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العدد 4 محرم 1441هـ - سبتمبر 2019 م نشرة دورية تصدر عن مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة

- اعتماد منصة صحة ل�جازات المرضية 

ـ إطالق مؤشرات ا�داء للصحة الرقمية
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في خدمة ضيوف الرحمن
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الضمان  مجلس 
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الهيئة العامة
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هيئة الهالل االحمر 
السعودي

مستشفي الملك فيصل التخصصي
ومركز ا�بحاث بالرياض وجدة



تدشين منصة صحة لإلجازات المرضية 
القطاع الصحي في خدمة ضيوف الرحمن 

المنظومة الصحية ومبادرة طريق مكة
مبادرات صحية نوعية 

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
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المخاطر الصحية 
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تعزيز الوقاية ضد 
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تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
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على الخدمات الصحية

في هذا العدد

أخبار التجمعات الصحية 
الصحة الرقمية 
سارة شات بوت



خادم الحرمين الشريفين 
يوافق على اعتماد منصة »صحة«

لمنح اإلجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونيًا 
مع وزارة الخدمة المدنية

ــم إطــاق  ــة.. ت ــي وزيرالخدمــة المدني ــر الصحــة ومعال ــي وزي بحضــور معال
خدمــة »اإلجــازات المرضيــة اإللكترونيــة« بهــدف أتمتــة الخدمــة وربطهــا 
ــراءات  ــهيل إج ــك لتس ــة وذل ــات الحكومي ــي الجه ــرية ف ــوارد البش ــع الم م
االســتعام عــن اإلجــازات المرضيــة مــن قبــل األفــراد والجهــات، واالســتغناء عــن 

ــة الورقيــة اإلحــاالت الطبي



اإلجازات المرضية 
اإللكترونية

خدمــة موجهــة للمنشــآت الصحيــة تتيــح تســجيل اإلجــازات المرضيــة إلكترونيًا للمرضى مــن موظفي 
القطاع الحكومــي ومرافقيهم.

تتميز الخدمة:

ضمان وصول إجازتك المرضية بشكل 
إلكتروني وعاجل إلى جهة عملك 

وإبالغ الموظف بصدورها برسالة نصية

موثوقية مصدر 
اإلجازة المرضية

التحقق من بيانات المريض 
والطبيب والمنشأة الصحية

كيفية االستفادة من الخدمة؟

االستعالم عن اإلجازة الصادرة من منصة صحة                                                             االستعالم من خالل منصة بياناتي الوظيفية   
        ال يتطلب التسجيل في المنصة                                                                    على بوابة وزارة الخدمة المدنية

https://ei.mcs.gov.sa                                                                  https://seha.sa/Home/sickLeave  

مميزات منصة صحة

- توحيد وتسهيل 
اإلجراءات

- سرعة تنفيذ 
وإنجاز المعامالت

- توفر البيانات والمعلومات 
بدقة عالية بشكل فوري

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

مكتب تحقيق الرؤية
Vision Realisation Office

https://ei.mcs.gov.sa
https://seha.sa/Home/sickLeave


برنامج خدمة ضيوف الرحمن ..
نقلة نوعية تلبي طموحات الحاج والمعتمر وإثراء تجربتهم

أحد برامج »رؤية المملكة 2030« 

خطة البرنامج:
- 130 مبادرة شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية.

- تقديــم الخدمــات لضيــوف الرحمــن قبــل وصولهــم إلــى المملكــة، دون الحاجــة إلــى مراجعــة الســفارات 
أو الحضــور إلتمــام اإلجراءات.

أهداف استراتيجية 
لخدمة ضيوف الرحمن                

إتاحة الفرصة لعدد كبير من 
المسلمين ألداء مناسك الحج والعمرة

5
تنفيذ شراكات استراتيجية فعالة 

مع القطاع الخاص

رفع مستوى الوعي لدى 
الحجاج والمعتمرين

رفع مستوى الوعي لدى العاملين 
في منظومتي الحج والعمرة

إيجاد آلية لرفع مستوى التنسيق بين 
الجهات المعنية

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



مبادرات القطاع الصحي في البرنامج :

رفع مستوى الوعي والسلوك 
الصحي لضيوف الرحمن

ــن  ــاج والمعتمري ــي للحج ــف الصح ــم التثقي تقدي
باســتخدام أساســيات علم التثقيــف اإلكلينيكي 
مــن  المؤثــرة  التثقيفيــة  الوســائل  واســتخدام 
مطويــات ولوحــات وتطبيقــات إلكترونيــة توصــل 

الرســالة الصحيــة بشــكل فعــال

وصفها

ـ زيادة نسبة التوعية والتثقيف لجميع 
الجنسيات.

ـ انخفاض نسبة اإلصابة باألمراض األكثر 
شيوعًا في الحج ) مثل اإلنفلونزا، 

وضربات الشمس والتسمم الغذائي(

ــزة األثر المتوقع مؤشــرات أداء الركي
ــتراتيجية االس

التكلفة التشغيلية لخدمة ضيف 
الرحمن الواحد

مؤشرات البرنامج

التكلفة التشغيلية لخدمة 
ضيف الرحمن الواحد

استخدام التقنيات 
المبتكرة في مجال الرعاية 

الصحية لضيوف الرحمن:

ـ إنشــاء ملــف صحــي إلكترونــي لضيــوف الرحمــن وتطويــر 
كفــاءة اإلجــراءات الصحيــة باســتخدام التقنيــة الحديثــة.

ـ العمل على بناء Enterprise APl بالحج
ـ تركيب أنظمة مراقبة طبية في اإلسعافات مع الحج.

بيــن  الطبيــة  لإلستشــارات  الجــوال  تطبيقــات  إنشــاء  ـ 
الخدمــة. مقدمــي 

ـ تطويــر غرفة الســيطرة والتحكم في المشــاعر المقدســة 
)مكــة والمدينــة( ومــا يتبعهــا مــن مكونات وبنيــة تحتية.

ـ تفعيل Tele PACs في المشاعر.
ــة فــي ســاحات الحــرم المكــي  ــادات االفتراضي ــر العي ـ تطوي

ــاء. ــو باألطب ــال فيدي ــة باتص والمدعوم

وصفها

تســاعد وبشــكل مباشــر فــي دعــم جميــع الجهــات الحكومية 
فــي الحصــول علــى المعلومــات الضروريــة بشــكل ســريع 
التخــاذ القــرارات التــي تمــس الحــاج والمعتمــر بشــكل فــوري.

ـ نســبة االلتــزام بمعاييــر الســامة فــي الحرميــن 
المقدســة والمشــاعر 

ـ نســبة التــزام المستشــفيات والمراكــز الصحيــة 
بمعاييــر الجــودة المعتمــدة.

األثر المتوقع

مؤشر جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

مؤشرات البرنامج

مؤشرات أداء الركيزة االستراتيجية

1

2

إعداد ضيوف الرحمن للحج 3
والعمرة صحيًا قبل القدوم

وصفها

ـ نسبة ضيوف الرحمن القادمين ألداء العمرة.
والمراكــز  المستشــفيات  التــزام  نســبة  ـ 

المعتمــدة. الجــودة  بمعاييــر  الصحيــة 

ـ مؤشر رضا ضيوف الرحمن عن المطارات.

مؤشرات أداء الركيزة مؤشرات البرنامجاألثر المتوقع
االستراتيجية

خدمــات  وتقديــم  الصحــي  األمــن  علــى  المحافظــة 
للراغبيــن  دخــول  إجــراءات  وتســهيل  مميــزة  صحيــة 
فــي أداء الحــج والعمــرة قبــل قدومهــم إلــى المملكــة، 
وذلــك عبــر اعتمــاد عــدد مــن المراكــز الطبيــة بإشــراف 
حصــول  لضمــان  وذلــك  الصحــة،  وزارة  مــن  مباشــر 
الازمــة  التطعيمــات  جميــع  علــى  الرحمــن  ضيــوف 
أساســيًا  شــرطًا  وجعلــه  الصحيــة،  االشــتراطات  وفــق 
المعلومــات  علــى  والحصــول  التأشــيرة،  إلصــدار 
التوعيــة الصحيــة للحجــاج  الازمــة، وتقديــم  الصحيــة 

والمعتمريــن.

ــق اإلجــراء الصحــي  ــة لتطبي ـ تقليــص المــدة الزمني
ــق للرحلــة كاملــة. فــي المنفــذ لتصــل إلــى 5 دقائ
ـ توفــر ملــف صحــي متكامــل لضيــوف الرحمــن 
مرتبــط آليــًا مــع أنظمــة الجهــات األخــرى، وبالتالــي 
الرحمــن  ضيــوف  حالــة  تتبــع  للجهــات  يمكــن 
الصحيــة فــي األوقــات الحرجــة، ومعرفــة اإلجــراءات 

لهــم. توفيرهــا  الــازم  الصحيــة 
ـ تقليص الحاجة إلى مرافق الطوارئ.

ـ عدد ضيوف الرحمن من المعتمرين 
القادمين من خارج المملكة.

ـ مؤشر جودة الخدمات المقدمة 
لضيوف الرحمن.



                  وزارة الداخلية 

ــة  ــة والصح ــع وزارات الخارجي ــاون م ــة بالتع ــا وزارة الداخلي ــادرة أطلقته مب
والحــج والعمــرة وهيئتي الجمــارك والطيران المدنــي ومركز المعلومات 

الوطنــي.

المنظومة الصحية وطريق مكة 
في خدمة ضيوف الرحمن

                وزارة الصحة:

 حمالت تطعيم بلقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح األنفلونزا 
الموسمية لسكان منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة 

والمشاركين في برنامج الحج من مختلف القطاعات
 تقديم الخدمات الصحية )المجانية( لجميع الحجاج

 15 مركًزا للمراقبة الصحية بمنافذ الدخول البرية، والجوية 
والبحرية

 1141 إجمالي الفرق الطبية واإلسعافية في المشاعر المقدسة 
 27,797 عدد العاملين في هذه الخدمات بكل تصنيفاتهم 

 16 مستشفى يعمل داخل مكة والمشاعر
 125 مركزا ً صحيًا مجهزًا بكل اإلمكانات الصحية والطبية. 

واإلسعافية
 68 فرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها

هيئة الهالل 
األحمر السعودي:

132 مركزا إسعافيًا 
دائمًا ومؤقتًا

370 سيارة 
إسعاف

20 دراجة

- 2500 كادر ما بين تخصصات صحية وأخرى 
فنية، إلى جانب المتطوعين المشاركين

هيئة الغذاء والدواء:
 300 مراقب على األغذية واألدوية واألجهزة والمنتجات الطبية الواردة مع الحجاج 

وبعثات الحج 
 تقديم الدعم للجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على المنشآت الغذائية

 تقديم برامجها التوعوية بتسع لغات هي » اللغة العربية، االنجليزية، الفرنسية، 
األوردية، الهندية، البنغالية، الماالوية /الماليزية/، واالندونيسية ، والتركية



وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية.. 
وخلو الحج من األحداث المؤثرة على الصحة العامة

أرقام وحقائق في 
1،690،000 حاجموسم الحج 1440:

 استفادوا من الخدمات 
الوقائية واإلسعافية

مشاركة الوزارة في مبادرة طريق مكة 
لخدمة الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

تطبيق نظام اإلنذار اإللكتروني المبكر 
لألحداث الصحية واألمراض الوبائية بالتعاون 

مع منظمة الصحة العالمية.

30 ألفًا مشارك من منسوبي 
وزارة الصحة في خدمة الحجاج

25 مستشفى بسعة 
إجمالية تبلغ 5000 سرير

14 مركزًا 
للرعاية األولية

140 عيادة 
متنقلة  

4200 حاج عدد المنومين 
في المستشفيات 

36 عملية 
قلب مفتوح 

750 قسطرة 
قلبية

600 عملية 
جراحية مختلفة

 12
حالة والدة

خدمات الغسيل الكلوي 
لكل من يحتاجها

إطالق تقنية »الروبوت« اآللي 
لالستشارات الطبية في مشعر  منى 

توفير أجهزة الترجمة اآللية لـ120 لغة في    
المستشفيات ومراكز الرعاية األولية، إضافة إلى 

الترجمة المباشرة عن طريق مركز االتصال 937 

تطبيق نظام الملف الطبي اإللكتروني في 

55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات 
المشاعر المقدسة

تفعيل تقنية التعرف على مجهولي 
الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع 

وزارة الداخلية

جميع هذه الخدمات تقدم مجانًا لحجاج 
بيت اهلل الحرام وبدون مقابل



»الغذاء والدواء« توصل برامجها التوعوية 
للحجاج بتسع لغات

شــاركت الهيئــة بتقديــم طــرق ســامة األغذيــة واألدويــة واألجهــزة والمنتجــات 
الطبيــة لحجــاج بيــت اهلل الحــرام بتســع لغــات 

اللغة العربية - االنجليزية - الفرنسية - األوردية - الهندية - البنغالية 
- الماالوية )الماليزية( - البهاسية )االندونيسية( - والتركية

نطاق العمل:
- قطار الحرمين، صاالت قدوم الحجاج في مطار 

األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
- حافالت نقل الحجاج، إضافة إلى توعية 

العاملين في منشآت اإلعاشة.

منظومة الصحة في 
خدمة ضيوف الرحمن



1600 متطوع ومتطوعة 
للهـال األحمــر السعـــودي 

في خدمة ضيوف الرحمن

خدمات إسعافية 
ميدانية

خدمات إرشادية 
وتوعوية 

في كل المنافذ البحرية والجوية للمملكة، وكذلك األسواق والمراكز التجارية داخل العاصمة المقدسة.

752 متطوًعا و848 متطوعة في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة

35 متطوًعا 
في عرفات 

55 متطوًعا 
في مزدلفة 

1050 متطوًعا ومتطوعة في نطاقات 
المدينة المنورة والطرق المؤدية إليها 

والمسجد النبوي الشريف

120 متطوًعا 
ومتطوعة في 

المسجد الحرام 

357 متطوًعا 
693 متطوعة

80 متطوًعا 
في منى 



الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية 
لضيوف الرحمن عبر العيادات المتنقلة 

تقدم العيادات المتنقلة:

عيادة الطب 
العام

عيادة 
األسنان

محطة 
الفرز

محطة التثقيف 
الصحي

المختبر
األشعة السينية

الموجات فوق 
الصوتية 

تقديم الخدمات على امتداد خط المشاة من مشعر عرفات حتى نهاية مشعر مزدلفة

»روبو دكتور«  طبيب متنقل في خدمة ضيوف 
الرحمن لالستشارات الطبية

عناية صحية متكاملة
تستخدم ألول مرة في الحج .. 

يقــوم الروبــوت بتقديــم االستشــارات الطبيــة أون اليــن مــع 
أشــهر االستشــاريين فــي خدمة ضيــوف الرحمن في المشــاعر 

المقدســة خــال موســم الحــج وفــي أي وقــت.

 #حج_بصحة

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

تعرف على روبو 
دكتور

شاهد أكثر

https://bit.ly/2lR4nC6

https://bit.ly/2mhg2dM

https://bit.ly/2lR4nC6
https://bit.ly/2mhg2dM


100,000 منتج 
من المشاركة المجتمعية للحجاج

أبرز الخدمات:  

أجهزة 
الترجمة 

اآللية

الكراسي 
المتحركة

مظلة 
شمســية

أجهزة 
قياس 

الضغط  

سقيا 
المياه 

أجهزة 
قياس 

السكر  

إحــرام    أحـــذية  

73.000
االقتصاديــة  القيمــة 

229.320
االقتصاديــة  القيمــة 

231.000
االقتصاديــة  القيمــة 

16.500
االقتصاديــة  القيمــة 

6 8 8 . 0 5 0
القيمة االقتصادية 

7 .500
القيمة االقتصادية 

360 .000
القيمة االقتصادية 

16 .500
القيمة االقتصادية 

73
جـــــهاز

819
كرسي 

42.000
مظلة

 100
جــــــهاز

45.870
كرتون

100
جـــــهاز

4000
إحــــــرام

 3300
حــــــــذاء

برنامــج  لمســاهمات  االقتصاديــة  القيمــة  فاقــت 
المليــون  الحــج  فــي  المجتمعيــة  المشــاركة 
للقيمــة  كإجمالــي  ســعودي  ريــال  ونصــف 
االقتصاديــة للخدمــات المقدمــة، وذلــك بإشــراف 
ودعــم لجنــة الســقاية والرفــادة بإمــارة منطقــة 

المكرمــة.  مكــة 



الصحة تطلق برنامج 
''مستشارك الصحي في الحج''

بــدأت الصحــة تنفيــذ برنامجها التوعوي الســنوي »مستشــارك 
ــوزارة  ــذي أتــى تماشــًيا مــع حــرص ال الصحــي فــي الحــج »، وال
الحــرام  اهلل  بيــت  حجــاج  وســامة  صحــة  علــى  للحفــاظ 
والمواطنيــن والمقيميــن وتزويدهــم بالنصائــح واإلرشــادات 
الطبيــة، عبــر مركــز صحــة 937 وعبــر حســاب وزارة الصحــة 

.@saudimohتويتــر علــى 

فــي  والمختصيــن  اإلستشــاريين  مــن  نخبــة  البرنامــج  واســتضاف 
مختلــف التخصصــات الطبيــة وبشــكل يومــي، وذلــك للــرد علــى 
جميــع االتصــاالت واإلجابــة عــن استفســارات الراغبيــن فــي أداء مناســك 
الحــج لهــذا العــام، باإلضافــة إلــى معلومــات إرشــادية صحيــة قبــل وأثناء 

ــة فريضــة الحــج. وبعــد تأدي
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

mailto:.@saudimoh


البيان الختامي
لوزارة الصحة 

عن الحج
سالمة حج هذا العام ١٤٤٠هـ وخّلوه من ا�حداث 

المؤثرة على الصحة العامة

بصحــة _ حج #

أكثر من ١,٦٩٠,٠٠٠ حاج 
استفادوا من خدمات الصحة 

في المنافذ

أكثر من ٧٥٠ عملية 
قسطرة قلبية

و٣٦ عملية قلب مفتوح 
و٦٠٠ عملية مختلفة     

الصحة تخدم الحجاج 
بـ ٣٠ ألف مشارك و٢٥ مستشفى        

إدخال تقنية الروبوت ا§لي
ل»ستشارات الطبية

في منى

إدخال جهاز ترجمة ب١٢٠ 
لغة لخدمة الحجاج  

مركز٩٣٧ يخدم الحجاج
 بأكثر من ٨ لغات

تطبيق نظام ا·نذار ا·لكتروني المبكر
 ل¼حداث الصحية وا�مراض الوبائية 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تفعيل تقنية البصمة  للتعرف على 
مجهولي الهوية

بالتعاون مع وزارة الداخلية 

جميع 
خدمات الصحة 

للحجاج

Àمجان



في لقاء مع كتاب الرأي
الربيعة يستعرض مستجدات برامج 

ومبادرات التحول
ــا  ــي تنفذه ــط الت ــود والخط ــة الجه ــق الربيع ــة د. توفي ــر الصح ــي وزي ــتعرض معال أس
ــد الخدمــات الصحيــة واالرتقــاء بمســتويات األداء فــي المرافــق الصحيــة،  ــوزارة لتجوي ال
مثمننــًا الدعــم الامحــدود الــذي يحظــى بــه القطــاع الصحــي مــن لــدن خــادم الحرمين 

وســمو ولــي عهــده األميــن - يحفظهمــا اهلل - 
وأشــار خــال لقائــه مؤخــرًا نخبــة مــن كٌتــاب الزوايــا الصحفيــة وقــادة الــرأي فــي ديوانيــة 
الجمعيــة الســعودية لكٌتــاب الــرأي إلــى العديــد مــن المنجــزات التــي حققتهــا الــوزارة 

مــن خــال برامجهــا ومبادراتهــا ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي.

أبرز البرامج والتطبيقات التي دار 
الحديث حولها: 

برنامج 
تطبيق صحة تطبيق موعد أداء الصحة

مركز األتصال 
الموحد 937

تطبيق 
وصفتي 

تغريدات:



مبادرة نوعية لفحص أسنان 
ركاب قطار »سار« 

فــي مبــادرة نوعيــة نفــذت صحــة حائــل حملــة توعويــة وعاجيــة بالتعــاون مــع مركــز 
ــافر  ــم ... نس ــن أجلك ــمى » م ــت مس ــاض تح ــي الري ــي ف ــنان التخصص ــب األس ط
معكــم » حيــث قامــت خــال انطــاق رحلــة للمســافرين عبــر قطــار ســار مــن حائــل 
الــى الريــاض مــرورًا بمحطتــي القصيــم والمجمعــة والعــودة إلــى حائــل بفحــص 

81 راكبــًا منهــم 45  طفــاً باإلضافــة إلــى إعطــاء الفلورايــد لـــ)40(  راكبــًا.
كمــا تــم إقامــة معــرض فــي صــاالت الوصــول والمغــادرة فــي محطــة القطــار فــي 
الريــاض علــى مــدى يومــي الحملة وبمشــاركة من الشــركة الســعودية للخطوط 
الحديديــة ) ســار ( ومجموعــة رويــال الطبيــة فــي حائــل ، وتــم توزيــع أكثــر مــن  100 

هديــة للــركاب فــي الرحلتيــن .

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



إنجازات التحول الرقمي الوطني   
مؤشرات األداء للصحة الرقمية  

نسبة المواطنين المسجلين 
في الملف الصحي الموحد

المستهدف 
في 2019
 %25

الفعلي
%19

عدد الصيدليات المرتبطة 
بخدمة وصفتي
المستهدف في 2109

1.000

الفعلي

804

عدد المواطنين المسجلين 
في خدمة موعد

المستهدف 
في 2019

11M

الفعلي

5.5M

عدد المواعيد المسجلة 
في خدمة موعد
المستهدف في 2019

20M

الفعلي

9M

من إنجازات الصحة الرقمية

6
مستشفيات

في منطقة القصيم 
اعتمدت نظام إلدارة 

VIDA الملفات اإللكترونية

10 
مستشفيات

في منطقة المدينة 
المنورة اعتمدت نظام 

Alert 

506
مركز صحي

اعتمد النظام المطور 
من شركة علم

تطبيق صحة



»منصة الخدمات الصحية«

تــم اعتمــاد منصــة صحــة لمنــح اإلجــازات 
وربطهــا  الدولــة  لموظفــي  المرضيــة 

المدنيــة بالخدمــة  إلكترونيــًا 

إحصائيات  تطبيق صحة  

18,767
استشارة صوتية

4,962
مكالمة فيديو

611
طبيب مسجل

تفعيل تطبيق المسعف اإللكتروني 
يتم تطبيقه حاليًا في:

الرياض           نجران           عسير         الباحة    
مكة المكرمة                 جازان              الحدود الشمالية

 المنطقة الشرقية

المدينة المنورة                         القصيم                            حائل

  6,240 بالغ            2,565 بالغ         1,185 بالغ



 #هّمة_ حتى_القمة

للـمــجــــــد
والعـلـيــــــــــاء



تجارب ناجحة

دشنتها هيئة الغذاء والدواء 
مليون رسالة لشات بوت )سارة( 

سـارةخالل 72 ساعة 
من هي سارة؟

عمــاء  لخدمــة  توظيفــه  تــم  آلــي  روبــوت 
 Chat Bot والمســتهلكين  الهيئــة 

ماهي Chat Bot ؟ 
برنامــج محادثــات تفاعلي مبنــي على الذكاء 
االصطناعــي أساســه المحادثــات النصيــة بيــن 

روبــوت آلــي ومســتخدم.

كــم عــدد ســاعات العمــل لخدمــات التــي 
تقدمهــا ســارة ؟

تعمــل ســارة 24 ســاعة خــال 7 أيــام باألســبوع 
365 يومــًا. 

أخــرى  مهــام  إضافــة  الممكــن  مــن  هــل 
لســارة؟ 

يفيــد  بمــا  ذلــك  إضافــة  الممكــن  مــن  نعــم 
والموظفيــن. الهيئــة  مصلحــة 

أين ستقدم سارة خدماتها ؟
خدماتهــا  لتقديــم  متواجــدة  ســارة  ســتكون 
وتطبيقــات  االلكترونيــة  الهيئــة  بوابــة  علــى 
الجــوال وقريبــًا Telegram ، WhatsApp  وقنــوات 

إلكترونيــة أخــرى .

كيف يتم تدريب سارة على أعمال الهيئة ؟
 Machine Leaming تدريب سارة عن طريق تعلم اآللة

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



يتطلب تحسين صحة السكان مبادرات متعددة تشمل بأثرها جميع األنظمة

لإلطالع على النص االصلي 
باللغة االنجليزية

)أنظمة( صحة 
السكان 

نموذج الرعاية 
المتكاملة

 

»االستفادة 
القصوى من 

كل تواصل مع 
مستفيد«

إدارة رعاية 
األفراد

تنظيم خدمة الرعاية لمجموعة 
معينة من الناس )مثل كبار 

السن وذوي االحتياجات المعقدة(. 

تعزيز الخدمات الصحية الفعالة 
عندما يتواصل المستفيدون مع 

خدمات الرعاية الصحية

رعاية المرضى أو المعرضون 
الحتياج خدمات الرعاية الصحية.

تطوير مخرجات الخدمات 
الصحية و توزيعها على جميع 

السكان النطاقات السكانية.

المبادرات 

األفراد 

تحسين الخدمات 
الصحية

الخدمات الصحية تركيز المبادرات

تركيز نظام الرعاية الصحية 
للسكان في بريطانيا

»لما التكون أجور األطباء
في وقاية األصحاء وليس 

في عالجهم «

لمشاهدة الفيديو

https://bit.ly/2mj06rz https://bit.ly/2CzB2Pk

https://bit.ly/2mj06rz
https://bit.ly/2CzB2Pk


تــرجمة : 

دراسة مترجمة عن الرعاية الصحية في المملكة 
العربية السعودية والفرص المتاحة 

ــه مــن المتوقــع أن يشــهد  ــة الصحيــة فــي المملكــة أن أكــدت دراســة منشــورة عــن الرعاي
النمــو الســكاني فــي الســعودية تحــوالً تبــرز بــوادره فــي ازديــاد عــدد الســكان الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 40 و59 عاًمــا بمقــدار 1.5 مــرة فيمــا ُيتوقــع ازديــاد عــدد الســكان الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 60 عاًمــا أكثــر مــن 3 مــرات بيــن عامــي 2017 إلــى 2035، وهــو مــا ســيلقي 
بظالــه علــى زيــادة الطلــب واالحتيــاج للخدمــات الصحيــة وتوســيع نطــاق االحتيــاج للرعايــة 

المتخصصــة. 
ــة  ــاج بســبب التنامــي الســكاني واحتياجــات المرافــق الصحي تخلــق فجــوة الطلــب واالحتي
حالــة أعمــال ُتعنــى بتطويــر مرافــق صحيــة إضافيــة، فــا تــزال المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي احتيــاج إلــى إضافــة 20,000 ســرير فــي المستشــفيات بحلــول عــام 2035 )اســتنادًا إلــى 

الكثافــة الحاليــة( لمواجهــة النمــو الســكاني المتوقــع.

ماهي نظم الرعاية المتكاملة لصحة السكان في بريطانيا
نظــم الرعايــة المتكاملــة: هــي مــا تطــورت عبــر شــراكات االســتدامة والتحــول وأخــذ زمــام األمــور فــي عمليــة التخطيــط والتشــغيل 
والرعايــة الصحيــة للمجتمــع، والتــي تخلــق منصــة للعمــل المشــترك بيــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة الوطنيــة ومفوضــي الســلطات 

المحليــة للعمــل فــي إطــار تشــاركي يســعى لتحســين الرعايــة الصحيــة فــي نطاقهــا. 
ــة  ــر الرعاي ــة لتوفي ــود المبذول ــد الجه ــة لتوحي ــة الوطني ــات الصحي ــي الخدم ــن مقدم ــف بي ــي تحال ــة: وه ــة المتكامل شــراكات الرعاي
الصحيــة مــن خــال خلــق بيئــة تعاونيــة عوضــًا عــن التنافســية، وتشــمل هــذه المستشــفيات، مقدمــي الخدمــات المجتمعيــة، وخدمــات 

ــوا أم مــن القطــاع الثالــث.  ــة االجتماعيــة ومــزودي الخدمــات الصحيــة مســتقلين كان الصحــة العقليــة، وقــد تشــمل أيضــٌا الرعاي
منظمــات الرعايــة المســؤولة: وهــي ُتعنــى بالعقــود طويلــة األجــل المرســاة علــى مؤسســة واحــدة لتوفيــر مجموعــة مــن خدمــات 
ــة الصحيــة لنطــاق ســكاني محــدد بعــد طرحــه للمناقصــة، وهــذه المؤسســة قــد تتعاقــد مــع مقدمــي خدمــات أخــرى الســتيفاء  الرعاي

مخرجــات العقــد.

http://www.saudigazette.com.sa/article/536050/BUSINESS/Healthcare-in-Saudi-Arabia-ndash-
Opportunities-in-the-Sector-ndash-May-2018-report-highlights-expansionary-drive

 knight frank :المصدر

http://www.saudigazette.com.sa/article/536050/BUSINESS/Healthcare-in-Saudi-Arabia-ndash-Opportunities-in-the-Sector-ndash-May-2018-report-highlights-expansionary-drive
http://www.saudigazette.com.sa/article/536050/BUSINESS/Healthcare-in-Saudi-Arabia-ndash-Opportunities-in-the-Sector-ndash-May-2018-report-highlights-expansionary-drive


التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

التجمع أول مطبقي  نسب التمريض لتعزيز جودة الرعاية 
التمريضية 

أطلــق التجمــع مبــادرة »نســب التمريــض لســامة المرضــى« والتــي 
تهــدف إلــى تعزيــز جــودة الرعايــة التمريضيــة، حيــث يعــد التجمــع أول 
الجهــات الصحيــة المطبقــة لتوصيــات نســب التمريــض. وتصــب هــذه 
لمبــادرة فــي تحســين بيئــة العمــل وتحســين ســامة المرضــى وســامة 
ــعودية  ــة الس ــس الجمعي ــور رئي ــاق بحض ــاء اإلط ــض. وج ــم التمري طواق

ــع.  ــادات التجم ــن قي ــدد م ــدي وع ــد الغام ــور محم ــض الدكت للتمري

ورشة عمل للتوسع في شهادات االختصاص الصحية

عقــد التجمــع الصحــي ورشــة عمــل بعنــوان »االعتمــاد المؤسســي لبرامج 
ــك لتمكيــن الشــؤون  ــة« وذل ــة التخصصــات الطبي ــب التابعــة لهيئ التدري
األكاديميــة فــي التجمــع مــن التوســع فــي شــهادات االختصــاص ورفــع 
جــودة المخرجــات التدريبيــة. وتأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار اســتعداد 

ــة  ــق االعتمــاد المؤسســي للهيئ ــارة فري التجمــع لزي
السعودية للتخصصات الصحية.  

أخبار التجمعات:

بحثا عن 1000 متبرع بالدم .. التجمع ينفذ حملة )1000 
ماهي كثيرة(

أطلــق التجمــع حملــة للتبــرع بالــدم تحــت عنــوان »1000 ماهــي 
كثيــرة« وذلــك فــي اليــوم العالمــي للتبــرع بالــدم وبالتعــاون 
مــع ثــاث جمعيــات خيريــة هــي جمعيــة عطــاء التطوعيــة، 
جمعيــة ارتقــاء الخيريــة، ومركز إيثار للتبرع بالدم، وتســتهدف 
الحملــة الوصــول إلــى ألــف متبــرع فــي الــدم، وتــم تنفيذهــا 
فــي مجمــع العثيــم مــول، مستشــفى القطيــف المركــزي، 
مستشــفى الجبيــل العــام، مجمــع الراشــد التجــاري وغيرهــا 

مــن المواقــع. واســتمرت الحملــة 14 يومــا. 

تعرف على #مبادرة_
نسب_التمريض_
لسالمة_المريض

انطالق حملة 1000 
#ماهي_كثير

https://bit.ly/2lUEZeE

https://bit.ly/2mhealg

https://bit.ly/2lUEZeE
https://bit.ly/2mhealg


التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

شراكة اجتماعية مع رجال األعمال لبناء مراكز رعاية صحية متكاملة

أطلــق التجمــع مبــادرة »اكتمــل« الهادفــة لبنــاء مراكــز صحيــة متكاملــة بخدمات 
شــاملة وجــودة عاليــة. ويتوقــع أن يســتفيد مــن هــذه المراكــز أكثــر مــن 500 ألــف 
مراجــع. وجــاء إطــاق المبــادرة بحضــور رئيــس الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة 
الشــرقية األســتاذ عبــد الحكيــم الخالــدي وعــدد مــن رجــال األعمــال إلــى جانــب 

قيــادات التجمــع. 

إنجازات جديدة لنموذج الرعاية في التجمع 

ســجل نمــوذج الرعايــة الصحيــة فــي التجمع تطورات ملموســة 
فــي عــدد مــن مســاراته، حيــث افتتــح مســار الرعايــة االختياريــة 
عيــادة التنســيق الجراحــي اليومــي لمرضــى الحصــوات والفتق؛ 
بمــا يتيــح للمريــض ســرعة الفحــص وحجــز الموعــد وإجــراء 
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة المزمن ــار الرعاي ــق مس ــا أطل ــة. كم العملي
قســم التدريــب فــي الصحــة العامــة، سلســلة مــن الــدورات 
النــوع  مــن  الســكري  مــرض  مســار  فــي  للبــدء  التدريبيــة 
الثانــي. فــي الوقــت الــذي دشــن مســار الرعايــة العاجلــة مبادرته 
ــم الخدمــات العاجيــة وخدمــات  ــدر لتقدي فــي مركــز صحــي ب

ــى المستشــفى.  ــل النقــل إل الطــوارئ قب

»الكوتش وصل« مبادرة للرعاية الوقائية في التجمع

نفــذ التجمــع برنامجــا تدريبيــا إلعــداد أخصائييــن بهــدف متابعــة وإرشــاد المرضــى 
ومســاعدتهم علــى تجــاوز المعوقــات الصحيــة، وأقيــم البرنامــج بالتعــاون مــع 
أكاديميــة التمريــض والعلــوم المســاندة. وينتظــر أن يصبــح المــدرب الصحــي 
ــر  ــر األصحــاء مــن تحســين نمــط حياتهــم عب ــراد األصحــاء وغي داعمــا لتمكيــن األف

تجنــب عوامــل الخطــورة وتحقيــق األهــداف المخططــة للمســتفيدين. . 

تعرف على مبادرة 
#اكتمل بالغرفة 

التجارية الصناعية 
بالمنطقة الشرقية

https://bit.ly/2lWF3un

https://bit.ly/2lWF3un


التجمع الصحي 
األول بالرياض

ورشة عمل للربط اإلكلينيكي في التجمع

دشــن الرئيــس العــام التنفيــذي للتجمــع د. صالــح التميمــي 
ورشــة عمــل الربــط اإلكلينيكــي لمشــروع »الشــفاء منظومــة 

صحيــة متكاملــة ومســؤولة«. 

44 مركز رعاية أولية يطبق برنامج »وصفتي« 
 

طبــق 44 مركــز رعايــة أوليــة برنامــج »وصفتــي« أحــد الحلــول 
التقنيــة فــي مجــال صــرف األدويــة للمســتفيدين. وقــال رئيــس 
فــي  يأتــي  التطبيــق  أن  التميمــي  الدكتــور صالــح  التجمــع 
ســياق رفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة وتســهيل وصــول 
المســتفيدين إلــى الــدواء. إذ يتمكــن المســتفيد من الحصول 
ــت  ــي الوق ــه وف ــرب إلي ــة األق ــن الصيدلي ــازم م ــدواء ال ــى ال عل

ــدواء.  ــه مــع الحفــاظ علــى مجانيــة ال المناســب ل

وقــع التجمــع والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء اتفاقيــة إلنشــاء مكتــب لرصــد 
باغــات األعــراض الجانبيــة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة.

وذلــك بحضــور  معالــي الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء 
د. هشــام الجضعــي والرئيــس التنفيــذي للتجمــع د.صالــح التميمــي.

اتفاقية إلنشاء مكتب يرصد بالغات األعراض 
الجانبية



التجمع الصحي 
األول بالرياض

إدارة المشاريع جوهر اتفاقية مع الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

للتخصصــات  الســعودية  الهيئــة  مــع  تفاهــم  التجمــع مذكــرة  وقــع 
الصحيــة، االتفاقيــة تأتــي إيمانًــا بأهميــة التعــاون المشــترك واســتثماًرا 
إلمكانيــات وقــدرات كًلا مــن التجمــع والهيئة في مجال إدارة المشــاريع، 

بمــا يحقــق التكامــل والرقــي ببرامجهــا.

اتفاقية بين التجمع و الغذاء والدواء لضمان سالمة 
األجهزة الطبية

وقــع التجمــع مذكــرة تعــاون مــع الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء 
ــز الجهــود وتبــادل الخبــرات للتكامــل بيــن الجانبيــن  بهــدف تعزي
الطبيــة  والمنتجــات  األجهــزة  وجــودة  كفــاءة  ســامة  لضمــان 
األجهــزة  وأداء  ســامة  مــن  التأكــد  االتفاقيــة  تهــدف  واألدويــة.إذ 
والمنتجــات الطبيــة وملحقاتهــا المســتخدمة فــي المملكــة 
مــن خــال اإلبــاغ المتبــادل عــن العيــوب واألعطــال المكتشــفة 
ــوب  ــرار العي ــع تك ــعي لمن ــك، والس ــذري لذل ــبب الج ــاد الس إليج
واألعطــال فــي األجهــزة والمنتجــات الطبية وملحقاتهــا أو التقليل 

ــى قــدر ممكــن. ــى أدن ــة إل ــار الجانبي مــن اآلث

تكريم منسوب التجمع ممثل المملكة في كمال األجسام 

كــرم المديــر العــام للتجمــع الدكتــور صالــح التميمــي البطــل فهــد 
فــي  الدولــي  المملكــة  بطــل  التجمــع-  منســوبي  أحــد   - الهــزازي 
ــا  ــتر ألومبي ــة مس ــاركة ببطول ــتعد للمش ــث يس ــام؛ حي ــال األجس كم
شــهر  منتصــف  المتحــدة  الواليــات  فــي  ســتقام  التــي  للمحترفيــن 

الحالــي.  ســبتمبر 



اعتراف مؤسسي كامل للتجمع من هيئة التخصصات

حصــل التجمــع علــى االعتــراف المؤسســي الكامــل لمــدة 4 ســنوات مــن 
خــال الشــؤون االكاديميــة والتدريــب. وهــو أقصــى درجــات االعتــراف مــن 

ــة.  ــات الصحي ــعودية للتخصص ــة الس ــل الهيئ قب

تكريم للعاملين على االعتماد المؤسسي 
في التجمع 

ــالتجمع  ــب بـ ــة والتدري ــؤون األكاديمي ــد الش ــايع قائ ــامة الش ــرم د. أس ك
المشــاركين بمناســبة حصــول التجمــع علــى االعتمــاد المؤسســي مــن 

ــع ســنوات.  الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة لمــدة أرب

نفــذ التجمــع فعاليــة تعريفية وتوعوية ألطفال ومنســوبات مركز طب األســنان بشــمال 
الريــاض بعنــوان )الوقايــة تبــدأ مــن أطفالنــا(. وقــد تهلــل المناســبة الكشــف على أســنان 
األطفــال وتطبيــق مــادة الفلورايــد، إلــى جانــب محاضــرة توعويــة بمــا يتناســب مــع الفئــة 

العمريــة للصغــار. كمــا حظــي األطفــال بمجموعــة مــن الهدايا. 

كشف أسنان وتوعية لألطفال في مناسبة 
لمنسوبي التجمع

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض

سعيا لتحفيز توظيف مرضى الفشل الكلوي .. 
اتفاقية بين التجمع و هدف

وقــع التجمــع وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية #هــدف مذكــرة 
تعــاون لدعــم مرضــى الفشــل الكلــوي فــي الوظائــف .



المزيد من عيادات اليوم الواحد التخصصية في التجمع 

توســعت مدينــة الملــك عبــداهلل الطبيــة التابعــة للتجمــع بعيــادات اليــوم الواحد 
التخصصيــة لتشــمل: مرضــى أورام الــرأس والعنــق، أورام النســاء، وأورام الثدي، 
باإلضافــة للعيــادات المفعلــة مســبقًا ألورام القولــون، المســتقيم، ومرضــى 
اعتــال الشــبكية. يأتــي ذلــك ضمــن مبــادرات مكتــب تحقيــق الرؤية الــذي يعمل 
علــى عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية أبرزهــا تســهيل الحصــول علــى خدمــات 

الرعايــة الصحيــة. 

استبيان يقيس وعي المنسوبين بنموذج 
الرعاية الصحية الجديد

نفذ منســوبو إدارة التســويق واالتصال المؤسســي في مدينة 
الملــك عبــد اهلل الطبيــة اســتبيانا لقيــاس وعــي العامليــن 
فــي القطــاع الصحــي بنمــوذج الرعايــة الصحيــة الجديــد، والــذي 
يعــد أحــد برامــج التحــول الوطنــي فــي القطــاع الصحــي والتــي 

يشــرف عليهــا مكتــب تحقيــق الرؤيــة. 

عقــد التجمــع أول ملتقــى لخدمــة الباغــات 937 ويهــدف الملتقــى إلــى 
تقييــم وتطويــر الخدمــة، حيــث تتكــون خدمــة الباغــات مــن عــدة أقســام: 
قســم التواصــل واإلعــام، قســم مراجعــة اإلفــادات، قســم الترجمــة للتواصل 
مــع المقيميــن والــزوار، قســم التحليــل والجــودة لتحســين مواضــع الخلــل 
ــر. وتعــد خدمــة  ــواردة، وقســم للجــوالت وعمــل التقاري ــات ال بحســب الباغ

937 أحــد منتجــات الــوزارة الرقميــة. 

تعرف على  انعقاد الملتقى األول لخدمة البالغات 937
مركز البالغات 

#الصحة937 بـ 
#صحة_مكة

https://bit.ly/2lR22XQ

https://bit.ly/2lR22XQ


أمير القصيم يدشن مشاريع صحية 
بتكلفة تقدر بــ9 ماليين ريال

عقد االجتماع الرابع لمجلس إدارة التجمع

عقــد معالــي رئيــس مجلــس إدارة التجمــع د. منصــور الحواســي 
ــس  ــس والرئي ــاء المجل ــور اعض ــس بحض ــع للمجل ــاع الراب االجتم

التنفيــذي وقــادة التجمــع الصحــي.

دشــن أميــر القصيــم عــدة مشــاريع صحيــة فــي مستشــفى 
ريــال.   8.848.878 بتكلفــة   للتجمــع  التابــع  العــام  األســياح 
12 مشــروعًا صحيــًا منهــا  حيــث تضمنــت هــذه المشــاريع 
توســعة قســم اإلســعاف والطــوارئ، توســعة وتطويــر قســم 
األشــعة، توســعة قســم المختبــر، وتوســعة قســم التعقيــم 
المركــزي، تطويــر مبنــى الرعايــة المنزليــة، والمبنــى اإلداري 

ــاريع.  ــن المش ــا م ــي، وغيره ــن الطب للتموي

التجمع يقدم الخدمات االستشارية من خالل 
معرض صحي للزوار 

نفــذ التجمــع الصحــي معرضــا صحيــا وتثقيفيــا للــزوار، حيــث 
ــد  تــم إجــراء فحــص األســنان لألطفــال و تطبيــق مــادة الفلوراي
الخدمــات  تقديــم  جانــب  إلــى  التســوس.  مــن  للوقايــة 

األوليــة. الرعايــة  استشــارات  و  النفســية  االستشــارية 

التجمع الصحي 
بالقصيم



 مكتب تحقيق الرؤية


