل التويجــري 

ــح. ود. حســام الفال
الدكتـــــور  مــع  النقاشـــــات  دارت 
خالــد الشيبــــاني حــول دور القطــاع 
التحـــــول  خطـــــــة  فــي  الصحـــــي 
الوطنــي والمراحــل التــي خطتهــا 
وزارة الصحــة فــي هــذا المجــال عبــر 
خطــط وبرامــج وأهــداف اســتراتيجية 
اللقـــــاء  شــهد  وقــــد  مدروســـــة، 
حضــورًا الفتـــــا مــن قطــاع األعمــال 

والمهتميــن. والمختصيــن 

الدكتور خالد الشيباني يشارك في مؤتمر 
التنمية اإلدارية الذي نظمه معهد اإلدارة العامة 

حيــث شــارك وكيــل وزارة الصحــة للتخطيــط والتحــول وقائد 
مكتــب تحقيــق الرؤيــة الدكتــور خالــد الشــيباني فــي حلقــة 
النقــاش األولــى تحــت عنــوان: دفــع اإلنجــاز نحــو تحقيــق برامــج 

ومبــادرات رؤيــة المملكة 2٠٣٠   



الربيعة في ملتقى اعتزاز: 
))آمل أن أرى وزير صحة من التمريض((

قــال معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة انــه يأمــل 
أن يــرى وزيــر الصحــة القــادم مــن الممرضيــن، وجــاء ذلــك خــالل تنظيــم 
التمريــض  بمهنــة  لالعتــزاز  األول  الســعودي  الملتقــى  الصحــة  وزارة 
ــى  ــي الملتق ــة، ويأت ــي المملك ــى ف ــرة األول ــد للم ــذي يعق ــزاز(، ال )اعت
تزامنــً مــع إطــالق )مبــادرة كلنــا التمريــض(، إحــدى مبــادرات برامــج 
ــذي يعــد مــن برامــج التحــول الوطنــي، تماشــيً مــع  القــوى العاملــة ال

رؤيــة المملكــة 2٠٣٠.

أهداف الملتقى:
•  االعتزاز بمهنة التمريض التي تعتبر ركيزة نظام الرعاية الصحية.

•  إظهــار دور التمريــض المحــوري فــي المنظومــة الصحيــة مــن خــالل 
ــم. ــن وتقديره ــاء بالمميزي االحتف

• تسليط الضوء على كافة جوانب المهنة اإلحترافية.
• مشــاركة قصــص الممرضيــن الملهمــة ونجاحاتهــم تحفيــزًا لألجيــال 

القادمــة لإلقبــال علــى المهنــة.

- شارك في الملتقى عدد من المتحدثين من أصحاب االختصاص في المملكة وعدد من الدول العربية الشقيقة
- عدد الحضور في الملتقى   تجاوز الف مشارك.   
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أهداف الحملة :
•     ا
حتفاء بمهنة التمريض والتعريف بتاريخها

•  دفع المجتمع بكافة أطيافه، ل�فتخار بهم وتقديم العون لهم
تسليط الضوء على الجوانب الخفية لهذه المهنة النبيلة  •

نشر ثقافة احترامها واالعتزاز بها  •
تحسين الصورة النمُطية للتمريض وتحفيز المجتمع  •

وخاصًة المتقدمين لدراسة التمريض  

إحتفاًء بمهنة التمريض 
الصحة تطلق حمالت توعوية وإعالمية 

ل�عتزاز بالتمريض  ضمن برنامج القوى العاملة

50%70%

إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة  •
وقياس ومراقبة ا¦داء  

إدراك أهمية هذه المهنة والحاجة لها في جميع ا¦وقات،  •
إضافة إلى ضرورة العمل بها لخدمة الوطن في المناسبات  

الوطنية والموسمية مثل الحج والعمرة وشهر رمضان   

تنفيذ لقاءات توضح أهمية المهنة وعرض نماذج مشرفة  •
من واقع العمل، من خالل الندوات واللقاءات والبرامج  

التلفزيونية والصحف المحلية  

كادر 
التمريض 

يشكل 

من 
الكادر

 الصحي  

لكل 100,000  206
ممرض 
سعودي

239
ممرض 
مواطنسعودي

مبادرة  #كلنا_التمريض          
لالعتــزاز  الوطنيــة  المبــادرات  إحــدى  هــي 
ورفــع  فيهــا  والترغيــب  التمريــض  بمهنــة 
ا¦هــداف  مــن  وتعتبــر  بهــا،  الخــاص  الوعــي 
االســتراتيجية للقطــاع الصحــي فــي التحــول 

الوطني ٢٠٢٠ وفي رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية
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على الخدمات الصحية
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المخاطر الصحية 
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السالمة المرورية
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وكفاءة الخدمات 
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على الخدمات الصحية
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المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



المحطة الثانية كانت 
في مدينة الجوف

وتستأنف حملتها الثالثة 
في جدة

وتحط رحالها في 
محطتها الرابعة في الدمام

حملة »كلنا التمريض« في محطتها األولى من 
مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة



وتنتقل حملة االعتزاز بمهنة التمريض 
إلى في جازان

والرياض كانت آخر محطاتها



الغذاء والدواء تطلق حملة السعرات الحرارية والدهون المهدرجة 

إلزام المنشآت الغذائية بوضع 
السعرات الحراراية على الوجبات... 

لتعزيز الوقاية
بوضــع  الغذائيــة  والمنشــآت  والمقاهــي  المطاعــم  إلــزام  قــرار  دخــل 
تقدمهــا  التــي  والمشــروبات  الوجبــات  علــى  الحراريــة  الســعرات 
للمســتهلكين، حّيــز التنفيــذ فــي األول من ينايــر لعــام 2٠19م، والمراقبة 
الصحــي  الوضــع  لتحســين  المرجــوة  األهــداف  لتحقيــق  مســتمرة 
للمواطــن وفــي دعــم وتعزيــز الوقايــة ضــد مخاطــر الســمنة المنتشــرة 

فــي المجتمــع. وباشــراف مباشــر مــن هيئــة الغــذاء والــدواء .

ــق  ــة، ســعيًا لتحقي ــة للســعرات الحراري ــة التوعوي وتســتمر الحمل
ضــد  الوقايــة  تعزيــز  فــي  المســاهمة  فــي  المرجــوة،  األهــداف 
المخاطــر الصحيــة وبالتالــي االلتقــاء مــع أهــداف التحــول الوطنــي 
االســتراتيجية فــي القطــاع الصحــي، وفــي تطويــر طريقــة تقديــم 
الرعايــة الصحيــة للمرضــى وغيرهــا ممــا يــؤدي إلــى توفيــر رعايــة 

صحيــة متكاملــة ترتقــي ألعلــى المعاييــر الدوليــة.

٤٩٠
سعرة حرارية

إحسب
السعرات الحرارية

جدول
السعرات 
الحراريــة

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

https://bit.ly/2M9tn0q https://bit.ly/2UcKt56

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Campaigns/badana/Pages/009.aspx
https://www.sfda.gov.sa/ar/awareness/healthyFood/Pages/CalculateCalories.aspx


 استخدام الدهون المهدرجة في األغذية 
المصّنعة ٢٠٣٠

ــدواء مهلــة لمســتوردي  ــة العامــة للغــذاء وال حــددت الهيئ
ومصّنعــي األغذيــة حتــى ٣1-12-2٠19 لاللتــزام بالقــرار، وذلــك 
ضمــن مســاعيها لمنــع الدهــون المتحّولــة فــي الصناعــات 
تضــع  التــي  الجريئــة  الخطــوات  هــذه  وتأتــي  الغذائيــة، 
المملكــة ضمــن أوائــل الــدول التــي اتخــذت قــرار المنــع 
الكلــي للدهــون المهدرجــة، وهــو مــا سيســهم إيجابــً في 
تعزيــز الصحــة العامــة وحمايــة المواطنيــن والمقيميــن 

مــن أضرارهــا. 
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كمية السعرات الحرارية الموجودة في:

تمر حبة واحدةفخذ دجاج مع جلدالبرجر

223
 سعرة حرارية

640
 سعرة حرارية

26
 سعرة حرارية



تعزيز مفهوم السالمة المرورية 
واستعراض تجارب دولية لخفض وفيات الحوادث

كان ذالــك فــي مؤتمــر الســالمة المروريــة الــذي أطلقتــة اإلدارة العامــة للمــرور 
وفــق ركائــز رؤيــة 2٠٣٠:

• مـجـتمـع حيــوي: متمثل بأهمية األنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها.

• اقتصاد مزدهر: الحد من الحوادث المرورية وتأثيرها االقتصادي واالجتماعي.

• وطــن طمـوح: وصوالً لمصاف الدول في االمتثال للقيادة اآلمنة.

 تعزيز السالمة المرورية 
وهي أحد أهم أهداف 

برنامج التحول 
الوطني ٢٠٢٠م 

ورؤية ٢٠٣٠م

المساهمة   في
   خفض   عدد   الوفيات   

واالصابات   الخطرة                                                                                                

رفع   مستوى   الوعي   
والتقيد   با�نظمة   

والقوانين   المرورية
                                                                                               

تبادل   الخبرات   
في   مجال 

فيديو عن الفعالية   السالمة   المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

أهداف المؤتمر 

https://bit.ly/2W5zZ4b

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bk18s5F1EWA&app=desktop


محاور المؤتمر

1. التقنيات   الحديثة   في   عمليات   الضبط  
 وإدارة   الحركة   المرورية   الذكية                                                                                                                                

2. استخدام   الذكاء   االصطناعي   في 
التحليل   المرو   ري                                                                                

٣. دور   التخطيط   النموذجي   لألنشطة  
 العمرانية   على   الحركة   المرورية                                                                                                                

4. تعزيز   مفهوم   السالمة   المرورية من  
 خالل   البرامج   والفعاليات   التوعوية 

5. نماذج   وتجارب 
  دولية   في   خفض   

عدد   الوفيات   الناتجة  
 عن   الحوادث   المرورية                                                                                                                                                                



فــي ظــل التطــور الــذي تشــهده بالدنــا فــي جميــع الجوانــب، وانســجامً 

مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2٠٣٠، انطلقــت خدمــة وصفتــي 

كواحــدة مــن المبــادرات التــي تهــدف لرفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة، 

وتأتــي أهميــة هــذه الخطوة في تحقيــق نقلة نوعية لتجربة المســتفيد 

ــة  ــه إمكاني ــح ل ــة. حيــث تتي ــة الحكومي مــن خدمــات القطاعــات الصحي

صــرف الــدواء مــن الصيدليــة األقــرب إليــه وفــي الوقــت المالئــم لــه مجانــً.

توفير أعلى المعايير واألنظمة اإللكترونية لتسهيل 
وتيسير خدمات صرف األدوية.

الشمولية في التوسع لتغطية جميع المرافق الصحية 
في المملكة العربية السعودية.

توفير الوقت والموارد للجهات الصحية الحكومية.

ضمان توفر األدوية للمستفيدين

تحسين وتطوير إرشادات استخدم الدواء

أحد مشاريع الشركة
الوطنية للشراء الموحد

أهداف وصفتي:

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية

وصفتي تتيح صرف الدواء للمواطن 
في المكان األقرب والزمان األنسب 



77

802 652

95,905

3,741

رحلة 
المستفيدين 

اإلحصائيات 
بنهاية الربع األول 2٠19



مركز اإلبداع في رياض جام أخبار التحول 

شــاركت وزارة الصحــة مؤخــرًا فــي فعاليــة » ريــاض جــام ـ تحــدي الريــاض » الــذي أقيــم 
فــي مركــز الملــك عبــد اهلل المالــي، حيــث تعــد هــذه الفعاليــة مــن أكبــر التجمعــات فــي 
االبتــكار واإلبــداع علــى مســتوى العالــم، وتهــدف الفعاليــة إلــى مشــاركة المبتكريــن 
والخبــراء وفئــات المجتمــع إليجــاد حلــول وأفــكار إبداعيــة للجهــات المشــاركة ســواًء فــي 

الجانــب الصحــي أو التعليمــي أو التقنــي وغيرهــا مــن الجهــات.
وقــد قدمــت وزارة الصحــة عرضــً مرئيــً عــن قصــص نجــاح » مركــز اإلبــداع« بالــوزارة، ومــن 
ضمنهــا قصــة نجــاح اســتخدام تقنيــة العالــم االفتراضــي VR فــي المراكــز الصحيــة التــي 

تهــدف إلــى إزالــة الرهبــة والخــوف عنــد األطفــال أثنــاء التطعيمــات.
ــاج  ــى االحتي ــاًء عل ــي بن ــار الصح ــي المس ــاركين ف ــات للمش ــم التحدي ــم تصمي ــد ت وق
الفعلــي مــن خــالل أرقــام معتمــدة ومقاســة مــن برنامــج أداء الصحــة، لتســهيل الخــروج 

بحلــول تترجــم علــى أرض الواقــع.

بمبلغ يقارب الـ 12 مليون ريال .. 
وزير الصحة يوقع اتفاقيات شراكة مجتمعية

وقــع معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعة،عــددًا مــن 
االتفاقيــات المجتمعيــة، والتــي تقــدم عــدد مــن المســاهمات التنموية 
للقطــاع الصحــي بمستشــفى محافظــة محايــل عســير، حيث ســاهم 
رجــل األعمــال إبراهيــم بــن محمــد فلقــي بإنشــاء مركــز الطــوارئ 

واإلصابــات بتكلفــة تجــاوزت األربعــة مالييــن ريــال ســعودي.
كمــا تشــارك عبــد اهلل وعبــد الرحمــن أبنــاء الشــيخ صالــح آل غنيــم 
بإنشــاء مركــز الســكري والغــدد الصمــاء بتكلفــة ماليــة تجــاوزت 
ثالثــة مالييــن ريــال، كمــا ســاهم رجــل األعمــال ســعيد بــن عبــد اهلل 
االزهــري بإنشــاء وحــدة الكلــى الداخليــة بتكلفــة تقــارب المليونــي 
ــن أحمــد آل صعــب بإنشــاء  ــال، كمــا ســاهم رجــل األعمــال بكــري ب ري
مبنــى خدمــات الموظفيــن بمستشــفى محايــل العــام بمبلــغ تجــاوز 

المليــون والنصــف.



2038 زيارة نفذها برنامج المتسوق 
السري في الصحة

يتمثــل عمــل البرنامــج فــي تقييــم مســتوى األداء للرعايــة الصحيــة 
مــن منظــور متلقــي الخدمــة بشــكل واقعــي وموضوعــي عــن طريــق 
تقمــص دوره خــالل الزيــارات الميدانيــة لكافة المنشــآت الصحية بشــكل 

دوري.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الزيــارات المنفــذة منــذ بدايــة البرنامــج 2٠17م 
حتــى اآلن 2٠٣8 زيــارة شــملت 958 منشــأة مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة 

األوليــة.

 مشاركة القطاع الخاص يلتقي 
القطاع الصحي البريطاني

ــي  ــي البريطان ــاع الصح ــع القط ــل م ــة عم ــي ورش ــة ف ــاركت وزارة الصح ش
نظمهــا المركــز الوطنــي للتخصيــص، حيــث جــاءت المشــاركة عبــر برنامــج 
مشــاركة القطــاع الخــاص بمكتــب تحقيــق الرؤيــة، وتهــدف الورشــة إلــى 
عــرض الفــرص االســتثمارية الواعــد فــي برنامــج التخصيــص، إذ أجريــت العديــد 
مــن االجتماعــات الفرديــة مــع نخبــة مــن الشــركات الصحيــة البريطانيــة 
المتخصصــة فــي مجــال األشــعة والمختبــرات وتشــغيل المستشــفيات 
والتــي أبــدت اهتمامهــا بفــرص التخصيــص فــي المجــال الصحــي. وقــال 
الدكتــور ياســر بــن محمــد العســيري مديــر برنامــج تخصيــص مشــاريع 
تشــجع  المملكــة  أن  الرؤيــة  تحقيــق  فــي مكتــب  والمختبــرات  األشــعة 
ــق  ــة لتحقي ــريعية واإلجرائي ــات التش ــل المعوق ــالل تذي ــن خ ــتثمرين م المس
ــاءة. ــر كف ــات أكث ــم خدم ــية لتقدي ــوى التنافس ــم الق ــة، ودع ــداف الرؤي أه



أخبار التجمعات:

افتتــح رئيــس المجلــس االستشــاري للتجمــع الصحــي االول بالشــرقية 
العنايــة  تطويــر  مــن مشــروع  الثانيــة  المرحلــة  المهيــدب  أ. عصــام 
المركــزة لحديثــي الــوالدة فــي مستشــفى الــوالدة واألطفــال بالدمــام، 
لتصبــح األكبــر علــى مســتوى الخليــج والمملكــة وبطاقــة اســتعابية 

ســرير.   100

تجمع الشرقية 
يعقد ملتقى لطب 
األسرة بالتعاون مع 
جونزهوبكنز الخبر

عقد التجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية ملتقى »مستجدات طب 
األسرة والمجتمع« وذلك بالتعاون مع مستشفى جونزهوبكنز أرامكو 

الطبي، الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع ،ومجلس الضمان 
الصحي التعاوني حيث تناول الحديث عن آخر المستجدات للعناية بالفرد 

والمراجع في طب األسرة.

»إحنا بالخدمة« 
مبادرة تطلقها 

منشآت التجمع 
الصحي بالشرقية 

»احنــا  مبــادرة  المرضــى  خدمــات  إدارة  أطلقــت 
بالخدمــة« فــي عــدد مــن منشــآت تجمــع المنطقــة 
االســتقبال  لتقديــم خدمــات  وذلــك  األول  الشــرقية 
ــق  ــى مراف ــول إل ــى للوص ــزوار والمرض ــاعدة ال ومس

بالتجمــع. الصحيــة  المنشــآت 

العناية المركزية لحديثي الوالدة بالدمام األكبر خليجيًا

فيديو »إحنا بالخدمة«

التجمع الصحي األول 
بالمنطقة الشرقية 

التجمع الصحي األول 
بالمنطقة الشرقية 

التجمع الصحي األول 
بالمنطقة الشرقية 

https://bit.ly/2UD9gua

https://mobile.twitter.com/E1_Cluster/status/1113100700312129536


فيديو افتتاح العيادات

مسار سريع 
لمرضى الجلطات 

القلبية بتجمع 
الرياض األول 

دشــن الرئيــس التنفيــذي للتجمــع الصحــي األول بالريــاض الدكتــور صالــح 
بــن عبــداهلل التميمــي مبــادرة تحســين الوصول لمســار الجلطــات القلبية. 
القلبيــة  حيــث ســيحقق المســار اإلســراع فــي عــالج مرضــى الجلطــات 

ونقلهــم فــي الوقــت المناســب. 

التجمع الصحي 
األول بالرياض 

يستقبل أولى 
حاالت الرعاية 

التلطيفية

اســتقبل التجمــع الصحــي األول بالريــاض أولــى حــاالت الرعايــة التلطيفيــة، 
مــن  إليــه  المريــض  تحويــل  بعــد  النقاهــة  مستشــفى  فــي  وذلــك 
ــق  ــة. حيــث ســيقوم فري ــة الملــك ســعود الطبي قســم األورام فــي مدين
الخدمــة االستشــارية للرعايــة التلطيفيــة وفريــق مــن الرعايــة الصحيــة 
المنزليــة بمدينــة الملــك ســعود الطبيــة بمتابعــة المريــض أثنــاء إقامتــه 

النقاهــة. بمستشــفى 

عيــادة لصحــة المــرأة 
والطفــل فــي مركــز 

تجــاري
 

للتجمــع  التابعــة  والطفــل  المــرأة  صحــة  عيــادات  الوزيــر  معالــي  دشــن 
الصحــي األول بمركــز القصــر مــول التجــاري، بحضــور الرئيــس التنفيــذي 
للتجمــع د.صالــح بــن عبــداهلل التميمــي وقيــادات المنشــآت الطبيــة التابعــة 
ــة  ــات الصحي ــن الخدم ــددًا م ــم ع ــى تقدي ــادة إل ــدف العي ــث ته ــع. حي للتجم
وإتاحتهــا فــي األماكــن العامــة، باإلضافــة إلــى تقديــم اإلستشــارات الطبيــة.

التجمع الصحي 
األول بالرياض

التجمع الصحي 
األول بالرياض

التجمع الصحي 
األول بالرياض

https://bit.ly/2Ps6N55

https://www.youtube.com/watch?v=AqBMk6wpnek&app=desktop


مستجدات طب 
األطفال مؤتمر 

إثراء معرفي في 
التجمع الصحي 

األول بالرياض

افتتــح الرئيــس التنفيــذي للتجمــع الصحــي األول بمنطقــة الريــاض، الدكتــور 
ــذي  ــال وال ــب األطف ــي ط ــتجدات ف ــر المس ــات مؤتم ــي فعالي ــح التميم صال
تنظمــه مدينــة الملــك ســعود الطبيــة . وأكــد التميمــي خــالل كلمتــه 
علــى أهميــة عقــد مثــل هــذه المؤتمــرات بشــكل دوري ومســتمر بهــدف 
ــتها  ــال ومناقش ــب األطف ــي ط ــتجدات ف ــم المس ــى أه ــوء عل ــليط الض تس

ــن. ــن المختصي بي

انتهاء المرحلة التجريبية للربط 
اإللكتروني بنجاح 

أنهــى التجمــع الصحــي الثانــي بالريــاض  المرحلــة التجريبيــة األولــى للربــط 
 ، الصحافة،الســليمانية،الوادي   : التاليــة  األوليــة  المراكــز  بيــن  اإللكترونــي 
المحمدية،صــالح الديــن األيوبــي بفعاليــة وكفــاءة عاليــة، ممــا سيســهم فــي 
الوصــول الــى أعلــى مســتويات الدقــة فــي الخدمــات المقدمــة والتســهيل علــى 

مســتقبال. المراجعيــن 

عقــد التجمــع الصحــي األول بمنطقة الريــاض وبالتعاون مع الهيئة الســعودية 
مشــروع  عــن  تعريفيــة  عمــل  ورشــة  والجــودة  والمقاييــس  للمواصفــات 
ــى  ــيرتكز عل ــروع س ــذا المش ــعود الطبية،وه ــك س ــة المل ــاك«، بمدين »حي
ــة،  ــز الصحي ــفيات والمراك ــة والمستش ــدن الطبي ــي الم ــات ف ــر الخدم تطوي
وقيــاس مســتواها فــي الجــودة وتحســينها، وتقديــم الحلــول للمريــض فــي 

اختصــار الوقــت بصــاالت االنتظــار، وتذليــل كافــة المعوقــات.

ورشة عمل 
للتعريف بمشروع 

»حياك« في 
)التجمع الصحي 

األول بالرياض(

التجمع الصحي 
األول بالرياض

التجمع الصحي 
األول بالرياض



تنفيذ مبادرة عيادة الطفل السليم  التجمع الصحي 
الثاني بالرياض مبادرة عيادة الطفل السليم وذلك 

ضمن برامج الرعاية الصحية 

مؤتمر 
دولي 

للتحول 
في مهنة 

الصيدلة 

افتتــح الرئيــس العــام التنفيــذي للتجمــع الصحــي الثانــي بالريــاض الدكتــور 
محمــود اليمانــي المؤتمــر الدولــي للتحــول فــي مهنة الصيدلــة ضمن رؤية 
المملكــة 2٠٣٠، وذلــك بهــدف مناقشــة التشــريعات والقوانيــن المنظمــة 

لهــذه المهنــة ومــا يســتجد حــول الســالمة الدوائيــة والتقنيــات المرتبطــة.

التجمع 
الصحي 
الثاني 

بالرياض 

الدكتور 
سلطان الشايع 

رئيسًا تنفيذيًا 
للتجمع 
الصحي 

بالقصيم 

أصــدر معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة قــرارًا يقضــي بتكليــف 
الدكتــور ســلطان بــن ســعود الشــايع رئيســً تنفيذيــا للتجمــع الصحــي 

بمنطقــة القصيــم .
ــداف  ــق األه ــى تحقي ــً إل ــة ، متطلع ــذه الثق ــة ه ــر الصح ــي وزي ــا لمعال مثمن
المنشــودة التــي تأتــي انطالقــً مــن رؤيــة المملكــة 2٠٣٠ ، لرفــع كفــاءة 

الخدمــات الصحيــة وتســهيل حصــول المواطنيــن عليهــا .

التجمع 
الصحي 
بمنطقة 
القصيم

 أقيــم الملتقــى التعريفــي األول للتجمــع الصحــي بمنطقــة #القصيــم ، 
بحضــور القيــادات الصحيــة بالمنطقــة .

واســتعرض الملتقــى عــددًا مــن المحــاور المرتبطــة بالخطــط التنفيذيــة 
والتطلعــات  الصحــي  التجمــع  برامــج  علــى  الحضــور  وإطــالع   ، للجــان 

#رؤيــة2٠٣٠. لـــ  وفقــً  المســتقبلية 



تشغيل أول مركز وقائي لتعزيز الصحة على مستوى المملكة في مكة

وقعــت إدارة التجمــع الصحــي األول بمنطقــة مكــة المكرمــة اتفاقيــة مشــاركة مجتمعيــة مع 
الجمعيــة الخيريــة للرعايــة الصحيــة األوليــة درهــم وقايــة؛ لتشــغيل المركــز الصحــي الوقائــي 
بمكــة المكرمــة، بحضــور مديــر عــام الشــئون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة الدكتــور 
وائــل حمــزة مطيــر، ورئيــس مجلــس ادارة جمعيــة درهــم وقايــة الدكتــور عبدالفتــاح إبراهيــم 

ســندي.
 حيــث يقــوم المركــز بتقديــم الخدمــات الوقائيــة لتعزيــز صحــة المجتمــع متمنيــً بــأن تعــود 

الفائــده مــن هــذه التجريــة لجميــع المقيميــن و الــزوار بمكــه.
 ومــن أمثلــة الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز الوقائــي تطعيمات الحمــالت، الصحة المدرســية، 
والتثقيــف الصحــي بالمجتمــع والصحــة الوقائيــة فــي موســمي العمــرة والحــج، وغيرهــا مــن 

الخدمــات التــي ســيتم اطالقهــا تدريجيــً. 

عدد األطفال المطّعمين
 أكثر من 3300 طفل

 أكثر من 1200 
ساعة تطوع

 53 متطوع ومتطوعة 
على مدار 5 أيام 

 بحضــور مديــر عــام الشــئون الصحيــة بمنطقــة مكة المكرمــة  والرئيس التنفيــذي للتجمع 
الصحــي األول بمكــة المكرمــة المكلــف الدكتــور وائل بــن حمزة مطير

ُتختتم ورشة عمل #التحلياللبيئي الخاصة بـ #التجمعالصحياألولبالمنطقة_الغربية

التجمع الصحي األول بالمنطقة الغربية



2019

 �اعتماد 36 مركز
للرعاية الصحية ا�ولية

(CABAHI) من

إصدار أول 
شهادة للحالل 
من مركز حالل

صدور قرار 
تنظيم صندوق 
الوقف الصحي

إنطالق فعالية
#امش30

تدشين 
” تطبيق وتين“ 

تدشين (200) 
عيادة أسنان محمولة 

في المدارس بالتعاون 
مع وزارة التعليم 

 937 مركز  اتصال الصحة 
بلغ عدد المكالمات أكثر 

من 2,000,000 مكالمة

 تطبيق صحة أكثر من
  300 ألف استشارة طبية

خدمة موعد اكتمال تغطية 
موعد في  98% من المستشفيات

والمراكز الصحية 

نظام وصفتي 
تطبيق نظام وصفتي

في 102 مركز رعاية صحية أولية 

خالل الربع 
ا�ول من  

اإلنجازات



معًا ننجز ونبدع.. 
https://bit.ly/2vkXjPC

https://drive.google.com/file/d/1pr2dL0wGdwQfj3BlwK7pqd7GKJg4_rLy/view


شاركنا برأيك .. للتطوير والتميز 

ادخل على الرابط

لإلطالع على العدد األول

https://bit.ly/2IFMiB1

https://bit.ly/2V6OvHQ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9RG_SS92sRtidIi6bg_mRVRXqukyTsK_f5V_MFlhjuwz2A/viewform
https://www.moh.gov.sa/Ministry/vro/Pages/Health-Vision.aspx



