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المنظومة الصحية في المملكة 
تقــدم آخــر إنجازاتهــا فــي ملتقــى الصحــة 

العالمــي الثانــي 
- عرض آخر اإلنجازات في مجال التحول الصحي.

- إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال  الرعاية الصحية.                       
- استعراض أحدث الطرق والوسائل في التدريب والتعليم.                

- تسليط الضوء على أحدث تقنيات األجهزة الطبية في العالم. 

زوايا في الملتقى

- شــمل معــرض الملتقــى علــى منطقتيــن جديدتيــن مخصصتيــن 
ــة الصحيــة. للمختبــرات، واالبتــكار وبنــاء الرعاي

ــدة لجــذب المســتثمرين ومــزودي الخدمــات فــي مجــال  - منصــة رائ
ــة. ــة الصحي الرعاي
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أرقام من الملتقى

 توقيع 9 اتفاقيات 180 جهة مشاركة  9 مؤتمرات متنوعة            15000 مشارك          
مع شركات عالمية        

اعتماد 30 ساعة تدريبية 
مجانية للمشاركين



معالي وزير الصحة د/ الربيعة

الوقاية أحد مستهدفات الصحة في رؤية المملكة 2030 
ــن فــوزان الربيعــة  ــر الصحــة الدكتــور توفيــق ب مــن كلمــة معالــي وزي
ــى  ــات ملتق ــن فعالي ــة« ضم ــة الصحي ــي الرعاي ــادة ف ــر »الق ــي مؤتم ف

ــي ــة العالم الصح

التزام الصحة التام بتهيئة البيئة االستثمارية المثلى للقطاع الصحي 
وجعلها بيئة أكثر جاذبية. 

العمل على رفع مرتبة المملكة في تنافسية األعمال إلى مصاف 
الدول األكثر تطورًا.

إطالق برنامج التراخيص اإللكترونية، والذي سيساهم في اختصار 
كبير للوقت.

إطالق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الخاصة.
تجديد عقود خصخصة مراكز غسيل الكلى.

دعم ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها الدافع 
الرئيس لالقتصاد الوطني.



 -

تركــز رؤيــة 2030 فــي القطــاع الصحــي علــى أهمية الرعايــة الصحية 
ونمــوذج الرعايــة الصحيــة، والصحــة فــي كل السياســات، والتــي 

تعتمــد بشــكل كبيــر علــى االبتــكارات.

أرقام:

 4 
أجهزة روبوت في الرياض 

وعسير ونجران والدمام

 700
عملية جراحية 

 700 
مركز صحي 

يطبق »وصفتي«

 982
ألف وصفة 
الكترونية

 19
مستشفى طرفي 

8 آالف 
تقرير عبر المنصة 
اإللكترونية لطب 
االتصال اإلشعاعي

الوقاية تعد أحد االهتمامات التي توليها الصحة للمواطن ومن هذا المنطلق فقد تم إنشاء المركز الوطني 
للوقاية من األمراض ومكافحتها، باإلضافة إلى استضافة المملكة للمؤتمر العالمي لسالمة المرضى. 

المواطــن  عمــر  متوســط  رفــع  فــي  صحيــة  تحديــات  تواجــه  الصحــة 
عامــً.   80 إلــى  عامــً   74 مــن  الســعودي 

مــن  القصــوى  االســتفادة  لتحقيــق  اهتمامهــا  جــّل  تولــي  الصحــة 
الصحيــة. واالبتــكارات  الممكنــات 



#ملتقى_الصحة_العالمي يتّوج باتفاقيات محلية وعالمية

 Lilly توقيع اتفاقية مع شركة
للتعاون في مجال عالج أمراض السكري 

ــدة  ــة مــع PHILIPS الشــركة الرائ توقيــع اتفاقي
فــي مجــال التكنولوجيــا الصحيــة، بهــدف توفيــر  عالميــً 
نظــام فريــد ومتكامــل لمعلومــات القلــب واألوعيــة الدمويــة.

 Masimo Innovates مــع  اتفاقيــة  توقيــع 
للتعــاون فــي مجــال توفيــر حلــول لتبســيط عمليــة فحص 

ــوالدة. ــي ال ــة لحديث ــة الحرج ــب الخلقي ــراض القل أم



GEH ealthcare توقيع اتفاقية مع
وشــركة)AHS( للحلــول المتقدمــة فــي الرعايــة الصحيــة 
القيــادة  مركــز  وتنفيــذ  تصميــم  مجــال  فــي  للتعــاون 

الوطنــي والتحكــم 

 Yesser Program مــع   تعــاون  إتفاقيــة  توقيــع 
إلدارة المشــاريع واإلســتثمارات فــي مجــال التحــول 

الصحــي الرقمــي 

توقيــع مذكــرة تفاهــم لدعــم مشــاريع 
»الصحــة« مــع صنــدوق دعــم المشــاريع 



جناح مكتب تحقيق الرؤية 
يكشف عن مستقبل الصحة 

مســتقبل  عــن  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  كشــف 
القطــاع الصحــي والخدمــات الصحيــة وذلــك مــن خــالل 
بجنــاح  العالمــي  الصحــة  ملتقــى  فــي  مشــاركته 
عــرض فيــه برامــج التحــول الصحــي، كما تضمــن عرضً 
مرئيــً ثالثــي األبعــاد لــزوار المعــرض حاكــى مســتقبل 
ــة لعــدد مــن  الصحــة فــي المملكــة، بمشــاركة فعال
ــورة بنــت  ــرة ن ــات مــن جامعــة األمي ــات المتدرب الطالب

عبدالرحمــن.



ضمن مشروع االعتزاز بمهنة التمريض
الصحة تكرم الفائزين في مسابقة 

»قّدر ممرضك«
كرمــت الصحــة منســوبيها مــن الممرضيــن والممرضــات الفائزيــن 
بجائــزة »قــدر ممرضــك« علــى مســتوى جميع مناطــق ومحافظات 
المملكــة، وهــي مبــادرة ضمــن مشــروع االعتــزاز بمهنــة التمريــض، 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز العالقــة بيــن المريــض والممــرض مــن خالل 

التصويــت ألفضــل ممــرض أو ممرضــة تقــدم رعايــة تمريضيــة. 

عدد المشاركين في المسابقة

أكثر من 5,000 ممرض وممرضة
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74.52% المعدل العام لرضا المرضى )الربع الثالث 2019(
على مستوى وزارة الصحة من جميع الخدمات المستهدفة

أعلنــت وزارة الصحــة نتائــج برنامــج قيــاس تجربــة المرضــى، حيــث بلغــت 
ــع الثالــث  نســبة رضــا المريــض عــن خدمــات الصحــة 74.52%، خــالل الرب

مــن العــام 2019 م.

فكرة البرنامج:
تبنــى علــى القيــام باســتبيانات مصممــة لــكل رحلــة عالجيــة علــى حدة 
ــاس  ــه وقي ــض لزيارت ــم المري ــة، بهــدف رصــد تقيي ــي المنشــأة الصحي ف

مــدى الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة لــه.

هدف البرنامج: 
تمكيــن المســتفيدين مــن المرضــى وذويهــم مــن المشــاركة فــي 
ــة. ــآت الصحي ــارة للمنش ــد كل زي ــم بع ــة له ــات المقدم ــم الخدم تقيي

آلية عمل البرنامج:
يعمــل البرنامــج وفــق آليــات علميــة عالميــة فــي منهجيــات قيــاس رضــا 
المســتفيدين عــن الخدمــات الصحيــة، عــن طريــق طــرف ثالث بمــا يضمن 
حياديــة النتائــج ومصداقيتهــا، ويتــم مقارنــة نتائجهــا بمثيالتهــا إقليمًيــا 
ــة التقــدم فــي الخدمــات  ــا، ممــا ســيتيح بشــكل أكبــر مواكب وعالمًي

الصحيــة المرتكــزة علــى المريــض واحتياجاتــه.

أثر البرنامج:
الحصول على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

أماكن االستبيان:
ــد«،  ــوم الواح ــات الي ــم - جراح ــة - التنوي ــادات الخارجي ــفيات »العي المستش
مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، مراكــز اإلقــالع عــن التدخيــن، المراكــز 
المتخصصــة للقلــب، المراكــز المتخصصــة للكلــى، المراكــز المتخصصــة 
ــز  ــة، مراك ــة المنزلي ــة الصحي ــة، الرعاي ــكر التخصصي ــز الس ــأورام، مراك ل
األســنان التخصصيــة، مراكــز التأهيــل الطبــي، مراكــز فحــص مــا قبــل 

ــدم. ــوك ال ــزواج، وبن ال
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103,000 استبيان لتغطية جميع مناطق المملكة 

+ 37,700+ 65,300

SMS

+ 39,500 + 103,000
استبيان هاتفي استبيان مكتمل 

مكتمل 
استبيان الكتروني

مكتمل 
تعليق 

66.069.269.770.772.273.11
74.52

Q2018 ,1Q2018 ,2Q2018 ,3Q2018 ,4Q2019 ,1Q2019 ,2Q2019 ,3

n= 44,876n= 30,917n= 60,729n= 51,456n= 59,079n= 78,987n= 103,075

الفترة: من 1 يناير 2018 إلى  30 سبتمبر 2019
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تدشين المنصة الوطنية
لسالمة المرضى )صوتك( 

دشــن معالــي رئيــس مجلــس إدارة المركز الســعودي  لســالمة 
المرضــى الدكتــور توفيــق الربيعــة المنصــة الوطنيــة لســالمة 

المرضــى »صوتــك« والتــي تتميــز  بـــ :  
- إتاحة التبليغ عن األحداث غير المتوقعة.

-  تقديم االقتراحات للمنشآت الصحية.

ــارة  ــم التج ــس قس ــاد رئي ــيد/ تش ــي الس ــد البريطان ــس الوف ــور رئي ــي وبحض ــة البريطان ــد الصح ــى وف التق
الدوليــة بالســفارة البريطانيــة ومجموعــة مــن الشــركات البريطانيــة مــع رجــال األعمــال الســعوديين وعــدد 
مــن الخريجيــن مــن جامعــات بريطانيــا المهتميــن بقطــاع الصحــة وبحضــور الدكتــور محمــد الصغيــر الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة الصحــة القابضــة، وتــم مناقشــة أحــدث التطــورات فــي القطــاع الصحــي فــي المملكــة.

#اليوم_العالمي_لسالمة_المرضى

- أنها نقلة نوعية بإتاحتها المشاركة للجميع في التبليغ والمتابعة بطريقة إلكترونية.
-  إمكانية معرفة النتائج سواًء كانت تبليغً عن األحداث أو تقديمً للمقترحات.

الدكتور محمد الصغير
الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة

التقى مع وفد الصحة البريطانية



»مركز اإلبداع يعزز ثقافته 
في »مسرح اإلبداع«       

برعايــة وحضــور مديــر عــام الشــؤون الصحيــة بمنطقــة المدينــة الريــاض الدكتــور 
محمــد بــن عبدالعزيــز التويجــري، ومشــاركة مديــر عــام ادارة االبــداع بــوزارة الصحة 
ــات  ــي، فعالي ــبتمبر الماض ــي 17 س ــاض” ف ــة الري ــت ” صح ــب، أطلق ــالء كات د. نج
ــه، الــذي شــارك فيــه عــدد مــن  ــداع” والمعــرض المصاحــب ل ملتقــى “مســرح اإلب
ــي  ــة ف ــوبي الصح ــن منس ــاح م ــص النج ــاب قص ــن وأصح ــن والمبتكري الملهمي

الريــاض.

مســرح اإلبــداع ملتقــى دوري يرعــاه مركــز اإلبــداع بــوزارة الصحــة ويهتــم بتنميــة 
اإلبــداع فــي شــتى المجــاالت، ويهــدف إلــى تنميــة وتشــجيع مهــارات اإلبــداع لــدى 
الموظفيــن مــن خــالل اســتقطاب مبدعيــن وملهميــن وأصحــاب قصــص نجــاح، 

لتعزيــز ثقافــة اإلبــداع فــي وزارة الصحــة والمنشــآت التابعــة لهــا.

هدف الفعالية:
تعزيــز ثقافــة اإلبــداع ودعــم المبدعيــن عبــر إبــراز التجــارب الناجحــة لممارســي 

الخدمــات الصحيــة والمجتمــع علــى مســتوى المملكــة.
وتخلــل االحتفــال تقديــم نمــاذج ابداعيــة مــن منســوبي الشــؤون الصحيــة 
فــي تخصصــات الطــب والتصميــم والرســم واالبتــكار، كمــا شــملت إبداعــات 
المشــاركين صــوًرا فوتوغرافيــة ولوحــات فنيــة احترافيــة بالمعــرض المصاحــب، 

ــزة. ــم ومواقــع متمي تجّســد معال



المعلمي:
برنامج التحول الصحي في المملكة

يعد األكبر في العالم      
صــرح معالــي المنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى األمــم المتحــدة 
الســفير عبداهلل بن يحيى المعلمي، لوكالة األنباء الســعودية 
»واس«، فــي االجتمــاع رفيــع المســتوى حــول التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة المنعقــد فــي نيويــورك بعنــوان »التحــرك معــا لبنــاء 
عالــم أكثــر صحــة«، علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة، ومــن تصريحــه نقتطــف النقــاط التاليــة:

»بدأنــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية برنامــج تحــول صحــي يعــد 
ــا  ــا مــن إيمانن ــم انطالًق ــر برامــج التحــول الصحــي فــي العال مــن أكب
العميــق بــأن االســتثمار فــي الصحــة مطلــب رئيــس لجهــود التنميــة 
المســتدامة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا رؤيــة المملكــة العربيــة 

»2030 الســعودية 

»إن برنامــج التحــول الصحــي يهدف إلى تســهيل الوصول إلى الخدمات 
الصحيــة، وتحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات،  وتعزيــز الوقايــة ضــد 
المخاطــر الصحيــة، ممــا سيســهم فــي زيــادة معــدل ســنوات العمــر، 

وتحســين نوعيــة الحيــاة لجميــع فئــات المجتمــع«

»إننــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية نــدرك أهميــة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي تطبيــق نمــوذج الرعايــة الجديــد وكونها ركيزة أساســية 
لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، تماشــًيا مــع اتفاقيــة أســتانا فــي المؤتمــر العالمــي للرعايــة الصحية األوليــة في 25 أكتوبــر 2018«



المشاركة المجتمعية

د. الحيدري متحدثً عن: 
»جهود القطاع غير الربحي في التنمية 

الصحية في المملكة«

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

تحــدث المشــرف العــاّم علــى برنامــج المشــاركة المجتمعية بــوزارة الصحة 
الدكتــور إبراهيــم بــن ســليمان الحيــدري عــن جهــود القطــاع غيــر الربحــي 
فــي التنميــة الصحيــة فــي المملكــة، وذلــك خــالل مشــاركته فــي ملتقــى 
المبــادرات النوعيــة الــذي أقامتــه وزارة العمــل فــي العاصمــة الريــاض برعايــة 
وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة م. أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، انطالقً 
مــن دعــم الــوزارة للقطــاع غيــر الربحــي بمبــادرات عديــدة، وتفعيــل معاييــر 

الحوكمــة ألعماله.

تضمــن الحفل عــرض أكثر من 50 مبادرة تنموية ومجتمعية، 
باإلضافــة إلــى محــاور عديــدة تناولــت جهــود العمــل التنمــوي 
بالمملكــة، ودور القطــاع غيــر الربحــي فــي الحقــوق والتنميــة 
العدليــة، واإلبــداع واالبتــكار فــي العمــل التنمــوي باإلضافــة إلــى 

تكريم المشــاركين.



اتفاقية شراكة بين الوقف الصحي
ووقف محمد إبراهيم السبيعي

وقــع معالــي وزيــر الصحــة رئيــس مجلــس صنــدوق الوقــف الصحــي 
الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة اتفاقيــة شــراكة مجتمعيــة مــع 

وقــف محمــد إبراهيــم الســبيعي.

هدف االتفاقية:
ـ دعــم وتمويــل مبــادرة تقليــل فتــرات االنتظــار للعمليــات الجراحيــة 

الصحــة. بمستشــفيات 
ـ تحديــد المرضــى المحتاجيــن لعمليــات جراحــة العيــون مــن قوائــم 

االنتظــار مــع األولويــة للمرضــى األكثــر حاجــة.

توقيع اتفاقية مشاركة مجتمعية 
للتدريب على اإلنعاش الرئوي

وقعــت صحــة مكــة المكرمــة اتفاقيــة مشــاركة مجتمعيــة للتدريب على 
اإلنعــاش الرئــوي مــع مؤسســة كنــوز ريتاج لتنظيــم المعــارض والمؤتمرات 

هدف االتفاقية:
تدريب خمسة عشر ألف متدرب على اإلنعاش الرئوي.

 أهمية االتفاقيات:
- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030 وتمكينه.

- مشاركة القطاع الحكومي ودعمه في تقديم الخدمات الصحية، وفقً الحتياجات المواطنين بجودة عالية.
- التكامل في الخدمات مع ما تقدمه وزارة الصحة. 



4 مشاريع في مجال الرعاية الصحية الرقمية 
تتوج في »ماراثون األفكار 2019«

ــي  ــز الوطن ــالً بالمرك ــعودي ممث ــي الس ــس الصح ــم المجل نظ
الريــاض  فــي   »2019 األفــكار  »ماراثــون  الصحيــة  للمعلومــات 
برعايــة وحضــور وزيــر الصحــة رئيــس المجلــس الصحــي الســعودي 
الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، بمشــاركة 250 متســابقً 

ومتســابقة مــن المواهــب الشــابة مــن أبنــاء وبنــات الوطــن.
وقد توج الوزير مشاريع الفرق الفائزة المشاركة في الماراثون.

ــة المملكــة  جــاء ذلــك تحقيقــً ألهــداف القطــاع الصحــي فــي رؤي
2030 وضمــن مســتهدفات البرنامــج الوطنــي للصحــة اإللكترونيــة 
National  E-Health Program    الــذي يهــدف إلــى تطويــر القطــاع 
الرعايــة الصحيــة مــن خــالل  الصّحــي وتحســين جــودة ونوعيــة 

ــاالت. ــات واالتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي اس

هدف الماراثون: 
استكشــاف األفــكار حــول االبتــكار الصحــي الرقمــي مــن أجــل المســاعدة فــي 

تعزيــز جــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يتــم توفيرهــا للمجتمــع.



وقــد حظــي الفائــزون فــي مســارات الرعايــة الصحيــة علــى فرصــة االنضمــام إلــى »المختبــر الوطنــي الصحــي للتقنيــات 
الصاعــدة« لدعمهــم فــي تطويــر هــذه األفــكار إلــى منتجــات تخــدم القطــاع الصحــي فــي المملكــة.

الفائز من مسار
 حافظ على صحتي 

)فريق عيوني(

الفائز من مسار 
األمراض المزمنة 

 )Health for Life(

الفائز من مسار 
االحتياجات الخاصة

)Voice to Voice speech(

الفائز من مسار 
الصحة النفسية 
)SKY VR(



تدشين المنصة الوطنية لرصد الجراثيم المقاومة 
للمضادات الحيوية في المنشآت الصحية

الجهة:
مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة والمركــز الوطني للوقاية مــن األمراض 

ومكافحتهــا »وقاية«

الغاية:
 الوقاية من خطر العدوى والحد من انتشارها.

اإلجراءات:
تأهيــل 49 منشــأة صحيــة فــي مختلــف مــدن المملكــة، لرصــد الجراثيــم المقاومــة 

للمضــادات الحيويــة.

أهداف مبادرة إطالق المنصة الوطنية 

عمل نهج موحد لجمع البيانات الخاصة بدقة عالية وتحليلها وتبادلها مع المختصين واصحاب القرار.  -
-  توفير مؤشرات وإحصائيات مباشرة لحاالت العدوى. 

-  إصدار تقارير إلكترونية دورية ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات العالقة.

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



طب األسرة
نظرة مستقبلية واحتياج متزايد 

وضعــت الكثيــر مــن الدراســات »طب األســرة« في الخطــوط األمامية لصحة ووقايــة المجتمع، 
ويعــد طــب األســرة أحــد الفــروع العشــرين مــن علــوم الطــب والجراحــة التــي قد يتخصــص فيها 
الطبيــب بعــد تخرجــه. وتهتــم دول العالــم المتقــدم بهــذا الفــرع مــن الطــب إلــى حــد بعيــد، 
أمــا فــي المملكــة، فكشــفت دراســة عــن أن نســبة أطبــاء األســرة ال تزيــد عــن 2% فقــط مــن 
عــدد األطبــاء، نتيجــة عــدم الرغبــة لدراســة هــذا التخصــص فــي الســنوات الســابقة، واالحتيــاج 
ــه نقــص الكــوادر المتخصصــة فــي طــب األســرة، ومــن هــذا المنطلــق  ــذي يقابل ــد ال المتزاي

فــي  الصحــي  التحــول  أهــداف  وضمــن 
ــع متوســط العمــر  ــة 2030م  فــي رف رؤي
 80 إلــى   74 مــن  الســعودي  للمواطــن 
عامــً مــن خــالل تحســين  جــودة وكفــاءة 

ــة. الخدمــات الصحي

قبول 446 متدرب 
ومتدربة في البورد 

السعودي لطب 
األسرة

1718 متدرب و متدربة إجمالي الملتحقين 
في البورد حتى بداية أكتوبر 2019م                         

446 متدرب ومتدربة تم قبولهم في البورد 
السعودي لطب األسرة لهذا العام 2019م 

الهدف:
زيــادة وتطويــر رأس المــال البشــري فــي تخصص طب 
األســرة وتطويــر األطبــاء العامليــن بالرعايــة األوليــة 
بــوزارة الصحــة ، حيــث ُيشــكلون  المحــور الرئيــس 
فــي نمــوذج الخدمــة الجديــد وتطبيــق منهجيــه طــب 

األســرة.

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

إضاءات:
• )217( طبيب وطبيبة عدد المتوقع تخرجهم عام 2019م

• تحقيــق زيــادة فــي برامــج الزمالــة فــي المملكــة مــن 3 برامــج فــي المــدن الرئيســة 
فــي عــام 2006م إلــى 18 برنامــج فــي معظــم مــدن المملكــة فــي عــام 2017م.

• 159مركــز تدريبــي للدراســات العليــا فــي طــب األســرة بالمملكــة معتمــدة مــن 
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحية.

ــم«  ــرقية والقصي ــاض والش ــق »الري ــرة بمناط ــب األس ــات لط ــاد 4 أكاديمي • اعتم
ــة.  ــاء فــي برنامــج الزمال الســتيعاب أعــداد مضاعفــة مــن األطب

• اختتــام برامــج التدريــب لطــب األســرة بالمناطــق بتأهيــل أكثــر مــن 5000 طبيــب 
عــام بالمراكــز الصحيــة.



تضمين جرعة وعي في المناهج التعليمية
ــي  ــي الحال ــام الدراس ــالل الع ــم خ ــد ت ــم فق ــة والتعلي ــي الصح ــن وزارت ــتمر بي ــاون المس ــالً للتع تفعي
تضميــن المناهــج الدراســية مقتطفــات مــن كتــاب » جرعــة وعــي » الــذي أصدرتــه وزارة الصحــة حيــث 
يتطــرق الكتــاب إلــى العديــد مــن البرامــج التثقيفيــة المرتبطــة بحيــاة الفــرد والمجتمــع، كمــا ُيعــد أحــد 
إســهامات وزارة الصحــة فــي التحــول الوطنــي الصحــي القائــم علــى بنــاء جيــل صحــي يهتــم بالوقايــة 

قبــل العــالج.

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

نماذج من المناهج



إضاءات:
• نشر جرعات توعوية من خالل إدراجها في المناهج التعليمية بكامل فئاتها في المرحلة االبتدائية والمتوسطة. 

• تم رفع كتاب »جرعة وعي« على موقع بوابة عين الوطنية                                                      . 
• الربط بين موضوعات كتب العلوم والتربية األسرية في المراحل االبتدائية والمتوسطة وكتاب »جرعة وعي«.  

• تصميــم باركــود لكتــاب جرعــة وعــي مــن وحــي شــعار وزارة الصحــة؛ وإدراجــه في كتــب العلــوم لإلحالة المباشــرة للكتاب 
عبــر برنامــج القــارئ الرقمي. 

ــى فــي كتــب العلــوم كونهــا ذات أهميــة كبــرى لتوجهــات وزارة  ــدة يتــم تقديمهــا للمــرة األول •  إدخــال موضوعــات جدي
ــزواج. ــزواج الصحــي وفحــص مــا قبــل ال الصحــة كبرنامــج ال

• تم إعداد محتوى علمي ومعالجته تربويً وإدراجه في كتاب العلوم للصف ثاني متوسط. 
• تم إدراج الجرعات التوعوية ضمن األنشطة الطالبية الالصفية. 

• التنسيق لتطبيق مبادرة رشاقة في نوادي الحي. 
• العمل على تطوير نسخة من كتاب جرعة وعي موجهة لأطفال.

نماذج من المناهج

https://ienbooks.t4edu.com/#/

لإلطالع على مزيد 
من المعلومات 

https://bit.ly/2C494x7

https://ienbooks.t4edu.com/#/
https://bit.ly/2C494x7


ــت تســير  ــل كان ــم تصــدح مــن مكبــرات الصــوت هــذه المــرة، ب ل
ــوا  ــن آمن ــن، الذي ــابات الوط ــباب وش ــة ش ــي هم ــا ف ــى أقدامه عل
الــذي    الشــروق  هــو  عطاءهــم  وأن  المســتقبل  لبنــات  أنهــم 
بمســيرة اإلنجــاز الصحــي فــي وطننــا.. فــي لحظــة شــموخ جــددت 
العهــد وشــحنت الهمــم، احتفــى منســوبو ومنســوبات مكتــب 
تحقيــق الرؤيــة بيــوم الوطــن مجدديــن عهــد الجــد والتفانــي لغــد 

ــر. ــر وأكث ــي   أكث صح

فوق هام السحب وإن كنتي ثرى
فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى



اســتضاف فريــق برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة والــذي يعــد أحــد 
مبــادرات التحــول الصحــي الوطنــي، فريــق نشــرة »رؤيــة صحيــة« الدوريــة، وذلــك فــي 
ديوانيــة النشــرة وتــم مناقشــة الكثيــر مــن المعلومــات حــول آليــات العمــل فــي 

ــن الصحــي الوطنــي. ــة المســتقبلية للتأمي ــادرة، وعــن الرؤي المب

الدكتور عمر الشنقيطي
قائد برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

ــز التحــول  كانــت بدايــة مبــادرة التمويــل الصحــي منــذ العــام 2016 كفكــرة أساســية باعتبــار التأميــن الصحــي الوطنــي أحــد ركائ
ــك بالتخطيــط لالرتقــاء بالخدمــات الصحيــة وإعــادة هيكلتهــا بنظــام  ــة المملكــة 2030، وذل الصحــي ومــن أهــداف ومتطلبــات رؤي
صحــي شــامل وفعــال مــن خــالل توجيــه األمــوال المدفوعــة مــن قبــل الحكومــة بطريقة تضمــن وضع المســتفيد في مركــز اهتمام 
األنظمــة الصحيــة وتقديــم رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة وتضمــن اســتدامة الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة، حيــث ستشــمل التغطيــة 
التأمينيــة كل مــا يحتاجــه المســتفيد مــن الخدمــات الصحيــة تبــدأ مــن الوقايــة والعــالج إلــى الشــفاء بــإذن اهلل، كمــا أنــه ســيكون 
هنــاك حزمــة منافــع تشــمل جميــع مــا يحتاجــه المســتفيد مــن التغطيــة واألدويــة وذلــك بــدون رســوم للتأميــن الصحــي الوطنــي 
ويقــدم للمواطنيــن مجانــً، وأوضــح الدكتــور عمــر الشــنقيطي أن مــا يميــز النظــام الصحــي المســتقبلي هــو تطبيقــه لنظــام 

رعايــة نموذجــي جديــد يجعــل المســتفيد فــي مركــز االهتمــام آخــذًا بعيــن االعتبــار رضــى المســتفيدين عــن الخدمــات المقدمــة.

ديوانية التحول الصحي 
في ضيافة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

1

تامدخلاءارشويحصلانامضلاجمانرب
ةيؤرلاقيقحتبتكمجماربدحأوهةيحصلا
هعرذأدحأربتعيو،ةيحصلاةرازويف
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الدكتور رياض الشمسان - المدير التنفيذي إلدارة التحول
إدارة التحــول محوريــة وهامــة خصوصــً أثنــاء عمليــات التحــول إلــى أنظمــة جديــدة، إذ تقــوم اإلدارة 
بــإدارة عمليــات ومشــاريع التحــول لتحقيــق أهــداف البرنامــج مــع شــركائها أصحــاب المصلحــة داخل 
البرنامــج وخارجــه، كمــا تقــوم اإلدارة باإلشــراف علــى وضــع الخطــط وتطبيقهــا وتحديــد المخاطــر 

التنفيذيــة لذلــك.

الدكتور إبراهيم الجفالي - المدير التنفيذي للشراء االستراتيجي
يعمــل مفهــوم شــراء الخدمــات الصحيــة كحلقــة وصــل بيــن برنامــج الشــراء للخدمــة وشــبكة 
مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي كافــة أنحــاء المملكــة، وتعتبــر إدارة الشــراء اإلســتراتيجي إدارة 
مختصــة بتنفيــذ شــراء الخدمــات الصحيــة وتطبيــق معاييــر الجــودة وعمــل التعاقــدات الالزمــة 
ــة  ــز الخدمــات الصحي ــة، كمــا تعمــل اإلدارة أيضــا علــى ترمي ــة المطلوب ــق القيمــة المضاف لتحقي
وتطبيــق ترميــز موحــد يتــم التواصــل معــه للقطــاع الصحــي فــي إحالــة مــع مقدمــي الخدمــات 
ــي  ــول الصح ــج التح ــد برام ــي كأح ــي الوطن ــن الصح ــز التأمي ــالن مرك ــع إع ــا ًم ــة، خصوص الصحي
الوطنــي، كمــا تعمــل الشــبكة المفضلــة للمستشــفيات فــي البرنامــج علــى اإلحالــة لعــدد 
70 مستشــفى فــي بعــض الحــاالت، والخدمــة تقــدم لجميــع الحــاالت اإلســعافية الطارئــة التــي 

يســتقبلها المستشــفى.

البروفيسور حسام الفالح - المدير التنفيذي للقيادة الطبية
تعمــل اإلدارة علــى عــدد مــن المحــاور والتــي مــن أبرزهــا معاييــر الجــودة واحتســاب األخطــار 
وحزمــة المنافــع، ويتطلــب عمــل اإلدارة الكثيــر مــن الدقــة واالحترافيــة العاليــة والعمــل علــى 

تحليــل آالف البيانــات والمعلومــات لالرتقــاء بجــودة الخدمــات واألليــات والتخطيــط الطبــي.

جواهر بنت متعب آل سعود - المدير التنفيذي لشؤون المستفيدين
تتبنــى إدارة شــؤون المســتفيدين فــي برنامــج الضمــان وشــراء الخدمــات الصحيــة مبــدأ 
إشــراك المســتفيد فــي تصميــم الخدمــات المقدمــة مــن القطــاع الصحــي من خــالل تمكين 
المســتفيدين مــن إبــداء آرائهــم فــي مراحــل التصميــم وتقديــم الرعايــة بهــدف متابعــة 
وتقييــم الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات، كمــا تحــرص اإلدارة على تحســين 

تجربــة المســتفيدين وتعزيــز مبــدأ الصحــة علــى أســاس القيمــة المقدمــة.
محمد الجريفاني - المدير التنفيذي إلدارة الشؤون المالية

ُتعنــى اإلدارة الماليــة بشــراء الخدمــات الصحيــة عــن طريــق األجــرة الموحــدة للفــرد والمعدلــة 
لتتوافــق مــع نــوع المخاطــر الصحيــة التــي تميــز تجمــع صحــي عــن آخــر، وتعمــل أيضــا علــى 

مراجعــة ومتابعــة المصروفــات واختبــار الفرضيــات التــي تعمــل علــى الشــراء الموحــد مــع أطــراف موزعــة ومختلفــة داخــل 
المملكــة، كمــا أنهــا هــي الجهــة المختصــة بتقديــم التقاريــر واألوراق الماليــة للجهــات المشــاركة والشــقيقة بهــذا المجــال.



ثنيان الثنيان - المدير التنفيذي إلدارة التقنية والمعلومات
تعمــل إدارة تقنيــة المعلومــات علــى عــدة تقنيــات بمــا يتناســب مــع سياســة البيئــة الصحيــة 
فــي المملكــة، كمــا تحــرص اإلدارة علــى الربــط الرقمــي بيــن البرنامــج والمســتفيدين، 
ــا  ــادرة، كم ــات المب ــن خدم ــتفيد م ــة للمس ــة الخدم ــريع عملي ــة وتس ــذ رقمي ــر نواف وتطوي
تســعى اإلدارة لتقديــم أفضــل الخدمــات االلكترونيــة وبجــودة عاليــة فــي بيئــة تقنيــة صحيــة 
متخصصــة، وتعمــل باســتمرار علــى تطويــر العمليــات اإلداريــة باحترافيــة تتناســب مــع العصــر 

الرقمــي.
ريم البنيان - مديرة مركز تحسين القيمة في الصحة

يبحــث مركــز المعرفــة فــي البرنامــج عــن مصــادر قيمــة وعــن منتجــات معرفيــة فــي القطــاع 
الصحــي، وذلــك فــي الجــودة والكفــاءة بهــذا المجــال داخــل وزارة الصحــة وخارجهــا، كما يعمل 
ــول  ــون التح ــه ليك ــعيً من ــة، وس ــات ذات العالق ــدم كل الجه ــد يخ ــف موح ــاد تعري ــى إيج عل
الوطنــي الصحــي يعمــل وفــق مســار منظومــات صحيــة ذات توجــه جديــد، كمــا يقــوم 
الفريــق بإنشــاء مــواد علميــة خاصــة بأصحــاب المصلحــة بهــدف رفــع القيمــة الصحيــة والجــودة 

والكفــاءة فــي حوكمــة أعمالهــم.
رياض الغامدي - المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والموارد البشرية 

تحــرص إدارة المــوارد البشــرية علــى اســتقطاب المميزيــن فــي كافــة المجــاالت اإلداريــة 
والتأمينيــة التــي تحتاجهــا المبــادرة، كمــا ســتعمل اإلدارة فــي الفتــرة القادمــة علــى حلــول 
توظيــف المتخصصيــن والمتميزيــن فــي التأميــن الصحــي والدراســات اإلكتواريــة، نظــرًا لندرة 

المتخصصيــن فــي هــذه المجــاالت.



التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

ساعة تطوعية إهداء ليوم الوطن 

ــي  ــوم الوطن ــبة الي ــة بمناس ــل تطوعي ــاعة عم ــوبيه لس ــع منس ــا التجم دع
الســعودي تحــت شــعار »عطــاء وطــن«، وذلــك فــي كافــة منشــآت التجمــع، 
والقــت هــذه المبــادرة إقبــاال مــن منســوبي التجمــع فــي تقديــم ســاعة العمــل 

التطوعيــة. 

التجمع يستلم شهادة االعتماد المؤسسي الكامل 

أخبار التجمعات

لمشاهدة 
الفيديو 

الســعودية للتخصصــات الصحيــة، شــهادة  الهيئــة  ســّلمت 
االعتمــاد المؤسســي الكامــل للتجمــع فــي مقــر الهيئــة 
بحضــور معالــي الوزيــر الربيعــة، وتســّلم الشــهادة د. فهــد 
األكاديميــة  للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  العتيبــي 

والتدريــب.

دورة تدريبية لتنسيق الرعاية في األمراض المزمنة

أقــام مســار الرعايــة المزمنــة بالتجمــع دورة »تنســيق الرعايــة« لـــ60 ممارســً 
صحيــً مــن مختلــف مناطــق المملكــة علــى مــدار يوميــن، وذلــك لتفعيــل دور 
منســق الرعايــة فــي المراكــز الصحيــة ليكــون حلقــة وصــل بيــن مراجــع المركــز 
ــتكمل  الصحــي وبيــن المستشــفى الــذي يجــري الفحوصــات الالزمــة لــه، ليس

بعــد ذلــك عالجــه فــي المركــز.

https://bit.ly/32YMwtE

https://bit.ly/32YMwtE


التجمع الصحي 
األول بالرياض

ورشة عمل لتحسين أداء التمريض

التمريــض  التجمــع ورشــة عمــل لمناقشــة خطــة عمــل  نفــذ 
الجــودة وتحســين  التعليــم والتطويــر،  ثــالث محــاور:  تناولــت 

العاملــة.  القــوى  وخطــة  األداء، 

التجمع يحقق أعلى مستوى للبالغات 
الدوائية عبر »تيقظ« 

حــاز التجمــع علــى تكريــم ســعادة الرئيــس التنفيــذي لهيئــة 
الغــذاء والــدواء الدكتــور هشــام الجضعــي، نظيــر تحقيقــه 
أعلــى مســتوى لعــدد البالغــات علــى مســتوى المملكــة 
الصحييــن  للممارســين  يتيــح  الــذي  »تيقــظ«،  برنامــج  عبــر 
والمؤسســات الصحيــة واألفــراد اإلبــالغ عــن األعــراض الجانبيــة 
المســتحضرات  جــودة  فــي  خلــل  وأي  الدوائيــة  واألخطــاء 

الصيدالنيــة. 

دشــنت اإلدارة التنفيذيــة بالتجمــع الصحــي الحملــة التوعويــة لســرطان 
الثــدي، بمركــز القصــر مــول التجــاري، تزامًنــا مــع الشــهر العالمــي للتوعية 
بالمــرض، وجــاءت الحملــة تحــت شــعار » ال تنتظــري األعــراض.. أفحصي اآلن«. 

وتمتــد لمــدة 30 يــوم .

تدشين الحملة التوعوية عن سرطان الثدي 



التجمع يبدأ تفعيل مبادرة التطوير ألبطال التغيير

مركــز  مبــادرة  التجمــع  افتتــح  التغييــر«  نصنــع  »معــا  عنــوان  تحــت 
التطويــر ألبطــال التغييــر علــى مســتوى التجمــع، وأتاحــت للمنســوبين 
الترشــح وفــق عــدد مــن المعاييــر. حيــث تعمــل المبــادرة علــى منهجيــة 
الكتشــاف المواهــب التــي تهــدف إلــى وضــع برامــج تطويــر وتدريــب 
المنســوبين، بمــا يؤهــل المرشــحين لكــي يصبحــوا جــزءًا مــن التغييــر. 

التجمع يدشن عيادات وقائية ألسنان األطفال 

ــي عيــادات  دشــنت إدارة صحــة المجتمــع بالتجمــع الصحــي الثان
»الرعايــة الوقائيــة ألســنان األطفــال«، فــي مركــزي طــب األســنان 
ــاض، بهــدف تمكيــن المواطنيــن مــن حجــز  بشــمال وشــرق الري
ــات  ــى خدم ــول عل ــد للحص ــق موع ــر تطبي ــرة عب ــد مباش مواعي
الفحــص المبكــر. وذلــك ضمــن المبــادرة الوطنيــة للوقايــة مــن 

تســوس األســنان. 

تفعيل حملة للتوعية بأهمية رياضة المشي
 

أطلــق التجمــع مشــروع مشــاة النســيم تحــت عنــوان »معــا لصحــة 
أفضــل«، الهــادف لتوعيــة أهالــي الحــي بأهميــة رياضيــة المشــي، وذلــك 

ــة االجتماعيــة فــي منطقــة النســيم.  ــة التنمي بالتعــاون مــع لجن

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض



التجمع يحصل على االعتماد المؤسسي الكامل 

حصــل التجمــع الصحــي الثانــي على االعتمــاد المؤسســي الكامل، 
والتــي  األساســية،  التدريــب  متطلبــات  معاييــر  اســتيفائه  بعــد 
تســاهم فــي الوصــول إلــى التميــز الوطنــي فــي التدريــب الصحــي

التجمع يقيم معرض »رحلة التخدير اآلمن« 

نظــم التجمــع فعاليــة خاصــة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي 
تضمنــت  حيــث  اآلمــن«،  التخديــر  »رحلــة  بعنــوان  للتخديــر، 
الفعاليــة معرضــا خاصــً افتتحــه المديــر الطبــي بمستشــفى 

ــز.  ــد العزي ــن عب ــر محمــد ب األمي

معرض فني إلحدى مستفيدات الرعاية التلطيفية 

أقــام التجمــع معرضــً فنيــً فــي مدينــة الملــك فهــد الطبيــة إلحــدى مســتفيدات 
الرعايــة التلطيفيــة مــن مرضــى الســرطان فــي المراحــل المتقدمــة، حيــث تــم 
عــرض رســوماتها التــي نفذتهــا خــالل فتــرة تنويمهــا بعــد أن حصلــت علــى الدعــم 

االجتماعــي والنفســي. 

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض



ورشة عمل تناقش فرص تطوير تقديم الخدمات الصحية في الحج  

عقــد ا لتجمــع ورشــة عمــل عــن الــدروس المســتفادة مــن موســم حــج 1440، 
حيــث ناقشــت الورشــة آليــات تطويــر ســير العمــل فــي المرافــق الصحيــة بمكــة 

والمشــاعر المقدســة. 

متضمنة التثقيف والفحص.. صحة مكة تفعل رعاية
وقائية للطالب والطالبات 

دشــن التجمــع فعاليــة خاصــة بالصحــة المدرســية الوقائيــة 
للطــالب والطالبــات فــي عــدد مــن المراكــز التجاريــة بالتعــاون 
ــً  ــة معرض ــت الفعالي ــة، إذ تضمن ــي مك ــم ف ــع إدارة التعلي م
ــي  ــف المجان ــب الكش ــى جان ــي إل ــف الصح ــة والتثقي للتوعي

للطــالب والطالبــات.

دشــن التجمــع العيــادة المتنقلــة لمكافحــة التدخيــن بالكليــة التقنيــة 
بمكــة المكرمــة، مســتهدفة تقديــم الخدمــات التوعويــة والعالجيــة لجميع 
طــالب ومنســوبي الكليــة الراغبيــن فــي اإلقــالع عــن التدخيــن، وذلــك ضمــن 

مبــادرات المشــاركة المجتمعيــة.

عيادة متنقلة للخدمات العالجية والتوعية 
بمخاطر التدخين

شاهد الفيديو

https://bit.ly/2PvJaul

https://bit.ly/2PvJaul


التجمع يعقد لقاءات تعريفية عن التحول  

عقــد التجمــع عــددا مــن اللقــاءات التعريفيــة عــن رحلــة التحــول لمنســوبي 
مستشــفى الملــك فهــد التخصصــي ببريــدة ومركــز األميــر ســلطان بــن عبــد 
العزيــز لطــب وجراحــة القلــب، بهــدف تعريفهــم بكافــة برامــج ومبــادرات التحــول 
التنفيــذي للتجمــع  الرئيــس  الوطنــي فــي القطــاع الصحــي. وذلــك برعايــة 

ــايع.  ــلطان الش ــور س الدكت

حقــق التجمــع المركــز األول فــي بطاقــة األداء الموزونــة علــى مســتوى 
ــوبي  ــعل لمنس ــن مش ــل ب ــر فيص ــة األمي ــر المنطق ــارك أمي ــة، وب المملك
ــارة خاصــة حــث فيهــا الجميــع علــى االســتمرار  التجمــع هــذا اإلنجــاز خــالل زي
فــي رفــع كفــاءة األداء لتحقيــق المزيــد مــن المنجــزات التــي تصــب فــي 

المســتفيدين.  خدمــة 

التجمع يحقق المركز األول في بطاقات األداء الموزونة

التجمع الصحي 
بالقصيم

إطالق اليوم األول في حياة تجمع القصيم  

قــرار  الربيعــة  توفيــق  الدكتــور  الصحــة  وزيــر  أصــدر معالــي 
إطــالق اليــوم األول للتجمــع الصحــي فــي منطقــة القصيــم 
بعــد موافقــة اللجنــة االستشــارية لمشــروع شــركة الصحــة 
القابضــة، ويأتــي ذلــك تحقيقــً لرؤيــة المملكــة 2030 ضمــن 

خطــة التحــول المؤسســي لمرافــق الرعايــة الصحيــة. 



ا�هداف االستراتيجية 
للتحول الصّحي 

تسهيل
الحصول على

الخدمات الصحية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز السالمة 
المرورية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

•  الموثوقية (تقليل ا�خطاء الطبية)
•  فعالية العالج الطبي (النتائج السريرية)

•  تجربة المستفيدين

• الوفيات
• ا�صابات والحوادث

• إنتشار ا�نتهاكات الخطيرة

• القدرة الكافية ا�جمالية
• التوزيع الجغرافي 

المناسب
• الوصول في الوقت 

  المناسب إلى الخدمة
• القدرة على تحمل تكاليف 

  الرعاية الصحية ل¡فراد

•  الصحة الوقائية العامة (مثل  الوعي والتطعيم
   للحد من التعرض ل¡مراض المعدية وغير المعدية)

•  التعامل مع ا�زمات الصحية  ( بما في ذلك التعامل
   مع  ا�وبئة والكوارث الطبيعية)

من دليل 
التحول الصحي 



 مكتب تحقيق الرؤية




