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المقدمة:

تعترب الرعاية ال�صحية اأحد التحديات التي تواجه القائمني عليها يف �صتى دول العامل 

لعدة اأ�صباب اأولها اأن الرعاية ال�صحية خدمة اأ�صا�صية وهامة لكل مواطن حتى انه يف 

ارتفاع  وثانيها  املواطن  ال�صحية يف مقدمة حقوق  تو�صع اخلدمات  الــدول  كثري من 

تطلعات املواطن ال�صعودي الكرمي لهذه اخلدمات مقارنة بدول العامل املتقدم , وياأتي 

ثالثا اإرتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية وما تتطلبه من ميزانيات عالية وكذلك املناف�صة 

العاملية على القوى العاملة واإرتفاع اأجورها وغري ذلك من التحديات الكبرية.

هيكلة  لإعـــادة  الهامة  اخلــطــوات  مــن  بالعديد  عــام  خــال  ال�صحة  وزارة  قامت  ولقد 

لك�صب  اخلدمات  بهذه  للرقي  تهدف  هامة  وبرامج  تطويرية  م�صاريع  ور�صم  الــوزارة 

ر�صى امل�صتفيدين منها.

ومما دفع الوزارة للعمل املتوا�صل لإعادة الهيكلة واإدخال هذه الربامج تنفيذ الإرادة 

ال�صيا�صية التي يقودها خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�صمو 

ويل عهده الأمني و�صمو النائب الثاين )حفظهم اهلل(,  حيث تعنى هذه القيادة احلكيمة 

بهموم املواطن و�صحته وراحته .

واإن هذا املخت�صر الذي نطرحه بني اأيديكم ميثل جهود اأبناء وبنات وزارة ال�صحة يف 

بهدف  عنها  موجزاً  ويطرح  والهامة  الكبرية  الربامج  على  ويركز  م�صى  عــام  خــال 

اإطاع املهتمني على ما يدور يف داخل الوزارة وما تقوم به من جهود متوا�صعة خلدمة 

امل�صتفيدين من خدماتها .

وكلنا اأمل اأن جتد هذه الربامج  وامل�صاريع  واإعادة الهيكلة الدعم املطلوب ل�صرعة حتقيقها 

لأن امل�صوار طويل والتطلعات كبرية وحتتاج اإىل عمل متوا�صل وموؤازرة الأطراف ذات 

العاقة لنحقق اأهدافنا التي يف مقدمتها ك�صب ر�صى اهلل �صبحانه وتعاىل ثم قيادتنا 

احلكيمة واأن نحقق اأمن و�صامة ور�صى املواطن ال�صعودي الغايل الكرمي .

                                
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة

وزير الصحة
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أواًلً: وضع مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة 
 

متهيد: 

ت�صمنت  ا�صهر  �صتة  وا�صتمرت حوايل  ال��وزراة  بها  قامت  لدرا�صة معمقة  النهائية  املح�صلة  امل�صروع هو   هذا 

حتليال كامال للو�صع الراهن فيما يخ�ص قطاع الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية ال�صعودية عموما والتابع 

منه لوزارة ال�صحة خ�صو�صا.

�صملت الدرا�صة ا�صتقراء دقيقا ل�صيا�صات واجراءات العمل االداري داخل ديوان الوزارة ويف مديريات ال�صوؤون 

ال�صحية التابعة لها يف ثالث ع�صرة منطقة ادارية، كما �صملت حتليال اح�صائيا علميا ملا مت اجنازه يف مراحل 

�صابقة على �صعيد مراكز الرعاية ال�صحية االولية وامل�صت�صفيات ومعدالت االمرا�ص املزمنة واالمرا�ص املعدية 

ون�صب التغطية بالتطعيم.

 �صملت الدرا�صة كذلك حتليال لالعداد احلالية لالطباء وطواقم التمري�ص والفئات ال�صحية امل�صاعدة االخرى 

ال�صكانية،  الزيادة  الفئات بناء على معدالت  امل�صتقبلية لكل هذه  ال�صكان وتقديرا للحاجات  ن�صبة  اإىل  قيا�صا 

و�صملت كذلك حتديد ابرز التحديات التي واجهت الوزارة يف ال�صابق وتواجهها حاليا وكيف تعاملت الوزارة 

والتقارير  التو�صيات  اإىل جانب مراجعة جميع  واملعوقات، هذا  التحديات  تلك  كل  مع  املا�صية  ال�صنوات  عرب 

والدرا�صات التي �صبق وان قامت بها الوزارة يف �صنوات �صابقة بالتعاون مع  منظمة ال�صحة العاملية او البنك 

الدويل او غري ذلك من منظمات وهيئات داخلية وخارجية لتحديد اخلطة  اال�صرتاتيجية املثلى التي يجب ان 

تنتهجها الوزارة لتح�صني و�صع اخلدمات ال�صحية التي تقدمها ل�صكان اململكة العربية ال�صعودية.
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فكرة امل�شروع:

انتهجت الوزارة يف فرتات �صابقة خطة قوامها التو�صع العددي يف ان�صاء امل�صت�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية 

متناول  يف  لتكون  ال�صحية  الرعاية  بتقدمي  تق�صي  كانت  التي  املرحلة  متطلبات  اإىل  ا�صتجابة  وذلك  االولية 

املواطنني اينما كانواعلى امتداد الرقعة اجلغرافية الكبرية للمملكة. 

بالطبع  منها  وك��ان  البالد،  انحاء  كل  يف  ال�صحة  ل��وزارة  التابعة  امل�صت�صفيات  توزعت  فقد  لذلك،  وكنتيجة 

امل�صت�صفيات الكبرية التي تخدم جتمعات �صكانية كبرية ترتكز يف املدن الرئي�صية، كما كان منها امل�صت�صفيات 

ال�صغرية التي ان�صئت خلدمة التجمعات ال�صكانية اال�صغر يف املدن ال�صغرية والقرى والهجر، وهكذا فانه ميكن 

القول ان النظام ال�صحي احلايل هو نظام مبني على تركز اخلدمات ال�صحية يف امل�صت�صفيات. 

عزوفا  هناك  ان  للوزارة  ات�صح  و�صلبياتها،  ايجابياتها  وا�صتجالء  التجربة  لن�صج  ال��الزم  الوقت  مرور  ومع 

لدى امل�صتفيدين من اخلدمة عن امل�صت�صفيات ال�صغرية التي قام اكرثها يف املناطق البعيدة ن�صبيا وتلك التي 

تقطنها جتمعات �صكانية �صغرية، واأن املواطن يطلب دوما العالج يف امل�صت�صفيات الكبرية التي يتوفر بها اطباء 

ا�صت�صاريون يف كل التخ�ص�صات، هذا باال�صافة اإىل  ادراك الوزارة �صعوبة تاأمني م�صتويات اجلودة املطلوبة 

يف تلك امل�صت�صفيات ال�صغرية البعيدة، االأمر الذي ادى اإىل عدم جدواها االقت�صادية،  فاأ�صبحت بذلك ت�صكل 

عبئا على ميزانية الوزارة ال يتنا�صب مع الفائدة املرجوة منها.

وبعد درا�صة الو�صع الراهن للخدمات ال�صحية التي تقدمها الوزارة كما ورد يف التمهيد ال�صابق، وبعد اال�صتعانة 

املجاورة  ال��دول  وكذلك  املتقدمة  ال�صحية  االنظمة  ذات  ال��دول  �صيما  وال  االخ��رى   ال��دول  وخ��ربات  بتجارب 

املعمول  املنهج  ان  اإىل  الوزارة  تو�صلت  املعروفة،  العاملية  الطبية  املراكز  العديد من  وكذلك جتارب  للمملكة، 

ال�صحية  االحتياجات  تلم�ص  على  مبني  منهج  وهو  وال�صاملة،  املتكاملة  ال�صحية  الرعاية  منهج  هو  عامليا  به 

الفعلية للم�صتفيد من اخلدمة ال�صحية،  ب�صكل يتيح له احل�صول على �صل�صلة متكاملة من اخلدمات ال�صحية 

الوقائية والتعزيزية والت�صخي�صية والعالجية عندما يحتاج اليها ومب�صتوى عال من اجلودة، عرب �صبكة طبية 

مرتابطة توفر التوا�صل بني اع�صاء الفريق الطبي ب�صرعة و�صهولة، وتقلل من العبء املهني والنف�صي الواقع على 

االطباء العاملني باملناطق الطرفية من خالل عملهم مع بقية زمالئهم بجميع مناطق اململكة كفريق عمل واحد 

متجان�ص، و�صعورهم بوجود دعم فني وتوا�صل مهني معهم وذلك من خالل نظام معلوماتي �صحي يربط بني 

جميع امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية، كما يعني التكامل اي�صا نظام احالة قوي ومنظم للمر�صى املحتاجني اإىل 

االحالة، ونظام نقل ا�صعايف جيد وحديث، واأق�صام طواريء جمهزة ومهياأة للتعامل مع كافة احلاالت اال�صعافية 

من  م�صت�صفى  اأي  لدى  ومتوفرة  معروفة  مري�ص  بكل  املتعلقة  الطبية  املعلومات  تكون  وبذلك  عالية،  بكفاءة 

م�صت�صفيات الوزارة وي�صتطيع الفريق الطبي التعرف على حالة املري�ص وتاريخه ال�صحي يف اأي مكان يق�صده، 

وهو ما �صيمكن االطباء من التفاهم فيما بينهم ب�صاأن ما يتوجب عمله للمري�ص ب�صرعة وكفاءة.

ان هذه ال�صبكة املرتابطة من امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية �صتمكن الوزارة من تركيز خدماتها املتخ�ص�صة 

يف امل�صت�صفيات التخ�ص�صية الكبرية التي �صيتوفر لها كل الدعم الالزم لتكون �صندا لكل امل�صت�صفيات ال�صغرية 

حولها يف املنطقة عرب نظام نقل فعال وقوي.

 اأهداف امل�شروع:

1- متكني املري�ص من الو�صول اإىل خدمات الرعاية ال�صحية اينما كان موقعه يف اململكة بطريقة �صهلة ومي�صرة 

وبتوزيع عادل للخدمات ال�صحية على جميع مناطق اململكة.

تبداأ من  وتعزيزية وعالجية،  وتوعوية  وقائية  للم�صتفيد من خدمات  املقدمة  ال�صحية  �صمولية اخلدمات   -2
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الرعاية االولية وتنتهي باخلدمات التخ�ص�صية الدقيقة يف كل منطقة من املناطق االدارية الثالث ع�صرة 

بحيث تنتفي احلاجة اإىل �صفر املري�ص من منطقة اإىل اخرى للح�صول على خدمات طبية متقدمة، و�صوف 

النادرة واملعقدة مثل زراعة نخاع  تكون هناك باذن اهلل خم�ص مدن طبية مرجعية تتوىل عالج احلاالت 

العظم وزراعة الكبد وجراحة القلب واالمرا�ص الوراثية وغريها.

العاملية للجودة مبا يف  للوزارة تدريجيا لت�صبح متواكبة مع املعايري  التابعة  3- رفع م�صتوى املرافق ال�صحية 

ذلك االنتقال بها من مرحلة التعامل الورقي وو�صائل االت�صال التقليدية اإىل حقبة جديدة متثلها التعامالت 

الالورقية و نظم املعلومات االلكرتونية وامللف االلكرتوين املوحد.

4- اال�صتخدام االمثل للموارد املتاحة وتقليل معدالت الهدر اإىل احلد االدنى.

املكونات الرئي�شية للم�شروع:

1- اعادة هيكلة امل�صت�صفيات وا�صالح بنيتها التحتية  ويت�صمن هذا املكون اال�صتغناء عن معظم امل�صت�صفيات 

ال�صغرية فئة اخلم�صني �صريرًاًً والتي اثبتت التجارب عدم فعاليتها وحتويلها اإىل مراكز رعاية اولية مرجعية 

م�صتوى  ورفع  جتهيزها  وطريقة  اجلديدة  امل�صت�صفيات  بناء  لطريقة  جديدة  معايري  و�صع  وكذلك  مطورة 

امل�صت�صفيات القائمة حاليا لتتما�صى مع توجهات الوزارة يف املرحلة املقبلة.

2- تعزيز وتقوية الرعاية ال�صحية االولية والتو�صع بها ويت�صمن هذا املكون اعادة توزيع املراكز القائمة واعادة 

اخلم�ص  ال�صنوات  مركزًا جديدًا خالل   750 من  اكرث  بناء  اإىل  باال�صافة  وتطويرها وجتهيزها  ت�صنيفها 

القادمة لي�صبح العدد االجمايل للمراكز حوايل 2750 مركزًا.

3- تطوير نظام احالة املر�صى بني املرافق ال�صحية املختلفة بحيث يتم قبول احلاالت املر�صية املحولة من 

م�صت�صفى اإىل اخر يف وقت قيا�صي ووفق اآلية حمددة وموثقة.

االولية  الرعاية  املر�صى بني مراكز  نقل  تتم عملية  الطارئة بحيث  للحاالت  اال�صعايف  النقل  4- تطوير نظام 

وامل�صت�صفيات او بني م�صت�صفى واخر ب�صكل تلقائي منظم ومعروف واآمن با�صتخدام �صيارات ا�صعافية جديدة 

ذات موا�صفات حديثة حددتها الوزارة

5- رفع كفاءة القوى الب�صرية التابعة للوزارة فنيًا واداريا من خالل ا�صتهداف زيادة التدريب واالبتعاث وتطوير 

مركز التدريب التابع للوزارة.

6- تطوير برنامج طموح يخت�ص باملعلوماتية ال�صحية وال�صحة االلكرتونية وربط جميع م�صت�صفيات الوزارة 

ومراكز الرعاية االولية ب�صبكة الكرتونية موحدة.

7- تعزيز تاأمني االدوية وامل�صتلزمات الطبية بحيث تتوافر مل�صت�صفيات الوزارة ومراكزها جميع انواع االدوية 

وامل�صتهلكات الطبية ب�صكل م�صتمر ومتوا�صل وبدون اأي انقطاع يف ال�صرف.

8- تهيئة جميع املرافق ال�صحية التابعة للوزارة لتطبيق معايري اجلودة العاملية املتعارف عليها متهيدا حل�صولها 

على �صهادات االعتماد.

 

املراحل التي و�شل اليها امل�شروع:

 متت كتابة امل�صروع يف �صيغته النهائية مت�صمنة الروؤى واملفاهيم والر�صالة وخطوات التنفيذ وامليزانية املطلوبة 

وجرى تقدميه اإىل املقام ال�صامي الكرمي يف نهاية �صهر رم�صان عام 1430 للهجرة، وذلك متهيدا العتماده ومن 

ثم البدء يف تنفيذه بحول اهلل.
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الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 
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ثانيًا: إنشاء إدارات جديدة بالوزارة 

 

1-اإدارة عالقات املر�شى:

 التعريف باالدارة:

 مت تكوين هذه االدارة الهامة �صمن ادارات 

  29/1/25823 ال���وزاري  ال��وزارةب��ال��ق��رار 

الهدف  ح��دد  وال���ذي  ه���   1430/4/3 يف 

عنها  يتفرع  وم��ا  االدارة   ه��ذه  ان�صاء  من 

امل�صت�صفيات  كافة  يف  واق�صام  ادارات  من 

التابعة للوزارة.

اأهداف االأدارة:

 1- و�صع االأ�ص�ص لكيفية معاجلة الطلبات 

يف  امل��ر���ص��ى  بها  يتقدم  ال��ت��ي  وال�����ص��ك��اوى 

امل�صت�صفيات و و�صع احللول املنا�صبة لها 

�صاأنها  من  والتي  العالقة،  ذات  لالأق�صام  واحللول  واملقرتحات  املعلومات  تو�صيل  و  االآليات  تنفيذ  2-متابعة 

حت�صني االأداء للو�صول لر�صى املر�صى،

3- متابعة تنفيذ التعليمات الواجب اإتباعها يف املرافق ال�صحية باملنطقة حلماية حقوق املر�صى وذويهم وو�صائل 

تعريف املر�صى بحقوقهم وواجباتهم. 

امل�صت�صفى  وال�صيا�صات واالإج��راءات املعمول بها يف  القوانني  ت�صاعد املر�صى يف فهم  تثقيفية  4- عمل برامج 

ال�صادرة من وزارة ال�صحة.

5- درا�صة وحتليل نتائج اال�صتطالعات الآراء املر�صى، ومتابعتها لتطوير العمل مبا يتنا�صب مع طموحات املر�صى 

ويحقق ر�صاهم.

6- التوا�صل مع روؤو�صاء االق�صام يف امل�صت�صفيات بغر�ص اي�صال �صوت املري�ص واحتياجاته وطلباته اإىل روؤو�صاء 

االق�صام والعمل معهم على تلبيتها.

   

	2-اإدارة حقوق املوظفني:

1430/4/3 ه� ومهمتها ا�صتالم �صكاوى    وقد مت ان�صاء هذه االدارة بالقرار الوزاري رق��م29/1/25827 يف 

موظفي الوزارة وتظلماتهم ومتابعتها والرد عليها وكذلك رعاية حقوقهم  املادية  واملعنوية، والغر�ص الرئي�صي 

منها هو رفع روح العاملني واإر�صاء مبداأ العدل وامل�صاواة بينهم يف احلقوق والواجبات، وقد مت التوجيه لكافة 

ال�صوؤون ال�صحية يف مناطق اململكة املختلفة باملبادرة يف تكوين هذه االدارة ومتابعة تكوين اق�صام  مديريات 

خا�صة بحقوق املوظفني يف امل�صت�صفيات التابعة لها.
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ثالثا: انشاء برامج جديدة في الوزارة 
 

1 -  برنامج ادارة االأ�ِشـّرة:

 التعريف بالربنامج:

من  رغبة  االأ�ِص�ّرة  ادارة  برنامج  با�صتحداث  ه�   1430/4/3 يف    29/1/25829 رقم  ال��وزاري  القرار  �صدر   

الوزارة يف و�صع االأنظمة واالآليات العلمية املنا�صبة الإدارة وت�صغيل االأ�ِص�ّرة باملرافق ال�صحية مبا ي�صاعد على 

اال�صتخدام االأمثل لها وامل�صاعدة يف توفري  االأ�ِص�ّرة التي ت�صاعد على ا�صتيعاب احلاالت اال�صعافية والتقليل من 

فرتات انتظارها باأق�صام الطوارئ وكذلك تقليل فرتات انتظار الدخول للحاالت الروتينية.

 

الهدف العام للربنامج:

التاأكد من اإدارة وت�صغيل االأ�صرة يف كافة امل�صت�صفيات التابعة لوزارة ال�صحة بكفاءة وفعالية مما يوؤدي خلف�ص 

التكلفة وتق�صري فرتة اال�صغال وتوفري االأ�صرة للمر�صى يف احلاالت الطارئة والعادية.

 

اآلية تنفيذ الربنامج:

1- ت�صكيل هيئة ا�صت�صارية للربنامج مب�صاركة االإدارات املعنية بالوزارة.

2- اإعداد الهيكلة االإدارية للربنامج على م�صتوى الوزارة واملناطق ال�صحية.

اخلا�صة  ال�صحية  واملوؤ�صرات  االأح�صاءات  جتميع  بغر�ص  اململكة  مناطق  ملعظم  ميدانية  بزيارات  القيام   -3

بو�صع االأ�صرة احلايل يف م�صت�صفات الوزارة.

4- اإعداد دليل اجراءات عمل الربنامج مع الو�صف الوظيفي واملهام.

5- عقد ور�ص عمل يف امل�صت�صفيات �صعة 100 �صرير فاأكرث بغر�ص تفعيل مفهوم جراحات اليوم الواحد باعتبارها 

اأحدى الركائز التي يرتكز عليها الربنامج والتي اثبتت اأنها تخف�ص التكلفة االقت�صادية بن�صبة مرتفعة جدا، 

اإىل جانب م�صاعدتها للم�صت�صفيات يف القيام بعدد اكرب من العلميات اجلراحية وتقدمي خدماتها ل�صريحة 

اكرب من املر�صى.

 6- ربط الكرتوين جلميع م�صت�صفيات اململكة �صعة 100 �صرير فاأكرث بوزارة ال�صحة للح�صول على املوؤ�صرات 

الرئي�صية لت�صغيل اال�ّصرة يف امل�صت�صفيات ب�صورة يومية.

	

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ

1�



االإجنازات التى حققها الربنامج منذ ان�شائه:

 - ارتفاع ن�صبة جراحات اليوم الواحد يف  م�صت�صفيات الوزارة امل�صاركة يف الربنامج من 8% اإىل %33. 

- مت اإجراء عدد )14128( عملية جراحية بجراحة اليوم الواحد خالل الثالث ال�صهور ال�صتة االأخرية، مل يق�ص 

فيها املري�ص �صوى �صاعات حمدودة بامل�صت�صفى يف حني كانت هذه العمليات تقت�صي وجود املري�ص ملدة ثالثة 

اأيام كمتو�صط ملدة االإقامة.

- اأي�صًا حت�صنت ن�صبة املر�صى ذوي االإقامة الطويلة )من جتاوزت اإقامتهم 30 يوما( يف معظم املناطق حيث 

رة يف معظم امل�صت�صفيات الكربى  كانت ترتاوح الن�صبة من 15-21% وانخف�صت اإىل اأقل من 10% من االأ�ِصّ

وت�صعى الوزارة للو�صول اإىل ن�صبة اقل من ذلك قريبا باذن اهلل.

املري�ص يف  انتظار  كبري يف فرتات  ال�صرير وحت�صن  دوران  ومعدل  االإ�صغال  ن�صب  ملمو�ص يف  وجود حت�صن   -

احلاالت الروتينية وانعدامها للحاالت احلرجة والطارئة.

رة خالل  - اختفاء ظاهرة عدم توفر �صرير للحاالت الطارئة واحلرجة. ومازالت الوزراة ب�صدد درا�صة االأ�ِصّ

ي�صمن  وب�صكل  املتوقعة  ال�صكانية  والزيادة  ال�صكان حاليًا  اأعداد  مع  يتنا�صب  القادمة مبا  �صنوات  اخلم�ص 

العدالة يف التوزيع بني املناطق املختلفة.

ر�صم بياين يو�صح انخفا�س اعداد املر�صى طويلي القامة املنومني يف م�صت�صفيات وزارة ال�صحة امل�صاركة يف الربنامج
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2-  برنامج الرعاية ال�شحية املنزلية:

التعريف بالربنامج

مت ان�صاء هذا الربنامج مبوجب القرار الوزاري رقم 29/1/25831 يف 1430/4/3 ه�، ومتثل الرعاية ال�صحية 

املنزلية جمموعة اخلدمات الطبية التي تقدم لفئات معينة من املر�صى يف اأماكن اقامتهم بني اأهليهم وذويهم 

وفق معايري واآلية حمددة بوا�صطة فريق طبي موؤهل لهذا الغر�ص.

اأهداف الربنامج:   

1- تقدمي رعاية طبية اآمنة للمر�صى املحتاجني لها وتعزيز �صعورهم باالأمان واالطمئنان يف حميط اأ�صرهم دون 

احلاجة للتواجد يف امل�صت�صفى مبا يكفل اإ�صتعادة عافيتهم ب�صكل اأف�صل وذلك من جميع النواحي )اجل�صمية، 

النف�صية، التاأهيلية، واالجتماعية(.

2- جتنب االإ�صابة بالعدوى التي قد حتدث اأثناء تواجدهم يف امل�صت�صفى لفرتات طويلة.

3- احلد من م�صقة زيارات اأقارب املر�صى اإىل امل�صت�صفى واالإقالل من تعر�ص الزوار وخا�صة  االأطفال للعدوى 

باجلراثيم املعدية.

4- االإقالل من مراجعة املر�صى للم�صت�صفيات واأق�صام الطوارئ للح�صول على خدمة طبية ميكن تنفيذها يف 

منزل املري�ص.

5- امل�صاهمة يف ن�صر الوعي ال�صحي للمري�ص واأ�صرته اأثناء تقدمي اخلدمة املنزلية. 

6- ت�صهيل ح�صول املحتاجني من املر�صى على اأجهزة اأو م�صتلزمات طبية بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة 

واملوؤ�ص�صات اخلريية. 

يف  كثريًا  ي�صاعد  مما  املزمنة،  االأمرا�ص  وذوي  امل�صنني  للمر�صى  امل�صت�صفى  دخول  تكرار  على  ال�صيطرة   -7

اال�صتخدام االمثل للموارد املالية للوزارة، وخدمة عدد اكرب من املر�صى املحتاجني فعليا لدخول امل�صت�صفى.
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الفئات امل�شتهدفة بالربنامج:

- املر�صى املحتاجني للرعاية التلطيفية )مر�صى االأمرا�ص املتقدمة(.

- مر�صى الرعاية التنف�صية  )الف�صل الرئوي والربو وتليف الرئة وا�صطرابات التنف�ص (.

- امل�صابون باالأمرا�ص املزمنة وم�صاعفاتها )اأمرا�ص قلب، �صكري، �صغط(.

- مر�صى اجلروح والتقرحات ال�صريرية.

- املر�صى الذين يعاجلون باأدوية تعطى عن طريق الوريد.

- املر�صى الذين يتلقون التغذية عن طريق اأنبوب املعدة.

- املر�صى الذين يحتاجون اإىل الق�صطرة البولية ب�صفة م�صتمرة )تثبيت، تنظيف، ا�صتبدال(.

- مر�صى اجللطات الدماغية واإ�صابات الراأ�ص واجلهاز الع�صبي احلركي.

 

اإجراءات تنفيذ الربنامج:

 بعد �صدور القرار با�صتحداث الربنامج يف �صهر ربيع الثاين 1430ه� كاأحد الربامج اجلديدة يف الوزارة، فقد 

مت بتوفيق اهلل تنفيذ الربنامج كالتايل:

 1- مت اإعداد هيكلة الربنامج ومهام واآليات العمل وفق االآليات املعمول بها يف الدول التي تطبق هذه الربامج 

ومبا يتوافق مع عادات وتقاليد املجتمع.

2- مت تعيني مدراء للربنامج يف جميع مناطق اململكة واختيار الفرق الطبية يف امل�صت�صفيات الرئي�صية يف املناطق 

كمرحلة اأوىل.

املدينة  املنزلية يف  ال�صحية  الرعاية  مركز  الطبية يف  للفرق  تدريبي  برنامج  تنفيذ  والبدء يف  اإع��داد  3- مت 

املنورة.

4- مت مراجعة واعتماد وطباعة النماذج الطبية امل�صتخدمة يف الربنامج كامللف املنزيل وغريه

5- بلغ العدد االإجمايل للمر�صى امل�صتفيدين منذ ا�صتحداث الربنامج يف �صهر ربيع االآخر 1430ه� وحتى نهاية 

�صهر حمرم 1431ه� حوايل 1600 مري�ص يف خمتلف مناطق اململكة.

 

اجنازات وزارة ال�صحة
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 �- برنامج املراجعة االكلينيكية:

 التعريف بالربنامج:

التطبيق  بداأ  ، وقد  1430/7/4 ه�  29/1/50228 يف  الوزاري رقم  القرار  ان�صاء هذا الربنامج مبوجب    مت 

الفعلي يف العامل ملفهوم املراجعة االكلينيكية يف بداية العام 1993م من خالل وزارة ال�صحة الربيطانية، ومنذ 

ذلك احلني امتد تطبيقه اإىل معظم م�صت�صفيات الدول املتقدمة، ويهدف الربنامج الذي مت ا�صتحداثه موؤخرًا 

يف الوزارة اإىل القيام بعمليات مراجعة م�صتمرة ودورية جلميع االجراءات املتبعة داخل امل�صت�صفيات واملتعلقة 

بالت�صخي�ص والعالج وا�صتخدام املوارد الب�صرية واملادية املتاحة وتاأثري ذلك كله  �صلبا او ايجابا على م�صتوى 

اقت�صت  كلما  ادخالها  الواجب  التغيريات  واقرتاح  ملراجعيها  ال�صحية  املن�صاأة  تقدمها  التي  الطبية  اخلدمة 

احلاجة اإىل ذلك.

 

اأهداف الربنامج:

 1- التاأكد من ان جميع املمار�صات الطبية التي تتم داخل من�صاآتنا ال�صحية تتم بالطريقة ال�صحيحة املتعارف 

عليها دوليا )قيا�ص الفاعلية والكفاءة للموؤ�ص�صة ال�صحية(. 

2- رفع كفاءة وجودة اخلدمة الطبية التي تقدمها املن�صاآت ال�صحية ملراجعيها من خالل اال�صتخدام االمثل 

ملواردها وتقليل الهدر.

3- تاأكيد املهنية واالن�صباط واملحا�صبية للموؤ�ص�صة ال�صحية. 

4- قيا�ص وتقييم ردود االأفعال جلمهور امل�صتفيدين. 

5- تقومي مدى كفاية الربامج وامل�صروعات املنفذة. 

الية تنفيذ الربنامج:

 تقوم عملية املراجعة والتدقيق االكلينيكي على مقارنة املمار�صات الطبية داخل كل م�صت�صفى مبا يقابلها من 

معايري قيا�صية مت اعدادها واعتمادها �صلفا، وقد مت حتى االن اجراء زيارات ميدانية لكثري من م�صت�صفيات 

اململكة ومت عمل التقييم الطبي مل�صتوى اخلدمات املقدمة فيها، ويهدف الربنامج على االمد البعيد اإىل و�صع 

نظام داخلي دائم ملراجعة وتقييم اأداء امل�صت�صفيات وقيا�ص مدى اإنتاجيتها.
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الوزارة  ديوان  داخل  االداء  لتحسين  شاملة  خطة  وضع  رابعًا: 
والمديريات والمرافق الصحية التابعة لها:

املحور االول: رفع م�شتوى االمكانيات وكفاءة الت�شغيل:

الربامج واخلطوات التي مت تنفيذها:

1-  برنامج ت�شغيل اال�شرة غري امل�شتخدمة وت�شغيل وحدات الغ�شيل الكلوي:

 متت مراجعة جميع اال�صرة  املقفلة والتي مل تكن ت�صتخدم لعدد من اال�صباب منها عدم توفر العدد الكايف 

من القوى العاملة واالجهزة الالزمة  �صواء يف اق�صام التنومي او يف وحدات الغ�صيل الكلوي والعمل على اعادة 

ت�صغيلها يف العديد من امل�صت�صفيات وبعدد اجمايل و�صل اإىل )388( �صريرًاً موزعة كالتايل: 

1-   ت�صغيل عدد )8( اأ�صرة عناية مركزة يف م�صت�صفى امللك عبد العزيز مبكة املكرمة.

2-   ت�صغيل عدد )10( اأ�صرة عناية مركزة - اطفال يف م�صت�صفى حراء العام مبكة املكرمة.

3-   ت�صغيل عدد ) 60( �صرير يف م�صت�صفى ابن �صينا بجدة.

4-   ت�صغيل عدد )24( �صرير عالج مركز يف جممع امللك �صعود بالريا�ص.

5-   ت�صغيل عدد )40( �صرير يف م�صت�صفى امللك في�صل بالعا�صمة املقد�صة.

6-   ت�صغيل عدد )8( اأ�صرة عناية مركزة يف م�صت�صفى امللك في�صل بالعا�صمة املقد�صة.

7-   ت�صغيل عدد)112( �صرير باطنة مبجمع امللك �صعود الطبي.

8-   ت�صغيل عدد )10 (اأ�صرة يف وحدة العمود الفقري مبجمع امللك �صعود الطبي.

9-   ت�صغيل عدد) 32 ( �صرير يف م�صت�صفى النقاهة بالريا�ص.

10- ت�صغيل عدد )27 ( �صرير عالج مركز لالأطفال يف م�صت�صفى اليمامة بالريا�ص.

11- ت�صغيل عدد )14( �صرير اإ�صعاف مب�صت�صفى االأمري �صلمان.

12- ت�صغيل عدد )10 ( اأ�صرة عالج مركز مب�صت�صفى االأمري �صلمان.

13- ت�صغيل عدد )18 (�صرير عالج مركز لالأطفال مب�صت�صفى االأمري �صلمان.

14- ت�صغيل عدد) 15( وحدة غ�صيل كلوي جديدة مب�صت�صفى االإميان بالريا�ص.

2- ان�شاء فريق عمل لدرا�شة االجراءات وال�شيا�شات االدارية واملالية بالوزارة بالتعاون مع جامعة 

امللك �شعود

االج��راءات  لدرا�صة  عمل  فريق  بتكوين  ال��وزارة  قامت  فقد  واملالية  االداري��ة  االج��راءات  ببطء  يتعلق  فيما   

وال�صيا�صات االدارية واملالية بالوزارة بالتعاون مع فريق من ا�صاتذة العلوم االدارية بجامعة امللك �صعود وتهدف 

هذه اخلطوه الهامة اإىل اجراء مراجعة معمقة لكافة �صيا�صات واجراءات العمل االداري داخل ديوان الوزارة 

وذلك بهدف حت�صينها وتطويرها متهيدا لو�صعها يف �صيغة تعامالت الكرتونية  �صريعة.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 
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�- ان�شاء فريق عمل مراجعة او�شاع القوى العاملة

وقد قام الفريق باجراء م�صح ميداين وا�صع الو�صاع القوى العاملة يف داخل ديوان الوزارة ومديريات ال�صوؤون 

ال�صحية يف املناطق وكذلك امل�صت�صفيات، وقد قام الفريق امل�صكل لهذا الغر�ص وعلى مدى ال�صهور ال�صتة املا�صية 

باجراء الكثري من الزيارات امليدانية وجمع البيانات واالح�صاءات املتعلقة باأعداد من�صوبي وزارة ال�صحة من 

فنيني واداريني يف كل مناطق اململكة وطريقة توزيعهم على املديريات وامل�صت�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية 

االولية والنظر يف التكد�ص احلا�صل للموظفني يف بع�ص االماكن ونق�صهم يف اماكن اخرى، وقد خل�ص الفريق 

الب�صرية ب�صكل اف�صل وبطريقة اكرث  الوزارة على �صوئها حاليا باعادة توزيع مواردها  نتائج هامة تقوم  اإىل 

فاعلية.

	4 -  دعم برامج التوظيف واالبتعاث:

الب�صرية املوؤهلة فان الوزارة تدرك ان هذه من التحديات التي تواجه كافة دول  فيما يتعلق بنق�ص العنا�صر 

العامل، املتقدمة منها والنامية على حد �صواء، ولذلك فان الوزارة اتخذت جمموعة من اخلطوات التي يوؤمل 

منها ان توؤدي اإىل حتقيق التوازن املطلوب يف جمال القوى الب�صرية املوؤهلة ومنها:

4-1 زيادة بند االبتعاث اخلارجي

 وخا�صة يف التخ�ص�صات الطبية النادرة مثل الرعاية املركزة وطب اال�صرة واملجتمع وطب القلب لل�صغار 

وكذلك يف تخ�ص�صات التمري�ص وال�صجالت الطبية وغريها.

4-2  الت�شريع باجراءات توظيف االطباء اال�شت�شاريني

 وب�صفة خا�صة يف التخ�ص�صات النادرة واملناطق البعيدة.

4-� البدء يف تفعيل برنامج الطبيب الزائر وبرنامج العقود املوؤقتة

وذلك لتمكني االطباء اال�صت�صاريني يف املدن الكبرية من ال�صفر ملعاينة املر�صى يف املناطق البعيدة ن�صبيا 

وبالتايل جتنيبهم م�صقة ال�صفر اإىل امل�صت�صفيات الكبرية يف املدن الرئي�صية.

�- ان�شاء غرفة طواريء بالوزارة تعمل على مدار ال�شاعة:

 والغر�ص من ان�صائها هو ت�صريع اجراءات احالة املر�صى من منطقة اإىل اخرى عند احلاجة اإىل ذلك و�صمان 

توفري ال�صرير الالزم، ويعمل فيها موظفون على مدار االربع والع�صرين �صاعة وذلك ال�صتقبال طلبات احالة 

املر�صى بني املناطق.

6-  برنامج حت�شني اداء غرف العمليات 

وذلك بالتعاون مع �صركة جرنال اليكرتيك،   وياأتي هذا الربنامج رغبة من الوزارة يف رفع م�صتوى االداء يف 

غرف العمليات وتعوي�ص  النق�ص احلا�صل �صواء يف فنيي العمليات او يف مدراء غرف العمليات املوؤهلني، وهو 

اربع م�صت�صفيات من م�صت�صفيات  العمليات يف  وت�صمن درا�صة و�صع غرف  ا�صهر  �صتة  برنامج قام على مدى 

وزارة ال�صحة و�صبل حت�صني االداء فيها ورفع معدالت ا�صتخدامها اإىل احلد االق�صى وتدريب من تتوفر فيه 

الكفاءة من من�صوبي الوزارة يف هذا ال�صدد، وقد كانت نتيجة هذا امل�صروع التطويري جيدة، حيث حت�صنت 

التو�صع يف  ال��وزارة  راأت  فقد  عليه  وبناء   ،%15 يزيد عن  امل�صاركة مبعدل  االربع  امل�صت�صفيات  االداء يف  ن�صب 

الربنامج لي�صمل اربع م�صت�صفيات اخرى ومن ثم يقوم من�صوبو الوزارة ممن مت تدريبهم �صابقا بعمل برامج 

التح�صني بدون احلاجة اإىل اال�صتعانة باأي خربات من خارج الوزارة.
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املحور الثاين: رفع م�شتوى املتابعة واملراجعة والعمل بالقوانني واآليات مراقبة االداء:

 

الربامج واخلطوات التي مت تنفيذها:

1-  تفعيل دور اجهزة الرقابة واملتابعة بديوان الوزارة

 حيث مت ربطها مبكتب معايل الوزير مبا�صرة وجرى تفعيلها ودعمها لتقوم باأداء مهامها من خالل برامج زيارات 

ادارة املتابعة والتي ت�صمل على �صبيل املثال ال احل�صر كتابة تقارير مف�صلة عن م�صتويات ال�صيانة والنظافة يف 

امل�صت�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية االولية وكذلك تقارير خا�صة بطرق ا�صتخدام عقود ال�صيانة والنظافة 

وتقارير اخرى عن التوزيع ا لفعلي للموظفني، اإىل اخر ذلك من مهام جرى تفعيل الكثري منها.

2-  جتديد اللوائح واالأنظمة للرخ�س الطبية والقطاع ال�شحي اخلا�س 

حيث مت ت�صهيلها بنظام تعامل الكرتوين  �صيمكن الوزارة من التعامل الكرتونيا مع طلبات القطاع اخلا�ص ويف 

نف�ص الوقت تي�صري االجراءات وجعلها �صهلة ووا�صحة للجميع.

�-  ار�شاء منهج العمل املوؤ�ش�شاتي يف الوزارة:

وذلك من خال:

�-1  ا�شتحداث جلان التعيني والرتقية يف برامج الت�شغيل الذاتي:

 �صواء داخل الوزارة او يف مديريات ال�صوؤون ال�صحية وذلك بهدف اعطاء العمل االداري ال�صحي �صبغته 

املوؤ�ص�صية والتقليل قدر االمكان من حتكم االهواء ال�صخ�صية يف جمال التعيني على وظيفة جديدة او ترقية 

املوظف اإىل درجة اعلى، وربط ذلك كله بتقييم حمايد تقوم به جلان خمت�صة.

�-2  ا�شتحداث جلان اختيار وتعيني مدراء امل�شت�شفيات:

املوؤ�ص�صاتي يف وزارة ال�صحة  العمل  ار�صاء  الذاتي هو  الت�صغيل  التعيني على برامج   والهدف كما يف جلان 

وار�صاء معيار الكفاءة كمعيار ا�صا�صي يف اختيار املر�صحني للمواقع القيادية.

�-�  ت�شكيل اللجان املتخ�ش�شة على م�شتوى الوزارة:

الوزارة كاًل فيما يخ�صه وذلك على  اللجان املتخ�ص�صة يف  بت�صكيل جمموعة من  الوزاري  القرار  �صدر 

التايل:  النحو 

3-3-1- جلنة التموين الطبي: 

واللوازم الطبية وتنظيم مراقبة  االأدوية  اآليات توفري  واإج��راءات  اللجنة مبتابعة �صيا�صات  تخت�ص هذه 

تخزينها و�صرفها ورفع م�صتوى االأداء يف هذا املجال، كما تقوم اللجنة باإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية 

التموين الطبي لكل منطقة وكذلك و�صع  بنود  للتموين الطبي واقرتاح احل�ص�ص الالزمة من  املقرتح 

املعايري التي ت�صمن تخفي�ص تكاليف وتقيل م�صتوى الهدر. 

3-3-2- جلنة امل�صاريع وال�صيانة بالوزارة: 

تخت�ص هذه اللجنة بدرا�صة امل�صاريع اجلديدة واأي تعديالت عليها ومراجعة التقارير الدورية عن تنفيذها 

ب��وزارة ال�صحة، واق��رتاح االإج��راءات واالآليات التي يتم من  واق��رتاح اخلطة العامة ال�صنوية للم�صاريع 

اجنازات وزارة ال�صحة
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الطبية  وال�صيانة  العامة  ال�صيانة  الأن�صطة  ال�صيا�صات  امل�صاريع، مراجعة  تنفيذ  على  االإ�صراف  خاللها 

وتقدمي املقرتحات لتطوير تلك ال�صيا�صات ومراجعة وتطوير موا�صفات عقود الت�صغيل وال�صيانة وعقود 

النظافة تخت�ص هذه اللجنة كذلك مبراجعة ودرا�صة اأ�صباب تاأخر وتعرث تنفيذ امل�صاريع املعتمدة واقرتاح 

احللول الالزمة بخ�صو�صها، وكذلك اقرتاح امليزانيات االإ�صافية للم�صاريع بعد درا�صة املربرات واملتغريات 

املوجبة كذلك. 

3-3-3  جلنة التجهيزات بوزارة ال�صحة: 

تخت�ص هذه اللجنة مبتابعة تنفيذ �صيا�صات واإجراءات واآليات توفري املعدات واالأجهزة الطبية وغري الطبية 

واالأثاث التي تزيد قيمتها عن خم�صني األف ريال واقرتاح اإجراءات االإحالل بوزارة ال�صحة واملديريات 

العامة لل�صئون ال�صحية يف املناطق، وتقوم هذه اللجنة على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:  

من  واملناطق  ال���وزارة  احتياجات  حتديد  خاللها  من  يتم  التي  واالآل��ي��ات  االإج����راءات  اق��رتاح   -

التجهيزات. 

- اإعداد م�صروع امليزانية ال�صنوية املقرتح لالإدارة العامة للتجهيزات. 

- اقرتاح احل�ص�ص املقرتحة لتوزيع التجهيزات على املناطق. 

- مراجعة معايري اجلودة املعتمدة لتاأمني املعدات واالأجهزة للوزارة ومرافقها. 

- اإقرار خطط ال�صيانة الوقائية لالأجهزة. 

- اقرتاح االأ�ص�ص واالإجراءات الفنية لل�صراء املبا�صر للتجهيزات عند احلاجة. 

- اقرتاح اإجراءات و�صيا�صات املخزون اال�صرتاتيجي للتجهيزات. 

- متابعة العمل باالإجراءات ال�صليمة للتخزين بامل�صتودعات.

3-3-4 جلنة امليزانية: 

تخت�ص هذه اللجنة بو�صع التقرير املايل ال�صنوي، واقرتاح م�صروع امليزانية ال�صنوية للوزارة  وتوزيع بنودها، 

ومتابعة �صرف البنود وفق االأهداف التي خ�ص�صت لها، وكذلك حتديد البنود ال�صنوية املخ�ص�صة للم�صاريع 

االإن�صائية والت�صغيلية طويلة االأمد ومراجعة االحتياجات املالية مليزانية الطوارئ على وجه اخل�صو�ص. 

3-3-5  جلنة اجلودة ال�صاملة بالوزارة: 

م�صتويات  وفق  تتم  بالوزارة  املختلفة  واالإدارات  بالربامج  االأن�صطة  اأن  من  بالتاأكد  اللجنة  تخت�ص هذه 

ومعايري اجلودة املعتمدة ولها على وجه اخل�صو�ص ما يلي:

- اقرتاح اخلطط االإ�صرتاتيجية لتح�صني االأداء واملعد من االإدارة العامة ل�صمان اجلودة. 

- متابعة التقيد ب�صيا�صات العمل واللوائح التنظيمية يف جميع االإدارات التابعة للوزارة. 

- متابعة العمل باملعايري القيا�صية التي حتكم نوعية اخلدمات واملتطلبات القيا�صية من القوى العاملة 

والتجهيزات. 

- مراجعة اال�صتخدام االأمثل للموارد يف خمتلف قطاعات الوزارة. 

- العمل على تهيئة وتعريف العاملني بربنامج اجلودة ال�صاملة. 

- التاأكد من وجود خطط ال�صالمة والطوارئ يف اجلهات املختلفة بالوزارة. 

�-4 - ت�شكيل اللجان املتخ�ش�شة على م�شتوى مديريات ال�شوؤون ال�شحية:

اجلودة  وجلنة  امليزانية  وجلنة  التجهيزات  وجلنة  وال�صيانة  امل�صاريع  وجلنة  الطبي  التموين  جلنة  وهي 
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ال�صاملة. وتقوم هذه اللجان بنف�ص املهام التي تقوم بها اللجان االأم املوجودة يف ديوان الوزارة وهي بذلك 

متثل الن�صخة املرادفة لها ولكن على م�صتوى املناطق.

:)Departmental Review( 4 - برنامج مراجعة عمل االق�شام

والهدف من هذا الربنامج هو تكوين فرق عمل من داخل وخارج امل�صت�صفيات ت�صم خرباء ومتخ�ص�صني معروفني 

يف كافة التخ�ص�صات واملجاالت الطبية على اختالفها بغر�ص القيام بتقييم لعمل االق�صام الطبية واالدارية يف 

العمل فيها وكونها متما�صية مع  والتاأكد من كفائتها وح�صن �صري اجراءات  للوزارة  التابعة  ال�صحية  املن�صاآت 

اال�صاليب ال�صحيحة لعمل االق�صام ال�صريرية او االدارية املماثلة يف امل�صت�صفيات املعتمدة من جميع النواحي 

بغية  تباعا  تطبيقها  يتم  تو�صيات  مبجموعة  ذلك  كل  من  واخلروج  والب�صرية  منها  املادية  والعملية  النظرية 

الو�صول اإىل النتيجة املرجوة وهي �صمان �صري العمل يف االق�صام واالدارات املختلفة وفق ا�صاليب معينة متفق 

عليها يف الو�صط الطبي عامة. هذا ويركز الربنامج على مراجعة عمل االق�صام التالية على وجه اخل�صو�ص: 

الطواريء واال�صعاف، غرف العمليات، غرف الوالدة، العناية املركزة للكبار، العناية املركزة لالطفال والر�صع، 

اق�صام التخدير.

:)Adverse Events Reporting Program( برنامج ر�شد االأخطاء الطبية وحتليلها -�

يهدف هذا الربنامج الذي يجري العمل على ا�صتحداثه اإىل و�صع منهجية وا�صحة للتعامل مع االخطاء التي 

ينتج عنها اال�صرار باملري�ص ب�صبب ممار�صة طبية غري �صحيحة. ويت�صمن هذا الربنامج ر�صد ودرا�صة جميع 

االخطاء الطبية من حيث مدى انت�صارها واجراء االح�صاءات املتعلقة بها من حيث العدد والنوع والتوزيع على 

ا�صباب حدوثها وطرق تالفيها وكيفية االعالن عنها  وا�صتقراء  ال�صحيني  واملمار�صيني  واملناطق  امل�صت�صفيات 

�صواء للجهات امل�صوؤولة او للراأي العام ومدى تاأثري ذلك �صلبا او ا يجابا على املر�صى وعلى االطباء، ومما ال 

�صك فيه فان هذا الربنامج  �صي�صاهم يف التقليل اإىل حد كبري من حدوث االأخطاء الطبية باأنواعها ودرجاتها 

لوزارة  منها  التابعة  وتلك  عامة  اململكة  يف  ال�صحية  للمرافق  العامة  ال�صورة  حت�صني  يف  و�صي�صاعد  املختلفة 

ال�صحة ب�صكل خا�ص.

:)APPs ( 6-  لوائح ال�شيا�شات واالجراءات االدارية

 تهدف هذه اخلطوة اإىل و�صع اطار قانوين وا�صح جلميع ال�صيا�صات واالجراءات االدارية يف املرافق ال�صحية 

التابعة للوزارة وتدوينها يف ادلة عمل �صهلة القراءة واملمار�صة والتطبيق وهو ما �صيعزز كذلك العمل املوؤ�ص�صاتي  

يف م�صت�صفيات الوزارة والبعد عن االجتهادات الفردية التي قد ال ت�صب دائما يف االجتاه ال�صحيح.

�-  برنامج مراقبة توقف اخلدمة او تعطل االجهزة:

يهدف هذا الربنامج اإىل مراقبة اأي توقف طاريء للخدمة الطبية املقدمة يف اأي م�صت�صفى من امل�صت�صفيات 

الطبية  تقدمي اخلدمة  ال�صرورية ال�صتمرار  الطبية  واملعدات  االجهزة  اأي جهاز من  تعطل  او  للوزارة  التابعة 

للمر�صى واملراجعني، بحيث تظهر كل البيانات املتعلقة بانقطاع اخلدمة امام ادارة امل�صت�صفى ويف نف�ص الوقت 

لدى االدارة املعنية يف الوزارة مما ي�صاعد يف �صرعة اال�صتجابة ال�صالح اخللل وكذلك منع التهاون الذي قد 

يبدر من ادارات امل�صت�صفيات ازاء اعادة اخلدمة اإىل املراجعني يف ا�صرع وقت ممكن.

اجنازات وزارة ال�صحة
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املحور الثالث: دعم تطبيق معايري اجلودة يف الرعاية ال�شحية:

الربامج التي مت تنفيذها:

1-  برنامج توثيق ال�شهادات ومنح ال�شالحيات ال�شريرية:

يهدف هذا الربنامج اإىل التاأكد من م�صدر ال�صهادات الطبية املمنوحة لالطباء واملمر�صات والفنيني ال�صحيني 

ال�صعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  للعمل  املختلفة  العامل  دول  من  القادمني 

للتخ�ص�صات الطبية، والغر�ص من ذلك هو احلد من ت�صرب ال�صهادات املزورة اإىل �صوق العمل ال�صعودي يف 

جمال الرعاية ال�صحية وكذلك التاأكد من كون اجلامعة املانحة لل�صهادة من اجلامعات املعرتف  بها من حيث 

امل�صتوى العلمي وحمتوى املناهج. اما منح ال�صالحيات ال�صريرية فيتم عن طريق مراجعة اخلربات املرتاكمة 

لدى الطبيب ومراجعة �صهاداته العلمية والتو�صيات املمنوحة له والعمليات اجلراحية التي يقوم بتدوين قدرته 

على اجرائها، وبذلك فان الوزارة ت�صمن من خالل هذا الربنامج عدم قيام اأي من من�صوبيها باأي اجراء طبي 

او جراحي قبل ان تكون له او لها القدرة واملعرفة واخلربة الالزمة لذلك، مما يحفظ حياة املري�ص و�صالمته 

ومينع تعر�صه الأي اذى او خطاأ ناجت عن م�صببات ميكن تفاديها ومنع حدوثها يف املقام االول.

2- برنامج تدريب العاملني على معايري اجلودة:

قام هذا الربنامج منذ ا�صتحداثه يف ال�صهور ال�صتة املا�صية بعمل الدورات التدريبية اخلا�صة بتطبيق معايري 

اجلودة ومبعدل دورتني تدريبيتني لكل من:

- الطاقم التمري�صي.

- العاملني يف ال�صيدلية.

- العاملني يف اق�صام مكافحة العدوى.

- العاملني يف املختربات الطبية.

- املدراء الطبيني للم�صت�صفيات.

- مدراء اجلودة يف امل�صت�صفيات.

- املخت�صني يف جمال �صالمة املر�صى.

�- برنامج توحيد النماذج الطبية:

 يهدف هذا الربنامج اإىل ان ت�صبح النماذج  الطبية امل�صتخدمة يف ملف املري�ص مناذج موحدة من حيث ال�صكل 

وامل�صمون وذلك يف جميع م�صت�صفيات اململكة ا�صتعدادا للدخول يف ع�صر النظام االلكرتوين م�صتقبال.

4- برنامج ا�شالح اق�شام امللفات وال�شجالت الطبية:

بحالة جيدة  لكل مري�ص  العاجل وذلك الن وجود ملف طبي  القريب  �صتنفذ يف  التي  الربامج  اهم  وهو من   

وحمتويا على كل املعلومات املطلوبه عنه هو حجر الزاوية يف ار�صاء مفهوم اجلودة يف الرعاية ال�صحية عموما 

وبدونه  ي�صتحيل تطبيق معايري اجلودة تطبيقا عمليا كون امللف الطبي للمري�ص هو املرجع النهائي للح�صول 

على التاريخ املر�صي له بالتف�صيل.
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�- برنامج حت�شني ا�شاليب التوا�شل والتخاطب بني املوظف واملراجع: 

ويهدف هذا الربنامج اإىل عقد دورات تدريبية لتثقيف املوظفني يف املرافق ال�صحية من فنيني واداريني على 

حد �صواء باأ�صاليب التعامل ال�صحيحة مع املر�صى واملراجعني بطريقة مهنية احرتافية تخدم حقوق املري�ص 

وطلباته.

6- برنامج �شالمة املري�س: 

 وتندرج حتت هذا الربنامج العديد من الربامج واملبادرات وذلك على النحو التايل:

6-1- برنامج مراجعة وحدات التعقيم املركزي يف امل�شت�شفيات 

وذلك لتدريب العاملني يف هذه الوحدات ومراجعة خطوات واجراءات التعقيم والتاأكد من فاعلية االجهزة 

والكوا�صف وغريها.

	Blood Bank Review &( االعتماد    �شهادات  ومنحها  الــدم  بنوك  مراجعة  برنامج   -2-6

 )Accreditation Program
وذلك للتاأكد من اتباعها للقوانني املعمول بها عامليا يف جمال �صحب الدم والتربع به وفح�صه �صد االمرا�ص 

املعدية وكذلك اعطاء البنوك �صهادات االعتماد التي يجب احل�صول عليها للرتخي�ص لها بالعمل، اإىل اخر 

ما يتطلبه العمل يف بنوك الدم من معايري وموا�صفات متفق عليها.

 )Dental Practice Review Program( 6-�- برنامج مراجعة عيادات امرا�س اال�شنان

للتاأكد من م�صتويات التعقيم والنظافة فيها وذلك منعا النتقال العدوى بني املر�صى املراجعني لهذا النوع من 

العيادات يف م�صت�صفيات الوزارة ومراكز الرعاية ال�صحية االولية التابعة لها.

 )Risk Management Program (6-4- برنامج ادارة  املخاطر

ويهدف هذا الربنامج اإىل تقييم بيئة العمل داخل املرافق ال�صحية التابعة للوزارة من ناحية مدى خلوها 

من املخاطر املحتملة والتي قد توؤثر على حياة و�صالمة املر�صى واملراجعني واملوظفني على حد �صواء، واتخاذ 

التدابري الالزمة ملنع وقوعها.

 )Medication Management Program (6-�- برنامج ادارة االدوية والعقاقري

ويهدف هذا الربنامج اإىل ار�صاء الطرق ال�صحيحة واالآمنة ال�صتخدام الدواء داخل امل�صت�صفيات واملراكز 

ال�صحية، وذلك بتوعية االطباء واملمر�صات بكيفية حدوث اخلطاأ يف اعطاء الدواء والطريقة املثلى العطاء 

الوقت  املري�ص يف  على  ال��دواء  توزيع  تكفل  التي  االج��راءات  و�صع  ثم  واملنومة وغريها،  االدوي��ة اخلطرة 

املنا�صب وباجلرعة املنا�صبة دون خطاأ او ن�صيان.

)Resuscitation Improvement Program(6-6- برنامج حت�شني االنعا�س القلبي الرئوي

 ويهدف هذا الربنامج اإىل درا�صة االجراءات املتبعة يف كل امل�صت�صفيات التابعة للوزارة واملتعلقة باالنعا�ص 

القلبي الرئوي واعادة حتديثها والتاأكد من مطابقتها للمعايري املو�صوعة من قبل رابطة القلب ال�صعودية 
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ورابطة القلب االمريكية والتاأكد من وجود الفرق املخت�صة باالنعا�ص وجاهزية افرادها من حيث التدريب 

واال�صتجابة ال�صريعة للنداء يف حاالت توقف القلب والتنف�ص لدى املر�صى املنومني يف امل�صت�صفيات.

  )Conscious Sedation Program( 6-�- برنامج التخدير املتو�شط

ويتعلق هذا الربنامج بتخدير املر�صى  املحتاجني لبع�ص العمليات واالجراءات اجلراحية التي ال ت�صتدعي 

فقدانه للوعي متاما بقدر ما حتتاج اإىل فقدانه لالح�صا�ص باالأمل، ويتم ت�صجيل اكرث من 1700 حادثة متعلقة 

بالتخدير املتو�صط يف الواليات املتحدة االمريكية �صنويًا، �صواء منها ما يتعلق باعطاء جرعة خمدرة تفوق 

امل�صتوى املطلوب او اقل من امل�صتوى املطلوب مما يوؤدي اإىل بدء العملية اجلراحية واملري�ص ال يزال حتت 

امل�صتوى املفرت�ص للتخدير، ولدينا هنا يف اململكة كما هو احلال يف بلدان اخرى كثرية حاالت متعددة ي�صاء 

�صي�صع  الذي  الربنامج  فكرة هذا  ومن هنا جاءت  باملري�ص  ي�صر  املتو�صط مبا  التخدير  مع  التعامل  فيها 

املعايري والقواعد املعمول بها عامليا واملعتمدة من قبل هيئة االعتماد االمريكية والرابطة االمريكية للتخدير 

وفنيني  وممر�صات  اطباء  من  فيه  العاملني  وتدريب  املتو�صط  للتخدير  ال�صحيحة  اجلرعات  يخ�ص  فيما 

واحلاالت التي ت�صتدعي ا�صتخدامه فيها اإىل غري ذلك من تفا�صيل.

)Sentinel Events Program( 6-�-  برنامج مكافحة االأخطاء الطبية اجل�شيمة

الطبية  االخطاء  مباهية  ال�صحية  املرافق  كافة  يف  ال�صحيني  املمار�صني  توعية  على  يقوم  برنامج  وهو   

اجل�صيمة التي ا�صبحت وفق املعايرياحلديثة للجودة احداثا ال ميكن ال�صماح بوقوعها حتت اأي ظرف من 

الظروف، كاأن يقوم الطبيب اجلراح باجراء عملية جراحية يف املكان اخلطاأ او على املري�ص اخلطاأ وغري 

ذلك من احداث ج�صام اتفق املجتمع الطبي العاملي على حتديدها بدقة واتخاذ اخلطوات االحرتازية التي 

تكفل عدم وقوعها مطلقا.

 )Pain Management Program( 6-�- برنامج عالج االمل

الناجتة  املزمن،   او  االمل احلاد  يعانون من  حاالت  الذين  املر�صى  فئات  بتقييم  الربنامج  ويخت�ص هذا 

عن بع�ص االأمرا�ص الع�صبية او التهابات الع�صالت والعظام واأربطة املفا�صل او تلك الناجتة عن ال�صداع 

الربنامج  يخت�ص هذا  الذين  املر�صى  فئات  لل�صرطان وغري ذلك من  امل�صاحبة  املزمنة  االآالم  او  املتكرر 

امل�صتحدث بعالجها وتقييمها وحتديد اف�صل االأدوية واالجراءات التي ميكن عملها لتخفيف االمل او الق�صاء 

عليه كلما امكن، مع ايجاد نظام للتحكم يف طريقة �صرف االدوية املخففة لالمل والتي يدخل يف تركيبها 

الكيميائي بع�ص املواد املخدرة لئال ي�صاء ا�صتخدامها من قبل املري�ص او من قبل املمار�صني ال�صحيني.

 )Clinical Practice Guidelines( برنامج املعايري االر�شادية للممار�شات الطبية -�

وهو برنامج يتم االعداد له بالتعاون مع برنامج الطب املبني على الرباهني وذلك بغر�ص حتديد وتقييم وت�صجيع 

العمل باملمار�صات الطبية القائمة على اخر ما تو�صل اليه العلم من براهني وادلة متعلقة بالت�صخي�ص والعالج 

والوقاية من االمرا�ص املختلفة وذلك بطريقة عملية  مب�صطة ومبا�صرة تهدف اإىل توحيد ا�صاليب الت�صخي�ص 

والعالج ورفع م�صتوى اجلودة املقدمة للمري�ص باال�صافة اإىل التقليل من االجتهادات ال�صخ�صية التي ال تقوم 

على دليل علمي وا�صح بغية املحافظة على �صالمة املر�صى و�صالمة املمار�ص ال�صحي يف ان واحد.
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 )Evidence Based Medicine Program( برنامج الطب املبني على الرباهني -�

يرجع تاريخ هذا الفرع من العلوم اإىل اواخر عام 1992 للميالد، ويقوم على ا�صا�ص انه من ال�صروري ان تعتمد 

القرارات التي يتخذها االطباء يف ت�صخي�ص االمرا�ص ومعاجلتها على نتائج اأف�صل االأدلة والرباهني امل�صتقاة 

من التحليل العلمي ال�صامل  للدرا�صات والبحوث العلمية جيدة الت�صميم وموثوقة امل�صدر.

والهدف من ذلك هو ان ي�صبح لدينا يف النهاية قواعد واأدلة علمية موحدة ومكتوبة حتدد بدقة املمار�صات 

الطبية  املنا�صبة لكل حالة مر�صية، مبا يف ذلك التعليمات التي حتدد ما هي الفحو�صات املخربية واال�صعاعية 

املطلوبة لكل حالة، او االختيار بني بني تقدمي العالج باالأدوية او بالتدخل اجلراحي ، او الفرتة الزمنية القامة 

املري�ص يف امل�صت�صفى، وغري ذلك من االمور.

وبناء على ذلك فقد قررت وزارة ال�صحة يف اململكة - اأ�صوة بغريها من املنظمات والهيئات الدولية املعتربة 

- امل�صي قدما يف تطبيق هذا املنهج والعمل به نظرا للفوائد الكبرية التي �صتتحقق من ورائه، باعتبار ان منهج 

للتحكم  ومدونة  ثابتة  ا�صاليب  لو�صع  الوزارة  تنتهجها  �صاملة  الرباهني هو جزء من حركة  املبني على  الطب 

االحتفاظ  امل�صت�صفيات  جميع  على  لزاما  و�صيكون   ، الطبي  للعمل  موحدة  معايري  واق��رار  والنوعية  باجلودة 

ب�صجالت طبية موحدة لكل مري�ص يحتاج اإىل العالج، و�صرورة اأن حتتوي هذه ال�صجالت الطبية املوحدة على 

للم�صطلحات، معايري  العامل، متثلت يف معايري موحدة  اأ�صبحت معروفة على م�صتوى  اأ�صا�صية  اأربعة معايري 

موحدة لالإجراءات، معايري موحدة يف الت�صاميم، ومعايري موحدة يف االأداء.

 

 )Trauma Management Program( برنامج ادارة احلوادث واال�شابات -�

 وهو برنامج يهدف اإىل تن�صيق اجلهود املبذولة من كل اجلهات ذات العالقة بحوادث ال�صري وحوادث ال�صيارات 

واال�صابات عموما مبا فيها الدور املنوط مب�صت�صفيات وزارة ال�صحة، وي�صتمل هذا الربنامج على توفري القوى 

الب�صرية املوؤهلة للتعامل مع �صحايا ا�صابات احلوادث ل�صمان تلقي العالج يف امل�صت�صفيات على ايدي اطباء 

وجراحني مدربني على التعامل مع هذه الفئة من املر�صى اإىل اخر ما ي�صتلزمه عالج امل�صاب يف اق�صام العناية 

املركزة وغري ذلك. كما يهدف هذا الربنامج اإىل التاأكد من تطبيق اال�صلوب العلمي ال�صحيح يف التعامل مع 

حاالت احلوادث والتاأكد كذلك من ال�صرعة املطلوبة لتقدمي اخلدمة، مع تطبيق املعايري العاملية املتعارف عليها 

يف مثل هذه احلاالت.

املحور الرابع: رفع م�شتوى القوى العاملة 

الربامج التي مت تنفيذها:

1- برنامج اعداد القادة:

 وهو برنامج طموح ت�صعى الوزارة من خالله اإىل رفع م�صتوى املهارات االدارية والقيادية للمدراء واالداريني 

من خالل برامج تدريبية تتنا�صب مع امل�صتويات املختلفة للمتدربني، وتغطي اإىل جانب من�صوبي ديوان الوزارة  

ال�صوؤون ال�صحية وامل�صت�صفيات، ويت�صمن الربنامج اجراء دورات تدريبية يف  الواعدة يف مديريات  القيادات 

جماالت مثل االدارة ال�صحية وا�صاليب القيادة ومهارات التوا�صل والتفكري اال�صرتاتيجي والتخطيط ال�صحي 

بعقد عدد من  الوزارة حتى االن  ال�صحية وغريها. وقد قامت  الب�صرية وو�صع اال�صرتاتيجيات  املوارد  وادارة 

التدريبية  الدورات  قريبا يف عقد مزيد من  تتو�صع  و�صوف  واخرى خارجها  اململكة  داخل  التدريبية  الدورات 

املتخ�ص�صة، ومن امثلة ما قامت به الوزارة من دورات تدريبية داخل اململكة:
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- الدورة املكثفة لتدريب مدراء امل�صت�صفيات.

- الدورة املكثفة لتدريب املدراء الطبيني .

- الدورة املكثفة لتدريب مدراء اجلودة . 

- دورة التميز يف القيادة ال�صحية.

هذا بال�صافة اإىل  الدورات التدريبية التي متت خارج اململكة ومن امثلتها:

- الدورة املتقدمة للقيادة واالبداع يف نيويورك بالواليات املتحدة االمريكية-معهد جرنال اليكرتيك. 

- الدورة املتقدمة للقادة ال�صحيني يف ابوظبي باالمارات العربية املتحدة-معهد ان�صياد.

وهناك دورات تدريبية وزيارات ا�صتطاعية تقوم الوزارة بالعداد لها يف غ�صون ال�صهور القليلة القادمة 

ومن امثلتها:

دورة تدريبية مكثفة يف القيادة ال�صحية يف معهد كليفالند للقيادة التابع ملجموعة كليفالند الطبية يف   -

الواليات املتحدة االمريكية. 

زيارة اطالعية ملركز ديرتويت الطبي يف ديرتويت بالواليات املتحدة االمريكية.  -

2- برنامج الدورات املكثفة يف ا�شاليب اجلودة 

وت�صتمل على دورات مكثفة يف املجاالت املختلفة للجودة مثل :

- مباديء اجلودة يف الرعاية ال�صحية 

- مباديء �صالمة املر�صى وتقييم املخاطر

- مباديء مكافحة العدوى داخل امل�صت�صفيات

�-برنامج الدرا�شات العليا يف علوم اجلودة ال�شحية ) الدبلوم واملاج�شتري( 

وتهدف الوزارة من خالل هذا الربنامج اإىل اعداد الكوادر املوؤهلة يف تخ�ص�ص اجلودة ال�صحية وذلك الر�صاء 

تطبيق معايري اجلودة يف كل جماالت العمل الطبي يف امل�صت�صفيات واملراكز.

4- برنامج الدورات ال�شريرية اال�شا�شية لالطباء 

واال�صابات،   احل��وادث  مع  التعامل  واأ�صا�صيات  واملتقدم،  الب�صيط  الرئوي  القلبي  االنعا�ص  ا�صا�صيات  وت�صمل 

اأ�صا�صيات ادارة الكوارث.

�- برنامج رفع املهارات االكلينيكية لطواقم التمري�س

ويت�صمن هذا الربنامج التعاقد مع ممر�صات ذوات خربة طويلة يف جمال تعليم املهارات االكلينيكية لطواقم 

التمري�ص، من دول ذات باع طويل يف هذا املجال مثل كندا والواليات املتحدة االمريكية واوروبا.

يقوم الربنامج على اجراء عدد من الدورات التدريبية املنف�صلة ا�صافة اإىل التدريب على راأ�ص العمل لطواقم 

التمري�ص الوطنية او املتعاقدة والتي حتتاج اإىل مزيد من �صقل اخلربة واملهارات التي يفرت�ص ان تتمتع بها 

املمر�صة القانونية عند ممار�صتها مهنة التمري�ص.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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6- برنامج رفع املهارات االدارية ملديرات التمري�س

يقوم هذا الربنامج على التعاقد مع مديرات متري�ص من عدد من الدول الغربية بغية العمل يف امل�صت�صفيات 

التابعة للوزارة ملدة زمنية يتم االتفاق عليها وبغر�ص رفع م�صتوى ادارات التمري�ص يف كل م�صت�صفى، وذلك 

العمل  واج��راءات  �صيا�صات  وو�صع  التمري�ص  ادارة  يف  املتمر�صة  االجنبية  باخلربات  االحتكاك  خالل  من 

اخلا�صة به.

�- برنامج تكرمي املبدعني

�صواء منها  العالقة،  املجاالت ذات  املبدعني يف كافة  الدوري ملجموعة من  الربنامج على االختيار  يقوم هذا 

الطبي او االداري وذلك بغر�ص التكرمي ولفت االنتباه اإىل جمهودات املبدع يف كل اال�صعدة وحتفيزه على العطاء 

وحث بقية املوظفني على االقتداء به.

�- برنامج قيا�س ر�شا املوظف 

يقوم هذا الربنامج على اعداد ا�صتبيانات خا�صة يتم توزيعها على من�صوبي الوزارة وكذلك من�صوبي مديريات 

ال�صوؤون ال�صحية ومن�صوبي امل�صت�صفيات من اداريني وفنيني بغية التعرف على انطباعاتهم واآرائهم يف كل ما 

يتعلق ببيئة العمل التي يعملون بها وامل�صاكل التي يواجهونها ومقرتحاتهم حللها.

�- برنامج حتفيز العاملني

مزيد  على  وحتفيزهم  ال�صحي  القطاع  يف  للعاملني  املعنوية  الروح  رفع  بغية  الربنامج  هذا  ا�صتحداث  مت 

من العطاء وذلك بايجاد حزمة من احلوافز للكوادر اجليدة، مثل جائزة الطبيب املثايل وجائزة املمر�ص 

املثايل وجائزة الفني املثايل وجائزة االداري املثايل، ا�صافة اإىل العديد من احلوافز واملكافاأت االخرى التي 

مت دعمها وتفعيلها.
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: افتتاح مستشفيات جديدة خامسًاً

1-  افتتاح مدينة امللك عبد اهلل الطبية مبكة املكرمة 

مت افتت���اح ه���ذا ال�صرح الطبي على يد خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود حفظه 

اهلل ي���وم ال�صب���ت املوافق احلادي ع�صر من �صهر ذي احلجة 1430ه����، لتكون بذلك اأول مدينة طبية تتبع لوزارة 

ال�صح���ة وحتم���ل ا�صم خادم احلرم���ني ال�صريفني امللك عب���د اهلل بن عبد العزي���ز، وقد �صدر الق���رار ال�صامي 

باإن�صائه���ا يف ربيع االأول من عام 1428ه�، 

وتع���د ه���ذه املدين���ة الطبية ثالث���ة املدن 

الطبي���ة املرجعية يف اململك���ة بعد مدينة 

امللك فهد الطبي���ة بالريا�ص وم�صت�صفى 

املل���ك فه���د التخ�ص�صي بالدم���ام، وقد 

�صي���دت عل���ى م�صاحة تقدر ب���� 800 األف 

مرت مربع وب�صعة األف وخم�صمائة �صرير، 

للم�صت�صف���ى  �صري���ر  خم�صمائ���ة  منه���ا 

وخم�صمائ���ة  املرجع���ي،  التخ�ص�ص���ي 

�صرير اأخرى مل�صت�صف���ى الن�صاء والوالدة 

واالأطف���ال، والباق���ي خ�ص�ص���ت ملراكز 

تخ�ص�صية �صيتم اإ�صافتها الحقًا. 

ويتك���ون مبن���ى امل�صت�صف���ى التخ�ص�صي 

املرجعي من خم�صة طوابق وي�صمل جميع 

التخ�ص�ص���ات الطبية العام���ة والنادرة، 

اإ�صافة على ع�صر غ���رف عمليات رقمية 

واأق�ص���ام لالأِ�صع���ة الرقمي���ة والت�صوي���ر 

 OR1 الطبق���ي ذات املوا�صفات التقنية

احلديثة واملعتمدة  على امليكنة يف تقدمي 

خدماتها العالجية والوقائية. 

وتق���وم مدين���ة املل���ك عب���د اهلل الطبية 

االأوىل  اأ�صا�صي���ة  ركائ���ز  ث���الث  عل���ى 

ه���ي تخ�ص����ص االأورام ال���ذي و�صع���ت له 

ا�صرتاتيجي���ة طويل���ة االمد، بناء عل���ى درا�صة اإح�صائي���ة للم�صابني باالأورام على م�صت���وى اململكة عموما ويف 

العا�صم���ة املقد�صة ب�صفة خا�ص���ة، والن�صبة املئوية املتوقعة لزيادة اأعداد امل�صاب���ني �صنويًا. والركيزة الثانية 

ه���ي تخ�ص����ص اأمرا�ص وجراحة القل���ب، وهو تخ�ص�ص موج���ود يف م�صت�صفى النور ويتم العم���ل على تطويره 

به���دف ان يك���ون هناك مركز قل���ب متخ�ص�ص. اأما الركي���زة الثالثة فهو تخ�ص�ص اأمرا����ص املخ واالأع�صاب 

والعظ���ام واالأمرا�ص الن���ادرة. و�صتنطلق املدينة الطبية بهذه الركائ���ز االأ�صا�صية اإ�صافة اإىل زراعة االع�صاء 

مثل برنامج زراعة الكبد وبرنامج زراعة الكلى.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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 )�00( بالدمام  واالأطــفــال  الــوالدة  م�شت�شفى   -2

�شرير 

القدمي  واالأطفال  ال��والدة  مل�صت�صفى  كبديل  امل�صت�صفى  هذا  جاء 

اإىل خم�صمائة �صرير  التي ت�صل  ال�صريرية  بال�صعة  يفوقه  ولكنه 

هذا  و�صيقدم  ال�صابق  امل�صت�صفى  ع��ن  �صرير  مائتي  ب��زي��ادة 

امل�صت�صفى جميع اخلدمات الطبية واجلراحية املتعلقة باأمرا�ص 

ل�صل�صلة  مهمة  اإ�صافة  ويعد  االأطفال،  واأمرا�ص  والوالدة  الن�صاء 

املرافق ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة يف املنطقة ال�صرقية. 

�- م�شت�شفى طربجل العام باجلوف ) 200 ( �شرير

مدينة  �صكان  حلاجة   تلبية  موؤخرًا  امل�صت�صفى  هذا  افتتاح  جاء 

تعترب  والتي  ن�صمة  األف  اأربعون  حوايل  تعدادها  البالغ  طربجل 

اإحدى املدن الرئي�صية يف منطقة اجلوف ويتكون مبنى امل�صت�صفى 

 16 على  منها  االأر�صي  الطابق  يحتوي  اأدوار  ثالثة  من  اجلديد 

ق�صمًا رئي�صيًا ت�صمل ق�صم العيادات اخلارجية التي ت�صم 19 غرفة 

يتكون  ال��ذي  وال��ط��وارئ  االإ�صعاف  وق�صم  التخ�ص�صات  جلميع 

اإ�صابات  ال�صتقبال  تخ�صي�صها  مت  غرفتان  منها  غرفة   12 من 

ال�صريع،  ال���دويل   الطريق  على  تكرث  التي  ال�صيارات  ح��وادث 

الطبيعي  العالج  وق�صم  الكلى  غ�صيل  ق�صم  اإىل  باالإ�صافة  هذا 

وال�صيدلية  التعقيم  وق�صم  االأ�صعة  وق�صم  الرئي�صي  واملخترب 

فت�صم  العلوية  الطوابق  اأما  الطبية.  االإدارة  ومكاتب  الرئي�صية 

غرفة العمليات اجلراحية وجناح االأطفال حديثي الوالدة وجناح 

الوالدة وق�صم العالج باملناظري وكذلك اأجنحة الرعاية املركزة 

والن�صاء والباطنة واجلراحة.

4 -  م�شت�شفى الدوادمي )200( �شرير

مت افتتاح م�صت�صفى الدوادمي اجلديد كبديل ليحل حمل امل�صت�صفى 

ال�صعة  القدمي والذي كان ب�صعة مائة �صرير وقد متت م�صاعفة 

البالغ  الدوادمي  حمافظة  �صكان  خلدمة  للم�صت�صفى  ال�صريرية 

القرى  اإىل  اإ�صافة  ن�صمة  األ��ف  وت�صعون  مائة  ح��وايل  تعدادهم 

ا�صتقبال مراجعيه  امل�صت�صفى يف  بداأ  لها، وقد  املجاورة  والهجر 

امل�صت�صفى  ويحتوي  1430ه����،  لعام  ���ص��وال  �صهر  م��ن  اع��ت��ب��ارًا 

اجلديد على كافة التخ�ص�صات العامة وما ي�صاندها من خدمات 

ال�صيدلية واالإ�صعاف واملخترب واالأ�صعة والعالج الطبيعي اإ�صافة 

اإىل وحدة الرعاية املركزة.  
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� -  م�شت�شفى وادي الدوا�شر )1�0( �شرير

ياأتي هذا امل�صت�صفى الذي مت افتتاحه موؤخرًا ليحل حمل امل�صت�صفى 

القدمي، وبطاقة ا�صتيعابية ت�صل اإىل 150 �صريرًاًً.

6 -  م�شت�شفى حمايل ع�شري )1�0( �شرير

املراكز  من  لكثري  التقاء  نقطة  ع�صري  حمايل  حمافظة  تعترب 

واملحافظات والقرى يف منطقة تهامة، ويتجاوز تعدادها املائتي 

الناقل  البعو�ص  يف  يتمثل  م�صتمرًا  حتديًا  املنطقة  وتواجه  قرية 

م�صت�صفى  افتتاح  اإىل  امللحة  احلاجة  كانت  هنا  ومن  للمالريا، 

ع�صري  م�صت�صفى  على  لل�صغط  تخفيفًا  اجلديد  ع�صري  حمايل 

اجلديد  مقره  اإىل  القدمي  امل�صت�صفى  انتقال  مت  وقد  املركزي، 

قبل ب�صعة اأ�صهر م�صت، وهو االآن ي�صتقبل مر�صاه عرب الطوارئ 

العامة  التي ت�صم كافة التخ�ص�صات  العيادات اخلارجية  وعرب 

اأن�صط  اإىل جانب عيادة ن�صطة لطب وجراحة العيون تعترب من 

عيادات العيون يف املنطقة اجلنوبية ومن اأكرثها ازدحامًا وتدار 

بكفاءات �صعودية وطنية. 

�- م�شت�شفى املويه بالطائف )�0( �شرير 

ياأتي افتتاح هذا امل�صت�صفى خدمة للمواطنني القاطنني يف املناطق 

املجاورة له اإ�صافة اإىل حجاج بيت اهلل العابرين لطريق الريا�ص-

الطائف، وقد مت اإن�صاء امل�صت�صفى بعد االنتهاء من تنفيذه ب�صعة 

خم�صني �صريرًاًًً وبتكلفة اإجمالية بلغت 30 مليون ريال. 

�- م�شت�شفى وادي ترج يف بي�شه )�0 �شرير(

 يقع هذا امل�صت�صفى جنوب غرب حمافظة بي�صه ب�صعة 50 �صريرًاًًً 

ق�صم  اإىل  اإ�صافة  الرئي�صية  الطبية  التخ�ص�صات  على  ويحتوي 

االإ�صعاف والطوارئ، وقد مت افتتاحه بعد حج عام 1430هـ. 

�- م�شت�شفى �شلوى العام باالح�شاء )�0 �شرير( 

ما  وتركيب  تاأثيثه  من  االنتهاء  بعد  امل�صت�صفى  هذا  افتتاح  مت   

لعام  املبارك  الفطر  عيد  بعد  حديثة  طبية  اأجهزة  من  يحتاجه 

1430ه� وعلى م�صاحة تتجاوز اخلم�صني األف مرٍت مربع، وتتوفر 

التي قد يحتاجها  الرئي�صية  الطبية  التخ�ص�صات  امل�صت�صفى  يف 

اأو  �صلوى  �صكان  من  �صواء  احلدودية،  املنطقة  تلك  يف  املري�ص 

املراكز التابعة لها، اإ�صافة اإىل الهجر واملقيمني بال�صاحل، وهو 

يحتوي على 50 �صريرًاًًً قابلة للزيادة وتخدم حوايل �صبعة اآالف 

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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ن�صمة، وقد مت توفري �صكن متكامل للعاملني يف امل�صت�صفى وكذلك 

من  احتياجاته  كافة  امل�صت�صفى  يف  ويتوفر  امل�صاندة،  اخلدمات 

االأجهزة واملعدات الطبية اإ�صافة اإىل حمطة تقنية للمياه بجانب 

امل�صت�صفى وغري ذلك من معدات تعقيم ومطبخ متكامل.

اأن هذا امل�صت�صفى �صيقدم خدماته لي�ص فقط   اجلدير بالذكر  

ل�صكان منفذ �صلوى وما جاورها واإمنا كذلك للحجاج واملعتمرين 

القادمني عن طريق الرب و�صيقوم كذلك با�صتقبال وعالج اإ�صابة 

احلوادث املرورية على الطريق الدويل.

10. م�شت�شفى �شواق بتبوك ) �0 �شرير( 

ال�صحية اجلديدة مبنطقة  امل�صروعات  من  امل�صت�صفى  يعد هذا 

و�صتون  وواحد  وثالثمائة  مليار  بتكلفة  تنفيذها  واجلاري  تبوك 

التخ�ص�صي  فهد  امللك  م�صت�صفى  م�صروع  منها  ري��ال  مليون 

وم�صروع  تيماء  م�صت�صفى  وم�صروع  العاملني  اإ�صكان  وم�صروع 

وم�صت�صفى  اأملج  وم�صت�صفى  �صباء  وم�صت�صفى  الوجه  م�صت�صفى 

�صحية  ومراكز  واالأطفال  ال��والدة  وم�صت�صفى  النف�صية  ال�صحة 

ي�صل عددها اإىل 52 مركزًاً وكذلك مراكز طب االن�صان ومركز 

عالج ال�صكر وم�صاريع تطويرية يف املرافق ال�صحية القائمة، وقد 

مت افتتاح م�صت�صفى �صواق بعد االنتهاء من تنفيذه وجتهيزه ب�صعة 

50 �صريرًاًًً وتكلفة اإجمالية بلغت 37 مليون ريال �صمن امل�صت�صفات 

متكاملة  منظومة  لت�صكل  تبوك  منطقة  يف  تنفذ  التي  اجلديدة 

الطوارئ  ق�صمي   ت�صغيل  مت  وقد  باملنطقة  ال�صحية  للخدمات 

والعيادات اخلارجية واأق�صام االأ�صعة واملخترب وال�صجالت الطبية 

اأق�صام  ت�صغيل  ا�صتكمال  مت  ثم  ومن  املمر�صات  �صكن  وجتهيز 

التنومي للرجال والن�صاء بنجاح.  

11. م�شت�شفى بني مالك العام بجيزان )�0 �شرير( 

يقع هذا امل�صت�صفى �صرق جازان وتبلغ �صعته ال�صريرية 50 �صريرًاًً 

وقد بلغت تكلفته االإجمالية 23 مليون ريال ويحتوي امل�صت�صفى على 

والطوارئ،  االإ�صعاف  وخدمات  الرئي�صية  الطبية  التخ�ص�صات 

ويجري حاليًا التح�صري لبناء م�صروع �صكني تابع للم�صت�صفى على 

م�صاحة 1000م2 كما مت اعتماد وحدة للكلى ال�صناعية ب�صعة 16 

�صريرًاًً.
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: إنهاء تجهيز مستشفيات  سادسًاً
جديدة تمهيدًا الفتتاحها في خالل 

الفترة القليلة القادمة

1- م�شت�شفى طريف العام )200( �شرير 

بالكامل  افتتاحه  باإذن اهلل عند  امل�صت�صفى  يلبي هذا  �صوف 

يف القريب العاجل حاجة اأكرث من 50 األف ن�صمة هم �صكان 

ال�صريرية  �صعته  تبلغ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ط��ري��ف،  حمافظة 

االأربعة  الرئي�صية  التخ�ص�صات  على  موزعة  �صريرًاًًً   200

اإ�صافة  واالأطفال(  والتوليد  الن�صاء  الباطنه،  )اجلراحة، 

اإىل عيادة االأمرا�ص اجللدية وعيادة العالج الطبيعي وق�صم 

يف  امل�صت�صفى  هذا  ي�صاهم  اأن  املاأمول  ومن  املركزة  العناية 

التحويل  اإىل  املحتاجني  املر�صى  من  العديد  معاناة  اإنهاء 

اهلل  ب��اإذن  �صي�صاهم  كما  الرئي�صية،  املدن  م�صت�صفيات  اإىل 

يف ا�صتقبال وعالج م�صابي احلوادث التي تقع على الطريق 

الدويل ال�صريع. 

2- م�شت�شفى بلجر�شي العام )200( �شرير

مت رفع الطاقة اال�صتيعابية لهذا امل�صت�صفى عما كان مقررًا 

�صم  وكذلك  �صرير   500 اإىل  �صرير   200 من  البداية  يف 

امل�صت�صفى  ليكون  اإليه  واالأطفال  وال��والدة  الن�صاء  م�صت�صفى 

العام الرئي�صي الذي يخدم اأهايل حمافظة بلجر�صي والقرى 

التابعة لها، ي�صم امل�صت�صفى الذي من املقرر اأن يتم افتتاحه 

يف القريب العاجل كافة التخ�ص�صات الطبية باالإ�صافة اإىل 

الطبيعي  للعالج  ومركز  لل�صكر  ومركز  الكلى  لغ�صيل  مركز 

وي�صم كذلك ق�صمًا للعناية املركزة للكبار وال�صغار.

�- م�شت�شفى القويعية ) 200 ( �شرير

اهلل  ب��اإذن  قريبًا  افتتاحه  عند  امل�صت�صفى  هذا  يكون  �صوف 

امل�صت�صفى املرجعي ملحافظة القويعية واملحافظات املجاورة 

200 �صرير قابلة  اأن تكون �صعته ال�صريرية  لها، ومن املقرر 

للزيادة اإىل 270 �صرير وعلى م�صتوى عايل من التجهيزات، 

وقد بلغت تكاليف االإن�صاء قرابة ال� 90 مليون ريال والتجهيزات 

68 مليون وال�صيانة والت�صغيل حوايل 20 مليون ريال، و�صوف 

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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الرئي�صية  الطبية  التخ�ص�صات  اإىل  باالإ�صافة   يكون هناك 

مركز لطب االأ�صنان ب�صعة 30 وحدة. 

ومن املنتظر لهذا امل�صروع اأن يكون نقلة نوعية يف رفع م�صتوى 

القويعية  حمافظة  ملواطني  املقدمة  ال�صحية  اخل��دم��ات 

 - الريا�ص   ( ال�صريع  الطريق  على  بها  املارين  وامل�صافرين 

مكة املكرمة(. 

4- م�شت�شفى ينبع العام )200( �شرير

 200 افتتاحه  حال  امل�صت�صفى  لهذا  ال�صريرية  ال�صعة  تبلغ 

وي�صتمل  �صرير   300 اإىل  الطلب  زيادتها عند  �صرير وميكن 

العظام  وجراحة  العامة  واجل��راح��ة  الباطنة  اأق�صام  على 

الواحد  اليوم  عمليات  وق�صم  وال��والدة  والن�صاء  واالأط��ف��ال 

هذا  يخدم  �صوف  امل�صاندة.  االأق�صام  وجممع  واملختربات 

املجاورة  واملدن  ينبع وقراها  ت�صغيله منطقة  امل�صت�صفى فور 

باملدينة  فهد  امللك  م�صت�صفى  على  ال�صغط  �صيخفف  مما 

املنورة، اأما م�صت�صفى ينبع احلايل فاإنه من املقرر اأن يكون 

طاقته  رفع  يتم  اأن  بعد  وال��والدة  الن�صاء  باأمرا�ص  خا�صًا  

اال�صتيعابية وتطوير امكانياته.

�- م�شت�شفى الوجه العام ) 200( �شرير

 200 ب�صعة  قريبًا  افتتاحه  �صيتم  الذي  امل�صت�صفى  ياأتي هذا 

ليخدم  ريال  مليون   150 ال�  فاقت  اإجمالية  وبتكلفة  �صرير 

التي  املعاناة  ويقلل  ق��رى،  من  ج��اوره��ا  وم��ا  الوجه  اأه��ايل 

احلكومية  امل�صت�صفيات  مراجعة  يف  املر�صى  بع�ص  يتكبدها 

االأكرب يف مدينة تبوك واملدن االأخرى، وهو واحد من جمموعة 

كبرية من امل�صروعات ال�صحية االإن�صائية التطويرية اجلاري 

واأملج  و�صباء  الوجه  وحمافظات  تبوك  مدينة  يف  تنفيذها 

املليار  تزيد عن  اإجمالية  بتكلفة  اعتمادها  والتي مت  وتيماء 

ون�صف املليار ريال منها م�صاريع داخل مدينة تبوك الطبية 

مثل م�صت�صفى امللك فهد التخ�ص�صي اجلاري تنفيذه ب�صعة 

ال�صحة  م�صت�صفى  وم�صروع  �صرير،   500 قدرها  �صريرية 

النف�صية باملدينة الطبية ب�صعة 200 �صرير وم�صروع م�صت�صفى 

 200 قدرها  ب�صعة  الطبية  املدينة  داخل  واالأطفال  ال��والدة 

�صرير، وكذلك امل�صاريع الواقعة خارج املدينة الطبية ومنها 

م�صت�صفى الوجه العام اجلديد. 
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:  إحالل مستشفيات قديمة  سابعًاً

عن  بدياًل  للطوارئ  اجلديد  اجياد  م�شت�شفى   -1

م�شت�شفى اإجياد القدمي مبكة:

يف  ت�صغيله  يف  والبدء  امل�صت�صفى  هذا  جتهيز  من  االنتهاء  مت   

�صهر رم�صان املبارك لعام 1430ه�، على   م�صاحة 3000 مرتًا 

مربعًا وب�صعة �صريريه تبلغ 52 �صريرًاًًً تتوزع كالتايل:

- ق�صم فرز احلاالت الطارئة           5 اأ�صرة

- ق�صم الطوارئ رجال    10 اأ�صرة

- ق�صم الطوارئ ن�صاء       7 اأ�صرة

- ق�صم املالحظة       8 اأ�صرة

- ق�صم العناية املركزة       12 �صرير

- ق�صم العناية القلبية املركزة       8 اأ�صرة

- اأ�صرة خا�صة باالإنعا�ص القلبي الرئوي     2 �صرير 

 

2- م�شت�شفى امللك �شعود اجلديد يف حمافظة جدة  

بدياًل  عن امل�شت�شفى القدمي:

 مت جتهيز وت�صغيل م�صت�صفى امللك �صعود مبحافظة جدة يف �صهر 

�صرير ال�صتكمال وعالج   100 ب�صعة  1430ه���   لعام  القعدة  ذو 

الرحمن  �صيوف  من  اخلنازير  بانفلونزا  امل�صابة  احل��االت 

القادمني ملو�صم احلج يف ذلك العام، وت�صتمل على العديد من 

التخ�ص�صات اأبرزها اأمرا�ص الباطنية  والعناية املركزة.

 

�- م�شت�شفى منى الوادي يف امل�شاعر املقد�شة:

يتكون هذا امل�صت�صفى من ثالث طوابق حتتل م�صاحة اجمالية 

تقدر ب 3400 مرتا مربعا، وقد متت ازالة امل�صت�صفى القدمي 

بعد حج عام 1429 هجري، ليعاد بناوؤه يف فرتة زمنية قيا�صية 

 48 منها  �صرير،   200 وب�صعة   �صهرا   ع�صر  االحد  تتجاوز  مل 

 25 �صريرًاًً للطواريء واالرهاق احلراري و�صربات ال�صم�ص و 

10 ا�صرة للمالحظة واالنعا�ص، كما  �صريرًاًً للعناية املركزة و 

للعمليات اجلراحية. امل�صت�صفى على غرفتني  يحتوي 

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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ه���ذا وق���د مت افتت���اح امل�صت�صف���ى بالتزامن مع ا فتت���اح مدينة 

املل���ك عبداهلل الطبية يف مكة املكرم���ة اوائل �صهر ذي احلجة 

1430هجري���ة. 

4- م�شت�شفى منى اجل�شر:

مت تغيري البنية التحتية بالكامل لهذا امل�صت�صفى وبذلك زادت 

�صريرًاًً   )140( اإىل  �صريرًاًً   )112( من  ال�صريرية  ال�صعة 

اإىل  غرفتني  من  اجلراحية  العمليات  غرف  عدد  وت�صاعف 

اأ�صرة  ع��دد   ازداد  كما  حديثا،  جتهيزا  جمهزة  غ��رف  ارب��ع 

العناية املركزة من )12( اإىل )28( �صريرًاًً ومت حتديث ق�صم 

العيادات اخلارجية.

 

�- م�شت�شفى منى ال�شارع اجلديد:

تبلغ ال�صعة ال�صريرية لهذا امل�صت�صفى )50( �صريرًا وقد مت نقل 

العيادات من املخيمات �صابقا اإىل مبناه اجلديد مع اإن�صاء �صكن 

من  دورين للعاملني فيه.
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اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ح��دي��ث    : ث���ام���ن���ًاً
لمستشفيات قائمة

 

1- م�شت�شفى امللك في�شل بالعا�شمة املقد�شة:

نظام  وف��ق  كاملة  حديثة  ب��اأج��ه��زة  املخترب  ق�صم  حت��دي��ث  مت 

اجلودة النوعية وم�صاعفة امل�صاحة اإىل اأكرث من 700 مرت مربع 

ق�صم  واإن�صاء   االأن�صجة  وق�صم  بالدم  للتربع  ق�صم  وا�صتحداث 

ملزارع الدرن وهو االأول من نوعه يف مكة املكرمة، كما مت اجراء 

حتديث كامل لق�صم العمليات وتزويده باأجهزة تخدير جديدة، 

على  �صريرًاًًً   29 ب�صعة  الطوارئ  ق�صم  حتديث  اإىل  باال�صافة 

ق�صمني للرجال والن�صاء واإ�صافة غرفتني  لفرز احلاالت وغرفة 

العناية  ق�صم  وجتهيز  وحتديث  لالإ�صابات،  اأ�صرة  �صتة  ب�صعة 

املركزة وزيادة عدد االأ�صرة  فيها اإىل 20 �صريرًاًًً.

 

2- م�شت�شفى ابن �شينا بالعا�شمة املقد�شة:

اال�صتيعابية  طاقته  لت�صبح  1430ه����  ع��ام  اأواخ���ر  حتديثه  مت 

)100( �صرير �صوف ت�صاهم باذن اهلل يف تخفيف ال�صغط عن 

م�صت�صفيات  العا�صمة املقد�صة كلما دعت ال�صرورة.
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: إفتتاح مراكز صحية جديدة  تاسعًاً

 

تظل مراكز الرعاية ال�صحية االولية هي خط الدفاع االول يف الوقاية من االمرا�ص وتقدمي اخلدمات العالجية 

االمر  والة  اهتمام  ال�صحة يف ظل  وزارة  بعناية خا�صة من  املراكز  ولهذا حتظى هذه  للمواطنني،  اال�صا�صية 

يتم  فانه  ولهذا  اململكة،  ارج��اء  خمتلف  يف  املواطنني  لكل  ال�صحية  اخلدمات  و�صول  ب�صرورة  اهلل  حفظهم 

با�صتمرار التو�صع يف ان�صاء مراكز �صحية جديدة، ولقد مت بحمد اهلل يف الفرتة املا�صية اإ�صتالم ثالثة وخم�صني 

مركزًا �صحيًا جديدًا تتوزع على كافة مناطق اململكة.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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تاريخ ال�صتام البتدائياملوقعاملنطقةاملرحلة

الوفاء ال�صحي
1430/5/24هـال�صويراجلوف

1430/5/24هـالهاليةالق�صيم

املرحلة الأوىل

)150(

الريا�س
1430/3/13هـال�صفاء

1430/3/12هـاملرقب

ع�صري
1430/10/29هـالزرق

1430/10/29هـاحلم�صة

ال�صرقية
1430/4/17هـاملعلمني

1430/4/20هـاخلالدية

املرحلة الثانية

)420(

حائل

1430/9/10هـبقعاء

1430/8/14هـال�صنان

1430/10/10هـال�صعانية

1430/8/25هـطابة

1430/9/10هـاخلطة

1430/11/23هـالفرحانية ودليهات

1430/10/15هـقناء

1430/8/18هـ�صبيعة

1430/10/11هـال�صعبيات

1430/10/25هـالرو�صة بدل عقلة بن جربين

1430/3/28هـحارة اأبن عمار

1430/3/20هـالطريفي

1430/3/26هـ�صمال املطار

1430/6/24هـال�صنان

1430/6/24هـاخلبة وال�صعيدان

مكة املكرمة

1430/5/29هـال�صعب

1430/8/10هـثلوث اخلرم

1430/4/2هـاملعق�س

1430/5/28هـالفريق وال�صامة

1430/7/11هـاأبو عروة

1430/7/13هـالطلعة

1430/7/28هـال�صامية

1430/6/29هـدوفة الثانية

الق�صيم

1430/11/24هـغرب عنيزة

1430/8/20هـالق�صيعة بدًل من م�صعل

1430/12/5هـال�صاحلية

1430/12/19هـاخل�صبي

ع�صري

1430/7/7هـالرونة

1430/9/18هـالفرعني

1430/7/29هـالعرقني

1430/6/17هـالع�صران

1430/7/9هـ�صعف جارمه

1430/8/14هـال�صر�س

املرحلة الثالثة

)440(

جنران

1430/9/24هـالفي�صلية وال�صباط

1430/1/2هـال�صرفة

1430/1/2هـالقابل

الباحة

1430/6/17هـبني ظبيان

1430/6/17هـبني �صامل

1430/6/17هـقذانة

الق�صيم

1430/5/20هـاملليدة بربيدة

1430/9/21هـاخل�صيبة بال�صياح

1430/9/17هـ�صرق املذنب

1430/10/25هـالطرفية ال�صرقية

1430/9/17هـاخل�صرياء بربيدة

1430/9/17هـالروغاين بعنيزة
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عاشرًا: مكافحة وباء انفلونزا الخنازير 

    

اإنفلونزا اخلنازير, فقد قامت الوزارة عرب اأجهزتها املختلفة  اإطار جهود الوزارة لعاج ومكافحة وباء  يف 

مبا يلي:  

           

اأواًلًً- و�شع اخلطة الوطنية ال�شاملة ملكافحة وباء انفلونزا اخلنازير:

الوقائي  للطب  امل�صاعدة  الوكالة  مقدمتها  ويف  بالوزارة  ال�صلة  ذات  االإدارات  كل  اخلطة  هذه  يف  �صاركت   

اأخرى مثل منظمة  الوطنية لالأمرا�ص املعدية وجهات خارجية   العلمية  وبالتعاون مع جهات داخلية كاللجنة 

االأمريكية، وقد ظهرت  املتحدة  الواليات  والوقاية منها يف  املعدية  االأمرا�ص  العاملية ومركز مكافحة  ال�صحة 

كبرية من  اأعداد  بني  االنت�صار  ومنعه من  الوباء  ذلك  على  ال�صيطرة  لهذه اخلطة من خالل  النتائج اجليدة 

الب�صر حيث ال تزال معدالت االإ�صابة يف اململكة متوازية مع نظرياتها العاملية واأقل منها احيانًا مقارنة بدول 

اأخرى عديدة ذات اإمكانيات �صخمه، ومن االأمثلة على جناح تلك اخلطة ما دلت عليه االح�صاءات اثناء مو�صم 

العمرة يف �صهر رم�صان املا�صي وكذلك مو�صم احلج من حمدودية احلاالت التي مت اكت�صافها،  وعدم حدوث اأي 

حاالت عدوى حرجة اأو وفيات جراء املر�ص بتوفيق اهلل تعاإىل وف�صله.

 وقد قامت اللجنة العلمية الوطنية لالأمرا�ص املعدية بامل�صاركة فى و�صع اخلطة و الدليل   االإر�صادى  واأع�صاوؤها 

ميثلون الهيئات ال�صحية املتعددة باململكة ) وزارة ال�صحة - احلر�ص الوطني - م�صت�صفى القوات امل�صلحة - 

م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي و مركز االأبحاث - اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية- جامعة امللك �صعود 

- ال�صحة املدر�صية( ومت عر�ص اخلطة فى اجتماع جمل�ص التعاون اخلليجي الطاريء لوزراء ال�صحة فى قطر 

و اعتمدت خطة اململكة العربية ال�صعودية كخطة خليجية.

تال ذلك عقد اإجتماع طاريء للمجل�ص التنفيذى لوزراء ال�صحة العرب بالريا�ص ومت فيه اعتماد اخلطة عربيا 

بالريا�ص فى 1430/5/10هـ.

دعت اململكة بعدها لعقد املوؤمتر اخلليجى العلمي بعنوان ) االإجراءات االإحرتازية �صد فا�صيات االأنفلونزا( 

باملر�ص  اخلا�صة  امل�صتجدات  كافة  مناق�صة  مت  حيث  العرب  و  الدوليني  ال�صحة  خرباء  من  العديد  بح�صور 

بالريا�ص فى 1430/5/14هـ

 واإنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل قامت وزارة ال�صحة 

العمره  ملو�صم  اخلنازير  اإنفلونزا  وباء  من  للوقاية  االإحرتازيه  لالإجراءات  دولية  اإ�صت�صارية  عمل  ور�صة  بعقد 

واحلج �صعيا لتقدمي اأف�صل خدمة ورعاية للمعتمرين و احلجاج ومتكينهم من اأداء منا�صكهم بكل ي�صر و�صهوله 

و نتج عن هذه الور�صة عدة تو�صيات رفعت و اأقرت من املقام ال�صامي.

وبعد ذلك مت انعقاد اللجنة االقليمية ملنظمة ال�صحة العاملية ل�صرق املتو�صط فى يوليو 2009 بالقاهرة لبحث 

الرتتيبات الالزمة ملو�صمي احلج و العمرة لعام 1430 ه� و من اأهم تو�صياتها اعتماد و تنفيذ تدابري ال�صحة 

العمومية التي اأو�صت باتباعها فى احلج و العمرة احللقة العلمية اال�صت�صارية الدولية التي عقدت فى جدة فى 

الفرتة من 27 – 30 يونيو 2009 على ان تقوم اململكة بتحويلها اإىل اإ�صرتاطات �صحية للحج و العمرة  مع تو�صيح 

هذه اال�صرتاطات. 

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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العنا�شر االأ�شا�شية للخطة:

اأ (  الرت�شد الوبائي:

ال�صنة.  اأيام  طيلة  االإن�صان  يف  للمر�ص  الوبائي  • الرت�صد 
• التبليغ الفوري عن احلاالت ح�صب ت�صنيفها ) موؤكدة – م�صتبهة – حرجة – غري حرجة - وفيات( 
امل�صتبهة  احلاالت  تعريف  املت�صمنة  العلمية  املادة  ح�صب   ( واخلا�صة  احلكومية  امل�صت�صفيات  من 

واملحتملة واملوؤكدة ومناذج التبليغ واال�صتق�صاء( اإىل مديرية ال�صئون ال�صحية التابع لها امل�صت�صفى 

ومن ثم التبليغ الفوري الإدارة االأمرا�ص املعدية بالوزارة. 

طبقا للمتغريات ال�صحية العاملية للمر�ص و ال�صادرة من املنظمات  الرت�صد  اإجراءات  يل  تعد  • يتم 
واملوؤ�ص�صات ال�صحية العاملية و يتم التعميم بكل ما هو جديد فى اإجراءات الرت�صد من وزارة ال�صحة 

اإىل كافة الهيئات ال�صحية باململكة. 

ب(  الرت�شد املخربي:

مرجعيًا يف املناطق الرئي�صية ليتم فح�ص العينات فيها.  خمتربًا  ع�صر  اأحد  اختيار  •  مت 
تدريب املخت�صني من هذه املختربات بالتن�صيق مع املكتب االإقليمي ل�صرق املتو�صط ملنظمة ال�صحة  • مت 

العاملية. 

املخربي.  للت�صخي�ص  املخربية  الكوا�صف  توفري  • مت 
بذلك. اخلا�ص  للتعميم  طبقا  احلاالت  فح�ص  •  يتم 

ج( التطعيم باللقاح الب�شري:

ماليني جرعة من لقاح التطعيم امل�صاد النفلونزا اخلنازير،  اربعة  تعادل  كمية  بحجز  اململكة  • قامت 
وقد مت تنفيذ حملة اعالنية وا�صعة حلث اجلمهور على ا خذ اللقاح، وجرى توزيعه كذلك على جميع 

مدار�ص اململكة .

خا�صة  مبتابعة توفري و توزيع اللقاح اخلا�ص باملر�ص . جلنة  اإن�صاء  • مت  

د( ا�شتخدام العقارات امل�شادة ملر�س انفلونزا اخلنازير:

• طبقا حل�صا�صية الفريو�ص للدواء ح�صب توجيهات منظمة ال�صحة العاملية ومراكز التحكم والوقاية من 
االأمرا�ص املعدية بالواليات املتحدة االأمريكية تبني ح�صا�صية الفريو�ص لعقارى التاميفلو والريلينزا. 

دعم الر�صيد املوجود بكميات اأخرى مت توفريها.  مت  و  العقارين  هذين  ال�صحة  وزارة  وفرت  • وقد 
اإ�صدار التعاميم املنظمة للحاالت التي حتتاج اإىل العالج الفريو�صى. • مت 

هـ( دور املناطق ال�شحية:

خطة الوزارة بخ�صو�ص طرق الوقاية من مر�ص انفلونزا اخلنازير واأ�صاليب مكافحته.  تنفيذ   •
الت�صدي للمر�ص باملناطق واال�صتمرار باإر�صال التقارير اخلا�صة بها.  جلان  تفعيل   •

م�صاهمة جلان اال�صتعداد املبكر لالأمرا�ص امل�صتجدة يف املناطق يف تنفيذ خطة الت�صدي للمر�ص.   •
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للتعاميم املنظمة لذلك. طبقا  احلاالت  جميع  تبليغ  من  التاأكد   •
توزيع املادة العلمية املعممة من قبل الوزارة على جميع املرافق ال�صحية احلكومية واخلا�صة بهدف   •

تزويد االأطباء باملعلومات اخلا�صة باملر�ص والتبليغ الفوري عن اأي حاالت م�صتبهة. 

املواطنني بخ�صو�ص مراجعة اأي  لدى  ال�صحي  الوعي  درجة  لرفع  ال�صحية  للتوعية  برنامج  تنفيذ   •
مرفق �صحي عند ظهور اأعرا�ص املر�ص وطرق الوقاية منه.

و( التوعية ال�شحية:

الهدف:

م�صتوى الوعي باملر�ص و طرق الوقاية منه لدى جميع الكوادر ال�صحية بجميع القطاعات رفع   •
      ال�صحية احلكومية واخلا�صة. 

املواطنني واملقيمني( عن املر�ص وكيفية الوقاية منه.   ( العامة  توعية   •
الثقة بني املواطنني وال�صلطات املخت�صة يف ن�صر املعلومات حول املر�ص اأواًل باأول من  زرع  اأهمية   •

      خالل فريق من اخلرباء املوؤهلني يف هذا املجال.

 

الكيفية: 

1- مت عمل ندوات �صحية بالتليفزيون بالقنوات االأعلى م�صاهدة.

ا�صتف�صاراته  عن  للرد  اجلمهور  مع  للتوا�صل  �صاخن  خط  توفري  و  مطويات  و  بو�صرتات  عمل  مت   -2

)8002494444( و توفري املعلومة ال�صحية ال�صحيحة واملب�صطة للمواطنني. 

ك( م�شاركة املجتمع:

واملعلمات للم�صاركة يف رفع الوعي  واملعلمني   امل�صاجد  اأئمة  مثل  املجتمع  وفئات  قيادات  ا�صتقطاب   •
ال�صحي لدى املواطنني  واملقيمني.

التن�صيق مع اجلمعيات االأهلية فى ن�صر الوعى حول طرق اال�صابة و الوقاية من املر�ص.   •

ل( مكافحة العدوى يف امل�شت�شفيات:

الدليل  يف  كما  وامل�صت�صفيات  املختربات  يف  العدوى  مكافحة  و�صوابط  تعليمات  باإتباع  االلتزام   •
االر�صادي. 

وتطهريها.  االيدي  غ�صل   •
االإجراءات االحرتازية اخلا�صة باالإفرازات التنف�صية.  اتخاذ   •

به يف غرفة معزولة.  امل�صتبه  املري�ص  و�صع   •

م( التدخل غري العالجي للحد من انت�شار املر�س و احلد من انتقاله بني الب�شر وي�شمل:

العزل: ويتم طبقا للتعاميم املنظمة لذلك و حتديد احلاالت التي حتتاج اإىل عزل  و معظم احلاالت   •
      تعزل باملنزل. 

احلث على تفادى  التجمعات الكبرية يف االأماكن ال�صيقة.   •

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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ي( االإجراءات االأخرى:

موافقة املقام ال�صامي على ت�صكيل جلنة للطوارىء لتن�صيق و ت�صافر اجلهود ملواجهة اأى طاريء يخ�ص 

الداخلية  ووزارة  القروية  و  البلدية  ال�صوؤون  ووزارة  ال�صحة  وزارة  بع�صوية كل من   املر�ص وذلك  هذا 

ووزارة الزراعة ووزارة التجارة وال�صناعة ووزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية و التعليم ووزارة الثقافة 

واالإعالم ووزارة االت�صاالت و تقنية املعلومات والهيئة العامة للطريان املدين. 

 :H1N1 ثانيًا- توفري لقاح

قامت االإدارة العامة للتموين الطبي بتوفري لقاح H1N1 امل�صاد للمر�ص من �صركات عاملية خمتلفة بكميات 

منا�صبة تفي باحتياجات حماربة هذا الوباء باململكة، ومت توزيع اللقاح على املناطق واملحافظات بكميات كافية 

اإ�صافة اإىل بع�ص امل�صتلزمات الطبية االأخرى مثل االأقنعة عالية الفعالية وعقار التاميفلو امل�صتخدم على نطاق 

وا�صع لعالج مثل هذه احلاالت من العدوى الفريو�صية.

ثالثا- �شراء اأجهزة التنف�س العالية الرتدد: 

وامل�صتخدمة يف عالج فريو�ص H1N1  وذلك لرعاية املر�صى الذين يحملون هذا املر�ص وم�صاعدتهم لل�صفاء 

باإذن اهلل.

رابعًا-  تزويد املختربات الطبية التابعة للوزارة باالجهزة والكوا�شف املختربية:

وقد مت توفريها من �صركات عاملية متخ�ص�صة بغر�ص الك�صف على العينات امل�صتبه با�صابتها بفريو�ص انفلونزا 

اخلنازير قبل اتخاذ قرار بتنومي املري�ص.

خام�شًا-  افتتاح م�شت�شفى امللك عبدالعزيز بجدة: 

وقد كان افتتاحه خ�صي�صًا ملواجهة هذا الوباء، وذلك بفرتة منا�صبة ت�صبق مو�صم احلج.

 �شاد�شًا- تزويد  م�شت�شفيات مكة املكرمة مبا فيها امل�شاعر املقد�شة واملدينة املنورة ومدينة 

 :H1N1 جده بلقاح

وذلك ليت�صنى للراغبني يف احلج اخذ التطعيم الالزم للوقاية من هذا املر�ص.

القطاعات  م�شت�شفيات  جلميع  ال�شحة  وزارة  طرف  من   H1N1 لقاح  تزويد  �شابعًا-   

احلكومية االخرى: 

والتي ت�صمل م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االبحاث بالريا�ص وجده، م�صت�صفى امللك عبدالعزيز 

للحر�ص الوطني بالريا�ص وجدة، امل�صت�صفيات الع�صكرية وامل�صت�صفيات اجلامعية وم�صت�صفى قوى االأمن بالريا�ص، 

وذلك لتمكينها جميعا من �صد االحتياج وامل�صاعدة يف احلد من مقاومة هذا الوباء.

 ثامنًا- توزيع عقار التاميفلو على القطاعات احلكومية كافة: 

حيث اثبتت االبحاث العلمية فاعلية هذا الدواء يف عالج احلاالت امل�صابة والتخفيف من االعرا�ص امل�صاحبة 

ويتم  كافة،  االخرى  احلكومية  القطاعات  وم�صت�صفيات  م�صت�صفياتها  لكل  بتاأمينه  ال��وزارة  قامت  لالنفلونزا، 

تزويدهم حتى االآن باأي احتياج وذلك تعاونًا من الوزارة مع تلك القطاعات.
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تا�شعًا- عالج احلاالت امل�شابة على ح�شاب الوزارة يف م�شت�شفيات القطاع اخلا�س:

 تنفيذا لالأمرال�صامي الكرمي فقد مت عالج احلاالت املوؤكدة وامل�صابة بفريو�ص H1N1  واملعاجلني مب�صت�صفيات 

خا�صة وحتويل الو�صفات اخلا�صة بهم ل�صيدليات م�صت�صفيات الوزارة ل�صرف العالج الالزم لهم.

A (H1N1)

٨٠٠٢٤٩٤٤٤٤
www.moh.gov.sa

مع حتيات احلملة الوطنية للتوعية 
مبرض إنفلونزا اخلنازير

االدارة العامة لإلعالم والتوعية الصحية
رمضان ١٤٣٠هـ - أغسطس ٢٠٠٩ م

أن من شأنه إرباك اجملتمع الدولي. كما أوصت 
املنظمة باتخاذ اإلجراءات الوقائية املشار إليها 

أعاله.
	 أما إذا ظهرت عليك أعراض اإلصابة باإلنفلونزا 
أو  املرض  فيها  ظهر  ملنطقة  سفرك  بعد 
خالطت أشخاص ثبت أنهم مصابون بإنفلونزا 
صحية  منشأة  أقرب  مراجعة  فعليك  اخلنازير 

في أسرع وقت ممكن.

عند اإلصابة بأعراض اإلنفلونزا متى 
جتب زيارة الطبيب؟

املشورة  والتماس  الطبيب  زيارة  بأهمية  ننصحك 
األعراض  ظهور  حال  في  الضرورة  عند  الصحية 

التالية:

أوالً: عند البالغني: 
	 صعوبة في التنفس.   

	 ألم أو ضغط في الصدر.
	 اضطراب في الوعي.
	 قيء حاد أو مستمر.

	 بلغم دموي.
إذا لم تتحسن احلمى بعد مرور 3	  أيام أو معاودة 

األعراض بحمى وسعال أسواء.

ثانياً: عند األطفال:
	 التنفس السريع أو قصر التنفس.

	 لون اجللد املزرق أو الرمادي.
	 قيء حاد أو مستمر.

	 أن يكون الطفل شديد التهيج أو عنده خمول 
أو كسل.

	 حتسن األعراض التي تشبه اإلنفلونزا ثم العودة 
مرة أخرى بحمى و سعال أسوأ.

هل يوجد لقاح حلماية البشر من 
إنفلونزا )A)H1N1 اخلنازير؟

ال يوجد لقاح مضاد لفيروس إنفلونزا اخلنازير منط 
)A)H1N1 في الوقت احلالي معتمد من قبل منظمة 
الصحة العاملية حتى تاريخ إعداد هذه املطوية, و 
يتوقع اكتشاف اللقاح املضاد لذلك الفيروس قريباً 

بإذن اهلل.

كيف أحصل على مزيد من املعلومات؟
لقد وفرت لك وزارة الصحة خدمة االتصال بالهاتف 
التوعية الصحية  و  اجملاني ملركز معلومات اإلعالم 
)8002494444( لتلقي جميع استفساراتكم حول 
هذا املرض كما ميكن احلصول على املعلومات عن 

www.moh.gov.sa طريق موقع الوزارة على االنترنت
الصحة  منظمة  موقع  على  االطالع  ميكن  كما 
العاملية www.who.int/ar  , و موقع مركز األمراض 

والسيطرة بالواليات املتحدة األمريكية
www.cdc.gov  )باللغة االجنليزية( .
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مع  ش��راك��ات  تأسيس  ع��ش��ر:  ال��ح��ادي 
صحية  ومنظمات  وجامعات  مؤسسات 

عالمية
 

1- املجل�س اال�شت�شاري العاملي:

 مت تكوين هذا املجل�ص موؤخرا الول مرة ليكون رافدا مهما من الروافد 

التي تخدم الوزارة يف ر�صم خطتها اال�صرتاتيجية وم�صاريعها امل�صتقبلية 

وذلك بابداء الن�صح والراأي واخلربة التي تراكمت لدى اع�صاء املجل�ص 

املجاالت  خمتلف  يف  منهم  واحد  كل  ق�صاها  طويلة  �صنوات  مدى  على 

ال�صحية يف بلدانهم.    

ولقد مت اختيار كل واحد من اع�صاء املجل�ص بناء على معطيات حمددة 

تتنا�صب مع توجهات الوزارة واحتياجاتها، حيث تتوزع خرباتهم ما بني 

املعلومات  بنظم  مرورا  ال�صحية  القطاعات  الدارة  احلديثة  اال�صاليب 

واقت�صاديات  ال�صحية  ال�صيا�صات  ر�صم  وكذلك  الطبية  والتكنولوجيا 

ال�صحة وغري  ذلك من املجاالت التي حتتاجها كل وزارات ال�صحة يف 

الدول النامية واملتقدمة على حد �صواء.

يف  طويل  باع  ذات  دول  اإىل  العاملي  اال�صت�صاري  املجل�ص  اع�صاء  ينتمي 

وكندا  االمريكية  املتحدة  كالواليات  ال�صحية  اخلدمات  تطوير  جمال 

وفرن�صا وا�صرتاليا، وقد عقد االع�صاء جل�صتهم االوىل يف �صهر اكتوبر 

املجل�ص  ينعقد  ان  املقرر  بالريا�ص، ومن  الوزارة  2009م يف مقر  لعام 

بعد ذلك ب�صكل دوري وفق مواعيد حمددة �صلفا، على ان تتم مراجعة 

اداء كل ع�صو وحجم امل�صاهمة التي قدمها من خالل دوره يف املجل�ص 

ومن ثم حتديد مدى احلاجة اإىل جتديد ع�صويته او ا�صتبداله باأع�صاء 

جدد وفق ما تقت�صيه م�صلحة العمل.

 

Roles & Responsibilities

In summary, the International Advisory Board will be responsible for the following:

1- Review, discuss, and provide the necessary 
recommendations with regard to the health strategic 
plan(s) of the Ministry of Health.

2- Direct and discuss all latest developments in 
healthcare delivery &  management. 

3- Discuss and recommend any new direction 
in institutional development and system 
improvement.

4- Develop international collaborative relationships 
aimed at enriching and enhancing the potential 
capabilities of the parties involved.

5- Discuss and provide recommendations on 
the latest developments  regarding medical and 
biological aspects that might have an impact on  
patient’s health and safety.

6- Identify and discuss the infrastructure required 
to ensure emergency readiness sustainability.

7- Recommend Ministry Emergency Readiness 
Plan(s) and emergency response protocols that are 
consistent with Ministry/healthcare needs.

8- Advise the Ministry on prevention, surveillance 
and national control   measures necessary to protect 
the people of Saudi Arabia from  infectious diseases 
outbreaks.
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INTERNATIONAL 
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2- توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة جونز هوبكنز االمريكية 

      يف جمال طب وجراحة العيون

واإرتباط بني  تواأمة  انها اتفاقية  مت توقيع هذه االتفاقية موؤخرا بعد موافقة املقام ال�صامي عليها على ا�صا�ص 

م�صت�صفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون بالريا�ص وجامعة جونز هوبكنز الطبية يف بلتيمور بالواليات املتحدة 

االمريكية ممثلة يف معهد ويلمر لطب العيون. وتاأتي هذه االتفاقية �صمن اخلطوات التطويرية التي تقوم بها 

وزارة ال�صحة لالرتقاء مب�صتوى اداء اخلدمات ال�صحية يف كافة مرافقها لك�صب ر�صا امل�صتفيدين من املواطنني 

واملقيمني واحلفاظ على �صحتهم و�صالمتهم وتقدمي خدمات ذات جودة عالية. وتركز هذه االتفاقية على تبادل 

اخلربات املتميزة وامل�صاهمة يف تقدمي الرعاية ال�صحية واجراء االبحاث امل�صرتكة والقيام بالتدريب والتعليم 

امل�صتمر وتطبيق معايري اجلودة وال�صالمة الدولية حيث تت�صمن االتفاقية تكليف جمموعة من االطباء املتميزين 

من معهد ويلمر بجامعة جونز هوبكنز للعمل يف امل�صت�صفى كاأطباء دائمني مثل املدير الطبي وروؤ�صاء االق�صام 

بدرجة بروفي�صور وا�صتاذ م�صارك ا�صافة اإىل اجراء البحوث العلمية  م�صاركة مع اأطباء م�صت�صفى امللك خالد 

التخ�ص�صي للعيون بغية الك�صف عن م�صببات كثري من اأمرا�ص العيون باململكة وطرق عالجها ون�صب انت�صارها.  

و يتمتع م�صت�صفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون ب�صمعة جيدة يف تقدمي خدمات عالجية متطورة على م�صتوى 

ال�صرق االو�صط حقق خاللها �صل�صلة طويلة من االجن�ازات خالل ما يربو على ربع قرن، اإذ ح�صل على اعتماد 

العديد من هيئات الرعاية ال�صحية الدولية مثل هيئة اعتماد امل�صت�صفيات االأمريكية )JCI( وح�صوله اأي�صًا 

 )17،261( عددها  والبالغ  العامل  م�صتوى  على  تقييمها  مت  التي  امل�صت�صفيات  بني  من   )225( الرتتيب  على 

م�صت�صفى اأغلبها من اأوروبا واأمريكا. اأما معهد ويلمر بجامعة جونزهوبكنز فاإنه  يّعد من اأكرب املوؤ�ص�صات الطبية 

املك�ّر�ص�ة ملعاجلة اأمرا�ص العيون يف الواليات املتحدة االأمريك�ية والعامل، ومن اجلدير بالذكر انه اإ�صافة اإىل 

توقيع تلك االتفاقية فقد مت كذلك تد�صني العديد من امل�صاريع التطويرية يف م�صت�صفى امللك خالد التخ�ص�صي 

للعيون حيث مت افتتاح وحدة العناية الفائقة، وم�صروع املكتبة االإلكرتونية، وم�صروع اجل�صر الرابط بني مبنى 

امل�صت�صفى الرئي�صي واملبني االإداري الغربي، وم�صروع امل�صتودع الرئي�صي واملبني االإداري وتقنية املعلومات. كما 

وا�صتحداث  غرفة   )15( العمليات  غرف  عدد  لي�صبح  رئي�صية  عمليات  غرف  ثالث  ا�صتحداث  قريبًا  �صيبداأ 

غرفة عمليات �صغرى، و�صيبداأ العمل يف م�صروع تو�صعة العيادات اخلارجية باإ�صافة عدد )60( غرفة فح�ص 

مع اخلدمات امل�صاندة و�صاالت االنتظار وال�صيدلية واملخترب وبنك العيون.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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�- التعاون مع جامعة هارفارد 

متت ا�صت�صافة وفد علمي عايل امل�صتوى من كلية ال�صحة العامة 

التابعة جلامعة هارفارد االمريكية: قام هذا الوفد بتلبية دعوة 

من  االوىل  جمادى  �صهر  يف  ا�صبوع  ملدة  اململكة  لزيارة  ال��وزارة 

مع  مطولة  اجتماعات  ال��وزارة   م�صوؤولوا  عقد  وقد  العام،  هذا 

ذلك الوفد بغر�ص درا�صة م�صروع اال�صرتاتيجية ال�صحية لوزارة 

واملرافق  االداري  جهازها  تطوير  يف  االخ��رية  ورغبة  ال�صحة 

ميدانية  زي��ارات  باجراء  الوفد  قام  كما  لها  التابعة  ال�صحية 

لبع�ص امل�صت�صفيات وكتابة تقرير مف�صل ا�صتمل على مالحظات 

اخلرباء وم�صودة اتفاقية تعاون م�صرتك بني اجلانبني.

4- التعاون مع مركز ديرتويت الطبي

الطبي  ديرتويت  مركز  من  امل�صتوى  عايل  وفد  ا�صت�صافة  متت 

م�صت�صفيات  ت�صعة  ي�صم  والذي  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

املراكز  اك��رب  من  وه��و  واح��دة  مظلة  حتت  متقدمة  تخ�ص�صية 

اال�صابات  جراحة  جم��االت  يف  تقدما  واكرثها  العاملية  الطبية 

وقد  املتقدمة  الع�صبية  واالمرا�ص  واالورام  االطفال  واأمرا�ص 

متت دعوة هذا املركز حتديدا نظرا ملا ميثله من خربة وا�صعة يف 

املجاالت انفة الذكر والتي حتتاجها اململكة ب�صكل كبري، وقد قام 

وكتابة  بالريا�ص  الطبية  فهد  امللك  ملدينة  مو�صعة  بزيارة  الوفد 

تقرير مف�صل عن مالحظاته هناك وعن �صبل التعاون مع املركز 

والتمري�ص  االطباء  وتدريب  اخل��ربات  تبادل  جمال  يف  املذكور 

النهائية  املرحلة  اإىل  الو�صول  يف  الرائدة  املركز  ذلك  وجتربة 

من امللف االلكرتوين للمري�ص وبدرجة جناح كبرية والتي ترغب 

املوحد  االل��ك��رتوين  امللف  لتطبيق  بها  اال�صتئنا�ص  يف  ال���وزارة 

ال�صحي  االداء  تطوير  نقلة كبرية يف  �صي�صكل  ما  وهو  ملر�صاها 

عمومًا.

�- التعاون مع جمموعة كليفالند الطبية 

اأعرق  اأحد  كليفالند،  م�صت�صفى  من  رفيع  وفد  ا�صت�صافة  متت 

امل�صت�صفيات االمريكية واكرثها خربة، وقد زار الوفد اململكة ملدة 

ا�صبوع اطلع خاللها على م�صروع اال�صرتاتيجية ال�صحية للوزارة 

واأبدى راأيه جتاهها، كم مت مناق�صة جتربة ذلك امل�صت�صفى التي 

جعلته يحافظ على م�صتواه كاأف�صل م�صت�صفيات امريكا يف جمال 

��



التعاون  لتن�صيط  اتفاق  م�صودة  حترير  ومت  متتالية،  �صنوات  ل�صبع  الدموية  واالوعية  وال�صدر  القلب  جراحة 

ال�صحي بني الوزارة وم�صت�صفى كليفالند يف املجاالت ذات العالقة ومنها على �صبيل املثال ال احل�صر الدعوة 

الوزارة من اجل تطوير  الواعدة يف  للقيادات  لعقد دورة تدريبية مكثفة يف كليفالند  امل�صت�صفى  التي وجهها 

املهارات القيادية واالدارية لديها عرب الدرا�صة النظرية من جهة، يدعمها االطالع املبا�صر على �صري العمل 

اليومي يف جمموعة م�صت�صفيات كليفالند، وهو اال�صلوب احلديث املتبع اليوم لدرا�صة نظم الرعاية ال�صحية 

املعا�صرة.

6- التعاون مع اجلامعات اال�شرتالية

االطباء   تدريب  يف  التعاون  جمال  تو�صيع  امكانية  لدرا�صة  وذلك  ا�صرتاليا  اإىل  ال��وزارة  من  فريق  ايفاد  مت 

واملمر�صني يف اجلامعات وامل�صت�صفيات اال�صرتالية، وقد اثمرت تلك الزيارة جناحا كبريًا يتوقع ان ي�صاهم يف 

زيادة عدد مبتعثي الوزارة اإىل اخلارج.

�- التعاون مع خرباء دولبني يف جمال الرعاية ال�شحية االولية

مت ا�صت�صافة جمموعة من اخلرباء العامليني املعروفني يف جمال الرعاية ال�صحية االولية يف امريكا وبريطانيا 

الفي مركز  اأكرث من  االولية عرب  الرعاية  ودرا�صة جتربتها يف جمال تطبيق  اململكة  اإىل  للح�صور  وا�صرتاليا 

رعاية �صحية اولية تنت�صر على م�صاحة تتجاوز املليوين كيلومرت مربع، وقد قام الوفد بزيارة اكرث من مركز 

�صحي داخل مدينة الريا�ص وخارجها واطلع كذلك من القائمني على  االدارات املعنية يف الوزارة على و�صع 

الرعاية ال�صحية االولية احلايل يف اململكة وما تتطلع الوزارة اإىل التو�صع فيه يف امل�صتقبل وابدى اخلرباء اثناء 

�صاهدوه، وقارنوا بينه وبني ما هو موجود يف بلدانهم  اجتماعهم النهائي بح�صور وزيرال�صحة اعجابهم مبا 

ودونوا تو�صياتهم ومرئياتهم بهذا اخل�صو�ص.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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الثاني عشر: انجازات ومبادرات ادارية  أخرى

1- ان�شاء املجل�س التنفيذي للوزارة

املتعلقة  الواجبات واملهام  لوزارة ال�صحة حر�صًا على حتقيق  التنفيذي  باإن�صاء املجل�ص  الوزاري  القرار  �صدر 

بخدمات الرعاية ال�صحية املن�صو�ص عليها يف النظام ال�صحي ومتابعة تنفيذها، ويراأ�ص املجل�ص معايل الوزير 

وع�صوية وكالء الوزارات والوكالء امل�صاعدين ومدراء االإدارات ذات العالقة. 

يخت�س املجل�س بو�صع القواعد والإجــراءات التنفيذية لتوفري خدمات الرعاية  ال�صحية التي تدخل يف 

اخت�صا�س وزارة ال�صحة, وعلى وجه اخل�صو�س ما يلي: 

- اإقرار االإ�صرتاتيجية ال�صحية. 

ال�صحية مب�صتوياتها  املري�ص يف احل�صول على اخلدمات  ت�صمن حق  التي  واالإج��راءات  العنوان  اإقرار   -

املختلفة بي�صر و�صهولة. 

- متكني املري�ص من الو�صول اإىل م�صتويات اأعلى من الرعاية ال�صحية عند احلاجة. 

- اإقرار اأ�ص�ص مراقبة �صرف االأدوية و�صمان توفريها. 

- اإقرار التوزيع العادل للمرافق ال�صحية بني املناطق. 

- اإقرار االحتياجات ال�صحية لكل منطقة ح�صب عدد �صكانها واالإعتمادات املالية  الالزمة. 

- و�صع ال�صالحيات االإدارية واملالية التي متكن مديريات ال�صئون ال�صحية من تاأدية املهام املنوطة بها. 

- اإقرار معايري اجلودة والنوعية للرعاية ال�صحية و�صمان تطبيقها. 

- اإقرار برامج اإعداد القوى العاملة يف املجال ال�صحي وتدريبها. 

- اإقرار االإجراءات املنظمة لالأبحاث والتجارب الطبية والوراثية. 

 

2- ان�شاء املجال�س التنفيذية مبديريات ال�شوؤون ال�شحية 

باإن�صاء املجل�ص التنفيذي لكل مديرية من مديريات  اأ�صوة باملجل�ص التنفيذي للوزارة فقد �صدر قرار وزاري   

ال�صئون ال�صحية يف املناطق حر�صًا على حتقيق اأهداف الرعاية ال�صحية وتنفيذ خططها وبراجمها املعتمدة يف 

كل منطقة وتقييمها ومتابعة تنفيذها واقرتاح �صبل تطويرها، والرفع بكل ما  ي�صتجد عنها  جلهات االخت�صا�ص 

يف وزارة ال�صحة. 

يراأ�ص هذا املجل�ص مدير عام ال�صئون ال�صحية يف كل منطقة وع�صوية م�صاعدي مدراء العموم ومدراء االإدارات 

ذات العالقة يف كل مديرية. 

يخت�س هذا املجل�س مبتابعة وتقييم تنفيذ اخلطط والربامج التي ت�صعها الوزارة يف املنطقة, ويدعم على 

وجه اخل�صو�س ما يلي: 

- اقرتاح اخلطط واالحتياجات الالزمة ل�صمان توفري الرعاية ال�صحية مبا يغطي احتياجات املنطقة. 

-  اإدارة ومتابعة ت�صغيل املرافق ال�صحية التابعة للوزارة بكل منطقة. 

- تقييم اإجراءات الرتخي�ص للمرافق ال�صحية اخلا�صة والعاملني بها. 

- مراقبة اجلودة النوعية يف اأداء املرافق ا ل�صحية يف املنطقة. 

- متابعة اإعداد االإح�صاءات ال�صحية واحليوية واإجراء الدرا�صات واالأبحاث على م�صتوى املنطقة. 

- اقرتاح برامج التعليم امل�صتمر ومتابعة تنفيذها. 

- و�صع برامج تدريب العاملني يف املرافق ال�صحية يف املنطقة بالتن�صيق مع االإدارات املختلفة بالوزارة. 

- اقرتاح معايري لقيا�ص االأداء باملرافق ال�صحية يف كل منطقة مبا يف ذلك القطاع اخلا�ص. 

- التاأكد من توفر اأدلة و�صيا�صات العمل بكل مرفق �صحي وتطبيقها. 
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- متابعة ح�صول املر�صى على حقوقهم و�صمان �صالمتهم. 

الالزمة،  الطبية  واملعدات  االأجهزة  توفر   وكذلك  وتوزيعها  تخزينها  و�صالمة  االأدوية  كافية  التاأكد من   -

وح�صن �صيانتها. 

- متابعة تنفيذ برامج التوعية ال�صحية على م�صتوى املنطقة.

�- توحيد جمال�س ادارة املدن الطبية وامل�شت�شفيات التخ�ش�شية 

قررت الوزارة موؤخرا توحيد جمال�ص اإدارة املدن الطبية وامل�صت�صفيات التخ�ص�صية التابعة لوزارة ال�صحة يف 

جمل�ص واحد واعتماد ت�صكيل جمل�ص اإدارة املدن الطبية وامل�صت�صفيات التخ�ص�صية التي تتبع للوزارة برئا�صة 

معايل وزير ال�صحة وع�صوية كل من وكيل وزارة املالية للتنظيم وامليزانية وم�صت�صار الت�صنيف والتوظيف بوزارة 

اخلدمة املدنية ووكيل وزارة ال�صحة لل�صوؤون التنفيذية 

وم��دراء  والتطوير  للتخطيط  ال�صحة  وزارة  ووك��ي��ل 

عموم ال�صوؤون ال�صحية مبناطق الريا�ص ومكة املكرمة 

وال�صرقية واملدراء التنفيذيني ملدينة امللك فهد الطبية 

املكرمة  مبكة  الطبية  عبداهلل  امللك  ومدينة  بالريا�ص 

وم�صت�صفى  للعيون  التخ�ص�صي  خالد  امللك  وم�صت�صفى 

امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام. وقد ت�صمن القرار اأن 

جل�صاته  وتعقد  �صنوات  ثالث  املجل�ص  عمل  مدة  تكون 

املجل�ص.  رئي�ص  يقرره  اأو ح�صبما  �صهر  كل  مرة  مبعدل 

جميع  على  املهيمنة  اجلهة  هو  االإدارة  جمل�ص  ويعد 

اأمورها  وت�صريف  وامل�صت�صفيات  الطبية  املدن  �صوؤون 

اأغرا�صها  لتحقيق  الالزمة  ال��ق��رارات  جميع  واتخاذ 

االإدارية  اأو  الطبية  �صواء  العامة  ال�صيا�صة  ر�صم  ومنها 

ومتابعة �صري العمل واعتماد برامج حت�صني االأداء ورفع 

الكفاءة الكلية مبا يحقق املحافظة على امل�صتوى املرجو 

منها اإ�صافة اإىل اإ�صدار اللوائح الداخلية واعتماد اللوائح املالية واالإدارية والفنية والهياكل االإدارية واإ�صدار 

اللوائح املنظمة للخدمات بتلك امل�صت�صفيات فيما يتعلق باأهلية العالج وقبول املر�صى بالعيادات واأق�صام التنومي 

وحتديد املقابل املادي للخدمات العالجية وقواعد االإعفاء منها واعتماد الربامج واخلطط اخلا�صة باالأبحاث 

الطبية وخطط التوظيف واالإ�صراف على االأعمال االإدارية واملالية ومراجعتها وكذلك اعتماد م�صروع امليزانية 

ال�صنوية ورفعها للجهات املخت�صة.

4- برنامج تفعيل جلان التعاقد

 يهدف هذا الربنامج الذي مت تفعيله موؤخرا اإىل الت�صريع يف عملية التعاقد مع االطباء واملمر�صات الذين يتم 

ا�صتقدامهم من العديد من دول العامل، حيث كانت عملية التعاقد تعاين من بطء االجراءات و�صعوبتها، ولذلك 

قامت الوزارة بتحديث اجراءات العمل يف ادارة التعاقد ب�صكل ا�صبحت معه جلان التعاقد اخلارجي اكرث �صرعة 

وفعالية، حيث يتم االن اعطاء املتقدم بعد جناحه يف امتحان جلنة التعاقد تاأ�صرية الدخول وتذاكرال�صفر  يف 

ال�صتة  اال�صهر  ب�صورة كبرية خالل  املتعاقدين  اعداد  ازدادت  وبذلك  تاأخري،  اأي  دون  ومن  مبا�صرة  ال�صفارة 

املا�صية.

اجنازات وزارة ال�صحة

الفرتة ما بني التا�صع ع�صر من �صفر1430هـ 

وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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�- و�شع نظام لقاء امل�شتفيد من اخلدمة يف مديريات ال�شوؤون ال�شحية يف اململكة

التي  ال�صحية  باخلدمات  يتعلق  فيما  املواطنني  �صكاوى  ل�صماع  دورية  لقاءات  تنظيم  اإىل  النظام  يهدف هذا 

تقدمها الوزارة وتطلعاتهم لتح�صني تلك اخلدمات، وهو االأمر الذي ترمي الوزارة من ورائه اإىل تاأكيد مبداأ 

ال�صفافية واحلر�ص على �صماع �صكاوى املواطنني ومعاناتهم وو�صع احللول ال�صريعة لها.

6- اللجنة املركزية للتوعية ال�شحية

مت ان�صاء هذه اللجنة موؤخرا يف الوزارة وت�صم اع�صاء متخ�ص�صني من داخل الوزارة وخارجها لرفع م�صتوى 

التوعية ال�صحية واإعطائها الزخم الكايف، وذلك اميانا من الوزارة باأهمية دورها يف التوعية ال�صحية وتعزيز 

ملكافحة  الطرق  وايجاد اجنح  بدرا�صة  ال احل�صر  املثال  �صبيل  على  اللجنة  تقوم  املجتمع، حيث  افراد  �صحة 

امرا�ص ال�صكري وال�صمنة والتدخني وغريها.

�- اللجنة املركزية لتقنية املعلومات

 مت ان�صاء هذه اللجنة موؤخرا بقرار وزاري �صم اع�صاء من داخل الوزارة وكذلك من مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية ومن هيئة االإت�صاالت، والغر�ص منها ان تكون رافدًا قويًا لق�صم تقنية املعلومات بالوزارة، وبذلك 

متخ�ص�صة،  و�صادرة عن جلنة  مدرو�صة  املجال  هذا  ال��وزارة يف  تتبناها  التي  اال�صرتاتيجية  القرارات  تكون 

خا�صة ان جمال تقنية املعلومات ال�صحية يتميز عن �صواه بالتغري ال�صريع والتكلفة الباه�صة.

�- اللجنة امل�شرفة على  املجلة الطبية ال�شعودية التابعة للوزارة

1397 هجرية مت  عام  االول  منذ �صدور عددها  ال��وزارة  التي متثل  الطبية  املجلة  م�صرية هذه  بعد مراجعة   

اتخاذ قرار بان�صاء هيئة م�صرفة على ن�صاطاتها لتقوم باإعادة النظر يف خطة عملها  وتوزيعها وكيفية النهو�ص 

مبحتواها لتتواكب مع  التطورات املت�صارعة يف املجال الطبي.

�- اإن�شاء النادي االإجتماعي للوزارة:

وتنظيم  مظلته  بااليرادات حتت  اخلا�صة  االدارات  ربط جميع  ومت  بالوزارة  مرة  الول  النادي  هذا  ان�صاء  مت 

ال�صرف منها على اوجه تطوير ا لرعاية ال�صحية بطريقة مرنة و�صهلة.

تهدف الوزارة من ان�صاء هذا النادي اإىل مايلي:

- تنظيم االن�صطة االجتماعية ملوظفي الوزارة.

اأية فوائد مبا يتم�صى مع  - امداد موظفي الوزارة ومن�صوبيها بالقرو�ص عند احلاجة واال�صتحقاق وبدون 

قوانني النادي ولوائحه.

- تنظيم الربامج الرتفيهية ملن�صوبي الوزارة.

- تزويد اع�صاء النادي باخلدمات الرتفيهية املختلفة التي يت�صمنها مركز اللياقة وال�صحة.

- تعزيز روح االنتماء لدى موظفي الوزارة من خالل حتفيزهم خدميا وماديا ومعنويًا.

- اال�صتفادة من موارد الوزارة الذاتية يف توفري بيئة مالئمة ملزاولة االن�صطة اليومية.

10- تو�شيع وتطوير املركزًاالقليمي ملعلومات االدوية وال�شموم:

جاءت احلاجة اإىل وجود مثل هذا املركز ا�صتجابة لتوجيهات وار�صادات الهيئات االمريكية والكندية وال�صعودية 

لالعرتاف بامل�صت�صفيات ب�صرورة وجود مركز متخ�ص�ص ملعلومات االدوية وال�صموم وما يتبع له من ادارات يف 

كل م�صت�صفى. 

��



مهام املركز:

االجابة على ا�صتف�صارات االطباء وال�صيادلة واملمر�صني وجميع العاملني يف امل�صت�صفى وكذلك   -

      جمهور املراجعني فيما يخ�ص االدوية والعقاقري الطبية وذلك على مدار ال�صاعة.

االجابة على اال�صتف�صارات املتعلقة بحاالت الت�صمم الدوائي وطرق معاجلتها وذلك على مدار ال�صاعة.  -

تقييم ومتابعة وت�صجيل االثار اجلانبية الناجتة عن االدوية او االخطاء الدوائية ومن ثم ار�صالها اإىل   -

      اجلهات املعنية يف وزارة ال�صحة او هيئة الغذاء والدواء. 

تقييم االدوية من حيث �صالحيتها لال�صتعمال يف داخل كل م�صت�صفى ومتابعة حتديث دليل   -

     اأدوية امل�صت�صفى. 

متابعة االدوية اخلا�صعة للبحث العلمي.   -

القيام بادخال نظام معلوماتي حا�صوبي متطور يت�صمن دليل ادوية وزارة ال�صحة وار�صادات ا�صتخدامها   -

     والتنبيه العلمي لتداخالت االدوية مع بع�صها واجلرعات الق�صوى للبالغني واالطفال وما يتبع ذلك.

.)Therapeutic Guidelines( و�صع االر�صادات واخلطط العالجية لالمرا�ص  -

اجراء الدرا�صات املتعلقة بابحاث اقت�صاديات الدواء.  -

القيام بتثقيف املر�صى علميا و�صحيًا عن االدوية واالمرا�ص ذات العالقة .  -

 

الهيكل التنظيمي للمركز:

.)Drug Information Center( مركز االدوية االكلينيكي  -

.)Poisoning & Toxicology Information Center( مركز ال�صموم االكلينيكي  -

.)Bio-Informatics Center( مركز املعلوماتية احليوية  -

.)Pharmacoeconomics Center( مركز اقت�صاديات الدواء  -

.)Pharmacovigilance Center( مركز ر�صد متابعة االثار اجلانبية واالخطاء الطبية  -

.)Clinical pharmacokinetics Center( مركز حركية الدواء االكلينيكي  -

.)Research & Clinical Trials Center( مركز االبحاث والدرا�صات االكلينيكية  -

.)Staff Development & Training Center( مركز التدريب وتطوير القوى العاملة  -

11- و�شع دليل ادوية وزارة ال�شحة االلكرتوين واملطبوع  

 )MOH-Drug Formulary	(									

�صعيًا اإىل توحيد االدوية امل�صتخدمة يف جميع امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية التابعة للوزارة وو�صع مرجعية علمية 

موحدة لها، فقد قامت الوزارة من خالل االدارات ذات العالقة بتطوير دليل لالدوية والعقاقري امل�صتخدمة يف 

مرافقها بطبعتيه االلكرتونية والورقية وذلك ح�صب التبويب التايل:

الق�شم االول: 

- الرقم الكودي لوزارة ال�صحة. 

- التق�صيم الدوائي للعقاقري واالدوية ح�صب دليل الوزارة.

.)BNF( الرقم الكودي لدليل االدوية الربيطاين -

- التق�صيم الدوائي للعقاقري واالدوية ح�صب دليل االدوية الربيطاين. 

اجنازات وزارة ال�صحة
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وحتى التا�صع ع�صر من �صفر 1431هـ
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االمريكي  االأدوي���ة  لدليل  ال��ك��ودي  ال��رق��م   -

.)AHFS DI(

- التق�صيم الدوائي للعقاقري واالدوية ح�صب 

دليل االدوية االمريكي. 

- اال�صم العلمي للدواء وتركيزه.

- ال�صكل ال�صيدالين للدواء.

- ط��ري��ق��ة ح��ف��ظ االدوي�����ة ودرج����ة ح���رارة 

التخزين.

- االدوية املخدرة واملمنوعة.

 Life Saving( الطارئة  االدوي��ة  قائمة   -

.)Medications
 Emergency( قائمة االدوية اال�صعافية -

.)Medications
- الت�صجيل بهيئة الغذاء والدواء.

الق�شم الثاين: 

- االدوية امل�صجلة بهيئة الغذاء والدواء.

- اال�صم العلمي للدواء وتركيزه.

- ال�صكل ال�صيدالين للدواء.

- ال�صركة ال�صانعة.

- ا�صم الوكيل.

- �صعر اجلمهور.

الق�شم الثالث:

ار�صادات عاجات المرا�س مثل:

ل���ل���رب���و  ال����ع����الج����ي����ة  االر����������ص���������ادات   -

 Management Guidelines of(

.)Asthma
ل����الزم����ة  ال����ع����الج����ي����ة  االر���������ص��������ادات   -

 Management( ال���ق���ل���ب���ي���ة 

 Guidelines of Myocardial
.)Infarction

ال�����ع�����الج�����ي�����ة  االر�����������������ص����������������ادات   -

 M a n a g e m e n t ( م تيز ما و للر

 Guidelines of Rheumatoid
.)Arthritis
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الثالث عشر: االيفاد واالبتعاث 

1-  مت االإيفاد الداخلي ل� )336( طبيبًا  يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية.

2-  مت االإيفاد الداخلي ل� )33(  فنيًا  يف خمتلف التخ�ص�صات.

3-  مت االإبتعاث اخلارجي ل� )104( طبيبًا  يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية.

4-  مت االإبتعاث اخلارجي  ل� )96( فنيًا  يف خمتلف التخ�ص�صات.

الرابع عشر: انجازات متعلقة بتقنية المعلومات واالتصاالت 

م�شاريع  مت االنتهاء منها:

جتهيز البنية التحتية وت�صغيل نظام ال�صمان ال�صحي يف عدد )18( م�صت�صفى من اأ�صل )20( م�صتهدفة   .1

مب�صروع نظام ال�صمان ال�صحي لعدد )20( م�صت�صفى.

االنتهاء من م�صروع حو�صبة عدد )150( مركز رعاية �صحية اأولية يف اأنحاء اململكة.  .2

االنتهاء من م�صروع تطوير نظم املعلومات اجلغرافية ال�صحية.  .3

جتهيز البنية التحتية وت�صغيل نظم املعلومات ال�صحية لعدد )28( م�صت�صفى من اأ�صل )30( م�صتهدفة   .4

مب�صروع حو�صبة )30( م�صت�صفى.

اإن�صاء مركز معلومات جديد ومتطور للوزارة على اأ�ص�ص عاملية ويجري حاليا نقل مركز املعلومات القدمي   .5

اإىل املركز اجلديد. كما مت ربط االأبراج الثالثة لديوان الوزارة بال�صبكة الداخلية والعنكبوتية.

بقية  على  تعميمه  يف  وال��ب��دء  االإل��ك��رتوين  االأ���ص��رة  اإدارة  لنظام  التجريبي  امل�����ص��روع  م��ن  االن��ت��ه��اء   .6

امل�صت�صفيات.

االنتهاء من م�صروع مراقبة االأوبئة يف حج عام 1430ه�  ونظام امل�صح امليداين با�صتخدام اأجهزة املحمول    .7

من  كل  مع  بالتعاون  وذلك   )FAST( االلكرتوين  احلقلي  الوبائيات  )smart mobiles(وبرنامج 

الوكالة امل�صاعدة للطب الوقائي ومركز مراقبة الوبائيات االأمريكي )CDC(. ونقل البيانات اخلا�صة 

باالأوبئة وخا�صة اأنفلونزا اخلنازير )H1N1( وحتليلها با�صتخدام نظم التحليل االإح�صائية االلكرتونية 

.)SPSS(

االنتهاء من تنفيذ م�صروع اإح�صاءات احلج لعام 1430ه�  با�صتخدام اأحدث تقنيات ال�صبكات والربط   .8

االلكرتوين.

االنتهاء من رفع كفاءة االت�صال ال�صبكي مع العديد من امل�صت�صفيات ومراكز الرعاية ال�صحية االأولية   .9

وكذلك املديريات.

م�شاريع يتم العمل عليها: 

م�صروع و�صع اخلطة االإ�صرتاتيجية الوطنية لتقنية املعلومات واالت�صاالت وال�صحة االإلكرتونية: �صرعت   .1

وزارة ال�صحة يف بناء اإ�صرتاتيجية وطنية لل�صحة االإلكرتونية وذلك بالتعاون مع اإحدى كربيات �صركات 
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واالأنظمة  واالت�صاالت  املعلومات  تقنية  وتنفيذ  تطوير  خطة  لو�صع  العامل،  يف  االإ�صرتاتيجيات  تطوير 

ال�صحية حيث �صيوؤدى ذلك لوجود بيئة مالئمة جلمع البيانات ال�صحية للمواطنني واملقيمني يف اململكة  

واإمكانية تبادلها اإلكرتونيا بني املوؤ�ص�صات احلكومية املختلفة وتوفري املعلومات ال�صحية االأ�صا�صية على 

البطاقة الذكية.

م�صروع جتهيز املخترب الوطني واملختربات االأخرى باأحدث التقنيات.  .2

م�صروع توحيد و تطبيق املعايري الدولية والقيا�صية لنظم املعلومات ال�صحية.  .3

املعلومات  تبادل  لت�صهيل  احلكومية  االأجهزة  بباقي  ربطه  �صيتم  حيث  ال��وزارة،   ديوان  ميكنة  م�صروع   .4

اإلكرتونيا.

التقنيات  اأحدث  با�صتخدام  وذلك  والتبديل،  ال�صرقة  من  الوالدة  حديثي  حماية  نظام  تطوير  م�صروع   .5

.RFID وطرق احلماية واملتابعة املوجودة يف العامل مثل ا�صتعمال الكامريات الرقمية وتقنية

م�صروع تطوير االأنظمة املعلوماتية االإدارية واملالية بالوزارة.  .6

م�صروع التطوير التنظيمي واالإداري والتقني للوزارة حيث يهدف امل�صروع اإىل و�صع ت�صورات عن حت�صني   .7

وتطوير االأنظمة االإدارية واملالية والتقنية بالوزارة.

داخلية  اإلكرتونية  بوابة  بناء  م�صروع  باإعداد  والبدء  االإلكرتوين  الوزارة  موقع  وتطوير  حت�صني  م�صروع   .8

وخارجية متقدمة تتيح من خاللها العديد من اخلدمات االإلكرتونية للمواطنني واملقيمني. 

التوجه نحو تطوير نظام ات�صاالت اإدارية متكامل وربطه بالبوابة االإلكرتونية لتوفري خدمات اإلكرتونية   .9

لكل من املواطنني واملوظفني بالوزارة.

البدء بتطبيق امل�صروع التجريبي لربط عدد من امل�صت�صفيات لتبادل البيانات اإلكرتونيا فيما بينها.  .10

.)PACS( البدء بتنفيذ املرحلة الثانية من م�صروع االأر�صفة االإلكرتونية ل�صور االأ�صعة  .11

البدء بتنفيذ م�صروع حو�صبة عدد )50( م�صت�صفى.  .12

.)PMO( م�صروع بناء مكتب الإدارة م�صاريع تقنية املعلومات  .13

م�صروع بناء مركز معلومات وطني ومتقدم يخدم الوزارة واملرافق االإدارية وال�صحية التابعة لها.  .14
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الخامس عشر: دراسات اخرى مختلفة 

1- تكوين جلنة لدرا�صة و�صع املعاهد ال�صحية االأهلية وخمرجاتها وقد انتهت اعمالها باالإتفاق على �صرورة 

رفع م�صتوى العاملني ال�صحيني اإىل درجة البكالوريو�ص وقد مت االإعالن عن توجه الوزارة هذا يف ال�صحف 

املحلية.

2- درا�صة نظام املخازن وا�صتخدام التقنية لتح�صني االأداء واملراقبة للمخازن.

3- درا�صة الإ�صتحداث الوظائف الناق�صة على كادر الوظائف بالوزارة والتي �صيتم ا�صتحداثها الأول مرة مثل 

اأخ�صائي اجلودة وال�صالمة ومكافحة العدوى.

امللفات  من  الكبرية  الكمية  من  والتخل�ص  ال�صوئي  املا�صح  تقنية  باإ�صتخدام  الوثائق  تخزين  درا�صة   -4

املوجودة بالوزارة.

5- درا�صة لتتبع املعامالت الكرتونيًا داخل الوزارة يف كل االأق�صام وكذلك املعامالت الواردة وال�صادرة من 

ديوان الوزارة.

6- درا�صة م�صاكل التموين بالوزارة والتي اأدت اإىل اإلغاء كثري من االإجراءات الغري �صرورية لت�صريع عملية 

للم�صت�صفيات. التموين 

7- درا�صة هيكل الوزارة اجلديد ورفعه اإىل اللجنة الوزارية للتنظيم االإداري.

8- درا�صة حت�صني موقع الوزارة على �صبكة االإنرتنت ليكون املوقع معربًا عن هوية الوزارة وم�صاعدًا للعاملني 

واملتعاونني مع الوزارة لت�صهيل االإجراءات االإدارية والتوظيفية لهم.

حيث  ال�صحية  االأنظمة  اأحكام  خمالفات  يف  للنظر  اال�صرت�صادية  واملعايري  ال�صوابط  اإعتماد  يف  البدء   -9

يف  والت�صديد  ال�صحية  املخالفات  يف  النظر  جلان  يف  العمل  اإج��راءات  لتطوير  نوعية  نقلة  هذا  �صيمثل 

عن  ال�صادرة  االأحكام  يف  العدل  حتقيق  ي�صتهدف  كما  االأنظمة،  لهذه  املخالفني  بحق  العقوبات  ايقاع 

هذه اللجان. وذلك متا�صيَا مع توجهات وزارة ال�صحة واإ�صرتاجتيتها الهادفة اإىل خدمة املر�صى وك�صب 

لالإرتقاء  الوزارة  تبذلها  التي  التطويرية  اجلهود  اإطار  ويف  و�صالمتهم  �صحتهم  على  واحلفاظ  ر�صاهم 

مب�صتويات االأداء يف القطاعات ال�صحية. و�صت�صمن هذه املعايري عند تطبيقها  عدم التباين بني قرارات 

اإىل  واإ�صنادها  املخالفات  حتديد  يف  التنفيذية  ولوائحها  ال�صحية  االأنظمة  خمالفات  يف  النظر  جلان 

الن�صو�ص النظامية التي حتكمها وتقدير اجلزاء املنا�صب لها ومنعًا ملا ي�صببه ذلك من تباين بني القرارات 

النظامي  االأ�صا�ص  توفري  �صت�صاعد على  واملعايري  ال�صوابط  اأن هذه  املتماثلة كما  املخالفات  ال�صادرة يف 

�صت�صتند على  املظامل حيث  ديوان  قبل  اإبطالها من  و�صتحميها من  اللجان  ال�صادرة من  القرارات  لهذه 

ن�صو�ص نظامية معتمدة و�صتتوىل االإدارة العامة لل�صوؤون القانونية بالوزارة متابعة تنفيذ هذه القرارات 

املوؤ�ص�صات  ونظام  ال�صحية  املهن  مزاولة  نظام  اأحكام  خمالفات  يف  النظر  جلان  على  القرار  و�صيطبق 

ال�صحية اخلا�صة ونظام املن�صاآت وامل�صتح�صرات ال�صيدالنية واللوائح التنفيذية لهذه االأنظمة. 
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