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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ــ حفظه اهلل ــ
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صاحب السمو الملكي ولي العهد
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ــ حفظه اهلل ــ
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توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة
بأعلى المستويات العالمية.
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توفيــر الرعايــة الصحيــة بجميــع مســتوياتها وتعزيز الصحة العامــة والوقاية 
مــن األمــراض ووضــع القوانين واللوائــح المنظمة للقطــاع الصحي والخاص 
األكاديمــي  والتدريــب  البحثــي  بالجانــب  االهتمــام  مــع  أدائــه  ومراقبــة 

ومجــاالت االســتثمار الصحــي.
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1-  صحة المريض أوال.
2-  العدالة.

3-  المهنية.
4-  الجودة.

5-  األمانة والشفافية.
6-  الفريق الواحد.

7-  المبادرة واإلنتاجية.
8-  الشراكة مع المجتمع.
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المقدمة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ12

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

28مالمح الميزانية  مع بداية العام المالي  1438/37هـ قبل التعديل بآالف الرياالت.1

29مقارنة المعتمد بالميزانية ) بعد التعديل( مع المنصرف الفعلي للعام  1438/37هـ  والعام 1437/36 هـ  2

29موقف الصرف للعام المالي 1438/37هـ.3

30النسب اإلجمالية للنفقات على البرامج والمشاريع للعام المالي 1438/37هـ 4

 34مقارنة نسبة اإليراد المتحقق إلى المستهدف للعام المالي 1437/36  - والعام المالي 1438/37هـ5

37نمو ميزانية التشغيل الذاتي خالل السنوات الخمس األخيرة6

38التكاليف التقديرية للمستشفيات المستحدث لها برامج للتشغيل الذاتي للعام 1438/37هـ7

44مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري إنشائها 8

46مجموع عدد المرافق الصحية المنتهية إنشائيًا والجاري تنفيذها والجاري طرحها وترسيتها بمناطق المملكة.9

إجمالي المستشفيات واألبراج الطبية المعتمدة المنتهية إنشائيًا والجاري تنفيذها والجاري طرحها وترستيها خالل السنوات 10
47الخمس القادمة ) جديد + إحالل (     

48المستشفيات التي تم االنتهاء من تنفيذها إنشائيًا وجاري تجهيزها خالل العام المالي 1437/36هـ11

48مشاريع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بالمملكة    12

49بيان بمشاريع مراكز السكري بجميع مناطق المملكة      13

50إجمالي مراكز السكري حسب مناطق المملكة  14

51موقف طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة بمناطق المملكة 15

52مقارنة التكاليف المعتمدة إلنشاء اإلسكانات بميزانية العام المالي 2015م و2016م16

الفهرس )الجداول(
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13 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

54دعم التكاليف المالية لعقود الصيانة لألعوام 1437/36هـ- 1438/37هـ 17

61خدمات األمن والسالمة بالحج. 18

64العقود المبرمة خالل العام 1438/37هـ19

66الدورات التدريبية في مجال التجهيزات20

68 الزيارات الميدانية في مجال التجهيزات21

75مشروع سعودة الوظائف بوزارة الصحة22

75السعودة بالقوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث.23

76نسبة السعودة للوظائف الصحية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث.24

77عدد الوظائف المعتمدة خالل العام المالي -1437 1438هـ على الباب األول والباب الثالث25

78إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة26

82عدد األطباء الموفدين لعام 1437 هـ حسب التخصصات27

83  أعداد األطباء الجدد الملتحقين ببرنامج الطبيب السعودي تحت التدريب منذ بدايته28

86أعداد  المبتعثين وفق دولة االبتعاث خالل العام المالي 1438/37 هـ بالمقارنة مع العام المالي 1437/36هـ 29

86أعداد المبتعثين )على رأس البعثة( وفق الدرجة العلمية خالل العام المالي 1438/37 هـ  بالمقارنة مع العام المالي 1437/36هـ.30

87توزيع المبتعثين )على رأس البعثة( وفق الفئة للعام المالي  1438/37هـ بالمقارنة مع العام المالي 36/ 3137

88عدد المبتعثين وفق الدرجة العلمية 32

90عدد المبتعثين وفق مجال الدراسة  33
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ14

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

91عدد المتدربين والساعات المعتمدة )بمركز التدريب الرئيسي ( خالل األعوام1432-1437هـ34

92إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر )بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات( خالل األعوام 1432-1437هـ35

93إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات لألعوام 1432-1437هـ36

93إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات لعام 1437هـ37

95إجمالي المتدربين بمركز المهارات ومعمل المحاكاة الرئيسي لعام 1437هـ38

96أعداد المتدربين في برامج التدريب المختلفة خالل األعوام 1432-1437 هـ.39

97عدد الدورات المنفذة في موسم حج 1437هـ وفقًا للجان  40

99برامج التدريب التأهيلية والتطويرية ومدة التدريب في كل منها.41

100عدد المعينين من خالل التعاقد:  خالل الفترة 1437/3/1هـ 25-/1438/3هـ42

102عدد الوظائف المحجوزة للتعاقد 43

102االستقطاب الخارجي 44

105تطور برامج التشغيل الذاتي ألعوام مختارة خالل الفترة من عام -1419 1437 هـ45

107إجمالي عدد وظائف التشغيل الذاتي  للعام 1438/37هـ  مقارنة  بالعام 1437/36هــ46

108إجمالي عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا في جميع المناطق للعام  1438/37 هـ مقارنة بالعام  1437/36هــ47

109بيان ببرامج التشغيل الذاتي الجديدة للعام 1437 /1438 هـ 48

135  تطور مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق49

139تطور أعداد المراكز الصحية وأعداد المراجعين50
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15 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

140األنشطة التدريبية في مجال الرعاية الصحية األولية خالل العام 1438/37هـ51

158 أعداد المستشفيات واألسرة 52

159عدد مستشفيات وزارة الصحة العاملة )شاملة أسرة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية(53

160  بيان بالمستشفيات التي تم افتتاحها خالل العام المالي 1438/37هـ 54

161 الزيادة في عدد أسرة المستشفيات في العام1438/37هـ  مقارنة بالعام 1437/36هـ55

163 بيان بالدورات وورش العمل التي تم تنفيذها لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات 56

171 وحدات الغدد والسكر لألطفال بالمناطق والمحافظات57

174 توزيع عيادات طب األسنان في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز طب األسنان التخصصية58

175 مراكز طب األسنان التخصصية  الرئيسية.59

177مراكز طب األسنان التخصصية الصغيرة )ال يتعدى عدد العيادات بها )10( عيادات  60

177  المشاريع الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرًا في مجال طب األسنان61

178 مشاريع تحت اإلنشاء في مجال طب األسنان62

178  مشاريع معتمدة وجاري العمل على طرحها لإلنشاء في مجال طب األسنان63

183  دورات تدريبية في مجال الطوارئ الصحية64

187 برنامج التشغيل الذاتي للنقل اإلسعافي في جميع المناطق الصحية65

  عدد أجهزة األشعة  التي تم تركيبها بمناطق الحد الجنوبي والعاصمة المقدسة موزعة حسب المناطق ونوع الجهاز للعام 66
2016م.

193

193عدد أجهزة األشعة  الجاري تركيبها بمناطق المملكة موزعة حسب المناطق ونوع  الجهاز للعام 2016م67
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ16

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

الدورات التدريبية للموظفين بأقسام األشعة والخدمات  التطبيقية موزعة حسب نوع الدورة والفئات المستهدفة  وعدد 68
195المتدربين للعام 2016م.

196 عدد الموظفين الذين تم إيفادهم أو ابتعاثهم في مجال األشعة  للعام 2016م.69

205 حركة اإلحاالت داخل المملكة70

209 حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة71

211 حركة اإلحاالت داخل المملكة72

212 حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة73

215 أسباب اعتذار المستشفيات لعام 1437هـ74

218حركة اإلحاالت داخل المملكة لألعوام 1437/36/35هـ على التوالي75

219حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة76

220  حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة77

 221حركة اإلحاالت/ التحويل بين المناطق 78

235عدد بنوك الدم وتصنيفها في جميع القطاعات الصحية بالمملكة79

236عدد المتبرعين بالدم80

239مجموع عدد القضايا و العينات و اختبارات مراكز السموم81

243أهم المؤشرات في مجال التغذية82

251عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج83

252عدد المرضى حسب الجنس84
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17 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

253عدد المرضى حسب الفئة العمرية85

254عدد المرضى حسب التخصص الطبي86

259عدد المرضى حسب المكوث بالخارج87

261عدد المرافقين حسب قرار العالج88

261نسبة عدد المرضى لعدد المرافقين89

262عدد الوفيات90

265إجمالي التكلفة للعالج بالخارج لألعوام 2009-2016م91

267متوسط تكلفة النفقات النثرية للمريض92

268متوسط التكلفة العالجية إلى متوسط النثرية للمريض93

268التكلفة العالجية حسب التخصص الطبي94

272 تقسيم مشاريع األمر السامي الكريم للمدن الطبية   95

273 ميزانية ومواقع مشاريع المدن الطبية96

275توزيع المدن الطبية97

284المشاريع اإلنشائية للمدن الطبية98

293ميزانية مركز الملك سلمان ألمراض الكلى والمنصرفات للعام 1438/7/38هـ99

295أعداد الفحوصات المخبرية  لمركز الملك سلمان خالل عام  1437هـ100

296يوضح ما تم عمله من  أشعة / مركز الملك سلمان خالل هذا العام101
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ18

رقم 
الصفحةالموضوعالجدول

301 مستوي الرضا العام للخدمات المقدمة للمرضى بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى102

301 القوى العاملة  بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى103

304 الخدمات العالجية والخدمات الطبية المساندة لمركز الملك سلمان ألمراض الكلى104

إجمالي األعضاء المستأصلة والمزروعة من فعاليات برنامج تبادل األعضاء بين المملكة العربية السعودية والدول األخرى 1996 105
2016-م

307

308 األعضاء المزروعة من فعاليات برنامج تبادل األعضاء  بين المملكة العربية السعودية والدول األخرى 1996 – 2016 م106

318 الدورات التدريبية في مجال التخطيط خالل العام 1438/37هـ107 

321 اإلنجازات في مجال التحول خالل العام 2016م108 

334  الدورات التدريبية للموظفين في مجال المتابعة خالل العام المالي  1438/37هـ109 

335المعامالت المنجزة في مجال المتابعة خالل العام 1438/37هـ110

343  دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت خالل العام 1438/37هـ111

365عدد مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة الحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي112

 المجمعات الطبية العامة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 1438/1437هـ موزعة على جميع مناطق 113
367ومحافظات المملكة

المجمعات الطبية الخاصة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 1438/1437هـ موزعة على جميع مناطق 114
369ومحافظات المملكة

371 عدد العيادات الخاصة بالمناطق115

372 عدد الصيدليات بالمناطق116

374المرافق الصحية ا )العالج الطبيعي ، المختبر ، مراكز التأهيل األشعة وطب األشعة االتصالي ( المرخصة ترخيص نهائي  117

376  أعداد القوى العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص118

MOH Annual Report Final.indb   18 10/15/17   7:48 PM



19 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

الفهرس )الرسوم البيانية واألشكال(

الرسم 
البياني 

أو 
الشكل

الصفحةالموضوع

45مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع مناطق المملكة1

54استراتيجية الوزارة في مجال األمن والسالمة2

56برنامج السالمة في المستشفيات3

57أسماء وعدد الدورات التدريبية في مجال األمن والسالمة4

58توزيع عدد المتدربين حسب المناطق والمحافظات5

58توزيع عدد المتدربين حسب التخصصات6

75السعودة للوظائف الصحية  واإلدارية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث7

76السعودة للوظائف الصحية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث8

80إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة9

81الموفدون من األطباء خالل األعوام )-1432 1437 هـ(10

84أعداد األطباء الجدد الملتحقين ببرنامج الطبيب السعودي تحت التدريب11

87أعداد المبتعثين الجدد خالل السنوات )1431-1437هـ( من أطباء وغير أطباء12

89عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق الدرجة العلمية 13

89عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق الجنس 14

90عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق مجال الدراسة15

91عدد المتدربين والساعات المعتمدة خالل األعوام 1432-1437هـ16
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ20

الرسم 
البياني 

أو 
الشكل

الصفحةالموضوع

92إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة بالمناطق والمحافظات لألعوام   1432-1437هـ17

94إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات لألعوام 1432-1437هـ18

101المعينين خالل العام المالي 1438/37هـ مقارنة  بالعام 1437/36هـ19

102عدد الوظائف المحجوزة للتعاقد20

106عدد برامج التشغيل الذاتي  خالل األعوام السابقة21

118األبحاث والدراسات أثناء موسم الحج  في مجال طب الحشود22

118التدريب في مجال طب الحشود23

119اإلصدارات في مجال طب الحشود24

184 مركز خدمة )937( نسبة أسباب الشكاوى25

185مركز خدمة )937( نسبة البالغات الواردة للمركز26

186مركز خدمة )937( توزيع البالغات حسب المناطق27

204حركة اإلحاالت داخل المملكة28

208 نسبة القبول عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1437هـ29

211 حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة30

213 حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة31

214 أسباب اعتذار المستشفيات لعام 1437هـ32

216نسبة التحويل إلى خارج المنطقة عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1437هـ 33
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21 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

الرسم 
البياني 

أو 
الشكل

الصفحةالموضوع

218 حركة اإلحاالت داخل المملكة لألعوام  ) 1437/36/35/34هـ(34

219 حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة35

220 حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة 36

237 عدد بنوك الدم حسب التصنيف37

240مجموع عدد القضايا و العينات و االختبارات لمراكز مراقي السموم38

245نسبة عيادات التغذية المفعلة بمستشفيات وزارة الصحة  من المستهدف39

250عدد المرضي الذين تم عالجهم بالخارج40

252عدد المرضي الذين تم عالجهم بالخارج حسب الجنس41

256عدد المرضي الذين عولجوا بالواليات المتحدة حسب التخصص الطبي42

257عدد المرضي الذين عولجوا ببريطانيا حسب التخصص الطبي43

258عدد المرضي الذين عولجوا بالخارج حسب التخصص الطبي44

260عدد المرضي حسب قرار العالج45

263إجمالي التكلفة اإلجمالية للمرضي للعالج بالخارج46

264إجمالي تكلفة النفقات النثرية للمرضى والمراجعين بالريال السعودي47

266إجمالي تكلفة النفقات النثرية للمرضى والمرافقين )بالريال السعودي(48

268مقارنة إجمالي التكلفة العالجية بالخارج لألعوام 2009-2016م بالريال السعودي49

274خريطة المملكة توضح مواقع مشاريع المدن الطبية50 
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ22

الرسم 
البياني 

أو 
الشكل

الصفحةالموضوع

276مشروع مدينة الملك فيصل الطبية51

277موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك فيصل الطبية52

278مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية53

279موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية54

280مشروع مدينة الملك عبد اهلل الطبية55

281موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك عبد اهلل الطبية56

282مشروع مدينة الملك خالد الطبية57

283موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك خالد الطبية58

289ما تم تحقيقه في مجال االستقطاب للعام  1438/37هـ مقارنة مع العام 1437/36هـ59

294عدد المرضى الذين أجريت لهم التنقية الدموية وعدد مراجعي عيادات الكلى االستشارية  60

297عدد األشعة السينية واألشعة الصوتية بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى للعام 1437هـ61

298عدد مرضى قسم الصحة النفسية والمسجلين الجدد/ مركز الملك سلمان ألمراض الكلى62

300عدد المرضى / قسم الخدمة االجتماعية وأهلية العالج/ مركز الملك سلمان ألمراض الكلى63

300مستوي رضا المرضي خالل العام 1437هـ/ مركز الملك سلمان ألمراض الكلى64

311مطبوعات المركز السعودي لزراعة األعضاء65

318المبادرات الرئيسية والتحولية لوزارة الصحة66
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23 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

الرسم 
البياني 

أو 
الشكل

الصفحةالموضوع

مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة الحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية العام 1438/1437هـ موزعة 67
366على جميع مناطق ومحافظات المملكة

المجمعات الطبية العامة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية العام 1438/37هـ موزعة على جميع مناطق 68
368ومحافظات المملكة

المجمعات الطبية المتخصصة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 1438/1437هـ موزعة على جميع 69
370مناطق ومحافظات المملكة

373عدد الصيدليات بمناطق المملكة70

375المرافق الصحية األخرى والمرخصة ترخيص نهائي  71

376أعداد القوى العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص72

386 الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور التمويل وتكاليف الرعاية الصحية73

386الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور الموارد البشرية الصحية74

387 الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور التغطية الشاملة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة75

387الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور الحاجة إلى مواكبة التقدم في مجال التقنية76

388الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور الجودة وسالمة المرضى77

388الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة/ محور الصحة الوقائية78
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ24

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية نهضــة تنمويــة شــاملة فــي كافــة المجــاالت وعلــى رأس تلــك المجــاالت يقف القطــاع الصحي الــذي أخذ ينمو 
ويتوســع منــذ أن أنشــئت وزارة الصحــة عــام 1370هـــ بالمرســوم الملكــي رقــم )8697/11/5( ومنــذ ذلــك الحيــن اســتمرت الــوزارة فــي أداء رســالتها 

الوطنيــة التــي تتلخــص فــي : 

ضمــان توفيــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة والمتكاملــة )الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة والتعزيزيــة( بمــا يتماشــى مــع مبــادئ 
الشــريعة اإلســالمية وأخالقيــات المهــن الصحيــة وذلــك  مــن خــالل االرتقــاء بمســتوى ونوعيــة الخدمــات والنظــم الصحيــة وتحســين 

أدائهــا وجودتهــا وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع الخدمــات الصحيــة كمــً ونوعــً علــى مختلــف مناطــق المملكــة.

أخــذت الخدمــات الصحيــة بــوزارة الصحــة تنمــو وتتطــور بشــكل ملحــوظ نتيجــة للدعــم الســخي والرعايــة الكريمــة مــن لــدن خــادم الحرميــن 
ــي  ــن إجمال ــي )60%( م ــم حوال ــوزارة بتقدي ــوم  ال ــث تق ــم اهلل- حي ــد - يحفظه ــي العه ــي ول ــمو ول ــن وس ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس الش
الخدمــات الصحيــة فــي المملكــة. وقــد صاحــب هــذا التطــور تحســنًا ملحوظــًا فــي المؤشــرات الصحية حيــث انخفض معــدل وفيات األطفــال الرضع 
إلــى )7.4( لــكل 1000 مولــود حــي كمــا انخفــض معــدل وفيــات األطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات إلى )8.6( لــكل 1000 مولــود حــي وانخفض معدل 
وفيــات األمهــات إلــى )12( لــكل مئــة الــف مولــود حــي وارتفــع العمــر المأمــول عند الوالدة إلــى )74,3( عامــًا. أما من ناحيــة التمويل فقد بلغت نســبة 

االعتمــادات الماليــة لــوزارة الصحــة )7%( مــن إجمالي ميزانيــة الدولة.

اشــتمل الهيــكل التنظيمــي للــوزارة علــى نائبيــن لمعالــي الوزيــر نائــب يختــص بالشــؤون الصحيــة ونائــب يختــص بالتخطيــط والتطويــر علمــًا 
بــأن الــوزارة تقــوم بدراســة وإعــداد هيــكل تنظيمــي جديــد يلبــي متطلبــات المرحلة.

تتبــع للــوزارة ثــالث عشــرة مديريــة عامــة للشــؤون الصحيــة موزعــة حســب المناطــق اإلدارية، تقــوم بمهام اإلشــراف على تقديــم الخدمــات الصحية في 
المنطقــة اإلداريــة التابعــة لهــا. كمــا تتفــرع عــن بعــض المديريــات العامــة الكبــرى ســبع مديريــات رئيســة تعمــل علــى مســاعدة ومســاندة المديريــات 
العامــة فــي تنفيــذ وإدارة وتشــغيل المرافــق الصحيــة المنتشــرة فــي كل منطقــة. وقــد أعطيت هــذه المديريــات مؤخــرًا الكثير مــن الصالحيات لحثها 

علــى تقديــم خدمــات أفضــل وتفــادي البــطء في اتخــاذ القرارات، تماشــيًا مع توجه الــوزارة نحو انتهاج أســلوب الالمركزية فــي أداء العمل.

أطلقت المملكة االستراتيجية االقتصادية الجديدة ضمن برنامج طموح للتحول الوطني)2020( والتي جاءت في إطار خطة تستهدف 
إعــادة تشــكيل اقتصــاد المملكــة. ويشــتمل برنامــج التحــول الوطنــي علــى أهــداف ومبــادرات تســاهم فــي تحقيــق وعــود برنامــج  

التحــول الوطنــي إضافــة إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة )2030 (.  
 

المقدمة: 
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25 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

هــذا التقريــر الســنوي لــوزارة الصحــة  يتــم إعداده ســنويًا بنــاء على توجيه المقام الســامي الكريم الــوارد في البرقية رقــم )7/ب/26345( 
وتاريــخ 1422/2/19هـــ والــذي ينــص فــي الفقــرة ثانيــًا )ترفــع الــوزارات والمؤسســات العامــة بما فيهــا الجامعــات واألجهزة الحكوميــة األخرى 
التقاريــر الســنوية التــي تعدهــا تنفيــذًا للمــادة )29( مــن نظــام مجلــس الــوزراء ويحيلهــا الديــوان مباشــرة إلــى مجلــس الشــورى, ويبلــغ 

الديــوان الجهــة التــي رفعــت التقريــر بالقــرارات التــي يصدرهــا مجلــس الشــورى بشــأنها لدراســتها(.

الهــدف مــن إعــداد التقريــر هــو تحقيــق متطلبــات المــادة )29( مــن نظــام مجلــس الــوزراء المشــار إليهــا بعاليــة ذلــك بإعــداد وثيقــة 
شــاملة تحتــوي علــى مــا قامــت بــه الــوزارة مــن إنجــاز خــالل العــام المالــي الســابق مقارنــة بمــا تــم إنجــازه فــي العــام الــذي ســبقه.

يحتوي هذا التقرير على ) 11 ( باب هي:

الباب األول: الجانب المالي ■
الباب الثاني: اإلمداد والشئون الهندسية ■
الباب الثالث: الموارد البشرية ■
الباب الرابع : خدمات الصحة العامة ■
الباب الخامس : الخدمات العالجية ■
الباب السادس: الخدمات الطبية المساندة ■
الباب السابع: الخدمات الطبية المرجعية ■
الباب الثامن : التخطيط وتطوير النظم الصحية ) الحوكمة( ■
الباب التاسع : التواصل الدولي ■
الباب العاشر : أداء القطاع الصحي الخاص ■
الباب الحادي عشر: الصعوبات والمعوقات ■
باإلضافة الى المرفقات على القرص االلكتروني الصلب. ■
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ28

عملــت وزارة الصحــة علــى تنفيــذ السياســات المرســومة لتحقيــق األهــداف المرجــوة وفق االســتراتيجيات الموضوعــة من خالل االســتفادة من االعتمــادات المالية 
ــدة ولتلبيــة احتياجــات كافــة أفــراد المجتمــع مــن الخدمــات  ــر المرافــق الصحيــة القائمــة والتوســع فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة الجدي لإلنفــاق علــى تطوي

الصحيــة ســواء كانــت توعويــة أو وقائيــة أو عالجيــة وذلــك لمواكبــة الزيــادة فــي النمــو الســكاني والتوســع الحضــاري والتقــدم الطبي.

أوالً: اعتمادات الميزانية ■
مالمح الميزانية المعتمدة للوزارة للعام المالي 1438/37هـ

بلغــت االعتمــادات الماليــة المخصصــة لــوزارة الصحــة بميزانيــة العــام المالي1438/37هـــ قبــل التعديل )58,899,190,000( ريــال بنقص مقــداره )3,443,349,000( 
ريــال عــن اعتمــادات العــام 1437/36هـــ قبــل التعديــل والبالغــة فــي حينهــا )62,342,539,000( ريــال  ونظــرا لعــدم كفايــة هــذه االعتمــادات لمواجهــة متطلبــات 
التوســع فــي الخدمــات فقــد تــم دعــم الميزانيــة بمبلــغ ) 39,077,206,816( ريــال وذلــك لتغطيــة نفقــات المشــاريع، المقاوليــن، المورديــن والمســتحقات 
المترتبــة علــي الــوزارة ألعــوام ماليــة ســابقة ليصبــح االعتمــاد بعــد التعديــل مبلغ )97,976,396,816( ريــال بزيادة مقدارهــا )20,752,906,616( ريال عــن اعتمادات 

العــام المالــي 1437/36هـــ  بعــد التعديــل والبالغــة فــي حينهــا )77،223،490،200 ( ريــال، حيــث بلغــت نســبة الزيــادة  )%26,8(.

جدول )1( مالمح الميزانية  مع بداية العام المالي  1438/37هـ )قبل التعديل بآالف الرياالت(

أوالً: الجانب المالي 

االعتماد للعام 1438/37هـالوصف

النفقات العامة

26,103,790تعويضات العاملين )موظفي الخدمة المدنية(.

6,772,551السلع والخدمات

1,120,000المنافع االجتماعية

110,000مصروفات أخري

22,992,849                                    النفقات على البرامج

1,800,000                                   النفقات على المشاريع

 58,899،190,00  اإلجمالي
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 ثانيً: جدول )2( مقارنة المعتمد  بالميزانية ) بعد التعديل( مع المنصرف الفعلي للعام 1437/1436 هـ ■
والعام 1438/1437هـ بالرياالت

جدول )3( موقف الصرف للعام المالي 1438/37هـ

يوضــح الجــدول )2( أعــاله المقارنــة بيــن االعتمــادات الماليــة للعــام المالــي 1437/36هـــ والعــام المالــي 1438/37هـــ حيــث بلغــت االعتمــادات الماليــة للعــام المالــي 
1438/37هـــ )بعــد التعديــل( مبلــغ  )97,976,396,816( ريــال وبزيــادة مقدارهــا )20,752,906,616( ريال عن االعتمــادات المالية للعام  المالي 1437/36هـــ )بعد التعديل(، 

وقــد بلغــت نســبة الزيــادة  فــي االعتمــادات ) %26,8(.
وبلغ المنصرف الفعلي خالل العام المالي 1438/37هـ مبلغ ) 92,660,385,723( ريال وبما نسبته )94,57 %( من إجمالي الميزانية   

مقارنة بالمنصرف الفعلي للعام المالي 1437/36هـ والبالغ حينها )63,244,848,000( ريال وبما نسبته  )81,89 %( من إجمالي 
ميزانية نفس العام.

العام المالي 1438/1437هـالعام المالي 1437/1436هـ

المعتمد بالميزانية بعد 
المعتمد بالميزانية بعد النسبةالمنصرف الفعليالتعديل

النسبةالمنصرف الفعليالتعديل

77,223,490,00063,244,848,000% 81,8997,976,396,81692,660,385,723% 94,57

المتبقيالنسبةالمنصرفالمعتمد بعد التعديل

النسب اإلجمالية  لتعويضات 
99,15410,516,570.84%48,220,882,045.2247,810,365,474.38العاملين

النسب اإلجمالية الستخدام 
91,192,940,983,859.25%33,383,886,553.6630,442,902,694.41السلع والخدمات

 النسب اإلجمالية للمنافع 
96,25350,791,076.14%9,348,951,0008,998,159,923.86االجتماعية

النسب اإلجمالية 
98,192,163,157.33%119,533,000117,369,842.67للمصروفات األخرى

النسب اإلجمالية لألصول غير 
76,651,611,556,430.03%6,903,144,2185,291,587,787.97المالية

94,575,316,011,093.59%97,976,396,816.8892,660,385,723.29إجمالي الميزانية
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يالحظ من الجدول ) 3 ( أن االعتماد بعد التعديل لميزانية العام 1438/37هـ  قد بلغ 97,976,396,816.88(( ريال، وبلغ المنصرف مبلغ )92,660,385,723.29( 
ريــال وبلغــت نســبة المنصــرف من المعتمــد  للميزانية نســبة )94.57 %(.

جدول )4( النسب اإلجمالية للنفقات على البرامج والمشاريع للعام المالي 1438/37هـ

بلــغ االعتمــاد بعــد التعديــل لنفقــات البرامــج مبلــغ  )27,789,951,071( ريــال وبلــغ المنصــرف  )  26,247,888,296(  ريــال بنســبة بلغــت )94.45%( أمــا المعتمــد لنفقــات 
المشــاريع بعــد التعديــل فقــد  بلــغ )9,242,415,658( ريــال وبلــغ المنصــرف )7,238,756,210( ريــال حيــث بلغــت نســبة المنصــرف مــن المعتمــد )%78,31(. 

المتبقيالنسبةالمنصرفالمعتمد بعد التعديل

النسب اإلجمالية للنفقات 
94,451,542,062,774.66%27,789,951,07126,247,888,296.34على البرامج

النسب اإلجمالية للنفقات 
78,312,004,659,447.16%9,242,415,6587,237,756,210.84على المشاريع

مجموع النفقات على 
90,423,546,722,221.82%37,032,366,72933,485,644,507.18البرامج والمشاريع
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ثالثً: مؤشرات األداء المالي : ■
تتلخص أهم مؤشرات األداء المالي ألبواب الميزانية فيما يلي:

أوال: تعويضات العاملين:
ــدالت العمــال ، مكافــآت  ــدالت الموظفيــن المدنييــن، ب ويشــمل بنــود رواتــب الموظفيــن المدنييــن، أجــور العمــال، رواتــب الوظائــف المؤقتــة، ب

الموظفيــن المدنيين.
حيــث تــم اعتمــاد مبلــغ ) 38,475,375,000 ( ريــال فــي ميزانيــة العــام المالــي 1438/37هـــ وتــم تعديلــه ليصبــح ) 48,220,882,045 (  ريال وبلــغ المنصرف 

) 47,811,368,732( ريال بنســبة بلغت ) %99,15 (.   

 ثانيا: السلع والخدمات:
 يشمل العديد من  البنود مثل: )كهرباء، هاتف، شحن ، محروقات، استئجار مباني ، مخصصات تدريب، تجهيزات، خدمات استشارية...الخ(

حيــث تــم اعتمــاد مبلــغ )16,526,859,000( ريــال فــي ميزانيــة العــام المالــي 1438/37هـــ  وتــم تعديلــه ليصبــح ) 33,383,886,553( ريــال وبلــغ المنصــرف 
) 30,447,122,697( ريــال بنســبة بلغــت ) %91,20 (.   

ثالثا: المنافع االجتماعية:
ويشمل خدمات اإلعاشة ونفقات العالج

حيــث تــم اعتمــاد مبلــغ ) 2,627,640,000( ريــال فــي ميزانيــة العــام المالــي 1438/37هـــ وتــم تعديلــه ليصبــح )9,348,951,000(  ريــال وبلــغ المنصــرف )   
9,277,987,296( ريــال بنســبة بلغــت )  %99,24 (. 

 رابًعا: المصروفات األخرى:
تم اعتماد مبلغ ) 118,032,000( ريال في ميزانية العام المالي 1438/37هـ  وتم تعديل ليصبح )119,533,000(  ريال وبلغ المنصرف 

) 117,369,842( ريال بنسبة بلغت  ) %98,19(.   

األصول غير المالية:
تم اعتماد مبلغ ) 2,247,403,000( ريال في ميزانية العام المالي 1438/37هـ  وتم تعديله ليصبح  )6,903,144,218(  ريال وبلغ المنصرف 

) 5,296,986,679( ريال بنسبة بلغت  ) %76,73(. 
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 ثانيا: مبادرات التحول لوزارة الصحة

األثر االقتصادي  المتوقع لمبادرات التحول الوطني: ■

تمــر المملكــة العربيــة الســعودية بمرحلــة مهمــة مــن الناحية االقتصادية واالجتماعية، وأيضًا بشــكل خاص مــا يتعلق بنظام الرعاية الصحيــة. وقد وضع برنامج 
التحــول الوطنــي مــن أجــل تســريع عمليــة النمو االقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحســين جودة المعيشــة، وتحفيز القطاع الخــاص وتنويع مصادر الدخل 
باإلضافــة إلــى تعزيــز الكفــاءة الحكوميــة. وفــي نفــس الوقــت خضــع القطــاع الصحــي فــي المملكــة للكثيــر مــن التغيــر والتحــول. ومــع ذلك، فــإن الــوزارة لديها 
حاليــا توجهــات واضحــة ومجموعــة إصالحــات ســوف تعمــل علــى تحــول القطــاع الصحــي بالكامــل بمــا فيــه نمــوذج الرعاية وتمويــل الرعايــة الصحيــة والحوكمة 

وفصــل المرافــق الصحيــة وتحويلهــا إلــى شــركة وشــراكة القطــاع الخــاص والقوى العاملــة والتحــول الرقمي وتقنيــة المعلومات.
حيــث قامــت الــوزارة كغيرهــا مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة األخــرى بوضــع مجموعــة مــن المبــادرات الداعمــة إلصــالح القطــاع  الصحي علــي مــدى ال )5 – 10( 
ســنوات القادمــة والتــي تشــمل موضوعــات التحــول الوطنــي التــي تدفــع باتجــاه تحقيــق التغييــر الفعلــي مــن أجــل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ذات 

الجــودة والكفــاءة العاليــة.   

تشير التقديرات إلى أن مبادرات التحول الوطني ستحقق التأثير المالي واالقتصادي التالي: 
توفير) 31,300 ( وظيفة جديدة )شاملة القطاع الخاص( خالل خمس سنوات )2016-2020م(. ■
تحقيق عائد حكومي جديد بإجمالي )30,8 ( مليار ريال سعودي )2016-2020م(. ■
توفير في النفقات الرأسمالية الحكومية بمبلغ إجمالي )7 ( مليار ريال سعودي )2016-2020م(. ■
توفير في النفقات التشغيلية الحكومية بمبلغ إجمالي)18,8( مليار ريال سعودي )2016-2020م(. ■

  فــي حالــة تنفيــذ هــذه المبــادرات ســيتم تحقيــق توفير الرعاية الصحية والتي من خاللها ســيتم تحســين الحالــة الصحية والمعيشــية للمواطنين 

وتوفــر القــوى العاملــة التــي تضمــن اســتمرارية تلــك الرعايــة، ممــا ينعكــس إيجابــا علــي كافــة المؤشــرات الصحيــة تحقيقــا ألهــداف ومبــادرات 

التحــول الوطنــي )2020م( وتنفيذا لتوجه ورؤيــة المملكة )2030م(.
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ثالثا: في مجال الموارد الذاتية  

تهدف الوزارة إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية الموارد الذاتية لها وفقا آلليات وضوابط ومنهجيات مالية مرنة.

األهداف المحددة:  ■
وضع الخطط واآلليات التنفيذية لتنمية وإدارة الموارد الذاتية. ■
إيجاد مصادر تمويلية متعددة لموارد خدمات الرعاية الصحية. ■
وضع اإلجراءات اإلدارية والمالية المرنة للموارد الذاتية المتفق عليها مع أسلوب القطاع الخاص. ■
تحصيل ومتابعة إيرادات الموارد الذاتية وتسجيلها وأرشفة مستنداتها ومراقبتها. ■
القيام بالعمليات المالية والمحاسبية للموارد الذاتية. ■
إعداد الحسابات الختامية للموارد الذاتية. ■
إيجاد قاعدة بيانات آمنة للموارد الذاتية وما تحتاجه من برامج وتجهيزات واإلشراف عليها ومتابعتها. ■

أهم مؤشرات األداء: ■

)من المستهدف(:
إجمالــي اإليــرادات – أعــداد الموظفيــن الذيــن تــم تدريبهــم - عــدد المستشــفيات المعتمــدة مــن مجلــس الضمــان الصحــي – عــدد العقــود مــع شــركات التأمين 
الصحــي – عــدد المرافــق الصحيــة التــي يطبــق فيهــا البرنامج اإللكتروني فــي التعامالت المالية )الكاش( – عدد المرافق التي فيها اســتثمار – عدد المســتفيدين 

من برنامج التدريب بأجر.

اهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■
بلغـــت إيـــرادات برنامـــج الخدمات الصحيـــة بمقابل) 458( مليون ريـــال باإلضافة إلـــى )196( مليون ريال إجمالـــي المبالغ غير  المحصلة بنســـبة بلغت)  ■

المستهدف. من   )131%

بلغت إيرادات برنامج التدريب بأجر )74( مليون ريال بنسبة بلغت ) %106 ( من المستهدف. ■
 بلغت إيرادات برنامج االستثمار 35 مليون ريال بنسبة بلغت )%116( من المستهدف.  ■
اعتماد عدد )100 ( مستشفى من مجلس الضمان الصحي. ■
تفعيل دور المختبرات اإلقليمية ومراكز السموم مع القطاع الخاص، ■
تطوير أعمال الضمان الصحي التعاوني مع التأكيد علي  أهمية دور المحاسبين والمحصلين في برنامج الخدمات الصحية بمقابل.       ■
توقيع عدد )3( عقود مع شركات التأمين الطبي وعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ■
استكمال وتطوير استخدام البرنامج اإللكتروني في التعامالت المالية.  ■
زيادة المرافق الصحية التي يطبق فيها برنامج الخدمات الصحية بمقابل من )250( مرفق إلى )330(   بنسبة زيادة بلغت )32(% من المستهدف. ■
تم استثمار )103( مرفق صحي. ■
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التدريب: ■
تم تحديث دليل برنامج التدريب بأجر )جاهز لالعتماد(. ■
تنفيـــذ العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل في بعـــض المناطق في مجـــال تطوير قـــدرات مدراء المـــوارد الذاتيـــة في جميـــع المديريات  ■

والمرافـــق الصحيـــة حيث بلغ عـــدد الموظفيـــن المتدربيـــن  )1613( موظف .
بلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب بأجر ) 51,743 ( متدرب. ■

حيــث يالحــظ مــن الجــدول  أعــاله زيــادة نســبة المتحقــق للمســتهدف مــن اإليــرادات  لبرنامــج الخدمــات الصحيــة بمقابــل، للعــام المالــي 
1438/37هـــ الــي )131%( مقارنــة  بنســبة )109%( للعــام المالــي  1437/36هـــ .

 جدول )5( اإليراد المستهدف والمتحقق للموارد الذاتية  للعام 1438/37هـ ومقارنة نسبة اإليراد المتحقق إلى المستهدف
للعام المالي 1438/37هـ  والعام المالي  1437/36 هـ.

اإليراد المستهدف للعام البيان
المالي 1438/1437هـ

اإليراد المتحقق خالل العام 
المالي 1438/1437هـ

نسبة اإليراد المتحقق إلى 
المستهدف للعام المالي 

1438/1437هـ

نسبة اإليراد المتحقق إلى 
المستهدف للعام المالي 

1437/1436هـ

برنامج الخدمات الصحية 
500 مليون ريالبمقابل

458 مليون ريال باإلضافة 
إلى 196 مليون ريال 
إجمالي المبالغ غير 

المحصلة

%131%109

107%106%74 مليون ريال70 مليون ريالبرنامج التدريب بأجر

160%116%35 مليون ريال30 مليون ريالبرنامج االستثمار
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رابعا: الدراسات االقتصادية

تعمــل الــوزارة علــي اســتمرارية العمــل الصحــي بكفــاءة عاليــة بترشــيد اإلنفــاق فــي مجــال الخدمــات الصحيــة واالســتخدام األمثــل  
للمــوارد عبــر أربعــة برامج:

 أوال: برنامج حسابات التكاليف:
يهدف البرنامج إلى تحديد سعر المنتج الصحي في كل مرفق صحي على حدة وبشكل إجمالي.

ثانيا: برنامج الحسابات الصحية الوطنية:
يهدف إلى تحديد أوجه اإلنفاق المختلفة في الوزارة على القطاعات واألمراض واألنشطة .

ثالثا: برنامج التقنيات والتدخالت الصحية :
وهو برنامج لدراسة الجدوى و االستفادة من أي تقنية صحيه سواء كانت دوائية أو أجهزة أو مستلزمات طبيه داخل القطاع الصحي.

رابعا: برنامج التغطية الصحية الشاملة:
يهــدف إلــى تحديــد المواصفــات القياســية للمســتفيد مــن الخدمــة الصحيــة وطــرق اســتدامة الصــرف علــى هــذه الخدمــة الصحيــة بمــا يتناســب 

مــع المعطيــات الصحيــة.

 أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■

 المرحلة األولى:
■ .SHA2011 تم إعداد فريق مركزي مكون من ثالثة  أشخاص  حيث تم تدريبهم محليا  ودوليا على نظام
تم تثبيت نظام SHA2011للحسابات الوطنية  على أجهزة الوزارة للتطبيق .  ■

المرحلة الثانية:
في مجال الحسابات الوطنية الخاصة باألمراض تم إعداد الفريق باستخدام نظام SHA2011ال صدار التقرير الخاص باألمراض المحددة. ■
تـــم طلب سلســـله البيانـــات الخاصة بالماليـــة للفترة من العـــام )2000م( إلـــى العـــام ) 2015م(  للعمل على إصـــدار الحســـابات الوطنية لألمراض  ■

المحددة.
البـــدء بتأســـيس برنامج التقنيات والتدخالت الصحية  بهـــدف تحديد مالئمة التقنيات و التدخالت الصحية عالجية، وقائية أو تأهيلية ســـواء كانت أدوية أو  ■

معـــدات وذلك بهدف توفير بدائل للسياســـة الصحية القائمـــة )برنامج تقييم التقنيـــات و التدخالت الصحية(.
تأسيس القدرات في مجال تقييم التقنيات و التدخالت الصحية.  ■
نشر الوعي بالمفاهيم األساسية لتقييم التقنيات والتدخالت الصحية.   ■
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التدريب: ■

دورات داخلية:
تدريب )82( متدرب في مجال الدراسات االقتصادية. ■

دورات خارجية:
دورة تدريبه بدوله الكويت عن تأسيس الحسابات الصحية  الوطنية بعدد )2( من المتدربين. ■
دورة تدريبيه بجمهوريه مصر العربية عن الحسابات الوطنية الخاصة باألمراض بعدد )5( متدربين. ■

الزيارات الميدانية: ■
تنفيـــذ زيـــارات ميدانيـــة لعـــدد 4 مناطـــق ) الرياض وجـــدة والشـــرقيه وتبوك( ال عـــداد الكـــوادر  الالزمـــة والمؤهلـــة  إلدارة مراكز التكلفـــة بالمناطق  ■

والمستشـــفيات حيـــث تم   زيـــارة )20( منشـــاة صحيه .

 المشاركات: ■
المشاركة في لجان مجلس التعاون الخليجي.   ■
المشاركة في لجان التمويل المستدام. ■

 خامسا: مراقبة المخزون 

تهــدف الــوزارة الــي تحقيــق رقابــة فعالــة علــي المخــزون  بمرافقهــا مــن خــالل تطبيــق اللوائــح  واألنظمــة المســاعدة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة 
واالســتخدام األمثــل وفــق برامــج وتطبيقــات ذكيــة وذلــك للمســاهمة فــي تحســين كفــاءة اســتخدام وانفــاق المــوارد المتاحــة.

اهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■
رفع مستوي الشفافية برفع تقارير حول مقدار الهدر في المخزون للعام المالي 2016م. ■
اإلشراف علي الجرد السنوي في كافة المرافق الصحية. ■
تنفيذ الزيارات الرقابية بنسبة  %100 من المستهدف. ■
 تنفيذ الخطة التدريبية بنسبة %100 من المستهدف.  ■

MOH Annual Report Final.indb   36 10/15/17   7:48 PM



37 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

سادسا: التشغيل الذاتي )الجانب المالي( 

تهــدف الــوزارة إلــى تطويــر نظــام التشــغيل الذاتــي ليتضمــن الكفــاءة  والمرونــة لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات جميــع مستشــفيات  وبرامــج 
ــودة  ــة  ذات ج ــات صحي ــم خدم ــا لتقدي ــر أدائه ــين وتطوي ــي وتحس ــغيل الذات ــج التش ــفيات وبرام ــغيل مستش ــى تش ــدف إل ــث ته ــوزارة ، حي ال

عاليــة ومتميــزة.

بلغت ميزانية التشغيل الذاتي  للعام المالي 1438/1437 هـ مبلغ )11,625,229,000( ريال بنسبة بلغت )%19,74( من إجمالي الميزانية  ■
وزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ.   ■
بلغ  عدد برامج التشغيل الذاتي خالل العام 1438/37هـ )147( برنامج مقارنة ب ) 113( برنامج للعام المالي 1437/36هـ. ■
بلغ  عدد المستشفيات المشغلة ذاتيا للعام1438/37هـ )123( مستشفى مقارنة ب )113( مستشفى للعام المالي 1437/36هـ. ■
بلغت ميزانية التشغيل الذاتي للعام المالي1438/37هـ )11.625.229.000( بنسبة بلغت )%19.74( من أجمالي ميزانية وزارة الصحة ■
جدول )  ( أدناه. ■
بلغت التكاليف التقديرية للمستشفيات المستحدث لها برامج للتشغيل الذاتي للعام 1438/37هـ - جدول) 6( أدناه. ■

جدول )6(  نمو ميزانية التشغيل الذاتي خالل السنوات الخمس األخيرة

نسبة ميزانية التشغيل الذاتي ميزانية وزارة الصحةميزانية التشغيل الذاتي*السنة
من ميزانية الوزارة

11.44%14335.461.892.00047.076.447.000-1434 هـ

13.5%14347.337.200.00054.350.355.000-1435 هـ

13.84%1436/14358.301.200.00059.985.360.000 هـ

17.78%1437/143611.083.700.00062.342.539.000هـ

19.74%1438/143711.625.229.00058.899.190.000 هـ

يبيــن الجــدول رقــم )6( أعــاله الزيــادة المطــردة فــي نســبة ميزانيــة التشــغيل الذاتي مــن ميزانية الــوزارة   خالل األعوام الخمســة األخيــرة  حيث بلغت 
النســبة فــي العام المالــي 1438/37هـ %19,74.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ38

 جدول )7( التكاليف التقديرية للمستشفيات المستحدث لها برامج للتشغيل الذاتي للعام 1438/37هـ

التكاليف المعتمدةالمنطقة/المحافظةأعداد األسرةاسم المستشفىالرقم

28.236.000الرياض300مستشفى شمال الرياض1

9.421.000الرياض100مستشفى حوطة سدير2

9.421.000مكة100مستشفى الليث3

9.421.000الطائف50مستشفى المحاني4

9.421.000األحساء100مستشفى العمران5

28.236.000المدينة المنورة300مستشفى الميقات6

47.052.000حائل500مستشفى حائل المركزي7

9.421.000عسير100مستشفى أحد رفيدة8

9.421.000تبوك100مستشفى أملج9

18.828.000الباحة200مستشفى المخواة10

9.138.000نجران200مستشفى الوالدة واألطفال 11

التشغيل الذاتي للرعاية الصحية 12
94.081.000ديوان الوزارةــــــاألولية
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سابعا: مساهمة القطاع الصحي الخاص

مشاركة القطاع الخاص: ■

تبيــن مؤشــرات الوضــع الراهــن بــأن القطــاع الخــاص يشــارك فــي تقديــم الخدمــة الصحيــة فــي المملكــة بــدور جيــد وتقــوم الــوزارة بإصــدار التراخيــص 

عــدد  إجمالــي  بلــغ  حيــث   ، الخاصــة  والصيدليــات   الطبيــة  والمجمعــات  الخاصــة  والعيــادات  التخصصيــة  والمراكــز  المستشــفيات  الفتتــاح  الالزمــة 

المستشــفيات الخاصــة مــن )123(  فــي عــام 1425هـــ إلــى )149( مستشــفى فــي العــام 1438/37هـــ  كمــا بلــغ عــدد المجمعــات العامــة )1799( مجمعــًا 

عامــًا  والمتخصصــة )1286( مجمعــا متخصصــًا ، والعيــادات  الخاصــة )59( عيــادة،  وعــدد الصيدليــات الخاصــة )8080( صيدليــة،  وعــدد محــالت النظــارات 

)2096( محــل و مراكــز العــالج الطبيعــي إلــى )124( مركــزًا ،  وبذلــك يســاهم القطــاع الخــاص بنســبة   )31%( مــن إجمالــي المستشــفيات بالمملكــة 

وبنســبة )23%( مــن إجمالــي أســرة المستشــفيات فــي المملكــة.

أوالً:  في مجال بناء وتجهيز المستشفيات :-

تقــوم وزارة الصحــة  بإشــراك القطــاع الخــاص فــي إنشــاء وتجهيــز الكثيــر مــن المرافــق الصحيــة  التابعــة للــوزارة بجميــع مناطــق المملكــة وهــى عبــارة عــن : 

مستشــفيات، أبــراج طبيــة، مراكــز ســكر، مراكــز طــب أســنان، مختبــرات إقليمية وبنــوك دم ومراكز ســموم باإلضافة إلى المشــاريع المرتبطة بهــذه المرافق 

مــن إســكان ومســتودعات مركزيــة ، حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المرافــق التي  تقــوم الوزارة بتنفيذهــا )405( مرفــق صحي إجمالي عدد األســرة بها )41.500(ســرير. 

:  في مجال بناء وتجهيز المراكز الصحية :- ًً ثاني

 قــام القطــاع الخــاص بالمشــاركة فــي تنفيــذ المشــروع الوطنــي الكبيــر إلحــالل المراكــز الصحيــة الجديــدة محــل المراكــز القديمــة والمســتأجرة والتــي بلــغ 

عددهــا اإلجمالــي )1499( مركــزًا  وقــد تــم تغطيــة تكاليــف إنشــائها مــن فائــض إيــرادات الميزانيــة وبلغــت تكلفتهــا اإلجماليــة حوالــي )5.3( مليــار ريــال. 

:  في مجال برامج الصيانة و النظافة والصيانة الطبية :- ًً   ثالث

يشــارك القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ جميــع برامــج الصيانــة الطبيــة وغير الطبيــة والنظافة حيــث بلغت اعتمــادات العــام المالي 1438/37هـــ مبلــغ )3,343,732,000(

ريــال مقارنــة باعتمــادات العــام المالي  1437/36هـــ البالغة  حينهــا )3.658.199.000(ريال. 
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رابعً:  في مجال شراء األدوية والمستلزمات الطبية: 

ــة والمســتلزمات الطبيــة  وقــد ارتفــع  إجمالــي المعتمــد لهــذا  يشــارك القطــاع الخــاص فــي تأميــن احتياجــات المستشــفيات والمراكــز الصحيــة مــن األدوي

البنــد  بالميزانيــة مــن مبلــغ )3,750,000,000( ريــال  فــي العــام المالــي 1433/32هـــ  إلــى )16,392,876,512( ريــال فــي العــام المالــي 1438/37هـــ و بلــغ المنصــرف 

ريــال.   )15,830,584,336(

خامسا: المشاركة في إعداد وتطوير القوى العاملة: 

  تهتــم الــوزارة اهتمامــًا كبيــرًا بتنميــة المــوارد البشــرية والتطويــر المســتمر لقــدرات ومهارات العامليــن ولذلك تم دعم برامــج إعداد وتأهيل الكــوادر ليتالءم 

مــع االحتياجــات الفعليــة للــوزارة حيــث بلــغ المبلــغ المعتمــد للتدريــب واالبتعــاث  في العــام  1438/37هـــ )218,644,250(ريال ، وبلــغ المنصرف مبلــغ ) 218,019,373( 

ويشــارك القطاع الخاص من خالل بعض المكاتب االستشــارية والمؤسســات في مجال تدريب منســوبي الوزارة  من خالل تنفيذ الدورات تدريبية على مســتوى 

ديــوان الــوزارة ومديريــات الشــؤون الصحيــة بالمناطــق.

سابعً: شراء الخدمة من القطاع الخاص: 

لمعالجــة الشــح فــي أســرة الخدمــات اإلســعافية الطارئــة و العنايــة المركــزة  بــدأت الــوزارة بتطبيق برنامج شــراء الخدمــة من القطاع الخــاص وذلك بإحالــة الحاالت 

الحرجــة إلــى المستشــفيات والمراكــز الخاصــة . 

ثامنً: برنامج الرعاية الصحية للمرضى طويلي اإلقامة:

اســتحدثت الــوزارة برنامــج الرعايــة الصحيــة للمرضــى طويلــي اإلقامــة  وذلــك بهــدف وضــع حــل دائــم لمرضــى اإلقامــة الطويلــة بمستشــفيات وزارة الصحــة حيث 

بــدأ تطبيــق خدمــة اســتئجار الخدمــة مــن مستشــفيات القطــاع الخــاص ممــا ســيؤدى إلــى تخفيــف الضغــط علــى مستشــفيات الــوزارة  واســتخدام  األســرة 

وتوفيرهــا لتقديــم خدمــات صحيــة أخــرى يســتفيد منهــا عــدد أكبــر مــن المراجعيــن . 

MOH Annual Report Final.indb   40 10/15/17   7:48 PM



41 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

في مجال تطبيق التأمين الصحي على المواطنين ■

تقــوم الــوزارة ومــن خــالل أهــداف ومبــادرات التوجــه االســتراتيجي للــوزارة بمراجعــة تطبيــق التأميــن الصحــي وذلــك لتمكيــن المواطنيــن مــن االشــتراك 

ــن  ــج التأمي ــيس برنام ــى تأس ــل عل ــوزارة تعم ــاص ، فال ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــة ف ــى الخدم ــول عل ــم الحص ــح له ــب يتي ــي مناس ــن صح ــي تأمي ف

والخدمــات الصحيــة فــي المملكــة يشــرف علــى عمليــة شــراء الخدمــة الصحيــة للمواطنيــن مــن الشــركة القابضــة وغيرهــا مــن مــزودي الخدمــة فــي 

القطاعيــن العــام والخــاص. ســيحصل جميــع المواطنيــن مــن خــالل البرنامــج علــى تغطيــة تأمينيــة شــاملة ورعايــة صحيــة عاليــة الجــودة والكفــاءة ، 

بينمــا سيســتمر المواطنــون العاملــون فــي القطــاع الخــاص وتابعوهــم فــي الحصــول علــى التغطيــة التأمينيــة مــن خــالل  نظــام الضمــان الصحــي 

التعاونــي القائــم حاليــًا وذلــك بالتكامــل مــع مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي  وســيتم تغطيــة بقيــة شــرائح المواطنيــن عن طريــق برنامــج التأمين 

وشــراء الخدمــة حســب برنامــج عمــل وجــدول زمنــي متزامــن مــع تأســيس الشــركة القابضــة وبقيــة محــاور برنامــج تحــول وزارة الصحــة ضمــن 

مبــادرات التحــول الوطنــي تحقيقــًا لرؤيــة المملكــة 2030  بمــا فــي ذلــك التحــول الرقمــي وتطويــر نمــوذج الرعايــة. تــم اختيــار 70 مرفــق صحــي فــي 

مختلــف المديريــات كمرحلــة أولــى لتطبيــق الضمــان الصحــي التعاونــي فيهــا حيــث تــم تطبيــق البرنامــج فــي المنطقــة الشــرقية وتــم توقيــع مذكــرة 

تفاهــم مــع مجلــس الضمــان الصحــي للبــدء فــي تطبيــق الضمــان الصحــي فــي مرافــق الــوزارة، وجــاري االتفــاق مــع المعهــد المصرفــي وبعــض شــركات 

التأميــن لتدريــب أطبــاء الضمــان الصحــي وفنيــي المطالبات علــى أعمال الضمــان الصحي.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ44

أوال: المشاريع اإلنشائية 

ـــ 1437 هـــ( قامــت الــوزارة بالعديــد مــن اإلنجــازات تمثلــت فــي إنشــاء المراكــز الصحيــة والمستشــفيات والمراكــز  علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة )1430ـ 
المتخصصــة والمــدن الطبيــة، وتوضــح الجــداول التاليــة مبانــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة الجديــدة التــي تــم إنجازهــا وعددهــا ) 882 ( حتــى اآلن وتلــك التــي 
يجري بناؤها وتشــييدها وعددها ) 379 ( مركزًا  جدول رقم )8( – شــكل رقم )1(، وكذلك ما تم تشــغيله من مستشــفيات وعددها ) 90 ( مستشــفى بســعة 
ســريرية قدرهــا ) 13,761( ســرير والمشــاريع التــي تــم االنتهــاء منهــا إنشــائيا وجــاري تأثيثهــا وتجهيزهــا وتشــغيلها وعددها ) 25 ( مستشــفى وبرج طبي بســعة 
ســريرية قدرهــا ) 3450 ( ســريرًا جــدول رقــم )11(، كذلــك المــدن الطبيــة فهنــاك خمــس مــدن طبيــة جديدة بســعة ســريرية ) 6200 ( ســرير ، كما أن هناك مشــاريع 

مستشــفيات ومراكــز تخصصيــة مســتقبلية وعددهــا )28( منشــأة جديــدة بســعة ســريرية تقــدر بـــ )1750( ســريرًا.
قامــت الــوزارة خــالل العــام المالــي 1438/37هـــ بالعديــد مــن اإلنجــازات تمثلــت فــي إنشــاء المراكــز الصحيــة األوليــة الجديــدة والمستشــفيات، حيــث قامــت الوزارة 
ــرير و )17(  ــعة )7081( س ــد بس ــفى جدي ــا )19( مستش ــرير، منه ــريرية )8900( س ــعة س ــفى بس ــييد )36( مستش ــاء وتش ــاري بن ــا وج ــز صحي ــييد )82( مرك بتش

مستشــفى إحــالل بســعة ســريرية )1819 ( ســرير . 

جدول ) 8 ( مباني مراكز الرعاية الصحية األولية الجاري إنشائها:

المراكز الجاري طرحها وترسيتها وتأمين جاري التنفيذالمنطقة
األراضي المناسبة

7799الرياض

3253الشرقية

3513القصيم

1811حائل

7157مكة المكرمة

3047المدينة المنورة

24الجوف

14-الحدود الشمالية

138تبوك
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45 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

2013الباحة

7063عسير

2026جازان

62نجران

379410المجموع

شكل )1( مراكز الرعاية الصحية األولية في مختلف مناطق المملكة

ا�ردن

الجوف

حائل

القصيم

العراق

8152

1811

4741

24

5648

08

12851

3047

229101

7157

17491

3053

7441

2013

23198

7063

5042

62

11367

2026

3723

-14

12072

3513

331155

7799

مـــــــــــــــر
حـــــــــــــر ا�ح

الب الشرقية

الرياض

الباحة

جازان

اليمنية الجمهورية

ُعمان

الكويت

قطر

البحرين

مكة المكرمة

عسير

نجران

تبوك

شمالية
الحدود ال

المدينة المنورة

ا�مارات العربية

حصة المنطقة

حصة المنطقة

تم ا�نجاز

تم ا�نجاز

جاري التنفيذ

جاري التنفيذ

جاري الطرح والترسية
وتأمين ا�راضي المناسبة

جاري الطرح والترسية
وتأمين ا�راضي المناسبة

1671
882

379

410

MOH Annual Report Final.indb   45 10/15/17   7:48 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ46

جدول )9( مجموع عدد المرافق الصحية المنتهية إنشائيًا والجاري تنفيذها والجاري طرحها وترسيتها
بمناطق المملكة )جديد + إحالل(   

العددالبيانم

67مستشفيات تخصصية، عامة، والدة وأطفال، صحة نفسية، أبراج طبية ودار النقاهة1

1مختبر صحي وطني2

2مراكز السكري3

8مراكز طب األسنان4

8مختبرات إقليمية وبنوك الدم ومراكز السموم5

2عيادات خارجية وبرج برامج تخصصية6

1مراكز الطوارئ واإلصابات7

89اإلجمالي
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47 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول  )10( إجمالي المستشفيات واألبراج الطبية المعتمدة المنتهية إنشائيًا والجاري تنفيذها والجاري طرحها وترسيتها
خالل السنوات الخمس القادمة )جديد + إحالل(   

السعة السريريةعدد المستشفياتالمنطقةم

112250الرياض1

122550مكة المكرمة2

91950الشرقية3

2800المدينة المنورة4

41200حائل5

61050القصيم6

3350الحدود الشمالية7

61300عسير8

3500تبوك9

2350الجوف10

2300الباحة11

41050جازان12

3450نجران13

6714100اإلجمالي

MOH Annual Report Final.indb   47 10/15/17   7:48 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ48

جدول  )11( المستشفيات التي تم االنتهاء من تنفيذها إنشائيًا وجاري تجهيزها  

جدول ) 12 ( مشاريع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بالمملكة    

السعة السريريةعددالمنطقة

4850الريــــــــــــــــاض

6950مكـــة المكرمــــــة

2150الشـــــرقيـــــــــــة

--المدينة المنــورة

1200حــــــــائــــــــــــــل

2150القصــــــــــيــــــــم

150الحدود الشمـاليـــة

2200عسيــــــــــــــــــــر

2300تبـــــــــــــــــــــوك

150الجــــــــــــــــــوف

1100البــــــــــــــاحــــــة

--جــــــــــــــــــــازان

3450نجــــــــــــــــــــران

253.450اإلجمـــــــــالي

عدد ) 17( مشروع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بالمملكة ) المرحلة األولى ( تم استالمها وجاري التنفيذ

عدد ) 20 ( مشروع إحالل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بالمملكة ) المرحلة الثانية ( جميع منافسات هذه المستشفيات أرسلت إلى اإلدارة 
العامة للعقود والمشتريات وتم طرحها في منافسة عامة وتم فتح مظاريفها وجاري العمل على إجراءات التحليل الفني

إجمالي المرحلة األولى والثانية  37 مشروع
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جدول )13( بيان بمشاريع مراكز السكري بجميع مناطق المملكة      

البيان

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض1

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة2

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف3

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى القنفذة العام4

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بجدة5

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الدمام المركزي6

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بالهفوف7

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن8

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة9

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك خالد بحائل )تحت التنفيذ(10

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بالقصيم11

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى عرعر المركزي12

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى عسير المركزي13

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك عبد اهلل ببيشة14

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك خالد بتبوك )تحت التنفيذ(15

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى األمير عبد الرحمن السديري بالجوف16

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فيصل بالقريات17

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بالباحة18

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك فهد بجازان19

إنشاء وتجهيز مركز السكر بمستشفى الملك خالد بنجران20
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جدول )14( إجمالي مراكز السكري حسب المناطق المملكة  

عدد مراكز السكرالمنطقةم

1الرياض1

4مكة المكرمة2

2الشرقية3

1المدينة المنورة4

1حائل5

1القصيم6

2الحدود الشمالية7

2عسير8

1تبوك9

2الجوف10

1الباحة11

1جازان12

1نجران13

20اإلجمالي
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 جدول )15( موقف طرح المشاريع اإلنشائية الجديدة بمناطق المملكة:

ثانيا: اإلسكان  

تهــدف الــوزارة إلــى بنــاء إســكانات متميــزة تســاهم بفعاليــة فــي بنــاء دور محــوري وأساســي فــي خدمــة قطــاع الصحــة، وإيجــاد بيئــة محفــزة 
لإلبــداع،  وتنميــة وتطويــر اإلســكان بــوزارة الصحــة وذلــك مــن خــالل: 

تحديث دليل اإلجراءات ونماذج العمل في أقسام اإلسكان إلى اإلصدار الخامس وتعميمه على إدارات اإلسكان بالمناطق والمحافظات الصحية. ■
كتابة وتحليل برنامج اإلسكان للحاسب اآللي بالتنسيق مع إدارة تحليل األنظمة باإلدارة العامة لتقنية المعلومات. ■
تطوير القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية بعقد العديد من الدورات الداخلية والخارجية. ■
تنفيذ زيارات ميدانية لجميع المناطق والمحافظات الصحية والوقوف على أوضاع السكنات وإدارات اإلسكان وخدماته. ■
توريدات المرحلة األولى والثانية إلحالل تأثيث وتجهيز السكنات في مختلف مستشفيات المملكة. ■
فصل عقود صيانة السكنات عن عقود صيانة المستشفيات. ■

أهم اإلنجازات  خالل العام المالي 1438/37هـ: ■

االنتهـــاء من توريـــدات المرحلة الثانية إلحـــالل تأثيث وتجهيز الســـكنات في مختلف مستشـــفيات المملكة )ماعدا غـــرف النوم تم إنجاز 99%  ■
تقريبا(. التوريـــد  مـــن 

اعتماد معايير الوحدات السكنية المطلوبة مع اإلدارة العامة للمستشفيات طبقًا لمعايير القوى العاملة بالمستشفيات. ■

عدد اسم المستشفىم
موقف المشروعاألسّرة

جاري إعادة تصميم المستشفى لتحويله إلى مستشفى طوارئ50مستشفى حلبان بالرياض1

تم تغيير موقع البرج داخل المدينة الطبية وجاري إعادة تصميمه 500البرج الطبي الثالث بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض2

بانتظار ترسية منافسة التصميم إلعداد التصاميم النموذجية200مستشفى العيون بمجمع الملك عبداهلل الطبي بجدة3

جاري إعداد التصاميم النموذجية للمشروع300دار النقاهة لألمراض النفسية بجدة4

جاري تصميم المشروع من قبل المنطقة200برج طبي بمجمع الدمام الطبي5

تم طرح المشروع في منافسة عامة500مستشفى غرب الدمام مع السكن6
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اعتماد معايير الوحدات السكنية المطلوبة مع اإلدارة العامة للمراكز الصحية طبقًا لمعايير القوى العاملة في المراكز الصحية. ■
تحديث دليل اإلجراءات ونماذج العمل في أقســـام اإلسكان إلى اإلصدار الخامس وتعميمه على إدارات اإلسكان بالمناطق والمحافظات الصحية وجاري  ■

تحديث اإلصدار السادس.
جاري التنســـيق بخصوص االنتهاء من المرحلة األخيرة لنظام اإلســـكان اإللكتروني لربط إدارات اإلســـكان بكافة المناطق والمحافظات الصحية باإلدارة  ■

العامة لإلسكان.
جـــاري العمـــل علـــى تفعيل اســـتمارة مدى الرضا للســـاكن واســـتمارة التقييـــم الميداني واســـتمارة معايير الحـــد األدنى لصالحية الســـكن خالل  ■

زياراتنـــا التفقدية وجاري التحليل وإعـــداد التقرير.

التدريب: ■
جاري العمل لتنفيذ عدد 20 دورة في مجال اإلسكان. ■
جاري العمل للمشاركة في دورة مهارات خدمات اإلسكان  بمدينة دبي. ■

الزيارات الميدانية: ■
تنفيذ )10( زيارات للمناطق والمحافظات الصحية وتم خاللها عمل وبحث ومناقشـــة المواضيع المتعلقة بشـــئون اإلســـكان وخدماته وإيجاد الحلول  ■

المناسبة.
اإلصدارات: ■ 

عمل دراسة )تقييم إدارات اإلسكان والوحدات السكنية (. ■

 جدول ) 16(: مقارنة التكاليف المعتمدة إلنشاء اإلسكانات بميزانية العام  2015م والعام 2016م

ميزانية 2016مميزانية 2015مبرامج اإلسكاناتالرقم

مبلغ ) 1.690.072.000 ( ريالمبلغ ) 1,713,989,000 ( ريالما يخص السكن من إحالل وتطوير البنية التحتية. 35% من التكلفة.1

مبلغ ) 4.848.664.000 ( ريالمبلغ ) 5,079,682,000 ( ريالما يخص السكن من عقد إنشاء المستشفيات مع السكن. 35% من التكلفة.2

مبلغ ) 3.244.132.000 ( ريالمبلغ ) 3,155,147,000 ( ريالما يخص إنشاء سكن الكادر الطبي ) لم يتم الصرف عليها (. 100% من التكلفة.3

مبلغ ) 10,501,000 ( ريالمبلغ ) 10,501,000 ( ريالما يخص إنشاء سكن الكادر الطبي ) المشاريع الجديدة (. 100% من التكلفة.4

مبلغ ) 5,286,000,000 ( ريالمبلغ ) 5,286,000,000 ( ريالما يخص إنشاء سكن الكادر الطبي ) في المدن الطبية (. 30% من التكلفة.5

) 15,079,369,000 ( ريال) 15,895,929,000 ( ريالالمجموع الكلي
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ثالثا: الصيانة 

تقــوم الــوزارة بمهــام فنيــة متعــددة أهمهــا المحافظــة علــى إنجازاتهــا فــي مجــال إنشــاء المستشــفيات والمراكــز الصحيــة المتخصصــة 
بالمملكــة، مــن خــالل إجــراء أعمــال الصيانــة وعمــل التحديث والتطوير المســتمر لألجهزة والمعــدات الطبية وغيــر الطبية والمرافــق المختلفة بها  

بمــا يتناســب مــع مســتوى الخدمــات المتميــزة التــي تســعي الــوزارة إلــى تقديمهــا للمرضــى.

أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■
إعداد )89( عقد  ألعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية منها ) 33( عقد لمستشفى جديد تم إعدادها وترسيتها ومتابعة تسليمها. ■

تأهيل عدد من الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة التخصصية لألنظمة والمعدات )مقاولين الباطن( وفقًا  لما يلي:  ■

تأهيل عدد )61( شركة في أعمال الصيانة التخصصية لألنظمة والمعدات غير الطبية وتم إلغاء تعميد عدد ) 3( شركات. ■

تأهيل عدد )15( شركة في أعمال الصيانة للمعدات الطبية .                   ■

اعتماد عدد ) 1670( عقد باطن ضمن عقود الصيانة والنظافة غير الطبية. ■

اعتماد عدد )723( عقد باطن ضمن عقود الصيانة الطبية. ■

جاري العمل على تطوير الشروط والمواصفات ألعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية. ■

جاري التنسيق مع وزارة المالية حيال المنافسات التي تحتاج إلى دعم تكاليف ■

جاري العمل إلحالل األنظمة الحيوية بالمرافق الصحية وفقًا لما يلي:- ■

االنتهاء من ترسيه منافسة إحالل وتأمين عدد )364( مولد لكافة المرافق الصحية وتم تسليم أغلب المواقع بنسبة إنجاز بلغت 80 %. ■

ترسيه منافسة إحالل للمصاعد الكهربائية بعدد )162( مصعد موزعة على كافة المرافق الصحية بالمناطق وجاري تسليمها للمواقع . ■

جاري العمل بمشروع حوسبة أعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية عن طريق شركة متخصصة. ■

توظيف مهندسين على برنامج اإلشراف على تشغيل المستشفيات لسد النقص في بعض المستشفيات. ■

تفعيل برنامج إدارة صيانة المرافق الصحية والتوظيف علية وجاري العمل على استقطاب الكفاءات المتخصصة في أعمال الصيانة. ■

التدريب: ■
تدريب أكثر من ) 100( موظف من القائمين على أعمال الصيانة في اإلدارة واإلشراف على أعمال الصيانة.  ■

جاري العمل إلعداد ) 8 ( برامج تدريبية لخطه عام 1438 هـ وذلك لتدريب عدد ) 160 ( متدرب من القائمين باإلشراف على أعمال الصيانة.  ■
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جدول )17( دعم التكاليف المالية لعقود الصيانة لألعوام 1437/36هـ- 1438/37هـ:

 رابعا: األمن والسالمة

تعمــل الــوزارة علــى تحقيــق هدفهــا األساســي والمتمثــل فــي توفيــر األمــن والســالمة داخل المنشــآت والمرافــق الصحيــة التابعة لها بشــكل خــاص ولجميع 
أفــراد المجتمع بشــكل عام.

 وعلــى مــدار الســنوات األربعــة الســابقة ســجلت الــوزارة العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال األمــن والســالمة  التــي تــم وضعهــا ضمــن اســتراتيجيات وخطــط 

لتنفيذهــا تدريجيــًا حســب األولويــة.
لقد وضعت الوزارة استراتيجية تمتد لمدة 8 سنوات لحماية منشآتها التي تقدر بأكثر من 4000 مبنى موزعة على مناطق المملكة.

تعتمد االستراتيجية على تغطية جميع المستشفيات, المراكز, المباني اإلدارية والمستودعات خالل سبع سنوات.
وحيث تعي الوزارة  أهمية المشاركة المجتمعية فقد وضعت في االستراتيجية توعية المجتمع من ضمن استراتيجيتها لألمن والسالمة .

شكل ) 2( استراتيجية الوزارة في مجال األمن والسالمة لمدة ال 8- سنوات القادمة:

المبلغعدد البرامجالسنة

مليار و 88 مليون ريال1437/1436125هـ

731 مليون ريال1438/143774 هـ

0

4 سنوات

2 سنوات

7 سنوات

6 سنوات

8 سنوات

تأسيس ا�دارة العامة
ل�من والسالمة

المستشفيات الرئيسية

المستشفيات النائية

مراكز الرعاية الصحية ا�ولية

ا�دارة والمالحق

المالحق
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أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■

التفتيش والزيارات الميدانية:
قامت الوزارة باســتحداث برنامج الســالمة في المستشــفيات والذي يهدف إلى القيام بجوالت تفتيشــية على كامل المستشــفيات التابعة لوزارة الصحة على 

مســتوى المملكــة و ذلك علــى 7 مراحل وهي:
مسح ميداني أولي. 1
تقارير المسح الميداني األولي. 2
مسح ميداني متخصص )بإشراف مكاتب عالمية متخصصة(. 3
تقارير المسح الميداني المتخصص. 4
اإلصالحات الثانوية. 5
اإلصالحات األساسية. 6
التقييم النهائي.. 7
تم تنفيذ عدد )30( زيارة ميدانية في المباني اإلدارية لوزارة الصحة. ■
تنفيذ )218( زيارة ميدانية في مستشفيات المملكة التابعة لوزارة الصحة. ■
جاري العمل علي تنفيذ برنامج السالمة في المستشفيات كما هو موضح بالشكل أدناه:      ■
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: )Safety program dashboard( برنامج السالمة في المستشفيات )شكل )3
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التدريب ■
فــي هــذا المجــال قامــت الــوزارة بالتعــاون مــع أهــم المدربيــن المعتمديــن والمتخصصيــن فــي مجاالتهــم, كمــا قامــت بالتعاقــد مــع أهــم مراكــز التدريــب 

العالميــة فــي مجال األمن والســالمة.

شكل )4( أسماء وعدد الدورات التدريبية في مجال األمن والسالمة

السالمة في ا�نشاءات

المواد الخطرة في المستشفيات

إدارة الكوارث فى المنشآت الصحية

دورة الغازات الطبية

بريمافيرا

دورة الكهرباء للمتخصصين

سالمة ا�جهز الطبية

كود الحريق لمباني الرعاية الصحية

دورة OSHA في الرعاية الصحية

إدارة المخاطر

السالمة من المخاطر للمدراء

مقدمة في السالمة الكهربائية

السالمة واالعتماد في المراكز الصحية

المهارات ا�ساسية لرجل ا�من

دورة معايير وزارة الصحة

NFPA 99

NFPA 101

1
2

3

4

4

4

4

4

5

3

2

2

1

1

1

1

1

1

Auto CAD

CBAHI
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شكل )5( توزيع عدد المتدربين حسب المناطق 
والمحافظات

شكل )6( توزيع عدد المتدربين حسب التخصصات

الجوف

الحدود
الشمالية

منطقة

محافظة

الجوف

حائل

القصيم

ا�حساء

الرياض

القنفذةالباحة

جدة

جازان

مكة المكرمة

عسير

نجران

تبوك

المدينة المنورة

37
37

30

36

63

27

13739

الشرقية
40

30
48

35

29

بيشه
1544 الطائف

44

27
61

17القريات 47

مشرف سالمةمهندس مراقب أمن إداري صحي

201 180 191 78 178
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 الربط اإللكتروني: ■

تمتلــك وزارة الصحــة أربــع أنــواع مــن المبانــي وهــي: المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمبانــي اإلداريــة والمســتودعات يوجــد بهــذه المبانــي 
أربعة أنظمة رئيســية تخص األمن والســالمة هي:

■ )Fire Alarm System ( نظام كشف الدخان
■ ) Fire Fighting System( نظام مكافحة الحرائق المائي
■ )CCTV(  نظام المراقبة األمنية
نظام منع السرقة ■

وحيــث تمتلــك الــوزارة  أكثــر مــن ) 2200(  مركــز صحــي و مئــات مــن المبانــي اإلداريــة و المســتودعات وتحتــاج ألكثــر مــن 15 ألف رجــل امن لتغطيتهــا على مدار 
الســاعة . فقــد أنشــأت خطــة الربــط  باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لربــط هــذه األنظمــة بمراكــز مراقبــة بالمديريــات ومــن ثم  بالــوزارة.   

 التوعية: ■

ولنشــر ثقافة الســالمة في المجتمع تقوم الوزارة بعدة أنشــطة في محاور مختلفة في مجملها تخدم هدفها األساســي في هذا المجال, وفيما 
يلي نعرض هذه األنشطة:

المبادرة الوطنية للوقاية من السلوك العدواني )مسالم(. ■
■ .RAAP برنامج التوعية من حوادث الطرق
المشاركة في المعارض. ■
مواقع التواصل االجتماعي. ■

المبادرة الوطنية للوقاية من السلوك العدواني )مسالم(:
ــخ 1437/6/29هـــ تــم اعتمــاد المبــادرة الوطنيــة للوقايــة مــن الســلوك العدوانــي داخــل المنشــآت  بقــرار مــن مجلــس الخدمــات الصحيــة رقــم 1481045 وتاري

الصحيــة, وذلــك بعــد االرتفــاع غيــر المســبوق فــي عــدد االعتــداءات علــى منســوبي القطــاع الصحــي بمختلــف مكوناتــه »المدنــي, العســكري, العــام, الخاص«.

الهدف العام للمبادرة:
خفــض الســلوك العدوانــي – االعتــداء )اللفظي-الجسدي-النفســي-المعنوي( علــى موظفــي الخدمــات الصحيــة ووزارة الصحــة وممتلكاتهــا والوقايــة مــن 

االنعكاســات الســلبية الناتجــة مــن األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة الحاليــة والتغيــرات التنظيميــة الســريعة.
الحيلولة دون ظهور سلوك عدواني في المنشآت الصحية. ■
معالجة الظروف والشروط والعوامل المؤدية إلى السلوك العدواني في المنشآت الصحية. ■
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برنامج التوعية من حوادث الطرق  
 فيمــا يتعلــق بأمــن وســالمة الطــرق والتوعيــة الســتخدام حــزام األمــان ومــدى أهميتــه فــي التقليل مــن إصابــات وأضرار الحــوادث لذا بــدأت الوزارة بحملــة توعوية 

أســمتها RAAP: Road Accidents Awareness Program(( بالتعــاون مــع الجهــات التاليــة:
اإلدارة العامة للمرور بالرياض. ■
وزارة التعليم. ■
حملة »يعطيك خيرها«. ■

 تغطية المدارس الثانوية في الرياض:
 خــالل العــام 2016م تــم زيــارة 56 مدرســة حكوميــة وأهليــة بالتنســيق مــع إدارة التعليــم بمنطقــة الريــاض وإدارة مكتب شــرق الريــاض للتعليــم وإدارة مكتب 

شــمال الريــاض للتعليــم وذلــك للتوعيــة مــن حــوادث الطــرق.

المشاركة المجتمعية  
  مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض الصحيــة واالجتماعيــة قامــت الــوزارة ممثلــة فــي اإلدارة العامــة لألمــن والســالمة خــالل العــام 2016 م بالمشــاركة فــي 

المعــارض التالية:
مؤتمر سالمة المرضى والجودة. ■
الملتقى السعودي الرابع لتخطيط وتجهيز المستشفيات. ■
أسبوع المرور الخليجي. ■
يوم الدفاع المدني. ■
المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريض. ■
الجنادرية ■
ورشة عمل السالمة وأهميتها في المنشآت الصحية. ■
ملتقى سالمة المرافق الصحية األول. ■
المعرض الصحي السعودي. ■
المعرض السعودي لألمن والحرائق والسالمة. ■

البرنامج الوطني لسالمة المرافق الصحية:
ويهــدف إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي ســالمة مبانــي المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة وكذلــك الخاضعــة إلشــراف الوزارة فــي القطــاع الصحي الخــاص بحيث 

تصبــح بيئــة المستشــفى وبنيتــه التحتيــة آمنــة للمرضــى وعائالتهــم والطاقــم الطبــي والتمريضــي واإلداري الســيما فيمــا يتعلق بمخاطــر الحريق.
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خدمات األمن والسالمة في الحج ■
شاركت الوزارة من خالل لجنة األمن والسالمة في حج   العام 1437هـ بفاعلية كبيرة من خالل العنصر البشري والمعدات.

استعدادات ما قبل الحج:
تــم إرســال فريــق ســالمة لمستشــفيات المشــاعر األول فــي شــهر شــعبان وتمــت مراجعة أنظمة كشــف الدخــان واإلطفــاء والمخــارج ومعدات الســالمة وأنظمة 

الغــازات الطبيــة  وتــم رفــع تقريــر متكامــل للنواقــص واألعطــال، وتــم إرســال فريــق آخــر نهاية شــهر ذي القعدة للتأكــد من إتمــام المالحظــات والنواقص.
طواقم األمن والسالمة:

شارك في اللجنة عدد )563( عنصر أمن وسالمة منهم متعاقد )537( ومنهم رسمي )26( موضحة بالجدول ) 18( كما يلي:

مشرفو أمن المستشفىم 
اللجنة

مشرفو سالمة 
اللجنة

عدد الحارساتعدد الحراسالمتعاقد عليه

-216666منى الطوارئ1

-213232منى الجسر2

-213027منى الشارع الجديد3

-213936منى الوادي4

-214848عرفات العام5

2133332شرق عرفات6

2129296نمرة7

2130307جبل الرحمة8

-145138-1مراكز منى و الجمرات9

-8583-1مراكز عرفات ومزدلفة10

522المجموع
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الجديد في الخدمات التي تم تقديمها في موسم الحج 1437هـ:-
نشر وحدات تدخل سريع لإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء في حال حدوث حريق وذلك لمكافحة الحريق في الدقائق الخمس األولى من حدوثه.. 1
المشاركة بوحدة تطهير من المواد الخطرة.. 2
تجهيز مولدات كهربائية لمساندة المستشفيات في حال انقطاع الكهرباء.. 3
تجهيز أبراج إنارة للحاالت الطارئة.  . 4
تجهيز مضخات مياه للمساعدة في سحب المياه في حال تراكمها.. 5
المشاركة بعناصر بشرية  مدربة لإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء.. 6

اإلنجازات في مجال المشاريع ■

مشروع تطوير المولدات االحتياطية:
قامــت الــوزارة بدراســة حــول االحتياجــات المتــالك مولــدات احتياطيــة متحركــة الســتخدامها للطــوارئ, وفــي هــذا المجــال قامــت الــوزارة بإعــادة عمــرة 5 مولــدات 

.86-927 kw  احتياطيــة بشــكل مبدئــي تتــراوح قدرتهــا التشــغيلية مــا بيــن

مشروع وحدات التطهير:
صممــت الــوزارة وحــدة تطهيــر متنقلــة مجهــزة بمولــدات خاصــة وتــم اســتخدام هــذه الوحــدة فــي موســم الحــج 1437هـــ بحيــث تــم تدريــب طواقــم األمــن 

والســالمة الطبيــة المشــاركة فــي الحــج علــى كيفيــة اســتخدامها. 
كمــا قامــت الــوزارة بتصويــر فيلــم تعريفــي قصيــر يتنــاول الحديــث عــن مواصفــات وحــدة التطهيــر وكيفيــة اســتخدامها فــي حــال حــدوث أي كارثــة كيميائيــة 

ال ســمح اهلل.

مشروع الربط المركزي:
عملت الوزارة علي ربط كامل منشآتها   بنظام إلدارة أنظمة اإلطفاء حيث تم ربط المباني التالية حتى اآلن:

مجمع أبراج وزارة الصحة. ■
مبنى شئون العامالت في مجمع السليمانية ■
مبنى التمريض والصحة والوقائية في مجمع السليمانية ■

وجــاري العمــل علــى اســتكمال ربــط المنشــآت المتبقيــة وبنهايــة العــام 2017م إن شــاء اهلل ســتكون الــوزارة قــد انتهــت مــن ربط جميع المنشــآت 
اإلدارية التابعة لها.
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خامسا: العقود والمشتريات 

تلتــزم وزارة الصحــة بتوفيــر احتياجاتهــا اإلنشــائية والتجهيزيــة والتشــغيلية بكفــاءة وجــودة  لتحقيــق األداء المتميــز مــن خالل تطبيــق إجراءات دقيقــة ومميكنة 
بأزمنــة محــددة وجــودة عاليــة وفقــًا لطــرق التأميــن الــواردة في نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية   المتمثلــة في التأمين عــن طريق :

المنافسات العامة.. 1
الشراء المباشر.. 2
دعوات لتقديم الخدمات االستشارية.. 3

أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■
تسريع إنجاز العقود المستمرة المتأخرة بنسبة بلغت )%72( من المستهدف. ■
تحول اإلدارة إلى العمل اإللكتروني من خالل نظام موارد بنسبة بلغت )%70( من المستهدف. ■

التدريب: ■
تم تدريب بعضا من موظفي مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات علي نظام المشتريات ) موضحة بنموذج العقود

 والمشتريات أدناه(.

المشاركات الخارجية: ■
تمت المشاركة في لجان الخليج للعقود والمشتريات. ■
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جدول )19( العقود المبرمة خالل العام 1438/37هـ

المبلغ اإلجمالي )ريال(عدد العقودنوع العقداإلدارة المختصة

1213,556,841,713أدوية وكيماوياتإدارة األدوية واللوازم الطبية 

2331,498,846األدوية واللوازم الطبيةإدارة األدوية واللوازم الطبية 

232,942,455صيانة طبيةإدارة التشغيل والعقود 

121,102,379الحراسات األمنيةإدارة التشغيل والعقود 

1530,000المشاريع-تجهيز طبيإدارة التجهيز والتأثيث 

424,920,000تصميم وإعداد وثائقإدارة التشغيل والعقود 

225,988,107تقنية المعلوماتإدارة التشغيل والعقود 

2299,836,598توريدإدارة التجهيز والتأثيث 

1481,242,140,994لوازم طبية وغازاتإدارة األدوية واللوازم الطبية 

741,027,962,544مختبراتإدارة األدوية واللوازم الطبية 

3986,063,763,636المجموع 
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 سادسا: التجهيزات 

تعمــل الــوزارة  علــي إمــداد وتجهيــز المنشــآت الصحيــة بالــوزارة بمختلــف فئاتهــا الســريرية والمراكــز الصحيــة باألجهــزة الطبيــة وغيــر الطبيــة لتقديــم خدمــات 
صحيــة مميــزة  تضمــن ســالمة المريــض  وذلــك مــن خــالل )4( بنــود هي:

وضع المواصفات المناسبة لكافة بنود التجهيز الطبي وغير الطبي. ■
مراجعة واعتماد المخططات والكميات لبنود التجهيز الطبي وغير الطبي للمشاريع الجديدة لضمان مطابقتها لمعايير الوزارة. ■
إعداد منافسات الشراء والقيام بمهام اللجان الفنية حسب شروط وإحكام أنظمة ولوائح المنافسات الحكومية. ■
متابعة عملية التوريد والتركيب ورفع المستحقات المالية للموردين. ■

أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■

تجهيز وتأثيث المستشفيات بمختلف مناطق المملكة:
مستشفيات الصحة النفسية: )مستشفى تبوك – الخرج – نجران – حائل(. 1
مستشفيات )500(  سرير: )مستشفى شمال جدة – مستشفى شرق الرياض – مستشفى الملك فيصل بالطائف – مستشفى تبوك(. 2
مستشفيات )300( سرير: )مستشفى الملك فيصل باألحساء – برج الوالدة واألطفال بالطائف(. 3

 

التدريب:  ■
عملت الوزارة على إيجاد دورات تســـاعد المهندســـين على التطوير واإلبداع واالبتكار ورفع مســـتوى األداء  وتنمية قدراتهم في مجال األجهزة الطبية   ■

وتقديم خدمات صحية مميزة  مـــن خالل دورات تدريبية في مجال التجهيزات موضحة بالجدول أدناه.
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جدول )20( الدورات التدريبية في مجال التجهيزات:

المدة / يومتاريخ التنفيذمكان التنفيذاسم الدورةالتسلسل

08/05/14372معهد اإلدارة العامةتطبيق مؤشرات األداء في إدارة الصيانة1

11/06/14375معهد اإلدارة العامةالرسم الهندسي باستخدام األوتوكاد2

12/05/14373معهد اإلدارة العامةتقدير تكاليف المشاريع الهندسية3

05/05/14375معهد اإلدارة العامةالهندسة القيمية4

03/07/14373معهد اإلدارة العامةإعداد التقارير الهندسية5

06/07/14372معهد اإلدارة العامةالتقارير المالية الحكومية6

29/05/14372معهد اإلدارة العامةأصول المحاسبة الحكومية7

8MS Project 11/06/14375معهد اإلدارة العامةبرمجة المشاريع الهندسية باستخدام

29/05/14372معهد اإلدارة العامةتوزيع العمل9

14/06/14372معهد اإلدارة العامةمهارات بناء فرق العمل10

11/06/14373معهد اإلدارة العامةالتخطيط التنفيذي11

03/07/14373معهد اإلدارة العامةمهارات التفاوض12

13MS Project 11/06/14375معهد اإلدارة العامةبرمجة المشاريع الهندسية باستخدام

07/04/14375معهد اإلدارة العامةالرسم الهندسي باستخدام األوتوكاد14

15/05/14372معهد اإلدارة العامةتخطيط عمليات الشراء15

07/04/14373معهد اإلدارة العامةاألرقام القياسية16

24/07/14373معهد اإلدارة العامةإدارة أعمال الصيانة17
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26/05/14373معهد اإلدارة العامةبرمجة المشاريع الهندسية18

07/04/14375معهد اإلدارة العامةالرسم الهندسي باستخدام األوتوكاد19

24/07/14373معهد اإلدارة العامةتقدير تكاليف المشاريع الهندسية20

11/06/14375معهد اإلدارة العامةالرسم الهندسي باستخدام األوتوكاد21

22MS Project 11/06/14375معهد اإلدارة العامةبرمجة المشاريع الهندسية باستخدام

23)Outlook( 08/05/14372معهد اإلدارة العامةإدارة المعلومات الشخصية

28/04/14373معهد اإلدارة العامةمهارات السكرتارية اإلبداعية24

12/05/14373معهد اإلدارة العامةتقدير تكاليف المشاريع الهندسية25

26MS Project 11/06/14375معهد اإلدارة العامةبرمجة المشاريع الهندسية باستخدام

15/01/14383معهد اإلدارة العامة إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل27

08/01/14385معهد اإلدارة العامة الرسم الهندسي باستخدام األوتوكاد28

08/03/14382معهد اإلدارة العامة تحفيز الموظفين29

03/04/14385معهد اإلدارة العامة الهندسة القيمية30

31Radiology Modality Specification Training04/11/143710الرياض

32Radiology Modality Specification Training04/11/143710الرياض

33Radiology Modality Specification Training04/11/143710الرياض

34Radiology Modality Specification Training04/11/143710الرياض
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الزيارات الميدانية: ■
تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية في مجال التجهيزات موضحة بالجدول )  21 ( أدناه:

المنطقةالمهمة التسلسل

الباحةمتابعة التجهيزات بمستشفى األمير مشاري بن سعود ببلجرشي1

تبوكمتابعة التجهيزات بمستشفى الصحة النفسية2

تبوكمتابعة احتياجات مستشفيات منطقة تبوك للتجهيزات غير الطبية3

تبوكمتابعة التجهيزات بمستشفى تيماء4

تبوكمتابعة احتياجات مستشفيات منطقة تبوك للتجهيزات غير الطبية5

تبوكمتابعة احتياجات مستشفى الملك فهد 6

تبوكمتابعة التجهيزات بمستشفى الملك فهد 7

الطائفاالجتماع األول لمدراء العموم/ مدراء الشئون الصحية بالمناطق /برئاسة معالي الوزير8

القصيماالجتماع األول لمدراء العموم/ مدراء الشئون الصحية بالمناطق /برئاسة معالي الوزير9

تبوكمتابعة التجهيزات بمستشفى الملك فهد سعة 500 سرير10

جدةمتابعة التجهيزات بمجمع الملك عبد اهلل الطبي11

القصيممتابعة التجهيزات بمستشفى القوارة العام12

القصيممتابعة التجهيزات بمستشفى القوارة العام13

حائلمتابعة تجهيزات المشاريع بالمنطقة14

تبوكمتابعة التجهيزات بمستشفى الصحة النفسية15

الطائفمتابعة تجهيز وتأثيث مستشفيات المنطقة16

عرعرمتابعة التجهيزات بمستشفى الجديدة17

الشرقيةمتابعة سير المعامالت واستالم المطبوعات الخاصة باإلدارة18

مكة المكرمةمعاينة مستشفى الجموم19

الجوفمتابعة تجهيز المشاريع بالمنطقة20

تبوكالمشاركة في اللجنة الفنية لمركز طب األسنان بتبوك21

الباحةمتابعة التجهيزات بمستشفى األمير مشاري بن سعود ببلجرشي22
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المنطقةالمهمة التسلسل

نجرانمتابعة احتياجات المنطقة من األجهزة الطبية23

الشرقيةمتابعة سير المعامالت واستالم المطبوعات الخاصة باإلدارة24

جدةالمشاركة في اللجنة الفنية لمنافسة إحالل األجهزة الطبية بمركز األسنان بمستشفى الملك فهد25

تبوكمتابعة تجهيزات المنطقة26

عسيرمتابعة احتياجات المنطقة من األجهزة الطبية27

المدينة المنورةمتابعة مشاريع المنطقة28

المدينة المنورةمتابعة تجهيز وتأثيث المستشفى التخصصي بالمدينة المنورة29

جدةمتابعة التجهيزات بمجمع الملك عبد اهلل الطبي30

مكة المكرمةمتابعة تجهيزات المنطقة31

مكة المكرمةمتابعة تجهيزات المنطقة32

المدينة المنورةمتابعة مشاريع التجهيز بالمنطقة ووضع خطة تنفيذية لها33

سابعا: التموين الطبي 
تعمــل الــوزارة مــن خــالل التمويــن الطبــي علــي توفير الدواء الفعال والمســتلزمات الطبية الحديثة للمســتفيد بصورة ســليمة وآمنه وبكفــاءة عالية من خالل 
دقــة وكفــاءة التخطيــط للوصــول لكميــات واقعيــة تعكس االحتياج الحقيقي واالســتهالك الفعلــي لجميع البنود )األدويــة – اللوازم الطبية –اللــوازم المخبرية( 

وتأمينهــا بمنافســات عامــه وبجــودة عاليــة وأســعار مناســبه.

أهم اإلنجازات  خالل العام المالي 1438/37هـ  ■
إنشاء شاشة لتعديل التشغيالت والصالحيات للبنود وذلك لتطابق الرصيد الفعلي بالقيدي وفق صالحيات مقننه للمستخدم. ■
اعتماد شاشة المرضى عند الصرف للمناطق/المحافظات لألدوية والمستلزمات الطبية باهظة الثمن لضمان سالمة اإلجراء وعدم ازدواجية الصرف. ■
البدء بتطبيق نظام ERP في المرحلة األولية وتدريب الموظفين على النظام و إعداد المالحظات على النظام لتصحيحها مستقبال )بشكل دوري( . ■
عمل ربط إلكتروني يمكن من خالله تحديث وحصر األجهزة المخبرية بصفه مســـتمرة بجميع المستشـــفيات والمدن الطبية والمختبرات اإلقليمية  ■

الصحية. والمحافظات  بالمناطق  والمركزية 
 عمـــل ربط إلكتروني يمكـــن من خالله تحديث متابعة صرف واســـتهالك بعـــض الفحوصات المخبريـــة المهمة مثل فحوصات اإلنفلونزا المســـتجدة ■

.)HIV-HCV-HBV( )( للمتبرعين بالدم الختبارات اإليدز والتهاب الكبد الوبائي بنوعية )ب/جNAT( وفحص الحمض النووي )MERS COV(
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تـــم إدخـــال نظام منافس من شـــركة جديدة لفحـــص الحمض النـــووي للمتبرعين بالدم بطريقـــة النـــات )NAT TEST( لعمل اختبارات اإليـــدز والتهاب  ■
الكبـــد الوبائـــي بنوعيـــة )ب-ج( )HCV-1   HIV-HBV ( والـــذي يؤدي إلى كســـر االحتكار وخلق روح المنافســـة بين الشـــركات فيما يخـــدم الصالح العام 

منافسة. أسعار  على  والحصول 
توسيع مجال عمل تطبيقات إلكترونية لمتابعة اإلحصائيات للفحوصات. ■
تأمين الكواشف الخاصة بفحص الحميات النزفية )MERS-COV( ضمن المنافسة العامة بدالً من عملية الشراء المباشر. ■

التدريب: ■
تنفيذ العديد من الدورات التدريبية أهمها:  ■
دورات معهد اإلدارة العامة )الكادر اإلداري(. ■
دورات علمية في التخصصات الطبية )الكادر الطبي(. ■
دورات في الحاسب اآللي لنظام وزارة الصحة )موارد( )جميع الفئات(. ■

الزيارات الحقلية: ■
تنفيذ زيارات حقلية في مجال التموين الطبي بالحد الجنوبي )جيزان /عسير / نجران( ■
تنفيذ زيارات حقلية في مجال التموين الطبي )مكة المكرمة/حفر الباطن/الدمام /صحة الرياض(. ■

المشاركات: ■
المشاركة في لجان المكتب التنفيذي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون  لألدوية واللوازم الطبية واللوازم المخبرية.   ■
لجان الشركة الوطنية للشراء الموحد )نوبكو( )فتح المظاريف ، الترسية للمنافسات(. ■
لجان الحج التحضيرية والتحضير لموسم الحج 1437هـ. ■
لجنة الشراء المباشر .  ■
لجنة الباب الثاني لفحص العروض. ■
اللجنة الوطنية للتحصينات. ■

 

اإلصدارات: ■
تمت مراجعة جميع األدلة بصفة دورية )المستحضرات الصيدالنية – لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم- اللوازم الطبية( من حيث التالي: ■
تحديث دليل أدوية مراكز الرعاية الصحية األولية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.     ■
تحديث دليل المختبرات.   ■
 جـــاري العمـــل إلصدار دليـــل األدوية الشـــامل للوزارة وهو فـــي المراحـــل النهائية و إخراجه بشـــكل كتيب مطبـــوع وكذلك تطبيق لألجهـــزة الذكية ■

)Android , IOS( لتسهيل التعامل مع الدليل من قبل الممارسين الصحيين.
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أوال: تخطيط الموارد البشرية 

تستهدف الوزارة تنمية ورفع كفاءة أداء الموارد البشرية والتقييم المستمر للطلب واالحتياج  من القوى العاملة وذلك من خالل:
تحديد الطلب واالحتياج الفعلي لمختلف الوظائف والقوى العاملة الحالية والمستقبلية. ■
العمـــل علـــى اســـتقطاب الكفـــاءات العاليـــة والمؤهلـــة الحالية والمســـتقبلية، حســـب مواصفـــات ومتطلبات التخصصـــات والوظائـــف المتاحة  ■

البشـــرية. الموارد  فئـــات  لمختلف 
التقييم المستمر ألداء العاملين وفًقا لمعايير ومؤشرات قياس كفاءة األداء. ■
العمل على زيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل تحسين بيئة العمل.   ■

األهداف المحددة: ■
وضع الخطط االستراتيجية لتخطيط القوى العاملة وتحديد األولويات واألهداف بما يتفق مع الخطة االستراتيجية للوزارة.. 1
جمــع  البيانــات والمعلومــات عــن القــوى العاملــة الراهنــة وتحليلهــا للوصــول إلــى  المعــدالت والمؤشــرات المتعلقــة بتحديــد االحتياجــات . 2

الحاليــة والمســتقبلية وإعــداد التقاريــر الدوريــة بذلــك.
 التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يلبي احتياجات الوزارة من القوى العاملة.. 3
اإللمــام باألنظمــة اإلداريــة الصــادرة مــن وزارة الخدمــة المدنيــة والجهــات الحكوميــة األخــرى والمنظمــات العالميــة واإلقليميــة فيمــا يتعلــق . 4

بالقــوى العاملة.
التحديث المستمر لقاعدة بيانات الموارد البشرية بالوزارة. 5

أهم مؤشرات األداء: ■
نسبة الموظفين السعوديين من جملة موظفي الوزارة.  . 1
نسبة الوظائف الشاغرة من جملة الوظائف المعتمدة.  . 2
نسبة تسرب الموظفين خالل العام.   . 3
نسبة الوظائف المحجوزة من جملة الوظائف المعتمدة.. 4

أهم اإلنجازات  خالل العام المالي 1438/37هـ  ■
تم التجهيز إلطالق نظام الموارد البشرية بنظام موارد ERP بنسبة %100.. 1
تصميم وتنفيذ المنصة اإللكترونية للموارد البشرية  )HR Dashboard( بنسبة %100. 2
تم تحديث قوائم أنظمة الموارد البشــرية األساســية وتشــمل المرافق الصحية والمســميات الوظيفية والتخصصات والمؤهالت العلمية . 3

بنسبة %100.
تم تحديث جهة العمل الفعلية لجميع موظفي الوزارة بنسبة %100.. 4
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جدول )22 ( مشروع سعودة الوظائف بوزارة الصحة

حيــث يالحــظ مــن الجــدول ) 22 ( تحقيــق نســبة ســعودة بنســبة )64,2 %( للوظائــف الصحيــة خــالل العــام 1438/37هـــ مقارنة بنســبة ســعودة بلغــت ) 65,6%( للعام 
1437/36هـــ ، كمــا بلغــت نســبة الســعودة لجميــع الوظائــف خــالل العــام 1438/37هـــ) %71,8(.

المتحقق خالل العام 1438/37هـالمستهدف للخطة

رفع نسبة السعودة إلى )%75,8( لجميع الوظائف )الصحية واإلدارية(. ■
رفع نسبة السعودة  )%65( للوظائف الصحية.  ■

بلغت نسبة السعودة لجميع الوظائف الصحية واإلدارية )71,8%(. ■
بلغت نسبة سعودة الوظائف الصحية )64,2%(. ■

جدول )23( السعودة بالقوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث

النسبةالمجموعغير سعوديسعوديالفئة

64.2%12601970172196191القوى العاملة الصحية

99.8%531348853222القوى العاملة اإلدارية

71.8%17915370260249413اإلجمالي

رسم بياني )7( السعودة بالقوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث

249413

196191

53222
7026070172

88

179153

126019

53134

غير سعودي المجموعسعودي

القوى العاملة الصحيةالقوى العاملة ا�داريةا�جمالي
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جدول )24( نسبة السعودة للوظائف الصحية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث

رسم بياني )8( السعودة للوظائف الصحية بوزارة الصحة على الباب األول والباب الثالث

نسبة السعودةاإلجماليغير السعوديينالسعوديينالفئة

29.1%111722728238454األطباء

75.9%26548453499أطباء األسنان

94.3%30931863279الصيادلة

60.2%496733283282505التمريض

86.8%59427902768454الفئات الطبية المساعدة

64.2%12601970172196191اإلجمالي

49673

59427

902711172

27282

26543093
186 845

32832

غير السعوديينالسعوديين
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جدول )25 ( عدد الوظائف المعتمدة خالل العام المالي 1437- 1438هـ على الباب األول والباب الثالث

الفئات

الباب الثالثالباب األول

الوظائف 
المعتمدة

الوظائف 
المشغولة

الوظائف 
الشاغرة

الوظائف 
المحجوزة

الوظائف 
المعتمدة

الوظائف 
المشغولة

الوظائف 
الشاغرة

الوظائف 
المحجوزة

طبيب 
استشاري

00002901708139

000064846010583طبيب نائب

00007115924871طبيب مقيم

000013468588الصيادلة

31302847684257403108التمريض

الفئات الطبية 
المساعدة

157350122129897623488

11064241681102780716357اإلداريين

12944621831887673301092454اإلجمالي
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جدول )26( إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة

الفئات

الباب األول

الوظائف المعتمدة
الوظائف المشغولة

الوظائف المحجوزةالوظائف الشاغرة
إناثذكورإجمالي

5595264419177271959992طبيب استشاري

1126284856362212314191358طبيب نائب

22088202831292473593571448طبيب مقيم

26752415166175420240الصيادلة

576305110214038370646165912التمريض

الفئات الطبية 
المساعدة

6326451372344311694138678025

مجموع الوظائف 
الصحية

1625141363017133364968823817975

545094317138276489576710571اإلداريين

21702317947210960969863900528546اإلجمالي
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جدول )26( إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة

الفئات

الباب الثالث

الوظائف المعتمدة
الوظائف المشغولة

الوظائف المحجوزةالوظائف الشاغرة
إناثذكورإجمالي

4036165914362231838539طبيب استشاري

4943299823806181116829طبيب نائب

7034588435192365717433طبيب مقيم

116186447838621186الصيادلة

373813140348652653818114167التمريض

الفئات الطبية 
المساعدة

203771708212648443418911404

مجموع الوظائف 
الصحية

7493259890253263456475847458

1321010051823918122715444اإلداريين

88142699413356536376102997902اإلجمالي
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شكل )9( إجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة

الوظائف المشغولة
%82

الوظائف المحجوزة
%12

الوظائف الشاغرة
%6
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ثانيا: تنمية الموارد البشرية والتدريب واالبتعاث:    

الشئون األكاديمية والتدريب: ■
وضعــت وزارة الصحــة التطويــر المســتمر للمــوارد البشــرية مــن ضمــن أولوياتهــا حيــث تعمــل علــي  بنــاء كــوادر مؤهلــة وتعمــت علــي تنميــة مهــارات وقــدرات 

القــوى البشــرية العاملــة بــوزارة الصحة من خالل البرامج التدريبيــة المتخصصة وبرامج االبتعــاث الداخلي والخارجي«.
كمــا أن وزارة الصحــة، ومــن خــالل مبــادرات التحــول وفى إطار رؤيــة المملكة 2030م قد تبنــت تطوير الموارد البشــرية حيث تضمنــت المبادرات التالية:

زيادة جاذبية مهنة التمريض- )خلق بيئة عمل جاذبة(. ■
زيادة أعداد متدربي الرعاية الصحية السعوديين وتحسين جودة التدريب. ■

انجازات الوزارة في مجال الشئون األكاديمية والتدريب للعام المالي  1438/37 هـ :

أوالً : اإليفاد الداخلي: ■
تهتم الوزارة بالتدريب واالبتعاث بإتاحة الفرصة ألكبر عدد من منســوبي الوزارة لإليفاد للدراســة داخل المملكة والتوســع في برامج 

التجســير لدرجــة البكالوريــوس بالجامعات الحكومية فــي مختلف التخصصات. 

  إحصائيات اإليفاد الداخلي:
إجمالي عدد الموفدين. 1

بلــغ إجمالــي عــدد الموفديــن )علــي رأس اإليفــاد ( حتــى نهايــة العــام 1437 هـــ ) 7870 ( موفــد مــن بينهــم ) 3459 ( مــن األطبــاء بنســبة )44%( و ) 3947( مــن غيــر 
األطبــاء ببرنامــج التجســير بنســبة )50%( و ) 464 ( مــن غيــر األطبــاء ببرامج الدراســات العليا بنســبة  )6%( مــن إجمالي الموفدين. 

اإليفاد الطبي. 2
بلغ عدد األطباء الموفدين لعام 1437 هـ )872( موفدًا بمختلف التخصصات الطبية. 

رسم بياني )10(  الموفدون من األطباء خالل 
353األعوام )1432- 1437 هـ(

1431143214331434143514361437

415406407

670

350

872
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جدول )27( عدد األطباء الموفدين لعام 1437 هـ حسب التخصصات

عدد األطباء الموفدين في عام 1437هـالتخصص

218طب األسرة

102أمراض باطنة

101طب وجراحة األسنان

64طب األطفال

35النساء والتوليد

33األشعة

29عناية حرجة

20طب التخدير

19الجراحة العامة

38طب الطوارئ

16طب المجتمع

15الوبائيات الحقلية

182زماالت تخصصية أخرى

872اإلجمالي

برنامج الطبيب السعودي تحت التدريب:
اســتحدث هــذا البرنامــج إنفــاذَا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )178( وتاريــخ 1430/6/1هـــ المتضمــن مــاورد فــي البنــد سادســًا منــه المتضمــن معاملــة الطبيــب 
الســعودي تحــت التدريــب المشــمول بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 1/1055  وتاريــخ 1426/3/28هـــ مــن حيث الرواتــب والبــدالت والعالوات الســنوية معاملة 
الطبيــب المقيــم  وبــدأ تنفيــذ البرنامــج اعتبــارًا مــن العــام 1428هـــ وبلــغ عــدد األطبــاء المســتمرين بالتدريــب حتــى تاريخــه ) 1062( طبيبــًا وطبيبــة  يمثــل الذكــور 

منهــم )548( واإلنــاث )514( ) موضحــة بالجــدول أدنــاه(.
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هدف البرنامج : 
اســتقطاب األطبــاء الســعوديين خريجــي كليــات الطــب وطب األســنان ممن لم يتم تعيينهــم بعد والتعاقد معهــم وإلحاقهم بمراكز التدريــب المعتمدة من 

الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة للحصــول علــى شــهادة االختصــاص الســعودية فــي التخصصــات العامــة والفرعية.

أهم إنجازات البرنامج خالل العام 1438/37هـ ■
بلــغ عــدد األطبــاء الجــدد الملتحقين ببرنامج الطبيب الســعودي تحت التدريب للعام1437هـ )590( طبيبــا ) موضحة بالجدول أدناه( كما اعتمدت وزارة الصحة 

ميزانيــة لصــرف المكافآت وســداد التأمينــات االجتماعية لألطباء الســعوديين تحت التدريب.

جدول )28( أعداد األطباء الجدد الملتحقين ببرنامج الطبيب السعودي تحت التدريب منذ بدايته.

عدد األطباء الجدد الملتحقين بالبرنامجالسنة

142819هـ

142916هـ

143060هـ

143163هـ

1432125هـ

1433100هـ

1434150هـ

1435180هـ

1436350هـ

1437590هـ
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رسم بياني )11( أعداد األطباء الجدد الملتحقين ببرنامج الطبيب السعودي تحت التدريب منذ بدايته
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ثانيً: االبتعاث الخارجي:  ■
مواكبــة للتطــور المطــرد فــي الخدمــات الصحيــة ومــا يتطلبــه ســوق العمــل الصحــي مــن تخصصــات مســتحدثة ودقيقــة، تســعي الــوزارة إلــى التوســع فــي 

عقــد اتفاقيــات مــع العديــد مــن الجامعــات والمراكــز المرموقــة فــي الــدول المتقدمــة إلتاحــة فــرص االبتعــاث والتدريــب الخارجــي بهــذه الــدول.  

أهم إنجازات الوزارة  في مجال االبتعاث الخارجي خالل العام المالي 1438/37 هـ ■

إجمالي عدد المبتعثين: 
بلـــغ إجمالـــي عدد المبتعثين ممن هم علـــى رأس البعثة خالل العام المالي 1438/37 هـ ) 1373 ( مبتعثًا مقارنـــًة بعدد المبتعثين خالل العام المالي  ■

السابق الذي بلغ ) 1358( مبتعثًا. 
ل المبتعثون للحصول على درجة البكالوريوس )%33(، ومثل المبتعثون للحصول على درجة الماجستير )%32( ، بينما مثل المبتعثون للحصول  ■ َمثَّ

علـــى درجة الدكتـــوراه والزمالة )%25( من إجمالي من هم على رأس البعثة خالل العام 1437 هـ بالمقارنـــة مع )%34.7( لدرجة البكالوريوس ، )23.6%( 
للحصـــول على درجة الماجســـتير، )%36.3( للحصول على درجة الدكتوراه والزمالة  في العام المالي الســـابق.

مثلـــت دول ) بريطانيـــا وأســـتراليا وألمانيا وأمريكا( الـــدول األكثر من حيث عدد المبتعثين بالخارج بما نســـبته  ) 88  %( ممـــن هم على رأس البعثة  ■
بنهاية عام 1437 هـ، وبلغت نســـبة المبتعثين ببريطانيا )%32( وأســـتراليا )  %25.5( وألمانيا )%20.5 ( وأمريكا ) 10  %( مقارنة بالعام المالي الســـابق 

حيـــث بلغـــت  )30(%، )22.5(% ، )20(% ،  )14.4(% على التوالي.
بلـــغ عـــدد المبتعثين في العام المالي 1438/37 هـ ) 437 ( مبتعثـــا ، مقارنة بعدد المبتعثين خالل العام المالي الســـابق الذي بلغ )749( مبتعثا ، مثل  ■

األطباء منهم ) 155 ( بنســـبة ) 35 (%  ومثل غير األطباء )282( بنســـبة ) 65(%.  
بلغت نسبة المبتعثين في العام المالي 1438/37هـ لدرجة الدكتوراه والزمالة )%24(،  والماجستير )%31(، والبكالوريوس )25%(. ■
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جدول  )29( أعداد  المبتعثين )علي راس البعثة( وفق دولة االبتعاث خالل العام المالي 1438/37هـ بالمقارنة مع العام المالي 1437/36هـ

جدول ) 30( أعداد المبتعثين )على رأس البعثة( وفق الدرجة العلمية خالل العام المالي 1438/37 هـ
بالمقارنة مع العام المالي 1437/36هـ.

عدد المبتعثين العام المالي 1438/37هـعدد المبتعثين العام المالي 1437/36هـالدولة

408438بريطانيا

305352أستراليا

196140أمريكا

271281المانيا

6353كندا

4934فرنسا

6675دول أخرى

13581373اإلجمالي

عدد المبتعثين عام 1438/37هـعدد المبتعثين عام 1437/36هـالدرجة

471453بكالوريوس

321439ماجستير

421338زمالة

7257زمالة تخصصية

7386تدريب

13581373اإلجمالي
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جدول )31( توزيع المبتعثين ) على رأس البعثة ( وفق الفئة للعام المالي  1438/37هـ بالمقارنة مع العام المالي 1437/36هـ

رسم بياني)12(  أعداد المبتعثين الجدد خالل السنوات )1431-1437هـ( من أطباء وغير أطباء.

عدد المبتعثين حسب الفئة العام المالي الفئة
1437/36هـ

عدد المبتعثين حسب الفئة العام المالي 
1438/37هـ

448434أطباء

910939غير أطباء

13581373اإلجمالي

المبتعثون من ا�طباء

المبتعثون من غير ا�طباء

1431143214331434143514361437

24

382
358

117

148240

155

282

509

125

154

98

131

93
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وظيفتك ... بعثتك 
أطلقــت المرحلــة الثالثــة مــن برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي بدايــة مــن العــام الماضــي بهــدف االســتثمار األمثــل لالبتعــاث مــن خــالل 
تلمــس احتياجــات ســوق العمــل وإعــداد كــوادر وطنيــة عاليــة الكفــاءة والتأهيــل تخــدم الوطــن فــي شــتى المجــاالت وضمــان الوظيفــة للمبتعــث بعــد 

حصولــه علــى المؤهل. 
وقــد تــم فــي إطــار هــذه المرحلــة توقيــع اتفاقيــة بيــن وزارة الصحــة ووزارة التعليــم البتعــاث  )20( ألــف طالــب فــي التخصصــات الصحيــة المختلفــة علــى مــدى ) 5( 
ســنوات وفقــًا الحتيــاج وزارة الصحــة مــن التخصصات والدرجات العلمية، وتوضح الجــداول التالية أعداد المبتعثين لصالح وزارة الصحة وفقًا للدرجة العلمية ومجال 

الدراســة والنــوع فــي المرحلــة الحاديــة عشــر. 
وظيفتك بعثتك )المرحلة الحادية عشر( 2015 /2016 م.

جدول )32( المبتعثين وفق الدرجة العلمية:

اإلجماليالجنسالدرجة العلمية

449244693بكالوريوس

360308668ماجستير

212241453زمالة

11213دكتوراه

10327951827اإلجمالي

MOH Annual Report Final.indb   88 10/15/17   7:48 PM



89 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني )13( عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق الدرجة العلمية

شكل )14( عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق الجنس

693668

453

13

دكتوراةزمالةماجستيربكالوريوس

الجنس أنثى

الجنس ذكر
1032795
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جدول ) 33( المبتعثين وفق مجال الدراسة  

رسم بياني )15( عدد المقبولين في المرحلة الحادية عشر وفق مجال الدراسة

اإلجماليالجنسمجال الدراسة

444408852طب بشري

230208438علوم طبية تطبيقية

17748225تمريض

8663149تخصصات عامة

6853121صيدلة

271542طب األسنان

10327951827اإلجمالي

852

438

225
149

121
42

طب
ا�سنان

صيدلية تخصصات
عامة

تمريض طب
بشري

علوم طبية
تطبيقية
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ثالثً: التدريب: 

جدول ) 34( عدد المتدربين والساعات المعتمدة )بمركز التدريب الرئيسي ( خالل األعوام 1432-1437هـ

رسم بياني ) 16( عدد المتدربين والساعات 
المعتمدة خالل األعوام 1432-1437هـ

يســتهدف التدريــب منســوبي الــوزارة مــن الــكادر الصحــي واإلداري من خالل خطة ســنوية لألنشــطة التدريبية والبرامــج التطويرية والتأهيلية. ويتــم وضعها بناًء 
علــى االحتياجــات التدريبيــة، حيــث تعقــد كل عام سلســلة من حلقات العمل مع مســئولي التدريب بإدارات ديوان الوزارة ويســعى المختصــون بمركز التدريب 

إلــى اتبــاع منهجيــة التدريــب المبنــي علــى الجــدارات وتبنــي الطــرق الحديثــة فــي التدريــب.

أهم إنجازات الوزارة في مجال التدريب خالل العام 1438/37هـ ■
 تنفيذ عدد ) 4336 (دورة تدريبية خالل العام المالي 1438/37 هـ من خالل مركز التدريب الرئيســي باإلدارة العامة للشــئون األكاديمية والتدريب، مقارنة ب )555( 
دورة تدريبيــة تــم تنفيذهــا خــالل العــام المالــي 1437/36هـــ بنــاًء علــى تحديــد االحتياجــات التدريبيــة وبالتنســيق بيــن اإلدارة العامــة للشــئون األكاديميــة والتدريب 

واإلدارات العامــة بديــوان الوزارة.
 وقــد بلــغ عــدد المتدربيــن فــي هــذه الــدورات )26265( متدربــًا مقارنــة ب )25691( متدربــا العــام 1437/36هـــ، كمــا تــم اعتماد )2905( ســاعة تعليم طبي مســتمر، 

مقارنــة باعتمــاد )5355( ســاعة تعليــم مســتمر العــام المالــي  1437/36ه كمــا هــو موضــح بالجــدول والشــكل أدنــاه.

1437 هـ1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ

261312846832743339302569126265عدد المتدريبن

514572427451662453552905الساعات المعتمدة

143214331434143514361437

5145

26131

7742745166245355
2950

28468

3274333930

2569126265

عدد المتدربين
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وقــد بلــغ إجمالــي أعــداد المتدربيــن مــن منســوبي الــوزارة بالمناطــق والمحافظــات )234140( متــدرب خــالل العــام المالــي 1438/37هـــ مقارنــة  بتدريــب )146138( 
من منسوبي الوزارة خالل العام 1437/36هـ، كما تم اعتماد عدد )24640( ساعة تعليم طبي مستمر، مقارنة مع إجمالي عدد ساعات تعليم طبي مستمر 
معتمــدة بلــغ )10476( للعــام 1437/36هـــ، ويوضــح الجــدول والشــكل التالــي أعــداد المتدربيــن مــن خــالل مركــز التدريــب بالــوزارة  وســاعات التعليــم الطبــي 

المســتمر خالل األعوام 1432-1437 هـ.

جدول ) 35( إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر )بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات( خالل األعوام 1432-1437هـ

رسم بياني ) 17( إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة بالمناطق والمحافظات لألعوام 1432-1437هـ

1437 هـ1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ

132802139442147735180920146183234140عدد المتدربين

ساعات  التعليم 
المستمر 
المعتمدة

203662131222137129651047624640

عدد المتدربين

ساعات التعليم
المستمر المعتمدة

132802139442
147735

180920

146183

234140

2036621312221371296510476
24640

143214331434143514361437
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93 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

التدريب بمراكز تطوير المهارات والمحاكاة :
 خــالل العــام المالــي 1438/37هـــ تــم تدريــب عدد )2059( متدرب من منســوبي الوزارة بمركــز تطوير المهارات الرئيس وقد بلغ إجمالي عــدد المتدربين بالمركز 

الرئيــس ومراكــز المناطــق والمحافظــات )44559( متدربــا ، مقارنــة بتدريــب )38952( متدربــا العــام 1437/36هـــ

جدول ) 36( إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات لألعوام 1432-1437هـ

جدول ) 37( إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات للعام 1437هـ

1437هـ1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ

500643563942855418703895244559إجمالي المتدربين بمراكز تطوير المهارات

عدد المتدربينCourseالدورة

First aid466اإلسعافات األولية

BLS39726دعم الحياة األساسي

ACLS2268اإلنعاش القلبي المتقدم

ATLS391دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات

NRP447إنعاش حديثي الوالدة

H.STROKE61ضربات الشمس

COM.SKILLS51مهارات التواصل

PALS526دعم الحياة المتقدم لألطفال

RRT48فريق االستجابة السريعة

NPMV33التنفس الصناعي لألطفال وحديثي الوالدة

ECG211تخطيط القلب

CS331المحاكاة اإلكلينيكية

44559اإلجمالي
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ94

رسم بياني ) 18( إجمالي 
المتدربين بمراكز تطوير 

المهارات لألعوام 1432-1437هـ

أهم اإلنجازات في مجال اعتماد مراكز المهارات الفنية والمحاكاة : ■

1- اعتماد مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة الرئيسي من الهيئات والجمعيات الوطنية والعالمية:
مركز تدريب دولي من جمعية القلب األمريكية ■
مركز لتدريب دورة  إدارة الكوارث واالستعداد للطوارئ من كلية الجراحين األمريكية ■
مركز تدريب من قبل الجمعية األمريكية للعناية الحرجة ■
مركز تدريب من قبل جمعية الخدمات الطبية الطارئة األمريكية ■
مركز تدريب محاكاة من قبل جامعة الملك عبدالعزيز ■

2- اعتماد مراكز المهارات الفنية بالمناطق:
■ )ATLS( اعتماد مركز المهارات بمنطقة حائل لدورة اإلصابات المتقدمة
اعتماد مركز المهارات الفنية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة لتدريب  دورات جمعية القلب األمريكية. ■
اعتماد مركز المهارات الفنية بمنطقة القصيم لتدريب دورات جمعية القلب األمريكية. ■
■ )PHTLS( اعتماد مركز المهارات الفنية بمنطقة جازان لدورة اإلصابات ما قبل المستشفى
■ )ACLS( اعتماد مركز المهارات الفنية بمنطقة الحدود الشمالية لدورة دعم الحياة المتقدم

3- مراكز المهارات الفنية الجديدة :
افتتاح مركز المهارات الفنية بمستشفى الملك خالد بالمجمعة. ■
افتتاح مركز المهارات الفنية بمستشفى اإلمام عبدالرحمن الفيصل. ■
افتتاح مركز المهارات الفنية بمستشفى الخفجي. ■

143214331434143514361437

50064

35639

42855
41870

38952

44559
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95 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول ) 38( إجمالي المتدربين بمركز المهارات ومعمل المحاكاة الرئيسي لعام 1437هـ

عدد المتدربيناسم الدورة باللغة العربيةاسم الدورة باللغة اإلنجليزية

)ACLS )advanced cardiac life support for adult646دعم الحياة المتقدم للكبار

SIMULATION COURSES532المحاكاة الصحية

)CTAS )Canadian Triage & Acuity Scale179نظام الفرز الكندي

 DMEP )Disaster Management & Emergency
)Preparedness163إدارة الكوارث واالستعداد للطوارئ

)ATLS )Advanced Trauma Life Support157دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات

)NRP )Neonatal Resuscitation Program144إنعاش حديثي الوالدة

)BLS )Basic life support-AHA73دعم الحياة األساسي

)PALS )pediatric advanced life support47دعم الحياة المتقدم لألطفال

 Pediatric Fundamental Critical Care Support )
)PFCCS40الرعاية الحرجة األساسية لألطفال

)Fundamental Critical Care Support ) FCCS40الرعاية الحرجة األساسية

 PCAT )program coordination & administration
)training-AHA25تنسيق وإدارة البرامج

)ATCN )Advanced Trauma Care for Nursing)8دعم الحياة المتقدم لحاالت اإلصابات )التمريض

 HAZMAT )HAZMAT Hazardous Material Life
) Support5دعم الحياة إلصابات المواد الخطرة

2059اإلجمالي
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ96

التدريب اإلداري:
تهتــم الــوزارة بتطويــر معــارف وقــدرات منســوبيها مــن اإلدارييــن وذلــك بإلحاقهــم بــدورات تدريبيــة متخصصــة تالئــم مســارهم الوظيفــي وتؤهلهــم 

الوظيفيــة. للمتطلبــات 

المؤتمر السعودي الثاني  للمحاكاة الصحية 2016: 
أقيــم المؤتمــر الثانــي للمحــاكاة الصحيــة خــالل الفتــرة مــن 22 - 24 صفــر 1438هـــ الموافــق 22 - 24 نوفمبــر 2016م وذلــك بفنــدق الفيصليــة بالريــاض برعايــة 
معالــي وزيــر الصحــة وتضمــن العديــد مــن حلقــات العمــل المتخصصــة وقــد أقيــم المؤتمــر تحــت شــعار )المحــاكاة : اإلبــداع فــي ســالمة المرضــى(، هادفــًا إلــى 
بنــاء الكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال المحــاكاة الصحيــة وربطهــم بالجهــات األخرى فــي ذات التخصــص واعتماد آليــة التدريب باســتخدام المحــاكاة الصحية وآلية 

ترخيــص وإعــادة ترخيــص األفــراد والمراكــز فــي مجــال المحــاكاة الصحيــة والتعليــم المهنــي المرتكــز علــى المحــاكاة الصحيــة. 

شــارك فــي المؤتمــر )64( متحدثـًـا مــن الخبــراء المحلييــن والدولييــن مــن منظمــات عالميــة للمحــاكاة, إضافــة إلــى حضــور ومشــاركة )40( مــن عمــداء كليــات 
الطــب وكليــات التمريــض بالمملكــة ، وقــد اعتمــد المؤتمــر مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بواقــع )24( ســاعة تعليــم طبــي مســتمر ، كمــا تـــم 
إقــراره مــن الجمعيــة األوروبيــة للمحــاكاة الصحيــة   SESAM، والكليــة الملكيــة لألطبــاء والجراحيــن الكنديــة ، وقــد بلــغ عــدد الحضــور فــي فعاليات هــذا المؤتمر 
) 1186( مشــاركًا، كمــا شــارك )445( متدربــا فــي حلقــات العمــل المتخصصــة، وعلــى هامــش المؤتمــر نفــذت مشــاركة مجتمعيــة شــملت 420 متدربــًا مــن 

األفــراد والضبــاط مــن منســوبي الدفــاع المدني وتأهيلهم عمليًا على »ســبل إنقاذ الحيــاة للمصابين«. 
وقد تم خالل هذا المؤتمر تدشين »الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية > ، والتي تمثل الريادة في هذا المجال بين  الخليج العربي والشرق األوسط. 

التدريب في موسم حج عام 1437هـ

جدول )39( أعداد المتدربين في برامج التدريب اإلداري المختلفة خالل األعوام 1432-1437 هـ.

1437 هـ1436هـ1435هـ1434هـ1433هـ1432هـ

22673148678456835245784975دورات معهد اإلدارة

54613218078259برامج اللغة اإلنجليزية

427418321122844447برامج الهيئة  السعودية للمحاسبين القانونيين

برنامج التعامل مع الحاسب األلي والحكومة 
12951075لم ينفذ19601861لم يبدأاإللكترونية )يسر(
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قامــت الــوزارة  بإعــداد خطــة لتدريــب المشــاركين بموســم حــج 1437هـــ وفقــا لدراســة االحتياجــات التدريبية لعــدد )14( لجنة مــن لجان الحــج التنفيذية، مــع مراعاة 
تكثيف التدريب الســريري واالهتمام بالتدريب المبني على الســيناريوهات المختلفة لحاالت حقيقية من خالل المحاكاة واســتخدام الدمى التفاعلية، وذلك 
بهــدف تقديــم رعايــة صحيــة ذات فعاليــة وجــودة عاليــة ، وقــد قامــت اللجنــة بإعــداد الحقائــب التدريبيــة ومــن ثــم تنفيــذ عــدد ) 145( دورة تدريبيــة متخصصــة  تــم 
خاللهــا تدريــب عــدد )6417( مــن منســوبي وزارة الصحــة المشــاركين فــي موســم حــج عــام 1437 هـــ، كمــا تــم اعتمــاد هــذه الــدورات مــن الهيئــة الســعودية 

للتخصصــات الصحيــة بواقــع )731( ســاعة تعليــم طبــي مســتمر.

تضمنــت هــذه الــدورات ) 15( دورة فــي مجــال الصحــة العامــة ، )8 ( دورات فــي مجــال مكافحــة العــدوى و)65( دورة فــي مجــال األمراض الشــائعة فــي الحج وضربات 
الشــمس واإلجهــاد الحــراري ، هــذا باإلضافــة إلــى )13( دورة فــي مجــال الطــوارئ  و)6( دورات للعامليــن فــي مجــال المختبــرات الطبيــة وبنــوك الــدم و)6( دورات 
للعامليــن فــي مجــال اإلحصــاء ودورة واحــدة للمكلفيــن فــي مراجعــة المخــزون،  ودورة واحــدة فــي مجــال الرعايــة الصيدليــة و)5(دورات فــي التغذيــة و)5( دورات 
فــي مجــال التوعيــة الصحيــة بالحــج   و)6( دورات للعامليــن بلجنــة اإلعــالم بالحــج ودورة واحدة لمنســوبي المشــاريع والشــؤون الهندســية ، باإلضافة إلــى عدد )13( 

دورة نفذتهــا لجنــة التدريــب بالحــج .

جدول )40( عدد الدورات المنفذة في موسم حج 1437هـ وفقًا للجان :

عدد الدورات التدريبيةاللجان

5لجنة الخدمات الطبية المساعدة )التغذية(

1لجنة الخدمات الطبية المساعدة ) الصيدلة(

65لجنة اإلشراف الفني بالحج )المستشفيات - المراكز الصحية(

13لجنة الطوارئ والطب الميداني بالحج

6لجنة المختبرات وبنوك الدم

7لجنة الصحة العامة ) صحة البيئة والصحة المهنية (

8لجنة الصحة العامة ) اإلدارة العامة لمكافحة األمراض المعدية( 

8لجنة الصحة العامة ) اإلدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية (

6لجنة اإلحصاء بالحج
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التدريب اإللكتروني في الحج 
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن التدريــب اإللكترونــي فــي موســم حــج عــام 1437 هـــ )22608( متدربــًا ، منهــم )13610 ( مــن هيئــة التمريــض و )7869( مــن األطبــاء و 

)479 ( مــن  الصيادلــة  و )650( مــن المشــاركين بلجنــة اإلحصــاء.

التدريب على مكافحة العدوى 
عقــدت ) 54 ( دورة تدريبيــة فــي مجــال مهــارات مكافحــة العــدوى الناتجــة عــن الرعايــة الصحيــة، وقــد شــارك فــي هــذه الــدورات عــدد   )557( متدربــا ، حصــل منهــم 

)501( علــى رخصــة المهــارات األساســية لمكافحة العدوى .

التدريب في مجال طب الحشود
تم تنفيذ دورتين  بالتعاون مع الهيئة البريطانية للصحة العامة وجامعة فليندرز األسترالية في تقييم المخاطر وإدارة الحشود أثناء الكوارث .

التدريب الداخلي والخارجي والمؤتمرات:
ــوزارة إلــى دعــم المتخصصيــن فــي حضــور المؤتمــرات الخارجيــة والمشــاركة بورقــات عمــل فــي مجــال تخصصهــم، وقــد بلــغ عــدد الذيــن تمــت  تســعى ال
الموافقــة علــى حضورهــم بمؤتمــرات بالخــارج عــدد ) 49 ( مشــاركًا خــالل العــام المالــي 1438/1437 هـــ. ، أمــا فــى مجــال تدريــب الــكادر الصحــي واإلداريــة فــي 
الــدورات القصيــرة والمتخصصــة التــي تتــراوح مدتهــا مــن أســبوعين إلــى ســتة أشــهر  فقــد بلــغ عــدد المتدربيــن داخــل المملكــة خــالل العــام 1437هـــ )5382( 

ــا .  ــارج )  72 ( متدرب وبالخ

برامج التدريب التأهيلية والتطويرية:
قامــت الــوزارة  بإعــداد وتنفيــذ عــدة برامــج تأهيليــة بمشــاركة اإلدارات ذات العالقــة بديــوان الــوزارة ، وتــم اعتمادهــا مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة 

ووزارة الخدمــة المدنيــة.

1لجنة مراقبة المخزون

5لجنة التوعية الصحية بالحج

6لجنة اإلعالم  بالحج

1لجنة المشاريع والشئون الهندسية

13لجنة التدريب بالحج

145اإلجمالي
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99 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول )41( برامج التدريب التأهيلية والتطويرية ومدة التدريب في كل منها.

 مدة البرنامجمسمى البرنامج

3 أشهرتدريب فنيي ومساعدي فنيي المختبرات

سنةالدورة التطويرية في مكافحة العدوى

12 أسبوعدورة مكافحة العدوى

3 أشهرتمريض الرعاية الحرجة حائل

6 أسابيعبرنامج دورة  اإلشراف لألخصائيين النفسيين

شهرالدورة التأسيسية ألخصائي علم النفس العيادي الجديد

5 أسابيعالدورة التطويرية للعاملين في مراكز معلومات األدوية

سنةالزمالة في العالج الطبيعي ألمراض العظام

12 أسبوعالدورة التطويرية إلعداد فنيي التعقيم

شهردورة تشخيص وتشريح البعوض

شهردورة التخطيط لمكافحة النواقل

5 أسابيعدورة الفيزياء الطبية والحماية من اإلشعاع

3 اشهرتمريض الرعاية الحرجة )المدينة المنورة(

شهراندورة المصطلحات الطبية للفئات الصحية وسالمة المرضى
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ100

رابعً: اتفاقيات وزارة الصحة مع الجهات: ■

ــن  ــة للمواط ــات صحي ــر خدم ــم وتوفي ــد لتقدي ــق التعاق ــن طري ــة ع ــة المطلوب ــرية المؤهل ــوادر البش ــر الك ــي توفي ــا ف ــق رؤيته ــى تحقي ــوزارة  إل ــعى ال تس
الســعودي والمقيــم بالمملكــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ عمليــات التعاقــد للكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن داخــل المملكــة عــن طريــق التعاقــد الداخلــي أو 
مــن خــارج المملكــة عــن طريــق لجــان التعاقــد الخارجــي للعمــل بــوزارة الصحــة بكفــاءة وفاعليــة ووفًقــا ألفضــل المعاييــر المعتمــدة وتعمــل كذلــك علــى 

التطويــر المســتمر لنظــام التعاقــد بــوزارة الصحــة وصــوالً لنظــام للتعاقــد ينجــز مهمتــه بالكفــاءة والفاعليــة المطلوبــة.  

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ ■
1- التقارير اإلحصائية 

اهتمــت الــوزارة فــي إطــار أهــداف الــوزارة االســتراتيجية، بعقــد شــراكات مــع الجهــات التعليميــة والتدريبيــة المتخصصــة، وقــد تضمنــت هــذه 
الشــراكات واالتفاقيــات مــا يلــي:

شراكة مع جامعة الملك عبد العزيز في مجال المحاكاة ■
اتفاقية مع جامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتنفيذ برامج تدريبية في مجال األزمات والكوارث  ■
اللجنة التنفيذية لتدريب األطباء وأطباء األسنان في جمهورية كوريا. ■

اتفاقية لتوفير قواعد بيانات في مجال الطب المبني على البراهين والبحوث الطبية.

ثالثا: التعاقد  

جدول )42( المعينين من خالل التعاقد:  خالل الفترة 1437/3/1هـ -1438/3/25هـ

المعينين العام 1438/1437هـالمعينين العام 1437/1436هـالفئة

41424597األطباء

83127960الفئات الفنية األخرى

1245412557اإلجمالي 
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101 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني ) 19( المعينين خالل العام المالي 1438/37هـ مقارنة بالعام 1437/36هـ

يتضح من البيانات ما يلي: 
زيادة أعداد المعينين اإلجمالي خالل العام المالي 1438/1437هـ عن نظيره في العام 1437/1436هـ  ■
زيادة إجمالي  أعداد األطباء المعينين في العام المالي 1438/1437هـ مقارنة بالعام 1437/1436هـ  ■
تراجع في أعداد األطباء المقيمين والتمريض المعينين عن العام السابق .  ■

عدد اللجان الموفدة للدول:  
 تـــم إيفـــاد مـــا يقارب عـــدد ) 89( لجنـــة للتعاقد موزعة علـــى كل من الـــدول التالية ) الهنـــد , مصر , الفلبيـــن , األردن , تونس , الســـودان , باكســـتان ,  ■

نيجيريـــا , كوبـــا ( للتعاقد على فئـــات األطباء والتمريض وتخصصية في كل من ) الطـــوارئ , العناية المركزة , القلب , النفســـية , ( بالمقارنة مع )54( 
لجنة تم إيفادها العام المالي الســـابق.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ102

جدول )43 (/ رسم بياني )20 ( - الوظائف المحجوزة للتعاقد:

جدول )44( االستقطاب الخارجي:

2- االستقطاب: 
هدفها الرئيسي استقطاب الكوادر الطبية المتميزة في التخصصات النادرة والحيوية خاصة من الدول المتقدمة. ■
و تهـــدف إلـــى تعزيـــز جهـــود الـــوزارة لتوفير القـــوى العاملة المؤهلـــة والمدربـــة خاصة فـــي التخصصات الصحيـــة النـــادرة والحيوية مـــن دول أوروبا  ■

وأمريـــكا والـــدول المتقدمة.
تم إنشاء وحدات لالستقطاب في المناطق وتشارك المناطق في تنفيذ آلية االستقطاب الحالية.  ■
تقوم إدارة االستقطاب بإعداد تقارير شهرية وربع سنوية يتم من خاللها تقييم فعالية المناطق في االستقطاب ودعم المناطق بالسير الذاتية. ■
تســـعى إدارة االســـتقطاب إلنشـــاء موقع توظيف موحد )للســـعوديين و غير الســـعوديين( ليتمكن المرشـــحين من التقديم في أي مكان ويكون  ■

بمثابـــة بنـــك معلومات يمكـــن الرجوع له بأي وقـــت للواصلين عن طريق االســـتقطاب الخارجي خـــالل العام 2016 .

الوظائف المحجوزة للتعاقدالفئة

2558األطباء

987أخصائية تمريض عنصر نسائي

74أخصائية غير طبيب

3619المجموع

   مقيم     نائباستشاري 

134   141286عدد المتعاقدين عن طريق االستقطاب الخارجي

561إجمالي المتعاقدين

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2558

987

74

أخصائية طبيبا�طباء
عنصر نسائي

أخصائي غير طبيب

MOH Annual Report Final.indb   102 10/15/17   7:48 PM



103 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

3- عالقات المتعاقدين 
قســم عالقــات المتعاقديــن بالــوزارة يختــص بإنجــاز جميــع المعامــالت التي تخــص المتعاقدين من لحظــة دخولهم المملكــة والتعاقد معهم وإدارة شــؤونهم 

وبدالتهــم وقراراتهــم اإلداريــة وعالقاتهــم الوظيفيــة حتــى نهاية عقودهم وســفرهم إلى بلدانهم لشــاغلي وظائــف الخدمة المدنية والتشــغيل الذاتي.

أهم اإلنجازات: ■
إنشـــاء برنامـــج مقيـــم : وهو برنامج الكرتوني يتيـــح إنهاء إجراءات المتعاقديـــن مع إدارة الجـــوازات إلكترونًيا  وقد تم منح المناطـــق الصحية وكذلك  ■

المستشـــفيات صالحية الدخول عليه وإنهاء إجراءات الجوازات وتم منح ما يزيد عن )35( مستخدم . 
التطوير إلكتروني ويشمل استحداث برنامج لرفع طلبات المناطق الكتر ونيا من خالل النظام اإللكتروني.  ■
 إصدار قرارات تجديد لعدد )45,086( متعاقد . ■
تم تفويض صالحيات للمناطق لتجديد العقود للمتعاقدين لمن تقل خدمتهم عن عشر سنوات . ■
منح أقســـام عالقـــات المتعاقدين بالمناطق صالحية الدخول على أنظمة التعاقد اإللكترونية بالتشـــغيل الذاتي ومن ثـــم إنجاز المعامالت من تعيين  ■

 . العقود  وتمديد  وتجديد 

4- برنامج االستشاريين 

أوالً : تعريف بالبرنامج 
هــو برنامــج خــاص علــى التشــغيل الذاتــي  تابــع للــوزارة مباشــرة يتم فيــه التعاقد مــع األطباء االستشــاريين فــي التخصصات النــادرة وذلك براتــب مقطوع محدد 
لمــدة  مــن )6: 12( شــهر يجــدد بموافقــة الطرفيــن علــى أن تعطــى األولويــة واألفضليــة للمناطــق الطرفيــة هــذه التخصصــات تشــمل ) العنايــة المركــزة . حديثــي 

الــوالدة , الطــواري , التخديــر , الجراحــات النادرة( . 

ثانيً : الهدف من البرنامج 
استقطاب األطباء االستشاريين الشباب من حملة الدكتوراه وخبراتهم من )3 : 7( سنوات وذلك كون البرامج األخرى ال تفي باالحتياج . 

ثالثً : أسس تنفيذ البرنامج  
الفئات المستهدفة هي األطباء االستشاريين الشباب من حاملي درجة الدكتوراه أو الزمالة.. 1
يمكن االستفادة من التعامل المباشر مع الجامعات  المعروفة أو عن طريق شركات التوظيف العالمية. . 2
التعاقد على هذا البرنامج يتم من مختلف الدول حسب السير الذاتية المتوفرة.. 3
يمكــن تطبيــق هــذا البرنامــج علــى أكثــر مــن تخصــص نــادر حســب احتيــاج الــوزارة مثــل )العنايــة المركــزة , الطــوارئ , األشــعة وحديثــي . 4

الــوالدة , الجراحــات النادرة(.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ104

الدورات التدريبية  في مجال التعاقد:  ■
تم تنفيذ عدد )9( دورات تدريبية واستهدفت جميع منسوبي إدارات التعاقد بالمناطق وذلك للتدريب على ما يلي : 

آليات االستقطاب الخارجي وتطويرها. ■
التعاقد الخارجي ولجان التعاقد. ■
تحسين آلية استقبال المتعاقدين الجدد بالمناطق الصحية . ■
آليات التعاقد الداخلي وتنظيم اإلجراءات .   ■

رابعً : التشغيل

 تهــدف الــوزارة إلــى تنميــة وتطويــر المــوارد البشــرية كمــًا ونوعــًا مــن خــالل اإلشــراف على تشــغيل جميــع برامــج التشــغيل الذاتي التابعــة لها وتحســين وتطوير 
األداء لتقديــم خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة ومتميــزة .

 

األهداف المحددة: ■
زيادة نسبة السياسات واإلجراءات الموحدة والمطبقة  للموارد البشرية في جميع برامج التشغيل الذاتي . ■
زيادة نسبة الوظائف التي لها أوصاف وظيفية موحدة .   ■
زيادة نسبة الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية والقيادية التي لها سلوكيات مفصلة بالتوافق مع األوصاف الوظيفية . ■
تقليل  نسبة الفرق بين الرواتب الخاصة بوظائف برامج التشغيل الذاتي مقارنة بسوق العمل . ■
زيادة نسبة شغل الوظائف الشاغرة بالكفاءات المناسبة . ■
تقليل الوقت المستغرق في عملية التوظيف . ■
تفعيل عمليات تقييم األداء الوظيفي للموظفين في الوقت المحدد . ■
زيادة أعداد الدورات التدريبية الموجهة والمرتكزة على تقييم أداء الموظف والمسار الوظيفي . ■
تقليل حاالت تسرب الموظفين ذوي الكفاءات ■

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ :  ■
تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي . ■
إعداد الوصف الوظيفي لموظفي اإلدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي   ■
تحديث الئحة تنظيم العمل الحالية . ■
توظيف عدد ) 4,527 ( من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات على وظائف التشغيل الذاتي . ■
إعداد مؤشرات قياس األداء لإلدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي تمهيدا لتطبيقها وأتمتتها . ■
إعداد نموذج معتمد للمعلومات اإلحصائية األساسية . ■
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إعداد آلية التوظيف اإللكتروني- إعداد آلية النقل اإللكتروني- إعداد آلية الترقية اإللكتروني . ■
وضع الضوابط والمقاييس لتصنيف المدن الطرفية ومستشفياتها . ■

التدريب: ■
إعداد دليل التدريب واإليفاد واالبتعاث . ■
تنفيذ عدد ) 13 ( دورة تدريبية داخلية وعدد ) 1 ( دورة خارجية. ■

 الزيارات الميدانية: ■
تحديث دليل الزيارات الميدانية للتقييم واإلشراف على برامج التشغيل الذاتي . ■

اإلصدارات: ■
تحديث دليل العمل المؤقت . ■
تحديث دليل العمل الجزئي . ■
تحديث دليل تقييم األداء . ■
تحديث عقد العمل الموحد ■

حيــث يالحــظ الزيــادة المطــردة فــي عــدد برامــج التشــغيل الذاتــي حيــث كانــت )7( برامــج فقــط فــي العــام 1429هـــ  وبــدأت فــي االزديــاد التدريجــي حتي بلغــت )147( 
برنامــج فــي العــام 1437هـــ.

جدول ) 45 ( تطور برامج التشغيل الذاتي ألعوام مختارة خالل الفترة من عام 1419- 1437 هـ
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يالحــظ مــن الرســم البيانــي أعــاله التطــور فــي عــدد برامــج التشــغيل الذاتــي حيــث بلغــت فــي العــام 1437هـــ )147( برنامــج بزيــادة قدرهــا )14( برنامــج 
مقارنــة مــع العــام 1436هـــ.

رسم بياني )21( برامج التشغيل الذاتي  خالل األعوام السابقة
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جدول )46( إجمالي عدد وظائف التشغيل الذاتي  للعام 1438/37هـ  مقارنة  بالعام 1437/36هــ

أعداد األسرةإسم المستشفىالرقم

300مستشفى شمال الرياض1

100مستشفى حوطة سدير2

100مستشفى الليث3

50مستشفى المحائي4

100مستشفى العمران5

300مستشفى الميقات6

500مستشفى حائل المركزي7

100مستشفى أحد رفيدة8

100مستشفى أملج9

200مستشفى المخواة10

200مستشفى الوالدة واألطفال11

___التشغيل الذاتي للرعاية الصحية األولية12

2050اإلجمالي
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جدول )47( إجمالي عدد المستشفيات المشغلة ذاتيًا في جميع المناطق للعام  1438/37 هـ مقارنة بالعام  1437/36هــ 

حيث يالحظ من الجدول أعاله  زيادة  عدد المستشفيات المشغلة ذاتيا  في العام 1438/37هـ  مقارنة بالعام 1437/36هـ  حيث بلغت الزيادة 10 مستشفيات.

عدد المستشفيات المشغلة ذاتياالمنطقةم
العام المالي 1437/1436 هـ

عدد المستشفيات المشغلة ذاتيا
العام المالي 1438/1437 هـ

1517الرياض1

2224مكة المكرمة2

89المدينة المنورة3

1819المنطقة الشرقية4

56حائل5

88القصيم6

44الحدود الشمالية7

78عسير8

78تبوك9

88الجوف10

23الباحة11

33جازان12

66نجران13

113123المجموع
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جدول ) 48( إجمالي عدد وظائف التشغيل الذاتي  للعام 1438/37هـ  مقارنة  بالعام 1437/36هــ

عدد الوظائف المعتمدة بالمحضر للعام مسمى الفئة
)37/1437هـ(

عدد الوظائف المعتمدة بالمحضر للعام 
)1438/1437هـ(

1208112959غير مشمول بالئحة الوظائف الصحية

1286914946أطباء

82396743أخصائي غير طبيب

14101077صيدلي

3465136278تمريض

1479112418فنيين

11591082مساعد صحي

8520885503اإلجمالي
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تعمل الوزارة على تطوير الكفاءات بهدف تخطيط التعاقب الوظيفي في وزارة الصحة وتطوير القيادات مع بناء القيادات وتطويرهم  وذلك من خالل : 
تنمية وتطوير المهارات القيادية  في وزارة الصحة.. 1
اكتشاف وتطوير المواهب القيادية الواعدة.. 2
إعداد المتميزين كقيادات مستقبلية وصف ثاني قيادي.. 3
إعداد طريقة نظامية لتقييم أداء وإمكانات القيادات الحالية لوزارة الصحة.. 4
تقديم الدعم في عملية تقييم واختيار المتميزين للمراكز القيادية.. 5
إعداد برنامج لتطوير القيادات والمواهب يتضمن برامج تدريبية وتطويرية.. 6
إعداد المهارات  للمناصب القيادية .. 7
التخطيط للمسار الوظيفي.. 8

أهم  مؤشرات األداء: ■
تنفيذ برامج القيادة المتجددة  لعدد 164 قياديًا.. 1
تنفيذ دورات تدريبية للقيادات المستهدفة.. 2
إعــداد قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى عــدد مــن المرشــحين لمناصــب مــدراء الشــؤون الصحيــة , مــدراء المستشــفيات, مــدراء اإلدارات وكذلــك . 3

مشرفي المدن الطبية.
إنشاء بوابة إليكترونية الكتشاف المواهب.. 4
عدد المتقدمين على البوابة اإلليكترونية .. 5

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■
في المرحلة األولى من برنامج القيادة المتجددة : كان المستهدف )97( مرشحًا تم تنفيذ البرنامج  بنسبة 85% من المستهدف. . 1
في المرحلة الثانية من برنامج القيادة المتجددة: تم تنفيذ البرنامج بنسبة )79%( من المستهدف. . 2
إنشاء بوابة إليكترونية الكتشاف المواهب حيث تم استهداف )700( تحقق منها )727( بنسبة  بلغت )%103,85(.. 3

التدريب : ■
عقد دورة داخلية تستهدف مدراء الشؤون الصحية ومدراء المستشفيات تم تدريب )23( قيادي بنسبة )92%( من القيادات المستهدفة.. 1

خامسا: تطوير الكفاءات
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أ/صحة البيئة: ■
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى رفــع مســتوى صحــة البيئــة داخــل المنشــآت الصحيــة والعمــــل علــى حـــــل المشاكــــل المتعلقــة بهــا وذلــك باإلشــراف علــى برامــج 
اإلصحــاح البيئــي علــى مســتوى المديريــات الصحيــة أو المستشــفيات، والمشــاركة فــي اللجــان البيئيــة المختلفــة مع الجهــات ذات العالقــة, وأيًضــا التواصل مع 

منظمــة الصحــة العالميــة لتفعيــل األمور البيئيــة التي تتعلق بالصحة والعامــة وذلك من خالل:
اإلشراف الفني على أعمال وأنشطة صحة البيئة في المستشفيات والمراكز الصحية. ■
المشاركة مع الجهات ذات العالقة لتطبيق النظم واللوائح الالزمة لرفع مستوى صحة البيئة.  ■

التدريب:
تـــم تدريـــب )60( من فني وبائيـــات ومراقب صحي وأخصائـــي صحة بيئة وأخصائي صحة عامة على ســـالمة وجـــودة المياه بالمستشـــفيات والتغير  ■

المناخي وأضراره على البيئة واإلنســـان بالمنطقة الشـــرقية والرياض بنسبة ) 85,7 %( من المستهدف.
تدريب )110( من العاملين في موســـم الحج بالعاصمة المقدســـة والمشـــاعر والمدينة المنـــورة من فئة مراقب صحي  ومراقـــب وبائيات وأخصائي  ■

صحة بيئة و صحة عامة على اإلصحاح البيئي في الحج بنســـبة )%80( من المســـتهدف.
 ابتعاث عدد ) ثالثة( دارســـين، واحد لدراســـة درجة البكالوريوس في علوم الصحة العامة بأســـتراليا واثنين في مجال المختبرات الطبية في أســـتراليا  ■

وبريطانيا.  
المشاركة في ورشة عمل عن االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. ■

خدمات الطب الوقائي: ■
تقــوم وزارة الصحــة بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج الصحيــة المتخصصــة لتحســين الوضــع الصحــي للســكان والمحافظــة عليــه، وتعمــل علــى متابعــة وتطويــر 
هــذه البرامــج، وتحديــث نظــم المراقبــة واالتصــال، األمــر الــذي أدى إلى االرتقاء بأعمــال مكافحة األمراض وتحقيــق خطوات كبيرة نحو هدف اســتئصال بعض هذه 

األمــراض والســيطرة علــى البعــض اآلخــر إضافــة إلى متابعة الوضــع اإلقليمي والعالمي لألمراض وبخاصــة الوبائية منها وذلك لمنــع دخولها للمملكة.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■

أوال: الصحة الوقائية:
قامت الوزارة بتنفيذ برامج الصحة الوقائية التالية :

أوأل: صحة البيئة والصحة المهنية  

MOH Annual Report Final.indb   114 10/15/17   7:49 PM



115 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

ب/ الصحة المهنية :      ■
يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل ومراقبة العاملين المعرضين للمخاطر المهنية. ■
تنفيذ ورشة عمل عن الصحة المهنية. ■

النفايات الطبية : ■
يهــدف هــذا البرنامــج إلــى التخلــص الســليم مــن النفايــات الطبيــة الخطــرة والمحافظــة علــى الصحــة المهنيــة فــي المنشــآت الصحيــة والعامليــن فــي وســائل 

نقــل هــذا النــوع مــن النفايــات.

أهم اإلنجازات :

التدريب:
تدريـــب عـــدد )60( متدرب من مســـئولي برنامـــج النفايات الخطـــرة للعاملين في المنشـــآت الصحية في المناطـــق )مكة المكرمة( بنســـبة بلغت  ■

)%80( من المســـتهدف .

اإلصدارات:
إعداد وإصدار مواد توعية عن اإلدارة الســـليمة للنفايات الصحية الخطرة مع تطوير كراســـة الشـــروط والمواصفات لمنافســـات التخلص من النفايات  ■

الخطرة. الطبية 

السالمة الغذائية والكيميائية :  ■
يهدف برنامج السالمة الغذائية إلى خفض معدالت اإلصابة لفاشيات األمراض المنقولة بالغذاء.

  أهم اإلنجازات :
التدريب:

عقد ) 3( دورات لمنسقي برنامج السالمة الغذائية وبنسبة )%100( من المستهدف. ■
تنفيذ )4( زيارات ميدانية لتقصي فاشيات األمراض المنقولة بالغذاء  بنسبة )%100( من المستهدف. ■
المشاركة في العديد االجتماعات الخاصة بالتوصيات العاجلة واآلجلة للحد من حوادث التسمم الغذائي بالحج. ■
التعاون مع برنامج الزمالة السعودية لطب المجتمع والقيام بتدريب طالب السنة الثالثة على المهام التي يقوم بها البرنامج.  ■
المشـــاركة في تفعيل أنشـــطة يـــوم الصحة العالمـــي لعام 2015 وحـــث الجهات األخرى المعنية بســـالمة األغذيـــة لالحتفال بهذه المناســـبة )الطب  ■

العالجـــي بـــوزارة الصحـــة , الهيئة العامة للغـــذاء والدواء, وزارة التجـــارة, وزارة الشـــؤون البلدية والقرويـــة ووزارة التعليم(.
العمـــل مع فريـــق منظمة الصحة العالميـــة للقيام بممســـوحات لتقييم الســـالمة الغذائية في المملكة والتنســـيق مع جميـــع الجهات المعنية  ■

ووضع مقتـــرح لتنفيذ توصيات الفريق ورفعها للمســـئولين.
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 الحماية من اإلشعاع :  ■

أهم اإلنجازات:
الترخيص لعدد )18( مسئول حماية من اإلشعاع في مجال األشعة التشخيصية، وعدد )2( في مجال الطب النووي. ■
الترخيص لعدد )14( قسم طب نووي، من مجموع )24( قسم بنسبة  )%58(من المستهدف. ■
قراءة وتوزيع )28,141( بطاقة لقياس التعرض اإلشعاعي )TLD(، للممارسين الصحيين بأقسام األشعة واألقسام التي تتعامل بالمصادر المشعة . ■
 اعتماد  ) 18 ( مخطط لقسم طب نووي بالمنشئات الصحية وذلك من ناحية متطلبات الحماية من اإلشعاع. ■
■ .) SPECT-CT ( أجهزة طب نووي ) عمل اختبارات القبول لعدد ) 3
إعادة تصدير )1299( مولد تكنيشيوم من أقسام الطب النووي بالمنشآت الصحية إلى الشركة الصانعة عن طريق الشركة الموردة. ■
 عمـــل اختبـــارات توكيـــد الجودة النوعية  ل )148( جهاز أشـــعة ســـينية للتأكـــد من اســـتيفائها لمتطلبات الحماية من اإلشـــعاع، اجتيـــز منها   )112(  ■

جهاز، مقارنـــة بفحص )214( جهاز العام الســـابق. 

التدريب:
تدريـــب )160( مســـؤول حماية من اإلشـــعاع وعاملين في مجال اإلشـــعاع بنســـبة بلغـــت )%100( من المســـتهدف لتأهيلهم لدخول اختبـــار الحماية  ■

للحصول على رخصة مســـؤول حماية من اإلشـــعاع.
ابتعاث دارس واحد إلى بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه في مجال أشعة الرنين المغناطيسي. ■

ثانيا: برنامج المدن الصحية 

ــة،  ــم البيئي ــع المفاهي ــين جمي ــد تحس ــق عن ــن أن يتحق ــة يمك ــز الصح ــدأ أن تعزي ــى مب ــد عل ــة  ويعتم ــز الصح ــى تعزي ــدف إل ــي يه ــي وقائ ــج صح ــو برنام  ه

واالجتماعيــة  واالقتصاديــة المؤثــرة علــى الصحــة.

أهم اإلنجازات:
عقد أول ملتقى إعالمي لبرنامج المدن الصحية بحضور نخبة من  المثقفين   والمهتمين بالشأن اإلعالمي. ■
تنفيـــذ )3( عيـــادات معـــززة للصحة -  مدينة الجمـــوم الصحية لبرنامج العيـــادات المعززة للصحة باإلضافة الـــي ) 7 عيادات( بمدينة أبهـــا الصحية والتي  ■

تم افتتاحها العام الســـابق .
تفعيل العمل التطوعي كأحد دعائم البرنامج.  ■
عقد شراكات من أجل النهوض  ودعم البرنامج مع بعض الجهات المعنية. ■
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التدريب:
تنفيذ) 5( دورات وندوات وورش عمل في مختلف المدن الصحية. ■
تقديم ورقه عمل بسلطنة عمان في ورشه العمل الخليجية حول المدن الصحية بعنوان ) تجربة المدن الصحية بالمملكة العربية السعودية(. ■
الزيارات الميدانية: ■
تنفيذ ) 10( زيارات ميدانية للمدن الصحية لمتابعة تنفيذ البرنامج . ■

ثالثا: الوبائيات الحقلي

ــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات ذات الخبــرة العالميــة الدوليــة فــي مجــال مراقبــة األمــراض ومكافحتهــا كمــا تقــوم باســتقدام الخبــراء المختصيــن  تقــوم ال
ــة فــي  ــارات استشــارية قصيــرة بالمشــاركة الفعال للمملكــة لتقديــم المشــورة فــي بعــض الموضوعــات والمشــاكل الصحيــة عنــد الحاجــة اليهــم فــي زي
بعــض الدراســات الوطنيــة والمســوحات الصحيــة لتعزيــز وتطويــر البرامــج الوقائية وأنظمة اكتشــاف الحــاالت الوبائية للتعــرف على محدداتها وطــرق مكافحته.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■
االستمرار في عقد التعاون مع )CDC( لتطوير أنشطة البرنامج واإلشراف عليها من خالل إحضار خبير مقيم واحد وتنفيذ عدد زيارتين لخبراء زائرين. ■
■   )CDC( عمل تقييم للبرنامج بالتعاون مع فريق من

التدريب:
قبول 10 أطباء متدربين في دبلوم الوبائيات الحقلي  بنسبة بلغت %83 من المستهدف ■
تدريـــب )150( طبيبـــا وأخصائي صحـــة عامة ومراقبين صحيين من خـــالل 5 دورات تدريبية في موضوعـــات الوبائيات المختلفة فـــي مناطق المملكة  ■

المستهدف. من   56% بنسبة 

الزيارات الحقلية:
تنفيـــذ عـــدد )17( اســـتقصاء وبائـــي وبحث ميداني عـــن عدد من المتفشـــيات الوبائية فـــي مناطـــق: القصيم، الجبيـــل، القنفدة والشـــرقية والباحة  ■

والطائـــف والرياض.

اإلصدارات:
االنتهاء من 3 أعداد  للنشرة  الوبائية السعودية الربع سنوية وفي انتظار الطباعة. ■
تم الرفع بعدد من تقارير الدراسات واالستقصائيات الوبائية لمقام الوزارة عدد 17 دراسة وبائية. ■
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بعض الرسوم البيانية عن المركز وإنجازاته خالل العام المالي 1438/1437 هـ

المتحقق في العام المالي 
1437-1438هـ 

المستهدف في العام المالي 
1437-1438هـ 

األبحاث والدراسات أثناء موسم الحج والعمرة 1437-1438هـ

شكل )22( األبحاث والدراسات أثناء موسم الحج  في مجال طب الحشود

8
4

المتحقق في العام المالي 
1437-1438هـ 

المستهدف في العام المالي 
1437-1438هـ 

عدد المتدربين في برامج التدريب المقدمة من المركز بالتعاون
مع بعض الجهات المحلية والعالمية 

شكل )23( التدريب في مجال طب الحشود

143
120
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شكل )24( اإلصدارات في مجال طب الحشود

المتحقق في العام المالي 
1437-1438هـ 

المستهدف في العام المالي 
1437-1438هـ 

إصدار األوراق العلمية في مجالت علمية عالمية 1437-1438هـ

9
4
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رابعا: مكافحة األمراض المعدية

تعمــل الــوزارة علــي وضــع وتنفيــذ عــدد مــن االســتراتيجيات والخطــط علــى المــدى القصيــر والمتوســط والبعيــد والتــي ترمــي إلــى خفــض معــدالت المرضــى 
والوفيــات بســبب اإلصابــة باألمــراض الطفيليــة والمعديــة ، ويشــمل ذلــك :

منع اإلصابة بالمرض   ■
االكتشاف المبكر للحاالت المرضية ومصادر العدوى بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المخالطين. ■
منع أو تقليل معدالت حدوث المضاعفات. ■

أهم إنجازات الوزارة في مجال مكافحة األمراض المعدية

الترصد الوبائي لألمراض المنقولة بالغذاء: ■
الهدف العام:  تعزيز نظم وإجراءات الترصد الوبائي لألمراض المعدية المنقولة بالغذاء.

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ  
متابعـــة المســـتجدات فـــي المراقبة الوبائية لألمـــراض المعدية المنقولـــة بالغذاء محليـــًا واقليميًا وعالميـــًا، والتحديث المســـتمر ألنظمة وأدوات  ■

الترصد الوبائـــي لألمراض المنقولـــة بالغذاء.

في مجال التدريب: 
عقـــد)4( دورات تدريبيـــة عن المراقبة الوبائيـــة لألمراض المعدية المنقولة  بالغذاء واالكتشـــاف المبكر لفاشـــيات وأوبئة األمـــراض المعدية المنقولة  ■

بالغـــذاء وكيفية التعامـــل معها لعدد )20(طبيـــب لكل دورة.

الزيارات الحقلية: 
تم تنفيذ عدد )6( زيارات حقلية إشرافية. ■

اإلصدارات: 
تحديـــث وطباعة دليل األمراض المنقولة بالغذاء ضمن أدلة المراقبة الوبائية االرشـــادية للمراقبة الوبائية واإلجـــراءات الوقائية لألمراض المعدية وإصدار  ■

عـــدد )4( تقارير ربع ســـنوية ضمن تقارير األمـــراض المعدية. 

المراقبة الوبائية لألمراض المعدية: ■
الهدف العام: تعزيز نظم وإجراءات الترصد الوبائي لألمراض المعدية. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ في مجال المراقبة الوبائية:
متابعة المستجدات في المراقبة الوبائية لألمراض المعدية محليًا واقليميًا وعالميًا، والتحديث المستمر ألنظمة وأدوات الترصد الوبائي لألمراض. ■
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في مجال التدريب:
 عقـــد)6( دورات تدريبيـــة عن المراقبة الوبائية لألمراض المعدية واالســـتعداد المبكر لألوبئـــة والتصدي لها واألمراض المســـتجدة والمنبعثة لعدد )20( ■

طبيب لكل دورة.

الزيارات الحقلية: 
تم تنفيذ عدد )6( دورات حقلية لمتابعة سير البرنامج. ■

اإلصدارات: 
تحديـــث وطباعـــة دليل التبليغ عن االمراض المعدية واألدلة االرشـــادية للمراقبة الوبائية واإلجراءات الوقائية لألمراض المعدية وإصدار تقارير ربع ســـنوية  ■

وأسبوعية.

برنامج الحصبة والنكاف: ■
الهدف العام: إزالة الحصبة والحصبة األلمانية ومتالزمتها والنكاف لبلوغ الهدف االلفي العالمي بحلول 2020م.

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ: 
بلـــغ معـــدل اإلبالغ عن حاالت االشـــتباه 2.5 بواقع 847 حالة وأخذ عينات دم مـــن %89.3 من الحاالت المبلغة ، وبلغ معدل اإلصابـــة بمرض الحصبة 2.9 حالة  ■

ألف. مائة 
األنشطة المنفذة : )9( دورات تدريبية خارجية وداخلية، حملة وطنية إلزالة الحصبة، عدد )6( زيارات اشرافية، وعقد)5( اجتماعات للجنة الوطنية للتحصينات.   ■

الزيارات الحقلية:
تم تنفيذ عدد )6( زيارات حقلية لمتابعة سير البرنامج. ■

اإلصدارات: 
اصدار)19( تقرير منها )4( احصائي ، )12( لمنظمة الصحة العالمية، )3( لتحليل الوضع الراهن، وتحديث استراتيجية اإلبالغ والتقصي الخاصة بالبرنامج.  ■

برنامج التغطية بالتحصينات: ■
الهدف العام: خفض معدل اإلصابة والوفاة بسبب أمراض الطفولة المستهدفة بالتحصين.

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ: 
بلغـــت نســـبة التغطيـــة لجميع التطعيمات أعلى مـــن   96.% ،  وبلغ معدالت اإلصابة باألمراض لكل مائة ألف نســـمة : ) 0.013( حالـــة للدفتيريا، )0.025(  ■

حالـــة للســـعال الديكي ، والكزاز الوليـــدي )0.002(حالة لـــكل 1000مولود حي .
األنشطة المنفذة : )4( دورات تدريبية خارجية وداخلية، ، عدد )6( زيارات حقلية، وعقد)5( اجتماعات للجنة الوطنية للتحصينات.   ■
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الزيارات الحقلية: 
تم تنفيذ عدد )6( زيارات حقلية لمتابعة سير البرنامج. ■

اإلصدارات: 
إصدار )4( تقارير ربع ســـنوية ونصف ســـنوية، تغطية %95 من طالب الصف األول بلقاحات الثالثي الفيروســـي والثالثي البكتيري وشلل األطفال الفموي  ■

والجديري المائي.

برنامج استئصال شلل االطفال: ■
الهدف العام:  المحافظة على خلو المملكة من شلل األطفال ومنع وفادة المرض من الدول الموبوءة بالمرض. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ: 
تـــم تحقيق حالتين من حاالت الشـــلل الرخو الحاد  لكل 100000 من الســـكان لجميـــع مناطق ومحافظات المملكة للفئـــة العمرية أقل من 15 عام  ■

كما تم تحقيق نســـبة تغطية تجاوزت 97%.  

األنشطة المنفذة : 
تـــم المحافظة على التغطية بحمالت شـــلل األطفـــال المحدودة بنســـبة )%98.8( وتنفيذ خطة ادخال اللقـــاح الفموي الثنائي، وتنفيـــذ عدد )3( دورات  ■

داخلية.  تدريبيـــة 

الزيارات الحقلية:
تم تنفيذ عدد )6( زيارات حقلية لمتابعة سير البرنامج. وتم تنفيذ المسح المخبري لالحتواء المخبري لفيروس شلل األطفال . ■

اإلصدارات: 
تقرير لجنة االشهاد ولجنة مراجعة الحاالت وتقرير ربع ونصف سنوي.  ■

المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموسمية و تغطية جميع الفئات المستهدفة بالتطعيم. التطعيم ضد االنفلونزا  ■
الموسمية:

الهدف العام: المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموسمية وتغطية جميع الفئات المستهدفة بالتطعيم. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تم تطعيم )388840( فرد خالل موســـم حج 1437هـ للفئات المســـتهدفة، ) 1.618.380 ( فرد بالنسبة لحملة الشتاء لعام 1438هـ . وعقد)6( دورات تدريبية  ■

عن المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموســـمية ، كما تم تنفيذ عدد )6( زيارات إشرافيه.

اإلصدارات: 
تم إصدار )52(تقرير أسبوعي بالحاالت التي تسجل في األسبوع وتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة حيال التفشي الوبائي. 
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مكافحة أمراض الكبد الفيروسية: ■
المراقبة الوبائية لألنفلونزا الموسمية وتغطية جميع الفئات المستهدفة بالتطعيم. التطعيم ضد االنفلونزا الموسمية: 

الهدف العام: القضاء أمراض الكبد الفيروسية خاصة )ب( و)ج( بحلول عام 2030م. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تم عقد)4( دورات تدريبية ، كما تم تنفيذ عدد )6( زيارات حقلية. ■

اإلصدارات: 
تم إصدار )12(تقرير شـــهري، )4(  تقارير ربع ســـنوية ، وتقرير ســـنوي في فبراير2017 م.  وجاري اعتماد االســـتراتيجية الخاصة بمكافحة أمراض الكبد  ■

الفيروسية خاصة )ب( و)ج( بحلول عام 2030م.

مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ: ■
الهــدف العــام:  منــع وفــادة األمــراض المعديــة واألمــراض التــي تخضــع لتطبيق اللوائــح الصحية الدوليــة بين المواطنيــن والمقيميــن بالمملكة وااللتــزام باللوائح 

الصحيــة الدولية. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تـــم تنفيـــذ )2( دورات تدريبية داخلية لرفع كفـــاءة الكوادر الفنية بمراكز المراقبة الصحية ،  ولتطوير القدرات األساســـية لألزمـــة للمطارات والموانئ  ■

والمعابـــر البريـــة تم تنفيذ زيارات إشـــرافيه فنيـــة لمطارات:  الملك عبد العزيـــز بجدة، الملك محمد بن عبـــد العزيز بالمدينة، والملـــك فهد بالدمام، 
والملك خالد بالرياض ، وميناء جدة اإلسالمي ومنفذ حالة عمار بتبوك. كما تم إعداد مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ وفق التقييم الجديد المعتمد 
مـــن منظمة الصحة العالمية ، وتم تهيئة وتطوير برنامج الحاســـب اآللـــي لإلبالغ عن القادمين للحج من مختلف المنافـــذ واإلجراءات الوقائية المتخذة 

في دولهم بالمنافذ .

فحص الوافدين للعمل : ■
الهــدف العــام: منــع وفــادة األمــراض المعديــة واألمــراض التي تخضع لتطبيق اللوائــح الصحية الدولية بيــن المواطنين والمقيمين بالمملكة واســتقدام العمالة 

الالئقــة ألداء مهامها. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تـــم  إعداد ومناقشـــة إجـــراءات إعادة الفحص الطبـــي للوافدين للعمل بـــدول مجلس التعاون ،كما تـــم تنفيذ عدد )2(زيارة لتقييـــم وتقويم مراكز  ■

الفحـــص الطبـــي للوافدين للعمل من خالل اإلشـــراف والدعـــم الفني. تم تنفيذ )2( دورة تدريبية داخلية لرفع كفاءة  وتنشـــيط قـــدرات الكوادر الفنية  
العاملة بمراكز فحص الوافدين للعمل بالداخل. وتنفيذ ورشـــة عمل لمنســـقي المناطق. 

اإلصدارات: 
تم إصدار )6( تقارير لعدد )6( زيارات .  ■
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فحص الوافدين للحج والعمرة وزيارة المملكة : ■
الهــدف العــام: منــع وفــادة األمــراض المعديــة واألمــراض التــي تخضــع لتطبيــق اللوائــح الصحية الدوليــة بين المواطنيــن والمقيميــن بالمملكــة وتمكين ضيوف 

الرحمــن مــن أداء مناســكهم . 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تم إصدار اشـــتراطات الحج والعمرة  وتحديثها  وتحديث قائمة الدول الموبوءة بشـــلل األطفال وتعميمها على الجهات ذات العالقة. وتم تهيئة البرنامج  ■

وتدشـــين شاشـــات المراقبة اإللكترونية ألعمال المنافذ ببرنامج حصن للعمرة والحج. تم تنفيذ )8( دورات تدريبية داخلية لرفع كفاءة  وتنشـــيط قدرات 
الكـــوادر الفنيـــة  العاملـــة بالمنافـــذ وبرنامج الصحة العامـــة بالحج ، تنظيم حملـــة تطعيم  المرابطين المشـــاركين بالعمل وتطعيم  منســـوبي 

الجهـــات األخرى، إعطاء العـــالج  الوقائي وإعادة التطعيم بلقاح شـــلل األطفال. اللقاح . 

برنامج مكافحة الحمى المالطية : ■
الهدف العام: السيطرة على مرض الحمى المالطية ومنع انتشاره في المملكة . 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة :
 تـــم  تنفيـــذ )3( دورات تدريبيـــة داخليـــة عن مرض الحمـــى المالطية للعاملين فـــي الحقل الصحي بمناطـــق :المدينة المنورة، الشـــرقية ومحافظة  ■

القريـــات ، وتنفيذ زيارتين إشـــرافيتين وعقد ثالثة اجتماعات كما تم إصدار )10( تقارير شـــهرية وإصـــدار كتاب الحمى المالطية. 

برنامج مكافحة الخرمة : ■
الهدف العام: السيطرة على مرض الخرمة . 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تـــم  تنفيـــذ )3( دورات تدريبيـــة داخلية عـــن مرض الخرمـــة للعاملين في الحقـــل الصحي بمحافظـــات : جدة ،والطائـــف ، وأبها بمنطقة عســـيركما  ■

تـــم تنفيـــذ زيارتين إشـــرافيتين وعقد اجتمـــاع و إصدار )48( تقرير أســـبوعي و)3(تقارير ربع ســـنوية والمشـــاركة فـــي مؤتمرات المجلـــس العالمي 
ومؤتمرالمغرب المتحـــدة  بالواليات  للوبائيات 

برنامج مكافحة مرض السعار واألمراض المشتركة. ■
الهدف العام: ازالة مرض السعار من المملكة ومكافحة األمراض المشتركة ومنع انتشارها. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تـــم التعميم بأدلة البرنامج واســـتمارات الســـعار وعضات الحيـــوان ، كما تم  تنفيـــذ )3( دورات تدريبية للعاملين الصحيين وبناء قدرات الممارســـين  ■

الصحييـــن التشـــخيصية والعالجيـــة وزيادة عدد المطعمين بلقاح الســـعار بعد عضـــات الحيوان ، تم تفعيل الشـــراكات مع الجهـــات ذات الصلة وعقد 
اجتماعين وإعداد دراسة حول المرض. 

برنامج مكافحة حمى الضنك: ■
الهدف العام: خفض معدل اإلصابة بحمى الضنك إلى أقل المعدالت كما قبل 2006م ومنع ظهور إصابات جديدة في المناطق التي لم يسجل بها المرض.  
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ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
تـــم عمـــل ندوات ومحاضـــرات لتثقيف ورفـــع درجة الوعي بيـــن المواطنيـــن والمقيمين بالمرض وطـــرق العـــدوى والوقاية والمكافحـــة. تم تدريب  ■

)150( مـــن العامليـــن الصحيين من أطبـــاء ومراقبين صحييـــن ومثقفين. حيث تم تنفيـــذ)4( دورات تدريبية فـــي كل من المدينة المنـــورة والطائف 

وعســـير. وتنفيذ )6( زيارات إشـــرافيه فـــي: جدة، مكة، الطائـــف، المدينة المنـــورة، وحضور اجتماعات للجنة المشـــتركة لمكافحـــة النواقل.
تم إعداد عدة تقارير أسبوعية وشهرية وربع سنوية ، كما تم طباعة مطويات و فالير و بوسترات توعوية. ■

برنامج المراقبة الوبائية لمرض الكرونا: ■
الهدف العام: التقليل من معدالت المراضة والوفاة لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية. 

 ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة: 
انخفضت حاالت الكورونا من 458 حالة عام 2015 إعداد211 حالة عام 2016 .  ■

األنشطة : 
تم تحديث األدلة اإلرشـــادية للمراقبة الوبائيـــة واإلجراءات الوقائية وتحديث بروتكول الكورونا واألنفلونزا والحمى الشـــوكية ويتم إصدار تقرير يومي  ■

وشـــهري وربع سنوي وسنوي ، 

التدريب:  
تم  تنفيذ )3( دورات تدريبية ، و)4( زيارات إشرافية ودورتين تدريبيتين للعاملين الصحيين. ■

برنامج  مرض نقص المناعة البشري المكتسب والعدوى المنقولة جنسيً. ■
الهدف العام: الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري المكتسب والعدوى المنقولة جنسيًا. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة: 
تم اكتشـــاف ومعالجة عـــدد )25496 ( مريض من مرضى العدوى المنقولة جنســـيًا بمراكز الرعاية الصحية األولية ، كما  تم تقديم المشـــورة لعدد  ■

)16383( مريض من مرضى العدوى المنقولة جنســـيًا بنظام المتالزمات.  

تم فحص عدد )6589(مريض من مرضى العدوى المنقولة جنسيًا لمرض االيدز بالمراكز الصحية وفحص )2630( مريض بالمستشفيات . ■
تم معالجة )9132(مريض من مرضى العدوى المنقولة جنسيًا بالمستشفيات بنظام تحديد المسببات. ■
تلقـــى )611( فرد من الشـــركاء المباشـــرين لمرضـــى العدوى المنقولة جنســـيًا الخدمـــة الطبية بالمستشـــفيات. بلغ إجمالي النســـاء المراجعات  ■

لعيـــادات الحوامل الالتي تم فحصهـــن لمرض الزهـــري )136272( امرأة.

التدريب : 
تـــم تنفيـــذ )4( دورات تدريبية لألطبـــاء بمراكز الرعايـــة الصحية األولية وعـــدد )4( دورات تدريبية ألطباء المستشـــفيات في معالجة العـــدوى المنقولة  ■

جنسيًا.
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أهم إنجازات الوزارة في مجال مكافحة األمراض المتوطنة

مكافحة مرض البلهارسيا. ■
الهدف العام: القضاء على مرض البلهارسيا في المملكة. 

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة :  
بلغ معدل اإلصابة بالبلهارسيا 0.38 / لكل مائة الف نسمة حتى أكتوبر 2016م.  ■

التدريب :
تم  تنفيذ دورتين تدريبيتين للعاملين الصحيين.  ■

برنامج مكافحة أمراض الليشمانيا. ■
الهدف العام: مكافحة أمراض الليشمانيا في مناطق ظهورها لتصل إلى نسبة مراضة ال تعتبر مشكلة صحية في المجتمع.  

ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة : 
بلـــغ معـــدل اإلصابـــة باللشـــمانيا الجلدية 4.22 حالة لـــكل مائة الف نســـمة حتى  نهايـــة ســـبتمبر 2016م.  و0.013 حالة لكل مائة ألف من الســـكان  ■

الحشوية. للشمانيا 

التدريب : 
تم  تنفيذ دورتين تدريبيتين للعاملين الصحيين. ■

برنامج مكافحة المالريا. ■
الهدف العام: استئصال مرض المالريا من المملكة بحلول العام 2020م.

 ما تم إنجازه والمتحقق خالل العام 1438/37هـ واألنشطة المنفذة :  
بلغ معدل اإلصابة المالريا 1.45 حالة لكل مائة الف نسمة حتى  نهاية أكتوبر 2016م.   ■

التدريب : 
تم  تنفيذ دورتين تدريبيتين للعاملين الصحيين. ■
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تعمــل الــوزارة علــي مكافحــة العــدوي بجميــع المرافــق الصحية لهــا وذلك من خــالل الكثير من المشــاريع التطويرية ألقســام التعقيم بالمستشــفيات وعمل 
الدراســات  فــي مجــال مكافحــة العــدوي  المعتمــدة  مــن قبــل منظمة الصحــة العالمية.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ : ■
التوسع في عدد المستشفيات المشمولة ببرامج الترصد آينك INICC من )5( مستشفيات إلى )28( مستشفى من ذوات السعة السريرية الكبيرة.   ■
عمـــل خارطـــة طريق للمملكة العربية الســـعودية لبرنامـــج الميكروبات المقاومـــة للمضادات الحيوية  قصيرة المدى )من 1-3 ســـنوات (  ومتوســـطة  ■

المـــدى )مـــن 3-4 ســـنوات( وطويلـــة المدى )أكثر مـــن 5 ســـنوات ( طبقا للمعاييـــر الموضوعة من قبل الـــدول الرائدة  فـــي مجال الجراثيـــم  المقاومة 
للمضـــادات الحيوية  المعتمـــدة  من قبل منظمـــة الصحة العالمية 

إنشاء اللجنة الوطنية  للبرنامج الوطني  للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية  على مستوى  المملكة. ■
ترسيه تطوير عدد 46 وحدة  تعقيم بعدد 41 مركز صحي بمنطقة المدينة المنورة وعدد 5 مراكز بمنطقة جازان. ■
تنفيذ وإصدار المكونات اإلدارية في مكافحة العدوى والتعميم بها على مديريات الشئون الصحية في المناطق.   ■
تطوير النموذج المعمول به ليكون شامال جميع ما يخص مكافحة العدوى في المنشأة الصحية )44 فئة رئيسية وتشمل 257 فئة فرعية(. وإنشاء فريق  ■

مختص باإلدارة لمتابعة هذا البرنامج.  
طرح عدد من المشاريع التطويرية ألقسام التعقيم بالمستشفيات والتي بلغ عددها 110 مشروع منها عدد 13 مشروع تم طرحه وقارب على االنتهاء. ■
تـأهيل الكوادر: ■

تم التواصل مع الهيئة الســـعودية للتخصصات الصحية إلدراج تدريب في مكافحة العدوى ضمن ترخيص وإعادة ترخيص جميع الممارســـين الصحيين.  ■
تمت الموافقة من الهيئة وأرســـل المديول لها.

اإلعداد لبرنامج بكالوريوس في مكافحة العدوى بالتعاون مع جامعة الفيصل بما يساوي 181 ساعة أكاديمية ■

 التدريب: ■
تنفيذ الخطة التدريبية  في مجال مكافحة العدوي بنسبة %100 من المستهدف  وتشمل البرامج التالية:  ■

التحكم في المتفشيات الوبائية في المنشآت الصحية -
صحة العاملين في المنشآت الصحية -
مهارات قيادة فريق التعقيم المركزي بالمستشفيات -
نظافة األيدي في المنشآت الصحية -
أساسيات تنظيف وتطهير المناظير التشخيصية -

خامسا: مكافحة عدوى المنشآت 
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إعداد منسقين لبرامج صحة العاملين في مراكز األسنان -
معايير اتحاد الرقابة الدولية لترصد عدوى المنشآت الصحية -
معايير مركز التحكم لترصد عدوى المنشآت الصحية -

تنفيذ الخطة التدريبية لموسم حج 1437 هـ. ■

الزيارات الميدانية: ■
تنفيـــذ زيـــارات حقلية لكافة المستشـــفيات فـــي المملكة لثالث مرات في عـــام 2016. األولى  من 1 ينايـــر إلى 30 مارس والثانية مـــن 1 مايو إلى 31  ■

يوليو والثالث من 1 ســـبتمبر إلى 30 نوفمبر. وتمت مشـــاركة مديريات الشـــئون الصحية بالنتائج لالســـتمرار في التحســـين والتجويد.
زيارة جميع المنشئات التي سجلت بها حاالت كورونا أو زارها المريض خالل فترة مرضه. ■

اإلصدارات: ■
إصدار دليل مكافحة العدوى الذي يشتمل على أنشطة ومهام أعضاء لجنة مكافحة العدوى لحج عام 1437هـ . ■
تنفيذ اإلصدار األول من الدليل التنظيمي »المكونات األساسية والنشاطات الرئيسية ألقسام مكافحة العدوى« والذي يشمل تنظيم شامل   ■

وموحـــد ألقســـام مكافحـــة العدوى فـــي جميع مستشـــفيات وزارة الصحـــة. وتـــم التعميم والتدريـــب عليه وجـــاري تطبيقه في المستشـــفيات.
االنتهاء من المسودة األولى من المرجع الوطني للعمل في مكافحة العدوى والذي يشمل توصيات لكل ما يتعلق بمكافحة العدوى. ■
إنشاء موديول كامل في حصن لمكافحة العدوى بجميع عناصره وتم تجربته ثم تطبيقه في 5 مستشفيات. ■
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المركــز العالمــي لطــب الحشــود هــو مركــز وطنــي متعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( لطــب وإدارة الحشــود والتجمعــات البشــرية وهــو واحــد 
مــن خمســة مراكــز عالميــة تختــص بــإدارة الحشــود والتجمعــات البشــرية فــي مجــاالت مختلفــة حيــث تتطلــع وزارة الصحــة إلــى أن يكــون المركــز رائــدا عالميــا 

فــي تطويــر علــم صحــة الحشــود وإدارة التجمعــات البشــرية وأن يكــون مرجعــا وطنيــا, إقليميــا وعالميــا وذلــك مــن خــالل :
وضع وتطوير السياسات والخطط المبنية على البراهين في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. ■
إجراء البحوث العلمية والدراسات البحثية ■
بناء العالقات المحلية والدولية وتبادل الخبرات العالمية مع الدول والمنظمات الدولية والمراكز العلمية في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية. ■
تدريب وإعداد الكوادر البشرية في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية.  ■
اعتماد قاعدة بيانات إلكترونية صحية بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. ■

أهم إنجازات الوزارة في مجال طب الحشود للعام 1438/37هـ: ■  
استقطاب كوادر إدارية مؤهلة ذات خبرة في مجال طب الحشود. ■
البدء باإلشراف المباشر على إجراءات جميع موظفي العقود )اللوكم( تحت إدارة المركز . ■
تقييم وتحديث نظام ادارة االزمات وفرز اإلصابات واإلخالء الطبي بنسبة بلغت 100%. ■
تفعيل نظام أرشفة داخلية لنظام االتصاالت اإلدارية يعمل على تسهيل الوصول للمعلومات وحفظها ومتابعتها بالشكل السليم.  ■
اجراء تقييم لجاهزية المرافق الصحية لتقديم الخدمات الطبية في مناطق المشاعر المقدسة خالل موسم 1437هـ ,  بنسبة بلغت 100%. ■
تفعيل استخدام البريد اإللكتروني لنظام األرشفة اإللكترونية بدالً من النظام الورقي. ■
تطوير برنامج إلكتروني لربط قاعدة بيانات اللوائح الصحية الدولية مع نظام رصد لألحداث التي قد تشكل خطر صحي لموسمي الحج أو العمرة. ■
جاري العمل إلنشاء الموقع االلكتروني للمركز بالتعاون مع اإلدارة العامة لتقنية المعلومات واالتصاالت بالوزارة. ■

التدريب: ■
تنفيذ برنامجين تدريبيين ومؤتمر متخصص بإدارة وصحة الحشود بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■
تدريب 450 متطوع من األكاديمية في موسم حج 1437هـ بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■
إقامة الملتقى العلمي األول بحضور عدد من عمداء الجامعات وكليات الصحة العامة وخبراء في وضع المناهج التعليمية بالمملكة بنســـبة 100%  ■

المستهدف. من 
تدريب 30 متدرب في برنامج )TOT( بنسبة %100من المستهدف. ■
تدريب 143 متدرب علي برنامج الفرز في موقع الحدث بالتعاون مع جامعة بالرنموث البريطانية  بنسبة 100%. ■
إيفاد 3 موظفين من المركز من قسم األبحاث والدراسات وتم التدريب في جامعة الملك عبد العزيز بنسبة %100 من المستهدف. ■

االبتعاث ■
ابتعاث متدربين من المركز لدراسة دبلوم علم الوبائيات بجامعة لفربول. ■

سادسا: المركز العالمي لطب الحشود 
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الزيارات الحقلية: ■
تنفيـــذ 6 زيـــارات حقلية لمنطقة المدينـــة المنورة وعقد االجتماعات لوضـــع خطط العمل على إجراء دراســـة االلتهاب الرئوي وبـــدء تنفيذها خالل الحج  ■

لعام1437هـ.
تنفيذ العمل الميداني لمدة شهر ونصف بمنطقة مكة خالل موسم حج 1437هـ . ■
تنفيذ الزيارات الالزمة لتقييم المخاطر الصحية لنظام الفرز لإلصابات بموقع الحدث ونظام إدارة االزمات في كال من منطقة مكة وجدة.  ■

اإلصدارات: ■
إصدار التقرير السنوي للمركز لما تم إنجازه وارساله لمنظمة الصحة العالمية. ■
إعداد تقرير الحج لعام 1437 هـ لقسم األبحاث ورفعه إلدارة المركز العالمي لطب الحشود. ■
طباعة وتوزيع أكثر من 2000 نسخة من اإلصدار األول والثاني للمجلة العلمية. ■
تجهيز رسائل التواصل بالمخاطر الصحية وإرسالها إلدارة التوعية الصحية واإلدارة العامة للعالقات واإلعالم ■
إصدار تقرير تقييم المخاطر الصحية. ■

الدراسات والبحوث: ■
تنفيذ 8 دراسات علمية في مجاالت مختلفة )الدرن، مكافحة نواقل االمراض، اإلجهاد الحراري، مسببات االلتهاب التنفسية(. ■
تم نشر 9 مقاالت علمية في مجالت علمية عالمية على النحو التالي:  ■
■ )IJID( في مجلة The Lancet( 5( 2 بمجلة 

1 ورقة علمية في المجلة الطبية السعودية   ■

■ .Travel medicine Diseases 1 في مجلة

■  Journal of infection and health ومجلة  General travel medicine  إيداع ورقتين علميتين للمراجعة في مجلة
تـــم إعالن الكرســـي البحثي والتواصل مع الجامعات إلرســـال مقترحاتهم عن الكرســـي البحثي وتم اســـتالم المقترحات مـــن 4 جامعة )جامعة ام  ■

القـــرى، جامعـــة اإلمام محمـــد بن ســـعود - جامعة الملك عبـــد العزيز جامعـــة الطائف(.
جـــاري العمـــل علـــى كتابة ورقتيـــن علميتين في مـــرض الدرن عنـــد الحجـــاج ومعرفة الســـلوكيات والممارســـات فيمـــا يتعلـــق بالمضادات  ■

الحجاج. عنـــد  الحيوية 

المشاركات: ■
إقامة المؤتمر األول في الحشود وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الطوارئ في الرياض بشهر اغسطس 2016 ■
جاري التحضير إلقامة الملتقي  العالمي الثالث لصحة الحشود في شهر مايو2017م. ■
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تهدف الوزارة الى تقديم أفضل خدمات صحية وقائية متميزة ذات كفاءة عالية لكافة الحجاج والمعتمرين خالل موسم الحج والعمرة وذلك من خالل: 

تهيئة وتجهيز جميع المرافق الصحية المشاركة خالل موسم الحج والعمرة سواء الدائمة منها أو الموسمية. ■

استقطاب الفئات اإلدارية والفنية لتشغيل كافة المرافق الصحية المشاركة. ■

مراقبة ومتابعة الوضع الوبائي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ووضع االشتراطات واإلرشادات الصحية لمنع دخول أو انتشار األمراض الوبائية والمعدية. ■

استكمال كافة الخدمات المساندة للخدمة العالجية والوقائية متمثلة بالمشاريع والتموين الطبي والمختبرات والتجهيزات وغيرها من الجهات األخرى. ■

أهم مؤشرات األداء :  ■
خلو موسم الحج من األمراض الوبائية. ■

نتائج االستبيانات من قبل متلقي الخدمة من الحجاج أو المعتمرين أو المشاركين. ■

نتائج االجتماعات واللقاءات السنوية مع مسئولي وممثلي بعثات الحج. ■

أهم اإلنجازات في موسم الحج للعام 1437هـ : ■

أوالً: الخدمات الوقائية:

تم بنجاح  توفير الوقاية والمكافحة لألمراض المعدية واألوبئة من خالل المراقبة الوبائية المســـتمرة لألمراض على جميع األصعدة الدولية واإلقليمية  ■

والمحلية ومعرفة احتماالت األمراض التي يمكن أن تحدث منها األوبئة وبناًء عليه يتم تحديد أي أمراض أخرى تســـتجد أهميتها.

المراقبة الوبائية لألمراض على جميع األصعدة الدولية واإلقليمية والمحلية.  ■

توفير التطعيمات واللقاحات الالزمة لتطعيم حجاج الداخل والعاملين بالجهات ذات العالقة بخدمة الحجاج خالل موسم الحج. ■

إعداد الدليل الوقائي لموسم الحج.   ■

تم تحديث االشـــتراطات الصحية وموجهات العمل وتعميمها على جميع الجهات ذات العالقة  والتي يجب توفرها قبل الحصول على تأشـــيرة الدخول  ■

ألداء الحج والعمرة حيث تم تطبيق االشـــتراطات الصحية على جميع الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة لتحقيق شـــعار )الوقاية خير من العالج( وهي:

Yellow Fever :الحمى الصفراء

تم تطبيق االشـــتراطات الصحية  من القادمين للعمرة او الحج من الدول المعلنة موبوءة بالحمى الصفراء )المذكورة أدناه(؛ تقديم شـــهادة تطعيم  ■

صالحـــة ضـــد هذا المرض طبقا للوائـــــح الصحية الدولية تفيـــد بتطعيمهم ضد هذا المرض قبـــل وصولهم للمملكة بمـــدة ال تقل عن 10 ايام.

 سابعا: الخدمات الصحية الوقائية بالحج  
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الدول الموبوءة بالحمى الصفراء هي:  

أنجــوال - بنيــن - الســودان- جنــوب الســودان - الســنغال - بوركينــا فاســو - جمهوريــة أفريقيــا الوســطى - الكاميــرون - بورنــدي - تشــاد - أوغنــدا - الكنغــو - كــوت 

ــا - النيجــر  ــة - غينيــا بيســاو - توجــو - كينيــا - ليبيري ــا - غينيــا - غينيــا االستوائيـ ديفــوار - ســيراليون - إثيوبيــا- الكنغــو الديمقراطيــة - الجابــون - جامبيــا - غان

ــال - كولومبيــا -  ــا الفرنســية - البرازيــل - بوليفيــا - ســورينام - بيــرو - بنمــا - ترينــداد وتوباجــو - فنزوي ــدا - اإلكــوادور - جيان ــا - مالــي - موريتانيــا - روان - نيجيري

األرجنتيــن – باراجــواي وتــم تطبيــق االشــتراطات الصحيــة لهــم.

: Meningococcal Meningitis الحمى المخية الشوكية

 تــم تطبيــق االشــتراطات الصحيــة مــن كل قــادم للعمــرة او الحج أو للعمل الموســمي بمناطق الحج من أي دولة؛ تقديم شهـــادة تطعيم ســارية المفعول ضد 

الحمــى المخيــة الشــوكية تثبــت تطعيمــه ضــد هــذا المــرض )قبــل قدومــه للمملكــة بمــدة ال تقـــل عــن 10 أيــام وال تزيــد عن 3 ســنوات( كشــرط للحصــول على 

تأشــيرة الحــج أو العمــرة أو العمــل الموســمي علــى أن تتولــى الجهــة الصحيــة فــي البلــد القــادم منــه التأكــد مــن إتمــام عمليــة التطعيــم بجرعــة واحــدة مــن 

.)ACYW135( اللقــاح الرباعــي

القادمون من دول الحزام األفريقي وهي: 

باإلضافــة إلــى تطعيمهــم فــي بلدانهــم يتــم إعطائهــم العــالج الوقائــي فــي منافــذ الدخــول فــي المملكــة وهــي: الســودان- جنــوب الســودان - مالــي - بوركينا 

ــا - جامبيــا - الســنغال - أفريقيــا الوســطى. ــا - أثيوبيــا - ســاحل العــاج - النيجــر - بنيــن - الكاميــرون - تشــاد - ارتيري فاســو - غينيــا - غينيــا بيســاو - نيجيري

: Poliomyelitis شلل االطفال

تــم تطبيــق االشــتراطات الصحيــة  مــن القادميــن مــن الــدول المذكــورة أدنــاه؛ تقديــم شــهادة بالتطعيــم بلقــاح شــلل االطفــال الفمــوي )Oral Polio Vaccine( قبل 

قدومهــم للمملكــة بســتة اســابيع وســوف يتــم إعطائهــم جرعــة أخــرى مــن لقاح شــلل االطفال الفمــوي عنــد وصولهم للمملكــة بغض النظر عــن أعمارهم 

.. ومــن هذه الــدول ما يلي:

)باكســتان , أفغانســتان , نيجيريــا , الكاميــرون , النيجــر , تشــاد , أثيوبيــا , ســوريا , الصومــال , كينيــا , اليمــن , فلســطين - قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وعــرب 

48 - , غينيــا , العــراق(.

 : Seasonal Influenza اإلنفلونزا الموسمية

أوصــت وزارة الصحــة الســعودية كل قــادم للعمــرة أو الحــج بالتطعيــم بلقــاح االنفلونــزا الموســمي خصوصــًا المصابين بأمــراض مزمنة )أمــراض القلب ، أمراض 

الكلــى ، أمــراض الجهــاز التنفســي ، أمــراض األعصــاب ، مــرض الســكري( , مرضى نقص المناعة الخلقية والمكتســبة واألمراض االســتقالبية , الحوامل ، االطفال 

أقل من خمســة )5( ســنوات وذوي الســمنة المفرطة.
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التوعية الصحية بالحج: ■
تـــم التأكيد على الســـلطات الصحيـــة بالدول التي يقـــدم منها معتمـــرون بتوعية حجاجهـــا ومعتمريها عن األمـــراض المعدية )أنواعهـــا وأعراضها  ■

وطـــرق انتقالهـــا ومضاعفاتها وســـبل الوقاية منها(.
تم إعداد برامج التوعية الصحية التي تتضمن اإلرشـــادات واالشـــتراطات الصحية بمختلف اللغات مع التركيز على األمراض الشـــائعة بالحج والتســـمم  ■

منها   الوقاية  وطرق  الغذائي 
تم توزيع النشـــرات التثقيفية للحجاج خالل )شاشـــات عرض - لوحات إعالنية متحركة في مداخل المرافق الصحية- تليفزيونات - أشرطة تسجيل بعدة  ■

لغات - المطبوعات )النشرات ، الملصقات(. 

 في مجال مكافحة العدوى تم اآلتي:
حرصت الوزارة على اختيار العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة بالعمل وتدريبهم على كيفية الوقاية من العدوى واستخدام األجهزة الخاصة بذلك. ■
مراجعة وتقييم المعايير القياسية وأنظمة وأساليب العمل وسياسات التشغيل ذات العالقة بمكافحة العدوى بالمرافق الصحية. ■
توفير جميع االحتياجات والتجهيزات الالزمة لتطبيق برامج وسياسات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي بالمواصفات المعتمدة بالمرافق الصحية. ■
متابعـــة التوزيـــع المثالي للعاملين في مجال مكافحة العدوى والعمل بالتنســـيق مع اللجان األخرى علي توفيـــر المختصين في مكافحة العدوى  ■

والتعقيم لجميع المرافق الصحية.
اإلعداد المبكر للخطة الوقائية وتقييمها وإجازتها كالتالي: ■

 المرحلة االولى:
المراقبة الوبائية المستمرة للمستجدات الوبائية وتطبيق إجراءات مبكرة ويشمل ذلك:

متابعة الموقف الوبائي العالمي والداخلي لألمراض المعدية سريعة االنتشار واألمراض التي تخضع للوائح الصحية قبل وأثناء وبعد موسم الحج. ■
االكتشاف المبكر واالستقصاء الوبائي للحاالت واتخاذ اإلجراءات الوقائية. ■
إصدار وتعميم االشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية على جميع الجهات ذات العالقة. ■
حمالت التطعيم للمواطنين والمقيمين والمشاركين في برنامج الحج من مختلف القطاعات. ■
توزيـــع العالج الوقائي فـــي المنافذ للقادمين من الدول ذات الوبائيـــة العالية لبعض األمراض وجميع حجاج الداخل والمشـــاركين في برنامج الحج عند  ■

لديارهم. عودتهم  قبل  الموســـم  انتهاء 
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المرحلة الثانية:
المرحلة التنفيذية وتتضمن هذه المرحلة اآلتي:

تنفيـــذ أعمال المراقبـــة في المنافذ للتأكد من توفر االشـــتراطات الصحية فـــي القادمين إضافة إلـــى األعمال الوقائية الالزمـــة )تطعيم وصرف العالج  ■
الصحية(. والتوعية  الوقائي 

تمت مباشرة جميع الفرق الوقائية في مواقع عملها والقيام باألنشطة الوقائية. ■
تـــم رصـــد ومتابعة الموقـــف الوبائي لألمراض المعدية بين الحجاج ومعرفة أســـباب أي متغيـــرات تطرأ وإجراء التقويم الالزم للخطة الوقائية حســـب  ■

المستجدات.
تم التبليغ الفوري عند االشتباه بأي من األمراض المعدية وإجراء االستقصاء الوبائي واإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع انتشار العدوى حسب المستجدات. ■
تم اإلبالغ الفوري عن حاالت التسمم الغذائي وإجراء التقصي للحاالت التي يتم اكتشافها . ■
تم التقييم المستمر للموقف الوبائي ورفع تقارير عن الوضع الوبائي بصفة دورية ومستمرة. ■

المرحلة الثالثة:
بعد انتهاء موسم الحج وما يتم خالل هذه المرحلة:

تم تنفيذ برنامج المراقبة الصحية للحجاج أثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم عبر المنافذ المختلفة. ■
استمرار متابعة الموقف الوبائي لألمراض المستهدفة بمناطق الحج ومتابعة اإلجراءات الوقائية المتخذة. ■
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ثامنا: الرعاية الصحية األولية  

تســـتمر الـــوزارة فـــي توفير وتطويـــر ومتابعة وتقويم خدمـــات رعاية صحيـــة أولية وقائيـــة وتعزيزية وعالجيـــة وتأهيلية  شـــاملة ومتكاملة ورفع  ■
كفاءتهـــا وتيســـير الحصـــول عليها من خالل إنشـــاء وافتتاح المراكـــز الصحية.

وتحسين وتطوير ما يقدم من خدمات في المراكز القائمة للمواطنين. ■

 جدول  ) 49 (  تطور مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق:

1437هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـ1431هـالمنطقة

3401435435418407430 99الرياض

84849292848385مكة المكرمة

9393108108888890جدة

112112120120121120121الطائف

143143154154164162162المدينة المنورة

151151159159170172192القصيم

124126136136136138142الشرقية

63647171757372األحساء

38384141364040حفر الباطن

227227238238249246254عسير

76767979918191بيشة

67687373778185تبوك

9396100100105105107حائل

43434545464551الحدود الشمالية

146146155155159179181جازان

61616565686668نجران
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حيــث يالحــظ مــن الجــدول أعــاله الزيــادة فــي عــدد المراكز الصحية خالل العــام 1438/37هـ حيث بلغــت ) 2381 (مركزا  صحيــا مقارنة بالعــام 1437/36هـ حيث بلغت 
)2281( مركــزا بزيــادة 100 مركــزا صحيــا.

تتلخص إنجازات الوزارة في مجال الرعاية الصحية األولية خالل العام المالي 1438/37هـ فيما يلي:-
وضع وتحديث قوائم بالتجهيزات األساسية للمراكز الصحية شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية واألثاث. ■
توفير لوازم التشـــخيص والعالج لألمراض الشـــائعة وتدريب القوى العاملة على مهارات التشخيص. تم دعم المراكز الصحية النائية والتي تتم فيها  ■

والدات طبيعية باالحتياجات الضرورية من قوى عاملة مدربة وتجهيزات ونقل إســـعافي لنقل الحاالت للمستشفيات عند الضرورة.
إعـــداد دليـــل إرشـــادي موحـــد للجيب حســـب توجيهـــات معالي وزيـــر الصحة وتم إعـــداد )100( نســـخة يتـــم توزيعها علـــى المناطـــق والمحافظات  ■

لتعميمهـــا على أطبـــاء المراكـــز الصحية.
إعداد السياسات واإلجراءات للمراكز الصحية حسب معايير االعتماد المركزي )سباهي( ويتم تطبيقها تدريجيًا في )100( مركز صحي . ■
توفير مالكات وظيفية لعدد )300( مركز صحي بواقع )21( وظيفة لكل مركز صحي كانت دون مالكات . ■
تحديث قائمة األدوية األساسية بنسبة )100%( من المستهدف. ■
توفر األدوية بنسبة )%88.2( من المستهدف. ■
تم رصد نسبة الوصفات الطبية المطابقة للمعايير بنسبة بلغت )%76( من المستهدف.  ■
تخصيـــص عدد )149( مركـــزًا للعمل كمراكز مناوبة في مختلف مناطـــق ومحافظات المملكة لتقديم خدمات الرعايـــة الصحية العاجلة منها )19(  ■

مركـــزًا تعمـــل على مدار ال)24( ســـاعة فيما خصصت )129( مركـــزًا للعمل لمدة )16( ســـاعة باإلضافة إلى مركز واحد يعمل )13( ســـاعة .

أهم إنجازات برامج الرعاية الصحية األولية خالل العام المالي 1438/37هـ ■

1- برنامج األدوية األساسية 
تـــم تحديث قائمة األدوية األساســـية ) 1437هـ ( وتم تعميمها على المناطـــق لاللتزام بها لتوفير األدوية المذكورة بالقائمـــة بالمراكز الصحية ومنها  ■

المزمنة. األمراض  أدوية 
توفير األدوية بنسبة )%88( من المستهدف. ■

9398101101102104105الباحة

33333535354043الجوف

16161717181519القريات

32333535373743القنفذة

2094210922592259228122822381المجموع
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2- برنامج االعتماد لمراكز الرعاية الصحية األولية:
تكوين الفريق المركزي مع تحديد المهام والصالحيات. ■
إصدار الوصف الوظيفي لمنسق الجودة وتعميمه للمناطق. ■
إعتماد عدد )13( مركز صحي بمختلف المناطق من قبل المركزي العتماد المنشـــآت الصحية )ســـباهي( بنســـبة بلغت 65% من المســـتهدف  )20(  ■

مركز صحي تم ترشـــيحها لتهيئتها لالعتماد.

3- التدريب
تنفيذ عدد )6( دورات تدريبية لتحسين المهارات اإلدارية والقيادية لمدراء المراكز الصحية لعدد )180( مدير مركز صحي.. ■
تنفيذ عدد )2( دورة تدريبية إلعداد مدربين من مختلف المناطق لعدد )60( مدرب. ■
تنفيذ عدد )1( دورة تدريبية لتطبيقات نظم المعلومات الصحية بالرعاية الصحية األولية لعدد )30( متدرب ■
تنفيذ عدد )1( دورة تدريبية لإلشراف باستخدام مؤشرات تقويم األداء لعدد )30( مشرف بالمناطق. ■
تنفيذ دورة إعداد مدربين للمنسقين بالمناطق لتدريب الفرق الميدانية لديهم. ■

4- برنامج اإلشراف الداعم:
إعداد أدلة واستمارة إشراف ومتابعة وتقويم واستخدامها من قبل المناطق بنسبة %50 من المستهدف. ■
تنفيـــذ عـــدد )282( زيـــارة إشـــرافية حقليـــة للمراكز الصحيـــة بمختلـــف المناطق من قبـــل فريق اإلشـــراف الداعم المركزي بنســـبة بلغـــت %50 من  ■

المستهدف.
 إجراء تقييم ذاتي من قبل المناطق لكافة المراكز الصحية باســـتخدام اســـتمارة االشـــراف الموحدة حيث بلغت نســـبة المراكز التي تحقق مؤشـــر  ■

اداء يتوافق مع المعايير المحددة 23%.

5- مشروع المسح الصحي السكاني في المملكة 
تم االنتهاء من اعداد استمارة المسح السكاني بمشاركة الجهات ذات العالقة بالوزارة والجهات المحلية واإلقليمية والدولية. ■
تـــم تحديـــد عينة المســـح لعدد )50( ألف اســـرة أي حوالـــي )250,000( فرد موزعـــة على مختلـــف المناطق داخل وخـــارج المدن مع األخذ بعيـــن االعتبار  ■

الكثافة الســـكانية لكل منطقة عينة المســـح.
جاري العمل إلجراء المسح السكاني اعتبارًا من شهر جمادى األولى 1438هـ. ■

6- برنامج الرعاية الصحية المتنقلة 
تم إعداد المواصفات والكميات المطلوبة للبرنامج كمرحلة أولى من التطبيق. ■
تم تحديث التجمعات السكانية النائية التي تحتاج إلى الخدمة حسب األولوية. ■
تحديد الوحدات المتنقلة المطلوبة لتغطية تلك التجمعات بالمرحلة األولى وعددها )8( عيادات متنقلة. ■
تحديد القوى العاملة للفرق الميدانية بمختلف الفئات. ■
إعـــداد كراســـة للمنافســـة من خالل دعوة الشـــركات المتخصصة حســـب األمر الســـامي الكريم بطرح المنافســـة عن طريق الدعـــوات وجاري طرح  ■

المنافســـة اعتبارًا من شـــهر جمادى األولى 1438هـ.
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7- مشروع المراكز االستشارية التخصصية:
يهـــدف المشـــروع الى تقديم الخدمـــات الطبية التخصصيـــة المميزة للمراجعين فـــي التجمعات الســـكانية ذات الكثافة العالية بالمدن الرئيســـية  ■

وذلك من خالل تكليف أستشـــاريي طب أســـرة وتخصصات طبية رئيســـية لعـــالج وتدبير الحاالت.
تم ترشيح عدد )77( مركز صحي بمختلف المناطق وتم تشغيل عدد )56( مركزًا منها بنسبة بلغت 68%. ■

8- إحالل المراكز الصحية  
اعـــداد التصاميـــم الفراغيـــة الحديثة لمباني اإلحالل حســـب الفئـــات المحدثة للمبانـــي )أ, ب, ج( وجاري االنتهاء مـــن التصاميم النهائيـــة لها العتمادها  ■

اإلحالل. ضمن  بها  والتمشـــي 
جاٍر إحالل )1649( مركزًا صحيًا من المراكز المســـتأجرة بأخرى حكومية من خالل مشـــروع إحالل المراكز الصحية حيث كان عدد المباني المستأجرة   ■

)1175( مركـــزًا صحيـــًا قبل مراحل اإلحالل واالســـتحداث التي تمت خالل األعوام الماضيـــة )وتمثل أكثر من  50 % من مجمل المراكز الصحية( وســـوف 

يتـــم تغطيـــة  ) 100 %( مـــن المباني المســـتأجرة من خالل مراحـــل اإلحالل وهـــي: المرحلة األولـــى )150( والثانيـــة ) 420( والثالثة ) 440 ( كما ســـيتم 
بمشـــيئة اهلل اســـتكمال إحالل المباني المستأجرة لتصل النســـبة إلى ) %84( وذلك باســـتكمال المرحلة الرابعة )382( والتي تحت الطرح والترسية 

في معظـــم المناطق والمرحلة الخامســـة ) 257( التي يتم اإلعـــداد لطرحها قريبا.
جارى التنســـيق مع المناطق الســـتبدال المباني السيئة من خالل اســـتئجار مقار بديلة إن توفرت لحين االنتهاء من مراحل اإلحالل المختلفة المذكورة  ■

آنفًا وقد تم اســـتبدال ما يقارب ) 109( مركزًا صحيًا  بإيجاد البديل المناســـب لها  

هذا وقد تم التخطيط لعملية اإلحالل ليتم على المراحل التالية:            
الوفاء )STC(: 22 مركزًا صحيًا )تم استالمها وتشغيلها(. ■
المرحلة األولى: 150 مركزًا صحيًا )تم استالمها وتشغيلها(. ■
المرحلة الثانية: 420 مركزًا صحيًا )جارى تنفيذها(. ■
المرحلة الثالثة: 440 مركزًا صحيًا )جاري تنفيذها(. ■
المرحلة الرابعة: 382 مركزًا صحيًا )تحت الطرح والترسية(. ■
المرحلة الخامسة: 257 مركزًا صحيًا )جارى اإلعداد للطرح(. ■
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جدول )50( تطور أعداد المراكز الصحية وأعداد المراجعين

عدد زيارات المراجعين بالمليونعدد المراكز الصحيةالعام

1426190553.5 / 1427 هـ

1428/1427192550.7 هـ

1429/1428198647.5 هـ

1431/1430203753.6 هـ

1432/1431209454,6 هـ

1433/1432210955.0 هـ

1434/1433225954.5 هـ

56.3 1435/14342259 هـ

53.2 1436/14352281هـ

51,2  1437/14362282هـ

تحت اإلجراء1438/14372381هـ
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جدول )51( األنشطة التدريبية في مجال الرعاية الصحية األولية خالل العام 1438/37هـ:

حالة التنفيذ عدد المتدربين مكان التنفيذ الفئة المستهدفة مدة   باأليام عنوان النشاط التدريبي م

تم التنفيذ 30 الرياض مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 1

تم التنفيذ 30 جدة مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 2

تم التنفيذ 30 المدينة مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 3

تم التنفيذ 30 الشرقية مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 4

تم التنفيذ 30 عسير مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 5

تم التنفيذ 30 القصيم مدراء المراكز الصحية 5 تحسين المهارات اإلدارية والقيادية 
لمدراء المراكز الصحية 6

تم التنفيذ 30 الرياض أطباء ومنسقي 
البرامج 5 تدريب مدربين 7

تم التنفيذ 30 جدة أطباء ومنسقي 
البرامج 5 تدريب مدربين 8

تم التنفيذ 30 جدة أطباء ومنسقي 
البرامج 5 نظم المعلومات الصحية فى الرعاية 

الصحية األولية 9

تم التنفيذ 30 الرياض أطباء ومنسقي 
البرامج 3 اإلشراف باستخدام مؤشرات األداء 10

MOH Annual Report Final.indb   140 10/15/17   7:49 PM



141 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

تاسعا: البرامج الصحية واألمراض المزمنة 

أصبحت األمراض المزمنة من بين أهم العوامل المسببة للعاهات والوفيات في العالم حيث توضح بعض التقارير الطبية العالمية أن )40%( من وفيات الدول 
الناميــة و)33%( مــن وفيــات الــدول المتقدمــة تكــون بســبب أمــراض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم ، كمــا تســاهم هــذه األمــراض فــي ارتفــاع تكلفــة الرعايــة 
الصحيــة لمــا لهــا مــن تكاليــف عاليــة تتعلــق بالتحاليــل المســتمرة والعــالج وقــد بلغــت نســبة اإلصابــة باألمــراض المزمنــة فــي المملكــة حوالــي )13.4%( لــداء 
الســكري وحوالــي )15.1%( لمــرض ارتفــاع ضغــط الــدم وحوالــي )15 - 25%( لمــرض الربــو وقــد تــم وضــع مؤشــرات لقيــاس ومتابعــة األداء واســتمرارية العمــل 

بصورة فعالة.
قامــت الــوزارة بتفعيــل عــدة برامــج صحيــة بهــدف رصد واقع األمــراض غير المعديــة وعوامل الخطر المســببة لها بالمملكة ووضع سياســات واســتراتيجيات يتم 

تنفيذها بالتعاون والتنســيق مع الجهات الصحية األخرى بهدف تحســين الوضع الصحي للســكان ورفع متوســط العمر المأمول عند الوالدة حيث تهدف الي :
خفض معدل اإلصابة باألمراض غير المعدية بنسبة )5%( عن الوضع الحالي خالل 10 سنوات.. 1
خفض معدالت الوفيات المبكرة من األمراض غير المعدية بين البالغين )العمر 30 – 70 سنة( بنسبة )%25(.. 2

 أهم اإلنجازات الوزارة في مجال األمراض المزمنة خالل العام المالي 1438/37 هـ:

 1/برنامج الوقاية من السكري: ■
الهــدف العــام  : تحقيــق انخفــاض نســبي بمقــدار 25% فــي المعــدل اإلجمالــي للوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن داء الســكري بيــن البالغيــن )العمــر 30– 70 ســنة (  

خــالل ال )15( ســنة القادمــة.
تهــدف الــوزارة مــن خــالل البرنامــج الوقايــة مــن داء الســكري فــي مســتوياتها الثالثــة  عن طريــق  مكافحة داء الســكري والكشــف المبكر له ولعوامــل الخطورة 
المؤديــة لــه والمرتبطــة بنمــط المعيشــة  واســتمرارية العمــل بصــورة فعالــة حيــث تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العلميــة لمبــادرة العيــادات المصغــرة، هــذا 
ويتــم اآلن توفيــر جميــع التجهيــزات الطبيــة وغيــر الطبيــة الخاصــة بمــرض الســكري فــي المرافــق الصحيــة وجــارى االتفــاق مــع مستشــفى الملــك خالــد للعيون 

علــى تدريــب أخصائيــو البصريــات فــي برنامــج الفحص المبكــر لمضاعفات الشــبكية.

أهم اإلنجازات:

التدريب:   دورات في مجال مرض السكري:
تنفيذ )1060( دورة  بنسبة )%100( من المستهدف مقارنة  بما نسبته )%94(   العام 1437/36هـ.  ■

 الزيارات الحقلية: 
تنفيذ زيارات حقلية عدد )550( زيارة  لمركز الرعاية صحية  بنسبة  )%100(  من المستهدف. ■
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اإلصدارات- األدلة العالجية :
حيث تم إصدار:

دليل وطني للبرنامج يشمل المعايير واإلجراءات ومؤشرات قياس الجودة في جميع مراكز السكري. ■
الدليل الوطني الموسع لرعاية مرضى السكري في مستويات الرعاية الثالث.  ■
الدليل الوطني الجيبي المختصر لرعاية مرضى السكري في مستويات الرعاية الثالث.  ■
الدليل الوطني للعناية الذاتية لمرضى السكري البالغين. ■

األدلة التثقيفية :
إصدار الدليل التثقيفي لمرضى داء  السكري للبالغين. ■
إصدار دليل العناية الذاتية للكبار بلغة برايل. ■
إصدار كتاب السعرات الحرارية للمصابين بداء السكري  ■
إصدار كتاب الطبخ للمصابين بداء السكري 2016 ■

بروشورات   
طباعة مختلف المطبوعات والبروشورات التي تستهدف المرضى من النوع االول والثاني  و المعرضين للسكري. ■

الميديا:
تم إنتاج اآلتي:

6 حلقات إذاعية عن داء السكري بنسبة %100 من المستهدف. ■

6 حلقات تلفزيونية عن داء السكري بنسبة %100 من المستهدف. ■

4 فيديوهات وخمس حلقات كرتونية للتعريف بداء السكري لألطفال بنسبة %100من المستهدف. ■
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2/برنامج الزواج الصحي: ■

يهدف إلى المساهمة الفاعلة في تكوين أسر خالية من األمراض األكثر خطورة وزيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.

 أهم اإلنجازات:
تمت زيادة االستجابة للمشورة الطبية بنسبة )33%(. ■

3/ برنامج الوقاية من السرطان : ■
يهدف إلى حماية المجتمع السعودي من مرض السرطان كمسئولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع.  ■

 التدريب:
تنفيذ عدد )689( ورشة عمل ومحاضرات وندوات مجتمعيه بنسبة بلغت %87,5 من  المستهدف. ■

البحوث:
االنتهاء من تحضير مشروع دراسة مبدئية عن الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم.    ■

المشاركات:
تنفيذ عدد)114( معرض توعوي  بنسبة )87 %( من المستهدف .    ■

4/برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي: ■
يهــدف إلــى خفــض الوفيــات الناجمــة عــن ســرطان الثــدي حوالــي 30% علــى المــدى البعيــد وزيــادة نســبة الحــاالت التــي يتــم كشــفها بمرحلــة مبكــرة علــى 

المــدى القصيــر وذلــك مــن خالل: 
نشـــر الوعي الصحـــي بكل ما يتعلق بمرض ســـرطان الثدي من حيـــث عوامل الخطـــورة وكيفية تجنبها، واألعـــراض والعالمات المبكـــرة ،والوقاية  ■

وأهمية وطرق الكشـــف المبكر عن سرطان الثدي -  رفع نســـبة الحاالت المكتشفة من سرطان الثدي بمرحلة مبكرة - تحسين نوعية حياة الحاالت 
المعالجة من سرطان الثدي.

  

أهم مؤشرات األداء لإلدارة للبرنامج:
نســـبة المشـــاركة من الفئة المســـتهدفة ال تقل عن -%50 نســـبة اللواتي أجرين الفحص من الفئة المشـــاركة )المطلوب ال يقل  عن )70 %( -  نســـبة  ■

النســـاء اللواتي تم اســـتدعاءهن لمزيد من الفحوصات في المستشـــفى  )أقل من10%(-  نسبة حاالت ســـرطان الثدي التي تم كشفها من إجمالي 
عـــدد المفحوصات )المقبول( 6 حاالت لكل 1000 ســـيدة  يتم فحصها بالماموغرام. 
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أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ:
التوســـع بالبرنامج بمنطقة الرياض ليشـــمل ما حول مدينة الرياض حيث تم تزويدها بعيادة متنقلة باإلضافة إلى ســـت مستشـــفيات تم اختيارها  ■

في المدينة بنســـبة بلغت 50% من مستشفيات مدينة الرياض المستهدفة.
رفـــع نســـبة التغطيـــة بخدمة  الكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي بالماموغرام للســـيدات بعمر 40-69 ســـنة والتـــي تقدمت حاليًا بنســـبة بلغت  ■

المستهدف. من   )50%(

افتتـــاح عيادتيـــن  ثابتتيـــن للكشـــف المبكر عن صحـــة المرأة تقـــدم خدمة الكشـــف المبكر عن عـــدة أمراض أولها ســـرطان الثدي بنســـبة بلغت  ■
)%100( من المســـتهدف.

الكشف علي )%60( من المستهدف )%80( من حاالت سرطان الثدي بمرحلة مبكرة )صفر 1-( . ■

  التدريب:
تنفيـــذ دورات تدريبية لفنيات األشـــعة والقائمات بتغطية ما حول مدينة الرياض والتي تشـــمل )الـــدام، الخرج، الدوادمي، القويعيـــة ،األفالج، المجمع،  ■

العريجـــاء، حوطـــة ســـدير ، حوطة بنـــي تميم ، مدينـــة الرياض( وبلغ عـــدد المتدربات )20( فنية أشـــعة 
تنفيذ دورات تدريبية للمثقفات الصحيات العامالت في المناطق السابقة بعدد 34 مثقفة صحية بنسبة 100%.   ■

  الزيارات الحقلية:
تنفيـــذ عـــدد 5 زيـــارات إشـــرافيه لمناطـــق المملكة مـــن أجل التعـــرف علـــى فعاليات الكشـــف المبكـــر المتوفرة لديهم  بنســـبة بلغـــت %50 من  ■

. ف لمستهد ا

اإلصدارات:
إصدار منشورات توعوية متنوعة بجميع أنواعها عدد )6000( بنسبة بلغت 100% من المستهدف. ■

5/ برنامج الفحص المبكر لألطفال حديثي الوالدة: ■
يهــدف إلــى خفــض معــدالت المــرض واإلعاقــة والوفيــات الناتجــة عــن األمــراض الوراثيــة )أمــراض التمثيــل الغذائــي وأمــراض الغــدد الصمــاء المختــارة والمشــمولة 

بالبرنامــج وذلــك مــن خــالل:
التوســـع فـــي تغطية البرنامج ليشـــمل كافة مناطـــق المملكة-  رفع مســـتوى األداء في البرنامج على جميع المســـتويات- رفع مســـتوى التوعية  ■

لدى المجتمع عن األمراض الوراثية - إنشـــاء ســـجل وطني وقاعدة بيانات لحصر جميع أنواع األمراض الوراثية )أمـــراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد 
بها. والمصابين  الصماء( 

أهم مؤشرات البرنامج : 
نسبة تغطية البرنامج للمواليد-  وقت سحب العينة-  الوقت الالزم لبدء العالج. ■
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 أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: 
الفحص ل)202,501( حديث والدة في )157( مستشفى   بنسبة بلغت )%75( من المستهدف.  ■

  التدريب:
تنفيذ )13 ( ورشه عمل و)10( دورات تدريبية بنسبة )%38( من المستهدف . ■

 اإلصدارات والمنشورات التوعوية:
إصدار دليل البرنامج العلمي )كتيب تعريفي(  ■
إصدار كتيب تعريفي عن البرنامج.   ■
إصدار 13 كتيب عن الحمية الخاصة باألمراض المشمولة بالبرنامج.  ■
اليوم التوعوي السنوي للبرنامج ) من حقي أن تفحصني(. ■

6/برنامج الغذاء والنشاط البدني : ■
يهــدف إلــى تحســين الســلوك الغذائــي والبدنــي  لجميــع فئــات المجتمــع ووقايــة المجتمــع مــن األمــراض المتعلقــة بالغــذاء والنشــاط البدنــي كالســكري ، 

الســمنة ، أمــراض القلــب ، هشاشــة العظــام والســرطان وغيرهــا بإتبــاع نمــط حيــاة صحــي  وذلــك مــن خــالل :
رفع ممارسة الفرد للنشاط البدني )المتوسط والشديد( - خفض استهالك الفرد للملح والسكر والدهون المشبعة والمتحولة ■
زيادة استهالك الفرد من الفاكهة والخضروات. ■

أهم اإلنجازات:

 التدريب:
تنفيذ عدد 3 ورش عمل بنسبة 100% ■

اإلصدارات والمنشورات التوعوية:
إعداد مجسم للطبق الغذائي الصحي بنسبة %100 من المستهدف. ■
عمل 4 بروشورات. ■
عمل 4 افالم توعوية  ■
إصداركتيب التقرير السنوي للبرنامج. ■

المشاركات:
المشاركة في أنشطة بدنية )ماراثون(. ■
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7/برنامج الوقاية من أمراض القلب واألوعية  ■
يهــدف إلــى الوقايــة مــن والتحكــم فــي األمراض القلبية والوعائية من خالل االكتشــاف المبكر ومعالجــة عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نســبة 

الكوليســترول فــي الدم. 

أهم اإلنجازات:
إعداد تقرير عن المسح لألمراض القلبية من أصل تقريرين بنسبة )%50( من المستهدف. ■

  التدريب:
تنفيذ )18( ورشة علمية في المناطق المستهدفة بالبرنامج بنسبة  )%90( من المستهدف .  ■

 الزيارات اإلشرافية:
تنفيذ زيارات إشرافيه عدد )16( بنسبة  %80 من المستهدف .  ■

8/برنامج هشاشة العظام  ■
يهدف إلى حماية المجتمع السعودي من هشاشة العظام كمسئولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع من خالل :

الوقاية األولية من هشاشـــة العظام  -االكتشـــاف المبكر للحاالت -  تحســـين جودة الخدمات الصحية بمســـتوياتها الثالث المقدمة لمرضى هشاشة  ■
العظام - تدعيم وســـائل المراقبة والمتابعة والتقييم وتدعيم وســـائل البحوث والدراســـات الخاصة بداء هشاشـــة العظام- الشـــراكة المجتمعية 

لمكافحة هشاشـــة العظام.

أهم اإلنجازات:
دراســـة المســـح الوطني للمعلومات الصحية عن األمراض غير الســـارية وتم تضمين المســـح الفحص عن فيتامين )د( حيث كانت نسبة النقص في  ■

فيتامين )د( ) 29,7%( .
تركيب عدد 6 أجهزة DXA  للكشف المبكر. ■

 التدريب:
تنفيذ عدد)2( ورشة عمل لألطباء ومقدمي الخدمات الصحية للتعريف بالبرنامج وتطبيق الكشف المبكر.   ■
تنفيذ )10( ندوات تستهدف العاملين بالمراكز الصحية للتعريف بالبرنامج العظام وتطبيق الكشف المبكر.  ■
تنفيذ عدد 15 ورشة عمل حول  الجديد في مرض هشاشة العظام وأعراضه وطرق الوقاية والعالج لألطباء وبنسبة %100 من المستهدف   ■
تنفيذ )10( ورش عمل حول  الجديد في مرض هشاشة العظام وأعراضه وطرق الوقاية والعالج للفنيين الصحيين بنسبة  %67 من المستهدف. ■
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  الزيارات اإلشرافية:
تنفيذ عدد 2 زيارة إشرافيه للمناطق.   ■

  المشاركات   
إقامة فعاليات مواقع للكشف المبكر في اليوم العالمي لهشاشة العظام. ■

   اإلصدارات 
تم اصدار إصدار العلمية التالية: ■

- Reliability and Validity of Peripheral BMD Measurement )Ultrasound( as Screening Tool for Osteoporosis.  

- Optimum Sun Exposure Times for Vitamin D Status Correction in Saudi Arabia: Country-wide study

  9/مشروع الرعاية الشاملة لعوامل الخطورة )مشروع تاج الصحة الوقائي(:

 يهدف إلى  خفض نسبة انتشار عوامل الخطورة المؤدية لإلصابة باألمراض غير السارية من خالل :
معرفة وبائيات انتشـــار األمراض غير السارية بالمملكة وعوامل الخطورة المسببة لها - زيادة الوعي الصحي المجتمعي بعوامل الخطورة لألمراض  ■

غير السارية وطرق الوقاية منها -  االكتشاف المبكر لألشخاص ذوي عوامل الخطورة العالية لتقليل معدالت اإلصابة باألمراض غير السارية.

أهم مؤشرات األداء : 
 نسبة وحدات الرعاية الصحية األولية المنفذة للبرنامج بالمناطق والمحافظات ■
نسبة األشخاص المكتشفون بعوامل خطورة عالية والتحسن في مؤشر الخطورة لديهم ■
نسبة الوعي لدى المجتمع بعوامل الخطورة لألمراض غير السارية ■

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ : 
الفحص المبكر ل )1086( حالة  بنسبة ) %12.25( من المستهدف .  ■
التوسع بعيادات تعزيز الصحة بالمنطقة بعدد ) 5 (عيادات  بنسبة  بلغت 100% من المستهدف. ■

  التدريب:
تنفيذ 6 دورات تدريبية للكوادر الطبية العاملة بالعيادات على البرنامج  بنسبة بلغت %60 من المستهدف. ■

الزيارات الحقلية:
 تنفيذ  عدد 10 من  الزيارات الحقلية  بنسبة %50 من المستهدف. ■
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10/برنامج مكافحة السمنة: ■
يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع من خالل الحد من انتشار داء السمنة لدى جميع فئات المجتمع بالمملكة العربية السعودية وذلك من خالل:

الوقاية األولية من السمنة– خفض معدل اإلصابة بالسمنة بمكافحة عوامل الخطورة المؤدية للسمنة. ■
الوقاية الثانوية من السمنة– االكتشاف المبكر للحاالت ومضاعفات المرض ومنعها من خالل التحكم الجيد به. ■
تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثالث المقدمة لمرضى السمنة  ■
تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بداء السمنة ■
تمكين المصابين بالســـمنة وأســـرهم من المســـاهمة في التحكـــم في الســـمنة ومضاعفاتها و المشـــاركة في الخدمات المقدمـــة و مراقبة  ■

جودتها.
الشراكة المجتمعية لمكافحة السمنة. ■

أهم اإلنجازات :
تنفيذ مبادرة لخفض معدالت السمنة في المدارس بالشراكة مع وزارة التعليم في )1000( مدرسة بنسبة 100 % من المستهدف. ■
إنشاء )20( مواقع كشف مبكر عن السمنة  بنسبة 50 % من المستهدف . ■

التدريب:
تدريب 10 من الممارسين الصحيين في مجال مكافحة وعالج السمنة وبنسبة بلغت 50 % من المستهدف. ■
تنفيـــذ 60 محاضـــرة تعريفية لمكافحة الســـمنة في 20 منطقة حيث بلغ عدد المســـتفيدين )1011( من الممارســـين الصحيين فـــي مراكز الرعاية  ■

األولية من أطباء وفنيين بنســـبة  %100 من المستهدف.
تنفيذ 40 ورشة عمل علمية لبرنامج مكافحة السمنة  بنسبة  %100 من المستهدف. ■
تنفيذ )60( ندوة علمية للعاملين بالرعاية الصحية األولية في مجال الوقاية والعالج من داء السمنة بنسبة %100 من المستهدف. ■

  الزيارات الحقلية:
تنفيذ ) 20( زيارة  إشرافيه بنسبة %100 من المستهدف. ■

اإلصدارات:
الدليل السعودي للوقاية من السمنة وعالجها ■
دليل الكادر الصحي لمكافحة السمنة في المدارس  ■
دليل الكادر التعليمي لمكافحة السمنة في المدارس ■
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11/ برنامج مكافحة الربو: ■
م بـمـرض الـربـو وتخفيف العبء الناجم عنه. يهدف الي  تحسين الوقاية والتحكُّ

وذلك بهدف :
تخفيـــض عـــدد الوفيات الناجمة عن الربـــو في المملكة  - تخفيض عدد حاالت الربـــو التي تحتاج إلى تنويم في المستشـــفيات  -  تخفيض عدد حاالت  ■

الربـــو التي تراجع أقســـام الطـــوارئ - تخفيض عدد أيام الغياب عن المدرســـة أو الغياب عن العمل ونقص اإلنتاجية بســـبب الربو.

أهم مؤشرات األداء للبرنامج:
عـــدد الوفيـــات الناجمة عـــن الربو في المملكة -  عـــدد حاالت الربو التي تحتـــاج إلى تنويم في المستشـــفيات  - عدد حاالت الربو التي تراجع أقســـام  ■

الطـــوارئ- عـــدد أيام الغياب عن المدرســـة أو الغياب عـــن العمل ونقص اإلنتاجية بســـبب الربو.

أهم اإلنجازات:
إقامة  20 دورة   مجتمعية مكثفة لألمهات لمرضى الربو والحاالت الصعبة وتدريبهن على الدليل الخاص بذلك. ■

 اإلصدارات:
إصدار دليل كادر التمريض لمكافحة الربو ■
إصدار دليل مرضى الربو وعائالتهم ■
تحديث وطباعة دليل األطباء لمكافحة الربو ■
مراجعة وتحديث دليل أدوية الربو وتحديد األدوية واألجهزة الالزمة لعالج مرضى الربو والواجب توفرها في المراكز الصحية. ■
■ .)Risk Factors( دراسة حول عوامل الخطورة عند مرضى الربو

    

12/ برنامج الوقاية من اإلصابات والحوادث: ■
يهدف الي تقليل نسبة حدوث اإلصابات واإلعاقات والوفيات الناجمة عنها . 

  أهم مؤشرات األداء:
عدد اإلصابات المستقبلة بالقطاعات الصحية -  عدد اإلعاقات الناجمة عن اإلصابات - عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابات - ■

نسبة المنشآت الصحية المشمولة بنظام ترصد اإلصابات

التدريب:
تنفيذ دورة تطبيق المرحلة التجريبية من نظام ترصد اإلصابات في المنشآت الصحية. ■
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الزيارات الحقلية:
تنفيذ عدد )2( زيارة إشرافيه لتطبيق المرحلة التجريبية من نظام ترصد اإلصابات في المنشآت الصحية بنسبة %100 من المستهدف. ■

 اإلصدارات:
اعداد دليل عمل تطبيقي لترصد اإلصابات - نظام وطني إلكتروني لترصد اإلصابات في المنشآت الصحية. ■

البحوث والدراسات:
اجراء مسح ميداني علمي  لمعرفة  ممارسة المجتمع نحو اإلصابات.  ■

عاشرًا: التثقيف وتعزيز الصحة  

تعمــل الــوزارة علــى تمكيــن المجتمــع افــراد و جماعــات لتبنــي انمــاط حيــاة صحيــة والحــد مــن الســلوكيات المهــددة للصحــة، مــن خــالل برامــج تعزيــز الصحــة، 
تتســم بالتكامــل مــع جميــع القطاعــات ذات العالقة، وتســعى إلى كســب تأييــد المجتمع وصانعي القرار لتســاهم في تطوير السياســات واإلجــراءات الصحية 

المتبعــة، وذلــك بأيــدي فــرق صحيــة تتميــز بالكفــاءة وتعلــي مبــادئ الجــودة ،  وفــى إطــار قيــم وثقافــة المجتمــع الســعودي.

األهداف المحددة  :
توفير الموارد البشرية وبناء قدرات العاملين. ■
تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بأعمال التثقيف وتعزيز الصحة داخل الوزارة. ■
تمكين وإشراك المجتمع فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلوكيات الصحية. ■
الشراكة وبناء الشبكات وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العالقة ) حكومي – خاص – مؤسسات المجتمع المدني(. ■
تنفيذ برامج وأنشطة التثقيف وتعزيز الصحة ضمن أسس ومبادئ جودة العمل في المجال الصحي.  ■

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ:
تم استقطاب عدد )10( من القوى العاملة  في مجال التثقيف الصحي من مختلف التخصصات وتم وضع المهام والمسئوليات لألقسام .  ■
تم إصدار دليل سياسات وإجراءات لتنفيذ األيام والمناسبات. ■
جاري العمل على االنتهاء من المحتوى التثقيفي ورفعه على الموقع اإللكتروني للوزارة. ■

 التدريب:
تنفيذ عدد )5( دورات تدريبية تحت عنوان )رفع كفاءة منسوبي ومتطوعي بعثة الحج( ■
تنفيذ عدد )2( ورش عمل: ■
تخطيط وتنفيذ الحمالت اإلعالمية. ■
تقييم أثر الحمالت اإلعالمية. ■
تنفيـــذ عـــدد )2( ملتقـــى تشـــاوري لمدراء التوعيـــة بالمناطـــق / المحافظات فـــي مجال التثقيـــف الصحي االكلينيكـــي فقد تم تجهيـــز أول عيادة  ■

للتثقيف الصحـــي بالمراكز الصحية.
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التثقيف الصحي في مجال الكورونا:
إعداد خطة للتوعية بالكورونا على مستوى المملكة ، والحصول على موافقة مركز القيادة والتحكم على   الخطة. ■
إعداد رسائل توعية خاصة بكورونا وتجديد مطبوعات التوعية الخاصة بالكورونا في المستشفيات. ■

تم تحديد الفعاليات واألنشطة الخاصة بمناطق الكورونا، ووضع استمارة خاصة لتقييم الكورونا في المستشفيات. ■
إعداد خطة للتوعية الصحية بمهرجان مزايين األبل )أم رقيبة( ■
جاري التعاون مع وزارة الزراعة بخصوص إعداد دراسة  بحثية خاصة بمهرجان أم رقيبة لتقييم الوسائل التوعوية للكورونا ■

اإلصدارات:
التوعية الصحية بالحج لعام 1437هـ:  

تم إعداد وإنتاج وتوزيع التالي:
عدد )1,823,500(  مطوية بأربعة لغات. 1
عدد ) 2.118 ( رول آب. 2
عدد )  240(  بنرات. 3
عدد )24.000 ( بوستر. 4
عدد ) 10( لوحات طرق ) يونيبول(. 5
عدد ) 16.000( نسخة من كتيب صحتك في الحج والعمرة. 6
عدد )46( محاضرة بمقر البعثات الطبية، حضرها عدد )786( من منسوبي البعثات الطبية بمختلف تخصصاتهم. 7
تحديث الموقع اإللكتروني للحج.. 8
خريطة الحج الصحية )500.000( نسخة.. 9

سلسلة تعزيز الصحة للناشئة: 
وتهـــدف السلســـلة إلـــى العمل على رفع مســـتوى المعرفـــة واالهتمام لدى الناشـــئة  في المجتمـــع بجوانب تعزيـــز الصحة،   الفئة المســـتهدفة:  ■

األطفـــال )6-12( ســـنة تقريبـــًا ويمكن االســـتفادة منها حتى عمر 14 ســـنة .
النماذج القصصية: 12 قصة )50.000 نسخة من كل قصة(. ■

  المشاركات:
المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لتعزيز الصحة والذي نظمته منظمة الصحة العالمية في شنغهاي )الصين( 2016 م.

منافسة المشاركة المجتمعية: ■
تم إعداد ومتابعة المنافسة حتى المراحل األخيرة. ■
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تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية ميدانيا بالمجتمع المحلي :
التدريب: المشاركة في إعداد وتنفيذ عدد )5( دورات تدريبية في مجال المشاركة المجتمعية ■
التقييم والمتابعة: ■

- .)QEP( اجتماعات تنسيقية على مستوى اإلدارة والمناطق وبرنامج المبادرات
متابعة سير العمل، واستقبال تقارير المناطق، ورفع التقارير النهائية للمستوى األعلى. -

المشاركة في عمل التقييم الذاتي )Risk Management( إلدارة طب الحشود )المركز العالمي(. ■

الحادي عشر: الصحة المدرسية   

تهــدف الــوزارة أن يمتلــك الطــالب والطالبــات والمعلمــون والمعلمــات المعرفــة ويمارســون الســلوكيات التــي تمكنهــم مــن التمتــع بالصحــة بمفهومهــا 
الشــامل فــي مــدارس معــززة للصحــة تســهم فــي ذلــك صحــة مدرســية فاعلــة تعتمــد األســس العلميــة الحديثــة فــي أدائهــا وذلــك مــن خــالل  مجموعــة مــن 
البرامــج واألنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدات الصحيــة المدرســية فــي المــدارس والمصممــة لتعزيــز صحــة الطــالب والعامليــن البدنيــة والنفســية 

واالجتماعيــة.

أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ :
 دراســـة التقارير الواردة من إدارات التربية والتعليم والخاصة بالبيئة المدرســـية ومياه الشـــرب والمقاصف المدرســـية واســـتخالص الجوانب السلبية  ■

منهـــا ومتابعة إصحاحها مع الوحدات الصحيـــة وإدارات التربية والتعليم.
متابعة جهود اللجنة الوزارية لتحســـين البيئة المدرســـية التي تهدف لرصد الصعوبات واإلشـــكاليات التي تعوق عمليات تحســـين البيئة المدرسية،  ■

والعمـــل علـــى معالجتها، وإعـــداد خطة لتحســـين البيئة المدرســـية وتأمين مياه شـــرب صحيـــة وآمنة ومراقبـــة المقاصف المدرســـية، متضمنة 
معاييـــر محددة لمفردات البيئة المدرســـية، 

إعداد متطلبات العمل والتكلفة المالية المتوقعة للخطة، وإعداد متطلبات ضمان تطبيق المعايير ميدانيًا. ■
إقرار ودعم برامج التوعية الصحية المتعلقة بتحسين البيئة المدرسية, و برامج تعزيز الصحة المتضمنة مكون من مكونات البيئة المدرسية،  ■
دراســـة نمـــاذج عقود شـــركات نظافة المـــدارس واالطالع علـــى التجارب الدولية فـــي ذلك تمهيـــدًا للوصول إلى عقـــد موحد لها، ومتابعـــة الميدان  ■

التربـــوي والتأكد مـــن التنفيذ الفعلي للخطط التشـــغيلية في هـــذا المجال.

التدريب واالبتعاث
تم إدخال الجدول وبيانات المحاضرين على الموقع اإللكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية  وتم اعتماده.   ■
تم ابتعاث 25 من منسوبي الصحة المدرسية ■
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الثاني عشر: برنامج مكافحة التدخين    

تعمــل وزارة الصحــة علــي مكافحــة التدخيــن بكافــة أنواعــه ووســائله مــن خــالل تقديــم الخدمــات العالجيــة والتوعويــة والعلميــة واالستشــارية بــكل مــا يتعلــق 
بمكافحــة التدخيــن بمــا يمكــن مــن وصــول المجتمــع الســعودي إلــى درجــة مــن الوعــي بمخاطــر التدخيــن وتأثيــره الضــار علــى الصحــة .

  األهداف المحددة:
إدارة أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة  استخدام التبغ. ■
التوعية الصحية بأضرار استخدام التبغ. ■
تدريب الكوادر على خدمات اإلقالل من استخدام التبغ. ■
توفير الخدمات الالزمة لمساعدة المدخنين من اإلقالل من استخدام التبغ. ■
المشاركة في تفعيل التشريعات واألنظمة لمكافحة التدخين  والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة التبغ. ■
رصد تعاطي التبغ, حماية المجتمع من التبغ , تقديم المساعدة على اإلقالع عن التدخين , التحذير من مخاطر التبغ ,  ■
ســـن القوانين والتشـــريعات  للحد من انتشار التبغ واإلشـــراف الفني على جميع برامج مكافحة التدخين بكافة مناطق المملكة والعمل على زيادة  ■

الضرائب على منتجات التبغ.

أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ : ■
تقديـــم الخدمـــات في كافة المجـــاالت التوعوية والعلمية واالستشـــارية بكل ما يتعلق بالتدخيـــن وأضراره وطرق مكافحته  من خالل سلســـلة من  ■

العيادات المنتشـــرة بعدد مـــن محافظات ومـــدن المملكة.
تنفيذ عدد )10( عيادات متنقلة بنسبة )%100( من المستهدف. ■
تزويد تسعة عشر عيادة بأجهزة ومستلزمات طبية جديدة للمساعدة على اإلقالع عن التدخين. ■
افتتاح  ثالثين عيادة جديدة لإلقالع عن التدخين بمختلف مناطق المملكة. ■

التدريب:
تنفيذ )45( دورة تدريبية في مهارات اإلقالع عن التدخين  بنسبة )%90( من المستهدف  . ■
تنفيذ سبع دوارات تدريبية في طرق اإلقالع عن التدخين حضرها أكثر من مائتي طبيب وممرض. ■

  الزيارات الميدانية:
تنفيذ )10( زيارات ميدانية بنسبة بلغت )%50( من المستهدف. ■
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المشاركات : 
المشـــاركة في جميع اللجان بنســـبة )%100( )االجتماع )25( للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في المنامة البحرين 25-1437/6/26هـ, االجتماع الخامس  ■

للجنة الوطنيـــة لمكافحة التبغ الرياض 1437/2/11هـ.
عقد )4( اجتماعات للجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة التبغ. ■

  اإلصدارات:
إصدار تقرير سنوي بإنجازات البرنامج.  ■
تنفيذ خمس دراســـات وأبحاث )المســـح الصحي الوطنـــي آلفة التبغ , بين البالغين وتأثيـــر الملصقات التحذيرية على اإلقالع عـــن التدخين واألثر الطبي  ■

. اإللكترونية(  للسيجارة 
إصدار الدليل العلمي التطبيقي لتنفيذ مشروع بيئة عمل بال تدخين. ■
إعداد واعتماد الدليل السعودي لتقديم خدمات اإلقالع عن التدخين ■

إنشـــاء موقـــع إلكتروني لرصد جميع ما ينشـــر حـــول التدخين في الصحف المحليـــة يوميًا ، باإلضافة إلى ما ينشـــر باللغة اإلنجليزيـــة حول التدخين   ■
فـــي عدد مـــن المواقـــع العالمية المعتـــرف بها في مجـــال مكافحة التبـــغ مثل منظمـــة الصحة العالميـــة ومركـــز مكافحة األمـــراض بأتالنتا في 

 . األمريكية  المتحدة  الواليات 
تبني وتنفيذ عشر حمالت توعية في مختلف مناطق المملكة والمطارات واألسواق والمشاغل النسائية والصيدليات . ■
عقد المؤتمر األول لمكافحة التدخين بتاريخ 23-1437/8/24هـ  ■
تفعيل اليوم العالمي لالمتناع عن التبغ في 18 منطقة بنسبة %80 من المستهدف. ■
تنفيذ العديد من الحمالت التوعوية  ■

الحملة اإلليكترونية. -
الحملة التوعوية خالل شهر رمضان -
الحملة التوعوية خالل الحج -
الحملة اإلليكترونية الخاصة باألطفال . -

تم تنفيذ الملتقى الوطني الرابع للجهات الحكومية وغير الحكومية  العاملة في مجال مكافحة التدخين بتاريخ 1437/11/20هـ. ■
جاري العمل ببرنامج  أنر دربي )عون( الخاص بالتوعية في المدارس. ■
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تقــوم وزارة الصحــة بتغطيــة نحــو )60%( مــن احتياجــات الخدمــات الصحيــة بالمملكــة فــي حيــن تســاهم الجهــات الحكوميــة األخــرى والقطــاع 
الخــاص بتغطيــة حوالي )40 %(. 

ولقــد توســعت الخدمــات العالجيــة خــالل الســنوات الماضية وأصبحت تغطي كافــة أرجاء المملكة تقريبًا األمر الذي أدى إلى حــدوث نقلة في الخدمات المقدمة 
عــن طريــق المستشــفيات  وتعمــل وزارة الصحــة فــي هــذا الشــأن على ثالثة محــاور هي:

زيادة التغطية بالخدمات العالجية لتشمل المواقع النائية والبعيدة نسبيًا عن المدن . ■
تحسين وتطوير المرافق الصحية وذلك ضمن برنامج إحالل المستشفيات بمباني جديدة وإعادة تجهيزها وتأثيثها .  ■
إعادة هيكلة المستشفيات بما يتوافق مع المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. ■

وفيما يلي موجز ألهم اإلنجازات المتحققة خالل عام 37/ 1438 هـ في قطاع الخدمات الطبية العالجية :

أوال: الرعاية الصحية الثانوية - المستشفيات 

إنجازات الوزارة في مجال المستشفيات خالل العام المالي 1438/37هـ

أوالً : أعداد المستشفيات واألسرة  ■
تشــتمل شــبكة مستشــفيات وزارة الصحــة علــى مستشــفيات عامــة توفــر خدمــات تشــخيصية وعالجيــة ثانوية من خــالل خدمات الطــوارئ والعيــادات الداخلية 

والخارجية وتشمل أيضًا مستشفيات تخصصية ومدن طبية تؤمن للمواطنين الخدمات التشخيصية المتقدمة أي الثالثية والرباعية. 

بلغــت مستشــفيات وزارة الصحــة عــام 1438/1437هـــ )274( مستشــفى، ويبلــغ إجمالــي عــدد األســرة بهــا )41.985( ســريرًا ، ويالحــظ أن عــدد المستشــفيات هــو 
نفــس عــدد المستشــفيات فــي العــام الماضــي )1437/1436هـــ( بالرغــم مــن افتتاح عدد 3 مستشــفيات خالل عــام 1437هـ )مستشــفى الملك فهــد بتبوك »500 
ســريرـ  إحــالل« ومستشــفى رويضــة العــرض بمنطقــة الريــاض »50 ســريرـ  إحــالل« ومستشــفى ميقــوع بمنطقــة الجــوف  »50 ســريرـ  جديــد«( وتفســير ذلــك هــو 
حــذف مستشــفى الملــك ســعود بجــدة مــن القوائم حيث تم إغالقها، وكذلك مستشــفى الملك فهد بتبوك ومستشــفى رويضة العــرض إحالل وليس إضافة، 

ولذلــك ارتفــع عدد األســرة إلــى )41.985( ســريرًا.

جدول )52( أعداد المستشفيات واألسرة

* هذا العدد من المستشفيات يشمل مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.

1438/1437هـ1437/1436هـ1436/1435هـالبيان

270274274عدد المستشفيات

40,30041,29741,985عدد األسرة
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جدول )53( مستشفيات وزارة الصحة العاملة )شاملة أسرة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية(

السعة السريريةعدد المستشفياتالسعة السريريةم

 6469 42الرياض1

 2164 9مكة المكرمة2

  3091 14جدة3

 350 4القنفذة4

 2240 13الطائف5

 2626 17الشرقية6

 1905 10األحساء7

 1000 7حفر الباطن8

 2818 20المدينة المنورة9

 2809 18القصيم10

 1770 11تبوك11

 1175 12حائل12

 1310 9الحدود الشمالية13

1330 9الجوف14

 490 4القريات15

 2330 20عسير16
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 770 7بيشة17

 1165 10الباحة18

 2225 21جازان19

 1350 11نجران20

 267 39387اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

السعة السريريةعدد المستشفياتالسعة السريريةم

 7 2598أسرة مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

274 41985اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

جدول )54( بيان بالمستشفيات التي تم افتتاحها خالل العام المالي 1438/37هـ:

مع مالحظة أنه لم يتم إدراج المستشفيات التالية ضمن المستشفيات القائمة لعدم  بدأ التنويم فيها: 
مستشفى البطحاء بمحافظة األحساء. . 1
مستشفى الوالدة واألطفال بمحافظة الخرج. . 2
مستشفى المظيليف بمحافظة القنفذة. . 3
مستشفى القوارة بمنطقة القصيم.. 4

المنطقة/ م
السعة جديد / إحاللالمستشفىالمحافظة

السريرية

السعة 
السريرية 

بالمستشفى 
القديم

تاريخ التشغيلاألسرة المضافة

مستشفى تبوك1.
1437/5/18هـ 500100400إحاللالملك فهد

مستشفى الرياض2.
1437/3/19هـ50500إحاللرويضة العرض

مستشفى الجوف3.
1437/6/1هـ50050جديدميقوع
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جدول )55( الزيادة في عدد أسرة المستشفيات في العام1438/37هـ  مقارنة بالعام 1437/36هـ 

المنطقةم
إجمالي األسرة

الزيادة في عدد األسرة
1438/1437هـ1437/1436هـ

646964690000الرياض1

216421640000مكة المكرمة2

320330910000جدة3

224022400000الطائف4

3503500000القنفذة5

281828180000المدينة المنورة6

280928090000القصيم7

262626260000الشرقية8

190519050000األحساء9

100010000000حفر الباطن10

2280233050عسير11

7707700000بيشة12

12201770550تبوك13

117511750000حائل14

131013100000الحدود الشمالية15
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222522250000جازان16

12001350150نجران17

116511650000الباحة18

1280133050الجوف19

4904900000القريات20

 3869939387إجمالي عدد أسرة المستشفيات

259825980000إجمالي أسرة المدن الطبية والمستشفيات  التخصصية

 41,29741,985إجمالي أسرة المستشفيات والمدن الطبية والتخصصية

ثانيًا : في مجال تطوير القوى العاملة والتدريب بالمستشفيات: 
في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية بمستشفيات وزارة الصحة تم ما يلي:

تحديــث معاييــر القــوى العاملــة فــي المستشــفيات واألقســام الطبيــة المختلفــة لمواكبــة المســتجدات الحديثــة حســب الســعة   -
الخدمــة. ونطــاق  الســريرية 

تحديــد االحتيــاج مــن القــوى العاملــة للمستشــفيات واألقســام الطبيــة بنــاًء علــى المعاييــر الحديثــة والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة   -
الســتحداث الوظائــف المطلوبــة.  

ــر الوظائــف الحاليــة المرفوعــة مــن  ــرأي الفنــي فــي إعــادة تخصيــص وتحوي ــداء ال تخصيــص الوظائــف المســتحدثة حســب المعاييــر وإب  -
المناطــق.
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جدول )56( بيان بالدورات وورش العمل التي تم تنفيذها لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات:

عدد مرات التنفيذعدد المتدربينالفئة المستهدفةاسم الدورةم

العاملين بوحدات القدم دورة القدم السكري 1
602السكري 

2
ورشة عمل تطوير الخدمات المقدمة لألطفال 

المصابين بالسكر
استشاريين الغدد الصماء 

151السكر أطفال 

الفرق الطبية بمراكز دورة مضخة األنسولين 3
301ووحدات السكر 

4
الملتقى الخامس للعاملين بمراكز ووحدات 

السكر
العاملين بمراكز ووحدات 

3501السكر

العاملين بأقسام السجالت رفع كفاءة العاملين بأقسام السجالت الطبية 5
1255الطبية

302أطباء العظام تدريب أطباء جراحة العظام 6

151مدراء مراكز جراحة البدانة ورشة عمل لجراحة البدانة 

191 أطباء الطوارئتدبير حاالت السموم في قسم الطوارئ7

مشرفي أقسام الطوارئ المهارات اإلشرافية لمشرفي أقسام الطورائ8
151 بالمناطق الصحية

422 أطباء الطوارئاستخدام االشعة الصوتية في قسم الطوارئ9

العاملين في أقسام التحكم بفتح المجرى الهوائي المتقدم 10
552 الطوارئ

562 أطباء الطوارئقراءة تخطيط القلب الكهربائي المتقدم 11

251 أطباء الطوارئدورة تدبير الحاالت القلبية الحرجة )عرعر(12
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  في مجال إنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز التخصصية:
إبداء الرأي الفني حيال متطلبات المناطق من استحداث المستشفيات وزيادة عدد األسرة واألجهزة الطبية وذلك بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة. ■
التحديث الدوري للمعلومات األساسية الخاصة بمستشفيات الوزارة.  ■

تطوير أقسام العنايات المركزة والحرجة والطوارئ:  ■

أ/ المكرمة الملكية: 
بنــاًء علــى األمــر الملكــي رقــم )أ/66( وتاريــخ 1432/4/13هـــ القاضــي بتنفيذ وتوســعة عدد من المدن الطبية وإنشــاء مراكــز للعناية المركزة فــي المدن الطبية 
والمستشــفيات التخصصيــة والمرجعيــة فــي عــدد مــن مــدن المملكــة، وفــي إطــار تفعيــل المكرمــة الملكيــة فيمــا يخــص موضوعــات العنايــة المركــزة 

فقــد تــم االتفــاق علــى تنفيــذ مشــروعات فــي المناطــق التاليــة: 

منطقة الرياض:  
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمدينة الملك سعود الطبية: ■
يقـــع المشـــروع في البرج الجديد بمدينة الملك ســـعود الطبية ويتســـع لعدد )72( ســـريرًا للمســـتوى الثالث مـــن العناية المركـــزة لحديثي الوالدة  ■

التنفيذ(. )جاري 

تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة في البرج الجديد بمستشفى اليمامة بسعة 67 سريرًا: )تحت الدراسة(.  ■
منطقة عسير:  ■
تطوير العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي )30( سرير: )جاري التنفيذ(. ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال الجديد في أبها بسعة )52( سريرًا : )تم استالم وتشغيل المشروع(. ■

المنطقة الشرقية: 
تطوير العناية المركزة في مجمع الدمام الطبي: في البرج الطبي الجديد ـ )تحت الدراسة(.  ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشـــفى الوالدة واألطفال بالدمام بســـعة )104( ســـريرًا : )جاري التنفيذ، وتم اســـتالم المرحلة األولى  ■

 . سريرًا(  بسعة )46( 

منطقة المدينة المنورة: 
تطوير العناية المركزة في مستشـــفى الملك فهد بالمدينة المنورة بســـعة )67( ســـريرا: )جاري التنفيذ وتم اســـتالم المرحلة األولى من المشروع  ■

. سريرًا(   )34( بسعة 
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محافظة اإلحساء: 
تطوير العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالهفوف بسعة )54( سريرا تحت التنفيذ. ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال في اإلحساء: )تحت الدراسة(. ■

محافظة جدة: 
تطوير العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بجدة بسعة )80( سرير: جاري التنفيذ في المرحلة األولى بسعة )40( سريرًا. ■

ب/ مشروع تطوير العناية المركزة والحرجة من الميزانية السنوية: 
تضمنت مشاريع الباب الرابع بميزانية وزارة الصحة المشاريع التالية:

تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بنجران )38( سريرًا : )تم االنتهاء من المشروع واستالمه وتشغيله(. ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال في نجران )42( سريرًا : )تم استالم المشروع وتشغيله(.  ■
إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفى الوالدة واألطفال الجديد في عرعر )42( سرير: )تم استالم المشروع وتشغيله(.   ■
برج الطوارئ في مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالرياض:  ■
تشمل العناية المركزة )81( سريرًا موزعة كما يلي: )44( سريرًا للبالغين ـ )25( سريرًا لحديثي الوالدة ـ )12( سريرًا لألطفال ـ المشروع تحت التنفيذ.  ■
برج الطوارئ في مستشفى اإليمان العام بالرياض: ■
تشمل العناية المركزة )61( سريرًا موزعة كما يلي: )48( سريرًا للبالغين ـ )4( سريرًا لحديثي الوالدة ـ )9( سريرًا لألطفال ـ المشروع تحت التنفيذ. ■
تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان )38( سريرًا : )تم التعميد ولم يبدأ العمل بعد(. ■
إعـــادة تأهيل وتوســـعة العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشـــفى الملـــك فهد المركزي بجازان )50( ســـريرًا : )تم حجز المبلـــغ والتعميد وجاري  ■

الموقع(. لتسليم  العمل 
تطوير العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة )34( سريرًا: )جاري التنفيذ(.  ■
إعـــادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشـــفى الوالدة واألطفال في بريدة )82( ســـريرًا : )جاري التنفيذ وأوشـــك على االنتهاء وســـيتم  ■

التشغيل بمشـــيئة اهلل مطلع العام 2017م(.
تطوير العناية المركزة لألطفال بمستشفى الوالدة واألطفال بنجران )25 سرير(:  )جاري التنفيذ(.  ■
إعـــادة تأهيـــل العنايـــة المركزة لحديثي الوالدة بمستشـــفى القريات العام )30 ســـرير( : )تم االنتهاء مـــن التحليل الفني والبت والترســـية وتم حجز  ■

المبلغ(.
إعادة تأهيل وتوسعة العناية المركزة بمستشفى حفر الباطن المركزي: )تم االنتهاء من التحليل الفني وفي انتظار حجز المبلغ(.   ■
تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشـــفى الوالدة واألطفال بحفر الباطن بســـعة )32( ســـريرًا: )تم االنتهاء من إعداد مســـتندات المنافســـة  ■

وفي انتظار حجـــز المبلغ ليتم الطرح(.
إعادة تأهيل وتوسعة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالباحة: )تم إعداد مستندات المنافسة وتم حجز المبلغ وفي انتظار الطرح(. ■
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إعـــادة تأهيل وتوســـعة العنايـــة المركزة لحديثي الوالدة بمستشـــفى الملك فهد بالباحة:      )تم االنتهاء من إعداد مســـتندات المنافســـة وتم حجز  ■
الطرح(.   انتظار  وفي  المبلغ 

إعـــادة تأهيل وتوســـعة العنايـــة المركـــزة لألطفال بمستشـــفى الملك فهـــد بالباحة: )تم إعداد مســـتندات المنافســـة وتم حجـــز المبلغ  ■
الطرح(.   انتظار  وفي 

إعادة تأهيل العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال الجديد في بيشة بسعة )34( سريرًا : )تم حجز المبلغ(. ■
إعادة تأهيل وتوسعة العناية المركزة بمستشفى الملك عبد اهلل في بيشة: )جاري إعداد مستندات الطرح(.   ■
توســـعة العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشـــفى النساء والوالدة في حائل بسعة )63( مســـتوى ثاني: )جاري التنفيذ، وتم االنتهاء من المرحلة  ■

األولى للمشروع بسعة 35 سريرًا(.
توسعة العناية المركزة بمستشفى الملك خالد في حائل: )تم حجز المبلغ وتعميد الشركة المنفذة(. ■
تطوير العناية المركزة بمستشفى عرعر المركزي: )جاري التنفيذ(.  ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال بالجوف بسعة )33( سرير: )تم إلغاء المنافسة وجاري دراسة إعادة الطرح(.  ■
تطوير العناية المركزة لحديثي الوالدة بمستشفى الوالدة واألطفال بمكة المكرمة ـ المرحلة الثانية ـ بسعة )60( سرير: )تم حجز المبلغ(.  ■

تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة: 
تم تكليف مشرفين ألقسام الطوارئ بكل منطقة/ محافظة. ■
قامت إدارة أقسام الطوارئ بوضع استراتيجية لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة.  ■
تم االنتهاء من إعداد وطباعة وتوزيع دليل سياسات وإجراءات العمل في أقسام الطوارئ ويضم أيضا دليالً إرشاديا إكلينيكًيا. ■

مشروع طب اإلصابات والحوادث 
يهدف المشروع الى إنشاء مراكز متخصصة لإلصابات ووضع معايير لقياس جودة األداء  . 1
دعم لجنة االصابات بأطباء استشاريين متخصصين في طب إكلينيكًيا والجراحة العامة. 2
تنفيذ ورشة عمل خاصة بالمدراء الطبيين بالمستشفيات التي تم تحديدها كمراكز لإلصابات.. 3
تقييم الوضع الحالي لمراكز االصابات بالمستشفيات.. 4
زيارات ميدانية للمستشفيات المخصصة لإلصابات.. 5

مشروع طب السموم:
يهــدف المشــروع الــى تقديــم رعايــة طبيــة عاليــة الجــودة وموحــدة لمرضــى الســموم فــي جميــع اقســام الطــوارئ بمستشــفيات الــوزارة . 6

، ووضــع معاييــر للتعامــل مــع الحــاالت المختلفــة مــع تقديــم خدمة االستشــارات علي مــدى 24 ســاعة لمنطقة الريــاض كمرحلة أولى.
تم تدريب عدد )20( طبيب من أطباء طب الطوارئ والمتدربين للزمالة السعودية .. 7
تم االنتهاء من عدد )5( سياسة عمل.. 8
تم تنفيذ دورة عن طب السموم لعدد )20 متدرب( .. 9
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مشروع مراكز طوارىء األطفال :
يهــدف المشــروع إلــى دعــم مراكــز طــوارئ األطفــال بأطبــاء استشــاريين في طب طــوارئ االطفال مــع بدء خدمــة االستشــارات الطبية داخل . 1

منطقة الرياض .
االنتهاء من تقييم الوضع في عدد )17( مستشفى والدة وأطفال .. 2

في مجال خدمات حديثي الوالدة:
تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة استشــارية لحديثــي الــوالدة  وتشــكيل خمــس لجان محليــة لتغطيــة القطاعات الوســطى والشــرقية والغربية . 1

والجنوبيــة والشــمالية وتــم ربــط كل لجنــة محليــة بالمناطق التابعة لها لإلشــراف علــى خدمات حديثي الــوالدة فيها. 
أدلة العمل: . 2
تم اعتماد دليل أدوية خاص بحديثي الوالدة قامت بإعداده لجنة مختصة ويتم وتم طباعته وتعميمه.. 3
تــم البــدء فــي مشــروع االستشــاري المطــور، حيــث يتــم التعاقــد الجزئــي مــع أحــد استشــاريي طــب حديثــي الــوالدة ليتبنــى تطويــر إحــدى . 4

الوحــدات الطرفية. 

تحديث التجهيزات الطبية بوحدات حديثي الوالدة:
تم االنتهاء من المرحلة األولى لتحديث األجهزة وتطويرها في جميع الوحدات التحويلية وتم حجز المبلغ المطلوب للمرحلة الثانية وجاري التنســـيق  ■

عامة.  منافسة  في  لطرحها 

     مشاريع التدريب :
تـــم إعداد برنامـــج لتدريب ممرضات حديثي الـــوالدة على المهارات األساســـية الالزمة للعمل في وحـــدات حديثي الوالدة بالتعاون مع شـــركة »علم«  ■

والذي يهدف لرفع مســـتوى األداء وتحســـين مهارات ممرضات حديثي الوالدة في المستشـــفيات التحويلية وجاري العمل على ايجاد آلية لتنفيذ البرنامج. 

     برامج الفحص المبكر والتحصينات وتحسين الصحة:
تم البدء ببرنامج فحص الســـمع الشـــامل لجميع المواليد بمستشـــفيات الوزارة وانطلق التدريب والتطبيق في المرحلة األولى في المستشـــفيات  ■

التحويلية لحديثي الوالدة )29( مستشفى والتي يتم فيها ما يقارب من )%62( من الوالدات التي تتم في وزارة الصحة.
تم البدء ببرنامج فحص شـــامل لتشـــوهات القلب الخلقيـــة الحرجة لجميع المواليد بمستشـــفيات الوزارة وانطلق التدريـــب والتطبيق في المرحلة  ■

األولى في المستشـــفيات التحويلية لحديثي الوالدة )29( مستشـــفى والتي يتم فيها ما يقارب من )%62( من الوالدات التي تتم في وزارة الصحة.
جاري اإلعداد للبدء في المرحلة الثانية للبرنامجين المذكورين في عدد )71( مستشـــفى من المستشـــفيات العامة حسب المعدالت األعلى في عدد  ■

الوالدات الســـنوي كمرحلة ثانية وستنطلق بمشـــيئة اهلل مع بداية العام 2017م. 
تـــم اعتماد تحصين األطفال عاليي الخطورة ضد الفيروس المخلوي حســـب السياســـات التي اعتمدتها اللجنة الوطنيـــة للتحصينات وتم التعميم  ■

بذلك لجميع مستشـــفيات الوزارة. 
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في مجال اإلشراف الفني على المستشفيات:  
تحديد نطاق الخدمة للمستشفيات الجديدة )scope of service( بالتنسيق مع المناطق وطبقًا للمعايير وحسب السعة السريرية. . 1
تنفيذ زيارات ميدانية للمناطق والمستشفيات وخاصة عند ظهور بعض معوقات العمل.. 2
مســاعدة المناطــق فــي تحســين مواعيــد االنتظــار فــي العيــادات الخارجيــة بالمستشــفيات وذلك في اطــار اهتمام الــوزارة بوضع حل لمشــكلة قوائم . 3

االنتظــار بالمستشــفيات ووضــع الحلــول لهــا بهــدف تقليــل مواعيــد االنتظار وزيــادة رضــا المرضى والمراجعيــن عن الخدمــات الصحية.

في مجال  الجراحة والعمليات :  
زيارة  عدد )5( مستشفيات تجرى فيها عمليات البدانة من قبل لجنة متخصصة في اإلدارة العامة للمستشفيات. 1
مستشفى الملك فهد بالمدينة  ■
مستشفى الملك فهد بحائل ■
مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف ■
مستشفى عرعر المركزي ■
مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف ■

 وذلك لتقييمها واعتمادها  على ضوء المعايير المعتمدة في دليل عالج البدانة 

طباعة دليل للتعامل مع عالج حاالت البدانة من مختلف النواحي الغذائية والنفسية والتأهيلية والعالجية والجراحية .. 2

إدارة السجالت الطبية:  

التجهيزات الخاصة بأقسام السجالت الطبية:
تم االنتهاء من المرحلة األولى لتجهيز أقســـام الســـجالت الطبية في المستشفيات المرجعية وعددها 32 مستشـــفى في جميع مديريات الشؤون  ■

الصحية بالمملكة.
تـــم حصر احتياجـــات معظم المستشـــفيات للمرحلة الثانية والتي تضم )40( مستشـــفى في مختلف مديريات الشـــؤون الصحيـــة في المملكة   ■

مـــن البنـــود المختلفة ) خزائن حفظ ملفات - تجهيزات مكتبية- حواســـب آلية - أجهزة تصوير مســـتندات- أجهزة الماســـح الضوئـــي- خزائن للملفات 
القضائية...إلخ ( بناء على المعايير القياســـية واالحتياج الفعلي للمستشـــفيات تمهيدا لطرحها في منافسة عامة.

تحديث وتوحيد النماذج الطبية والملف الطبي: 
تــم تحديــث نمــاذج الملــف الطبــي  القديمــة وعددهــا )83(  نموذجــا والتــي لــم تحــدث منذ ثالثــة عقود كما تــم توحيد ها بين مستشــفيات . 1

الوزارة لتصبح )196( نموذجا جديدا.
تــم طباعــة النمــاذج الطبيــة الموحــدة وتوريدهــا لمديريــات الشــؤون الصحيــة وتــم توزيعهــا علــى المستشــفيات بحيــث تغطــي حاجتهــا . 2

تقديريــا لمــدة ســنة.
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تــم اعتمــاد نمــوذج موحــد مــن الملــف الطبــي )2 مليــون ملــف طبــي( مــن مــادة البالســتيك بمــا يتوافــق مــع معاييــر األمــان ومكافحــة . 3
العــدوى ، ويحــوي فواصــل لونيــة لــكل مــن العيــادات الخارجيــة وأقســام التنويــم ، وفــق أحــدث المواصفــات العالميــة وطــرح فــي منافســة 

مركزيــة  وتمــت ترســيته وجــاري العمــل لتوريــده للمديريــات 
تــم اعتمــاد نمــوذج موحــد )للملــف اإلفرنجــي(: )40( ألــف ملــف وهــو ملــف موجــود فــي أقســام التنويــم بمعــدل ملــف لــكل ســرير مــن . 4

مــادة البالســتيك المقــوى ويحــوي نفــس الفواصــل اللونيــة الموجــودة فــي الملــف الطبــي ، توضــع فــي الملــف اإلفرنجــي النمــاذج الطبيــة 
المســتخدمة أثنــاء فتــرة التنويــم وبحســب الفواصــل وعنــد خــروج المريــض يتــم نقــل  محتوياتــه إلــى الملــف الطبــي الدائــم. ُطــرح فــي 

ــات  ــده للمديري ــل لتوري ــاري العم ــيته وج ــت ترس ــة  وتم ــة مركزي منافس
تــم اختيــار مستشــفى بــكل منطقــة )المستشــفى المرجعــي( ليكــون مركــزًا لتدريــب العامليــن ومتابعتهــم بأقســام الســجالت . 5

الطبيــة بالمنطقــة وتعطــى األولويــة للتدريــب حســب بيــان االحتياجــات التدريبيــة: )تطوير مهارات مشــرفي الســجالت - الترميــز الطبي - 
المصطلحــات الطبيــة(. 

ادارة مراكز ووحدات السكر: 
تقــوم إدارة مراكــز ووحــدات الســكر بــاإلدارة العامــة للمستشــفيات باإلشــراف علــى عمــل مراكــز ووحــدات الســكر بالمستشــفيات ووضــع المعاييــر وتحديــد 
االحتياجــات مــن القــوى العاملــة لمراكــز الســكر  وتحديثهــا بصفــة دوريــة ووضــع األنظمــة واللوائــح التــي تكفــل حســن األداء فــي مجــال الخدمــات الصحيــة التــي 
تقــدم بمراكــز الســكر وكذلــك التنســيق مــع إدارات مراكــز الســكر لمناقشــة المشــاكل المتعلقــة بالعمــل ودراســة مــا يلــزم للرفــع مــن مســتوى األداء 

للخدمــات المقدمــة وغيرهــا مــن المهــام ذات العالقــة بمراكــز ووحــدات الســكر مثل اإلحصــاءات والبرامــج التوعويــة والتثقيفية واألبحاث والدراســات.

بلغ إجمالي عدد مراكز السكر بالمستشفيات )23( مقارنة ب )22( مركزًا للعام السابق وهي كما يلي:-  
مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالرياض . 1
مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة. 2
مستشفى حراء بمكة ا لمكرمة. 3
مركز السكري في جدة. 4
مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. 5
مستشفى القنفذة العام. 6
مستشفى الملك خالد في حفر الباطن . 7
مستشفى الملك عبد اهلل في بيشة. 8
مستشفى الملك فهد المركزي في جازان. 9

مستشفى جازان العام. 10
مجمع الدمام الطبي. 11
مستشفى الملك فهد بالهفوف . 12
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مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة  . 13
مستشفى الملك سعود في عنيزة. 14
مستشفى عسير المركزي. 15
مستشفى الملك فهد في الباحة. 16
مستشفى األمير عبد العزيز بن مساعد في عرعر . 17
مستشفى رفحاء العام. 18
مستشفى طريف العام . 19
مستشفى الملك خالد في نجران. 20
مستشفى القريات العام. 21
مستشفى األمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا. 22
مستشفى الملك فيصل بالطائف. . 23

كما أن هناك ) 3( مراكز تحت اإلنشاء في كل من: 
مستشفى االيمان العام بالرياض ■
مستشفى حائل التخصصي ■
مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك ■

وحدات الغدد والسكر لألطفال : 
قامــت الــوزارة  بدعــم وحــدات الغــدد والســكر لألطفــال لتــؤدي الرعاية على مســتوياتها الثالثة  وتمتــاز هذه الوحدات بوجود استشــاريين في مجــال الغدد الصم 

والســكر لألطفال .
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جدول )57( وحدات الغدد والسكر لألطفال بالمناطق والمحافظات

برنامج مضخة األنسولين : ■
تـــم وضـــع خطة لتنظيـــم عالج مرضى الســـكر وخصوصا مـــن النوع األول باســـتخدام تقنيـــة » مضخة األنســـولين » وقد تـــم تدريب عـــدد )30( فريق  ■

متخصص للعـــالج بهذه التقنية 
وضع آلية الصرف واالستخدام للمضخات حسب األسس العلمية وذلك بالتعاون مع وكالة اإلمداد والشئون الهندسية. ■
تم االنتهاء من البرنامج اإللكتروني الخاص بمضخات األنسولين لتسجيل ومتابعة المرضى . ■
تم اكتمال تســـجيل الدفعـــة األولى من المرحلة الثانية لبرنامج مضخة األنســـولين للمرضى مـــن النوع األول من الســـكر والمحتاجين للعالج بهذه  ■

التقنيـــة  مـــن األطفـــال والبالغين حيث بلـــغ عدد المرضى المســـجلين في النظام حوالـــي )211( مريض وتمـــت مراجعة ملفاتهم مـــن قبل اللجنة 
المكلفـــة بذلـــك وتم اعتماد )181( مريـــض في مراكز ووحـــدات الغدد الصماء والســـكر والتي لديها فرق طبيـــة معتمدة للعالج بهـــذه التقنية في 

مختلف مناطق المملكة.

وحدات الغدد الصم وسكر األطفالالمنطقة / المحافظةم

1
الرياض

وحدة األطفال - مدينة الملك سعود الطبية

وحدة األطفال بمستشفى اليمامة2

وحدة األطفال - مستشفى الوالدة واألطفال - بريدةالقصيم3

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفالمكة المكرمة4

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفالالطائف5

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واالطفال بالدمامالمنطقة الشرقية6

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفالالمدينة المنورة7

وحدة األطفال بمستشفى الوالدة واألطفالاألحساء8

9
جدة

وحدة األطفال بمستشفى العزيزية

وحدة األطفال بمستشفى المساعدية10
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المشاركة المجتمعية : ■

توقيع اتفاقية مع صيدليات النهدي:
جـــاري العمـــل بالتثقيف والتوعية عن مرض الســـكري في صيدليـــات النهدي تحت إشـــراف وزارة الصحة والـــذي يختص بالتوعيـــة والتثقيف الصحي  ■

لمرضـــى الســـكر من النـــوع األول أو النوع الثاني ) فوق الســـن الثامنة عشـــر( فيما يخص الجانـــب العالجي حيث:
تـــم االنتهاء مـــن المرحلة األولى من البرنامج والتي تم تنفيذها في ســـت صيدليات في المناطق التالية: )الرياض - جدة- الدمام - الهفوف باألحســـاء -  ■

تبوك - عســـير( بمعدل صيدليـــة لكل منطقة.
تم تقديم نتائج المرحلة األولى في مؤتمر اتحادية السكر العالمية والذي عقد في فانكوفر بكندا . ■
صدرت الموافقة   الستئناف المرحلة الثانية من المشروع والعمل جاري  لتنفيذ البرنامج في بقية المناطق بالمملكة ■

توقيع اتفاقية مع جمعية السكري السعودية الخيرية :
تقـــوم الـــوزارة بالتعـــاون مع الجمعية فيمـــا يخدم مرضى الســـكر في المملكـــة في النواحـــي التثقيفية والوقائيـــة والعالجيـــة والبحث العلمي  ■

والنـــدوات والمؤتمرات العلمية وفـــق أنظمة وتعليمات وأهـــداف الوزارة .
تم تنفيذ المؤتمر األول للسكر بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكري. ■
تقوم الجمعية بنشر وتنفيذ عيادات متنقلة لمرض السكر للمدن والقرى والهجر بإشراف إدارة مراكز ووحدات السكر .  ■

برنامج تطوير مستشفيات وأقسام النساء والوالدة : ■
تم القيام بزيارات إشرافيه لمستشفيات و أقسام النساء و الوالدة بمستشفيات الوزارة.  ■
تم االنتهاء من تحديث دليل الزي الرسمي للعاملين بالوزارة والمرضى . ■
تمت المشاركة في مؤتمر النساء والوالدة االول بالمعرض السعودي الصحي . ■

أهلية العالج:  
جاري دراســـة طلبات العالج للمرضى غير الســـعوديين والمحالة من الديوان الملكي أو ديوان ســـمو ولي العهد أو الواردة للوزارة من جهات أخرى أو  ■

مـــن المرضى وذويهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها حســـب األوامر واألنظمة والتعليمات. 
جاري دراسة المعامالت والموضوعات المتعلقة بتعليمات أهلية العالج وابداء الرأي الفني حولها والرفع لجهات االختصاص.   ■

برنامج تأهيل فشل األمعاء والتغذية الوريدية لألطفال : ■
 تم استحداث برنامج تأهيل فشل األمعاء والتغذية الوريدية لألطفال بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية ويهدف هذا البرنامج إلى:

التوعية الشاملة بأهمية التشخيص المبكر والرعاية الشاملة . ■
االكتشاف المبكر لهذه الحاالت للحد من معدل اإلصابة بسوء التغذية والوفاة لدى األطفال. ■
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تقديم خدمات تشـــخيصية وعالجية وتأهيلية متطورة وفق المعايير العالمية بتوفير مراكز متخصصة لعالج وتأهيل مرضى  فشـــل األمعاء والتغذية  ■
الوريدية .

تدريـــب العاملين بمستشـــفيات الـــوزارة من أطباء وصيادلـــة وتمريض على طـــرق رعاية مثل هذه الحاالت وتطوير برامج مســـتمرة ورفع مســـتوى  ■
الخدمات المقدمة في تلك المستشـــفيات .

تدريب ذوي الطفل المصاب على التعامل معه وعلى التغذية الوريدية . ■
وضع خطط العالج والتدخل المبكر ومتابعة برامج التأهيل والتدريب . ■
ربط الخدمات المركزية والطرفية بنظام موحد وتنسيق الخدمات المقدمة لألطفال المستهدفين وبنظرة شمولية ومستمرة . ■
إنشاء قاعدة بيانات لرصد هذه الحاالت - وإجراء البحوث والدراسات . ■

أهم اإلنجازات:
تـــم البدء فـــي )8( مستشـــفيات بمختلف مناطـــق المملكة تتلقى المشـــورة من مدينة الملـــك فهد الطبية )مستشـــفى الملك خالـــد بالخرج -  ■

مستشـــفى وادي الدواســـر - مستشـــفى الســـليل العام - مستشـــفى الجبيل العام - مستشـــفى النعيرية العام - مستشـــفى الوالدة واألطفال 
ببريدة - مستشـــفى القنفـــذة العام - مستشـــفى عرعر المركزي (

إنشـــاء مركزين في كل من )م. الوالدة واألطفال بالمدينة المنورة والوالدة واألطفال بأبها(  للتعامل مع حاالت فشـــل األمعاء وتحضير التغذية الوريدية  ■
للمرضـــى بحيث تصبح هذه المراكـــز مرجعا للمنطقة.

تعمل الوزارة على تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة بصحة الفم واألسنان والمتمثلة في خفض معدالت اإلصابة بأمراض الفم واألسنان وعلى وجه الخصوص 
تســوس األســنان وأمراض اللثة، ورفع مســتوى الوعي وتعزيز الممارســات اإليجابية المتعلقة بصحة الفم واألســنان لدى أفراد المجتمع.

يتم تحقيق هذه األهداف من خالل منظومة متكاملة من خدمات طب األســنان العالجية على مســتوى الرعاية الصحية األولية والتخصصية، إضافة إلى البرامج 
الوقائيــة وبرامــج التوعيــة الصحيــة التــي يتــم تنفيذهــا بمراكــز طــب األســنان التخصصيــة والمــدارس ومراكــز التســوق وغيرها للوصــول إلى أكبر عــدد ممكن 

من شرائح المجتمع. 
وقــد شــهدت الســنة الماليــة  1438/1437هـــ، اســتمرارًا فــي تقديــم خدمــات طب األســنان األولية والتخصصيــة وتطويرها من حيــث الكم والكيــف لتواكب النمو 
الســكاني بزيادة  عدد عيادات طب األســنان في المستشــفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية لطب األســنان والتي تقدم الخدمات العالجية والوقائية 
فــي مجــال طــب وجراحــة الفــم واألســنان. ويوضح الجــدول رقم ) ( الزيادة في عدد عيادات طب األســنان خالل هذا العام مقارنة باألعوام الســابقة، باإلضافة إلى عدد 

)75( عيــادة محمولــة لتطبيــق البرامــج الوقائيــة بالمــدارس ومراكــز التســوق.

ثانيا: طب األسنان
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جدول )58(:  يوضح توزيع عيادات طب األسنان في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز طب األسنان التخصصية

العام

المراكز الصحية
مراكز طب األسنان التخصصيةالمستشفياتومجمعات األسنان

المجموع
%العدد%العدد%العدد

1426/1425106358,542523,432818,11816هـ

1427/1426108357,645023,834618,51879هـ

1428/1427111756,646523,638819,71970هـ

1429/1428113756,249024,239519,52022هـ

1431/1430116655,950224,341319,82083هـ

125956,547121,149622,22226 1432/1431هـ

145157,946918,758623,42506 1433/1432هـ

150458,148018,660423,32588 1434/1433هـ

1435/1434151857,648018,263524,12633هـ

1436/1435160457,049217,767524,32771هـ

1437/1436168558,548416,870924,62878هـ

1438/1437169458,352117,969323,82908هـ
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وفيما يلي ملخص ألهم اإلنجازات :

الخطة االستراتيجية لخدمات طب األسنان ■

 وضعت وزارة الصحة اســتراتيجية لخدمات طب األســنان على مدى عشــر ســنوات بدأت منذ ثالث ســنوات وذلك للتوســع في خدمات طب األســنان األساســية من 

خالل عيادات طب األســنان بمراكز الرعاية الصحية األولية وكذلك التوســع في الخدمات التخصصية وإنشــاء أقســام ومراكز طب أســنان تخصصية في مختلف 
المناطــق الصحيــة تشــمل مختلــف المــدن والمحافظــات .. والمأمــول انتهــاء المرحلــة األولــى مــن االســتراتيجية بعــد )2-3 ( ســنوات مــن اآلن ليصــل العــدد إلــى ما 
يفــوق )5000( عيــادة أســنان وباكتمــال الخطــة فانــه مــن المأمــول أن يصــل العــدد إلــى أكثــر مــن )6700( عيــادة . لتغطيــة االحتيــاج وليتواكــب ذلــك مــع النمــو 

السكاني . 

خدمات طب األسنان العالجية ■
تــم التوســع فــي تقديــم خدمــات طــب أســنان تخصصيــة بالمــدن الرئيســية والمحافظــات بمختلــف المناطــق الصحيــة حيــث يوجــد حاليــا عــدد )35( مركــز طــب 
أســنان تخصصــي، مقســمة إلــى مراكــز طــب أســنان رئيســية وعددهــا )24( مركــزًا )جــدول رقــم )59(، ومراكــز طــب أســنان صغيــرة محــدودة األقســام وعددهــا 
)11( مركــزًا )جــدول رقــم )60(. ويتضمــن الجــدول رقــم )61( بيانــًا بمشــاريع مراكــز طــب األســنان الحديثــة التــي تــم افتتاحهــا مؤخــرًا. أمــا الجــدول رقــم )5( فيوضــح 

مشــاريع المراكــز تحــت اإلنشــاء. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )6( المشــاريع المعتمــدة وجــاري العمــل علــى طرحهــا لإلنشــاء. 
هــذه المراكــز التخصصيــة تقــدم خدمــات جراحــة الوجــه والفكيــن وعــالج جــذور األســنان وتقويــم األســنان وعــالج وجراحــة اللثة وطــب أســنان األطفــال باإلضافة إلى 
تخصصــات طــب األســنان األخــرى ... وقــد واكب هذا التوســع في المراكز التخصصية القائمة بزيادة الطاقة االســتيعابية لها كما تــم دعمها بالكوادر المتخصصة 
وتوســعة مراكز التدريب لبرامج طب األســنان التخصصية المختلفة التي يتم اإلشــراف عليها من قبل الهيئة الســعودية للتخصصات الصحية وذلك لزيادة أعداد 

الكــوادر الســعودية المتخصصــة فــي مجــال طب األســنان .

جدول ) 59(: مراكز طب األسنان التخصصية الرئيسية بالمناطق :

المراكز التخصصية لطب األسنانم

مركز طب األسنان التخصصي بمدينة الملك سعود الطبية .1

مركز طب األسنان التخصصي بشرق الرياض .2

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى اليمامة بالرياض 3

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد بجدة.4

مركز طب األسنان التخصصي بشمال جدة5

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة .6
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المراكز التخصصية لطب األسنانم

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك عبد العزيز ) الزاهر( بمكة المكرمة.7

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة .8

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى أحد بالمدينة المنورة .9

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم .10

مركز طب األسنان التخصصي بالدمام .11

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة حفر الباطن .12

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة األحساء .13

مركز طب األسنان التخصصي بحائل .14

مركز طب األسنان التخصصي بجازان .15

مركز طب األسنان التخصصي بالجوف ) سكاكا ( .16

مركز طب األسنان التخصصي بالباحة .17

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى عسير المركزي .18

مركز طب األسنان التخصصي بمنطقة نجران .19

مركز طب األسنان التخصصي بعرعر .20

مركز طب األسنان التخصصي بالقريات .21

مركز طب األسنان التخصصي بمنطقة تبوك .22

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة الطائف .23

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة بيشة .24
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جدول )60( : مراكز طب األسنان التخصصية الصغيرة )ال يتعدى عدد العيادات بها )10( عيادات ومحدودة األقسام (

جدول )61( المشاريع الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرًا في مجال طب األسنان

المراكز التخصصية الصغيرة لطب األسنانم

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة القنفذة .1

مركز األمير سلطان التخصصي بمحافظة النماص .2

مركز األمير مشعل لطب األسنان بمحافظة شرورة .3

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة رفحاء .4

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة طريف .5

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة المخواه .6

مركز طب األسنان التخصصي بمحافظة ينبع .7

مركز طب األسنان التخصصي ببمحافظة دومة الجندل .8

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى بريدة المركزي .9

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى الثغر بمحافظة جدة .10

مركز طب األسنان التخصصي بمستشفى القطيف المركزي  .11

مراكز طب األسنان التخصصيةم

مركز طب األسنان التخصصي بالدمام1

مركز طب األسنان التخصصي بسكاكا2

مركز طب األسنان التخصصي بنجران .3

مركز طب األسنان التخصصي بالمدينة المنورة .4
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جدول )62( : مشاريع تحت اإلنشاء في مجال طب األسنان

جدول )63( : مشاريع معتمدة وجاري العمل على طرحها لإلنشاء في مجال طب األسنان

مراكز طب األسنان التخصصيةم

مركز طب األسنان التخصصي بتبوك .1

مركز طب األسنان التخصصي بالقصيم .2

مركز طب األسنان التخصصي بالقطيف .3

مركز طب األسنان التخصصي بالباحة4

مركز طب األسنان التخصصي بحائل5

مركز طب األسنان التخصصي بحفر الباطن6

مراكز طب األسنان التخصصيةم

مركز طب األسنان التخصصي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض1

مركز طب األسنان التخصصي بشرق الرياض2

مركز طب األسنان التخصصي بجنوب جدة3

مركز طب األسنان التخصصي بشمال جدة4

مركز طب األسنان التخصصي بجازان5

مركز طب األسنان التخصصي ببيشة6

مركز طب األسنان التخصصي بالدمام7

مركز طب األسنان التخصصي بالعاصمة المقدسة8

- مركز طب األسنان التخصصي بالطائف9
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مركز طب األسنان التخصصي باألحساء10

مركز طب األسنان التخصصي بالخرج11

مركز طب األسنان التخصصي بصامطة12

مركز طب األسنان التخصصي بالعاصمة بالدوادمي13

مركز طب األسنان التخصصي بعنيزة14

مركز طب األسنان التخصصي برفحاء15

مركز طب األسنان التخصصي بالليث16

مركز طب األسنان التخصصي بخميس مشيط17

مركز طب األسنان التخصصي بشرورة18

مركز طب األسنان التخصصي بينبع19

مركز طب األسنان التخصصي بالمخواة20

MOH Annual Report Final.indb   179 10/15/17   7:49 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ180

خدمات طب األسنان الوقائية   ■
  تهــدف الــوزارة إلــى تعزيــز صحــة الفــم واألســنان لــدى المواطنيــن خاصــة أطفــال المــدارس االبتدائيــة والمراحــل العمريــة المبكــرة وينفــذ برنامــج طــب األســنان 

الوقائــي مــن خــالل عــدد مــن المحــاور وهي: 
التثقيف والتوعية الصحية للفئات المستهدفة من األطفال والكبار . ■
فحـــص األســـنان ألطفال الصفـــوف األولى بالمدارس االبتدائية والفئـــات العمرية األخرى ما أمكن ذلـــك وتطبيق اإلجراءات الســـريرية الالزمة  للوقاية من  ■

األسنان.  تسوس 
 االستمرار والتوسع في تطبيق برنامج طب األسنان الوقائي الميداني ) عيادات األسنان المحمولة ( .  ■
عمــــل حمــــالت تـوعية لجميـع فئـات الـمجتمــــع فـي صحـة الـفم واألسنــــان بمراكـز  التـرفيه  والـتســــوق وذلـك مـن خـالل األيــــام الـصـحية واألسـبوع  ■

الـمـوحـد. الخليجـي 
توزيـع مـواد الـعناية بصحة الفـم ) فـرش ومعاجين األسنان( وأيضـًا توزيـع الـمواد العـلمية ) النشرات والمطويات (  ■
زيادة عدد فنيي صحة الفم وتدريبهم على تكثيف عمل اإلجراءات الوقائية . ■

مكافحة العدوى بعيادات األسنان ■
 نظــرا لمــا توليــه وزارة الصحــة مــن االهتمــام بمجــاالت وطــرق مكافحــة العــدوى فــي جميــع مرافقهــا الصحيــة والقطاع الخــاص تم إعــداد آلية ومعاييــر مكافحة 
العــدوى فــي عيــادات طــب األســنان  وتوزيعهــا علــى جميــع المناطــق وفــي موقــع الــوزارة اإللكترونــي  وتحتــوي علــى آليــات ومعاييــر محدثــة خاصــة بالتعقيــم 
ومكافحــة العــدوى بعيــادات األســنان بمــا فــي ذلــك المتطلبــات الالزمة مــن أجهزة ومعدات طبية ولوازم ومؤشــرات لقيــاس األداء . كما تم وضــع خطة من عدة 

محــاور لتطويــر تجهيــزات ومجــاالت وطــرق مكافحــة العــدوى وتدريــب أطبــاء وفنيــي األســنان بكافــة المناطــق الصحيــة.

التدريب واالبتعاث والتعليم الطبي المستمر في مجال طب األسنان   ■
جــاري العمــل علــى إيفــاد أطبــاء األســنان لبرامــج االختصاص الســعودي التــي تقرها الهيئة وتشــمل البرنامج الســعودي إلصالح األســنان ، وتقويم األســنان وجراحة  
الفــم والوجــه والفكيــن واالســتعاضة الســنية ، وطــب أســنان األطفــال ، وعــالج جــذور األســنان و أمــراض اللثــة . وأيضــا ابتعــاث فنيــي و أطبــاء األســنان خارجيــا إلــى 

الجامعــات المتميــزة بعــدة دول وفــي عــدة تخصصــات  وبرامــج تركــز علــى التدريــب الســريري والعملــي .
-جــاري  العمــل كذلــك  علــى تنفيــذ  الــدورات التدريبيــة التأهيليــة المتقدمــة داخليــا وخارجيــا ألطبــاء وأخصائييــن وفنيــي األســنان ومســاعدي طــب األســنان فــي 

كافــة مجــاالت طــب األســنان ومــن كل المناطــق الصحيــة وإتاحة الفــرص ألخصائيي وفنيي تقنية األســنان للتدريب على أجهــزة التركيبات الخزفيــة المتقدمة .
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تهدف الوزارة لضمان تقديم الخدمات الصحية الطارئة في حاالت الكوارث الصحية بكفاءة وسرعة بما يكفل التقليل من األخطار والحد من آثارها.

    أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ: ■

أوالً : المشاركة في أعمال اإلغاثة والتعاون الدولي :- 
إشـــارة إلى األمر الســـامي الكريم رقـــم 18956 وتاريخ 1436/5/5هــــ القاضي بالموافقة الكريمـــة على عالج وإخالء عدد من المســـؤولين الصوماليين  ■

المصابين جراء التفجير االنتحاري في الصومال بتاريخ 1436/5/1هـ في مستشفيات المملكة فقد تم إخالء عدد )18( مصاب يرافقهم عدد )3( مرافقين 
تم عالجهم في مستشـــفيات المملكة وعادوا جميعًا إلى بلدهم .

تقديم عدد )15( ألف جرعة من كل لقاح من اللقاحات الالزمة للحجاج والمعتمرين  من دولة فلسطين.     ■

ثانيً : المشاركة  في تنفيذ االتفاقيات الدولية  في مجال الطوائ:
المشـــاركة فـــي أعمال الهيئـــة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر األســـلحة البيولوجية والمشـــاركة في اجتماعـــات الخبراء الحكومييـــن للدول األطراف  ■

لمعاهدة حظر وتطوير األســـلحة البيولوجية الذي يعقد دوريا بمدينة جنيف ، والتي عقدت في الفترة  من يومي 26 و27 إبريل 2016م الموافق 19 و20 
رجب 1437هـ ، بمشـــاركة فريق الخبـــراء المعني بتنفيذ اتفاقية حظر األســـلحة البيولوجية.

المشـــاركة فـــي أعمال المؤتمر الســـنوي للدول األطراف فـــي اتفاقية حظر األســـلحة الكيميائية المنعقد فـــي الهاي للفترة مـــن 28 نوفمبر إلى 2  ■
ديســـمبر 2016م الموافـــق  2-1438/3/3هــــ لبحث وضـــع تنفيذ االتفاقية وتعزيـــز التعاون الدولي وإقرار أهـــم القرارات الصادرة عـــن المجلس التنفيذي 
للمنظمة ، ومن ضمنها القرارات الخاصة بالبرنامج الكيميائي الســـوري والليبي واســـتكمال تدمير مخزون األسلحة الكيميائية لدى الدول الحائزة 

، واعتماد برنامج وميزانية المنظمة السنوية.  

ثالثً: المشاركة  في المؤتمرات العلمية في مجال الطوارئ:  
إشـــارة إلى األمر الســـامي الكريم رقـــم 63892 وتاريخ 1436/12/23هـ المشـــار فيه إلى األمر الســـامي الكريـــم رقم 1765 وتاريخ 1436/1/12هـ بشـــأن  ■

اســـتضافة المملكـــة للقمـــة الرابعة للدول العربيـــة ودول أمريكا الجنوبية يومـــي 28و1437/1/29هـ ، شـــاركت اإلدارة العامة للطـــوارئ الصحية في 
أعمـــال اللجنـــة العليا لإلعـــداد للمؤتمر وقامت بكافـــة الترتيبات والخطط الالزمـــة لتوفير الرعاية الصحيـــة الطارئة لكافة المشـــاركين في المؤتمر.

إشـــارة إلـــى موافقـــة المقام الســـامي الكريم على عقـــد الـــدورة )36( للمجلس األعلـــى لمجلس التعـــاون لـــدول الخليج العربية فـــي الرياض  ■
خـــالل يومـــي 27-1437/2/28هــــ ، قامت اإلدارة العامة للطـــوارئ الصحية بكافـــة الترتيبات والخطط الالزمـــة لتوفير الرعاية الصحيـــة الطارئة لكافة 

المشـــاركين في المؤتمر.

ثالثا: الطوارئ الصحية 
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رابعً : المشاركة  في أعمال اللجان الوطنية المعنية بالطوارئ والكوارث ووضع األنظمة الخاصة بها :  
اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية . ■
اللجنة الوطنية للسالمة المرورية. ■
اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم اإلداري لدراسة إنشاء هيئة عليا للكوارث. ■
اللجنة الوطنية لمجابهة حاالت الكوارث والطوارئ بمجلس الخدمات الصحية. ■
اللجنة الخليجية للطوارئ بمجلس التعاون. ■
اللجنة العربية للطوارئ بجامعة الدول العربية. ■
اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة االتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال اإلغاثة. ■
اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة طرق تالفي أخطار األمطار والسيول في مناطق المملكة. ■
اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة التقرير السنوي واستراتيجية هيئة الهالل األحمر السعودي. ■
اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة اقتراح آليات فعالة لتقديم المساعدات للدول المنكوبة. ■
اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة كيفية نقل جثث الموتى على الطرق السريعة خارج المدن. ■
المشـــاركة في أعمال الفريق الوطني المشـــكل برئاســـة أمين عام مجلس الدفاع المدني وبمشـــاركة ممثلين من الجهات ذات العالقة لدراســـة  ■

موضوع الحد من الكوارث ولمتابعة تنفيذ اتفاقية ســـنداي اإلطارية الخاصة بالحد من الكوارث )2015-2030م(  
اللجنة المشـــكلة بوزارة الخارجية لدراســـة موضـــوع إجالء الرعايا الســـعوديين في الخارج في حاالت الطـــوارئ واقتراح آلية محـــددة للتعامل مع ذلك  ■

وتحديـــد الجهات المعنية به وأســـلوب الصـــرف على ذلك.  
اللجنة التحضيرية لدراســـة األمطار  والســـيول التي هطلت على محافظة جدة وما واكب ذلك من أضرار برئاســـة سمو وكيل وزارة الداخلية لشؤون  ■

المناطـــق  لإلعـــداد ودراســـة  الموضوع من جميع جوانبـــه والرفع  بما يتـــم التوصل إليه للجنـــة الوزارية لمعالجة أضرار الســـيول واألمطار.  

خامسً : الدورات التدريبية والبرامج التعليمية :
الدورات التي تم تنفيذها في مجال الطوارئ الصحية خالل العام 1437هـ وقد بلغ عدد المتدربين )330( فني وطبيب: ■
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جدول )64( دورات تدريبية في مجال الطوارئ الصحية :

المكان تاريخ التنفيذمسمى النشاطم

1Emergency Vehicle  Operation Courseالرياض1437/7/3هـ

2
Basic and Advance Disaster

Life Supportالرياض1437/7/6هـ

3International Trauma Life Supportالرياض1437/7/10هـ

4Oxygen Administrationالرياض1437/7/13هـ

5Emergency Vehicle  Operation Courseالرياض1437/10/26هـ

6Review of  Emergency & Critical Casesالرياض1437/10/29هـ

7International Trauma Life Supportالرياض1437/11/4هـ

8Airway Intervention & Management in Emergencyالرياض1437/11/6هـ

9Management of Acute Myocardial Infarctionالرياض1437/11/7هـ

10
Advance Prehospital

Medical Careالرياض1437/11/11هـ

11Ambulance Safety Inspectionالرياض1437/11/14هـ
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سادسً: تطوير وتشغيل مركز خدمة )937(: ■
يقوم المركز باســـتقبال اتصاالت المواطنين واستفساراتهم واســـتقبال الشكاوى والمالحظات في المجال الصحي على مدار الساعة وتمرير البالغ  ■

لصاحـــب االختصـــاص والبت فيهـــا بصفة عاجلة وإفـــادة المتصل بما تم اتخـــاذه من إجـــراءات ، وقد قام المركز بـــدور تثقيفي  فـــي برنامجي الوقاية 
من مرضي الكورونـــا  واإليبوال.

              شكل ) 25( مركز خدمة )937( نسبة أسباب الشكاوي
              شكل (25) مركز خدمة (937) نسبة أسباب الشكاوي

اهمال من المستشفى
(صحي) 43%

اهمال من المستشفى
(خدمات) 8%

عدم وجود مستشفى أو
 مركز صحي قريب 0%

إدعاء خطأ الطبي 6%

نقص في الكادر الصحي
 وا�داري 12%

عدم استقبال الحاالت
 في الطوارئ 5%

تأخر المواعيد 8%

نقص في ا�دوية 8%

سوء المعاملة 10%
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شكل ) 26( مركز خدمة )937( نسبة البالغات الواردة للمركز

استشارة طبية 10%

نقل %1شكوى 1%

قطاع االتصال 10%

استفسار 78%

نسبة البالغات الواردة للمركز
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شكل )27 ( مركز خدمة )937( توزيع البالغات حسب المناطق

توزيع البالغات حسب توزيع المناطق الصحية

الرياض مكة المكرمة جازان
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سابعً: تفعيل برنامج التشغيل الذاتي للنقل اإلسعافي في جميع المناطق الصحية:
تـــم توزيع عدد )217( من فنيين اإلســـعاف والطوارئ بعد خضوعهم لدورتين تأهيليتين في اللغة اإلنجليزيـــة والمهارات الفنية ، وعدد )20( طبيب على  ■

المستشفيات بجميع مناطق المملكة.

جدول )65( برنامج التشغيل الذاتي للنقل اإلسعافي في جميع المناطق الصحية:

المنطقة / 
المجموعاألطباءتوجيه مباشرالدفعة الثالثةالدفعة الثانيةالدفعة األولىالمحافظة

1219343977الرياض

10-2521جازان

6--15-مكة المكرمة

21-1812-المدينة المنورة

8--17-عسير

9-171-الطائف

9--27-جدة

5117-الحدود الشمالية

25-3--بيشة

23-1-القنفذة

22-1--القريات

13421240نجران

20-3773القصيم
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المنطقة / 
المجموعاألطباءتوجيه مباشرالدفعة الثالثةالدفعة الثانيةالدفعة األولىالمحافظة

4--121المنطقة الشرقية

14-66-2حائل

1---1الباحة

8841223حفر الباطن

11تبوك

77األحساء

33الجوف

42521352820277المجموع
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رابعا: الصحة النفسية واالجتماعية:

أولــت الــوزارة  اهتمامهــا بضــرورة توفيــر وتطويــر خدمــات الصحــة النفســية  وعــالج اإلدمــان وتحديــث البرامــج الخاصــة بهــا لتنســجم مــع التطــور المتالحــق فــي 
المجــال الصحــي .  

  

أهم إنجازات الوزارة في مجال الصحة النفسية خالل العام 1438/37هـ: ■

 1- تحسين خدمات الصحة النفسية وعالج اإلدمان  :
تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1350687وتاريخ 1437/11/18هـ. ■
جاري العمل لتشغيل مستشفيات األمل والصحة النفسية في كل من ) تبوك, حائل, نجران ( ■
تم استالم األرض المخصصة إلنشاء مجمع األمل والصحة النفسية الجديد بمدينة الرياض.   ■
تم استالم األرض المخصصة إلنشاء الصحة النفسية بمحافظة الدوادمي .    ■
قرب تشغيل مستشفى األمل والصحة النفسية بمحافظة الخرج. ■
التعميم علي مجمعات ومستشـــفيات الصحة النفســـية بالتوســـع في تدشـــين برامـــج عالج اإلدمان وافتتـــاح عدد من الوحدات واألقســـام بعدد من  ■

المناطـــق.
تم وضع معايير ألقسام الخدمة االجتماعية في المستشفيات واعتماده في برنامج التدقيق اإلكلينيكي لقسم الخدمة االجتماعية الطبية. ■
تبني مشروع متالزمة الطفل المهزوز ضمن مهام وحدة الحماية من العنف. ■
تم تشغيل عيادا ت  نفسية  في بعض مراكز الرعاية الصحية األولية . ■

2- زيادة السعة السريرية لمستشفيات الصحة النفسية:
تم استالم األرض المخصصة إلنشاء مجمع األمل للصحة النفسية الجديد بمدينة الرياض بسعة  )500( سرير.  ■
تم استالم األرض المخصصة مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الدوادمي  بسعة  )100( سرير. ■
تم طلب اعتماد إنشاء مستشفيات الصحة النفسية في كل من الدوادمي ) 100 (سرير  وينبع بسعة )100( سرير. ■
جاري العمل لتشـــغيل مستشـــفى األمل والصحة النفســـية بمحافظة الخرج بســـعة ) 200 ( سرير باإلضافة الى مستشـــفى األمل الذي تقوم شركة  ■

ســـابك بإنشـــائه بمدينة الرياض بســـعة   ) 300 ( سرير كما تم إدراج مشـــروعي  مستشفى الصحة النفســـية بمحافظة  وادي الدواسر بسعة ) 100 (
ســـرير ومستشـــفى الصحة النفســـية بمحافظة المجمعة بســـعة ) 100 (ســـرير ضمن خطط الوزارة.

تم وضع التصاميم ألقسام الصحة النفسية في المدن الطبية والمستشفيات العامة والتخصصية ■
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3- انشاء وحدات لعالج اإلدمان في المستشفيات النفسية الجديدة :
قرب تشغيل قسم اإلدمان  بمجمع األمل  للصحة النفسية بالمدينة المنورة.    ■
تم اعتماد إحالل مستشفى األمل للصحة النفسية بحفر الباطن إلى مجمع الصحة النفسية بسعة ) 200 سرير( ■

4- زيادة عدد القوي العاملة في مجال الصحة النفسية.
قامت الوزارة بزيادة القوى العاملة في مجال الصحة النفسية من خالل التعاقد مع كوادر من الخارج  من الدول ) مصر, السودان, تونس(. 

5- البرنامج الوطني الضطرابات النمو والسلوك ) التوحد(:
تـــم االنتهـــاء من المراحل اإلعدادية لمشـــروع إنشـــاء )3( مراكز الضطرابات النمو والســـلوك لألطفال فـــي كالً من )جدة والرياض والدمـــام( وفق األمر  ■

الســـامي الكريـــم الصادر برقـــم )22005( وتاريخ 1434/6/11هــــ والمعتمد من معالـــي الوزير باالعتماد رقـــم 2633941 وتاريـــخ 1436/10/13هـ، وتعميد 
االستشـــاري بالتعميد رقـــم 2749133 وتاريخ 1436/10/26هـ.

تمت المشاركة والتعاون مع مركز اضطرابات النمو والسلوك بالمجلس الصحي السعودي في االجتماعات واللقاءات المنعقدة دوريًا. ■
بناء الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات العالقة بمجال اضطرابات النمو والسلوك بواقع )6( قطاعات. ■
افتتاح مركز اضطرابات النمو والســـلوك بمستشـــفى الوالدة واألطفال بالدمام بشـــكل رســـمي برعاية وكيل الوزارة للخدمـــات العالجية د. طريف  ■

بتاريخ 1437/8/5هـ. األعمى  يوسف  بن 
العمل على اســـتكمال تشـــغيل وتجهيز العيادات التخصصية لتشـــخيص وعالج اضطرابات النمو والســـلوك بمختلف مناطق ومحافظات المملكة  ■

تحـــت إشـــراف متكامـــل ومتعدد التخصصـــات بهذا المجال فـــي عدد من المناطـــق ومنها: )مكـــة المكرمة - المدينـــة المنورة - الريـــاض - الدمام - 
خميس مشـــيط - القصيم - الحدود الشـــمالية - األحســـاء - نجـــران - جازان(.

تزويد العيادات الخاصة باضطرابات النمو والسلوك بعدد من االختبارات والمقاييس ذات العالقة بواقع )5( عيادات. ■
إعـــادة تشـــكيل بعض فـــرق اضطرابات النمو والســـلوك بعدٍد مـــن المناطق والمحافظـــات للعمل على تطوير آليـــات المتابعة والتنســـيق وضمان  ■

تحقيق األهداف المنشـــودة من البرنامج.
استكمال العمل على إعداد المعايير الخاصة بشراء الخدمة من القطاع الخاص في مجال اضطرابات النمو والسلوك مع اإلدارات المعنية ذات العالقة. ■
اســـتكمال العمل على إنشـــاء ســـجل وطني خـــاص باضطرابات النمو والســـلوك للحصول على مصدر شـــامل وقاعـــدة للبيانـــات المطلوبة من  ■

مصـــادر موثوقـــة وإصدار إحصاءات ســـنوية تســـاهم في تطوير الخدمـــات المقدمة بهـــذا المجال.
-اســـتكمال العمل على إنشـــاء مركز خاص بإدارة الحاالت والتنســـيق بين القطاعات ذات العالقـــة )وزارة التعليم، العمل والتنميـــة االجتماعية( لذوي  ■

اضطرابات النمو والســـلوك وأسرهم.
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التدريب في مجال الصحة النفسية: ■
تنفيذ )16( دورة تدريبية في مجاالت الصحة النفسية واالجتماعية. ■
تنفيذ اربع دورات في مجال الحماية من العنف واإليذاء وخمس دورات للبرنامج الوطني الضطرابات النمو والسلوك. ■
إقامة العديد من اللقاءات التعريفية ألطباء الرعاية الصحية األولية بمختلف المناطق والمحافظات بواقع )4( لقاءات. ■
تقديـــم البرامج التدريبيـــة للمختصين والعاملين في التخصصـــات ذات العالقة بمجال اضطرابات النمو والســـلوك بمختلـــف المناطق والمحافظات  ■

تدريبي. برنامج   )5( بواقع 

المشاركات: ■
إقامـــة العديد مـــن البرامج التوعوية والتثقيفية ألســـر ذوي اضطرابات النمو والســـلوك للتعريف بطبيعـــة االضطرابات وتثقيفهـــم بكيفية التعامل  ■

معهـــا في عدد مـــن مناطق المملكـــة بواقع )4( برامج توعويـــة وتثقيفية.
المشـــاركة والتعـــاون في العديـــد من النـــدوات والمؤتمرات العلميـــة والبحثية والمعـــارض العلمية في مجـــال اضطرابات النمو والســـلوك بواقع  ■

مشاركات.  )3(
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 خامسا: األشعة والخدمات التطبيقية 

عملت الوزارة علي توفير الخدمة اإلشعاعية بمواصفات عالية، وسعت جادة  لتطوير األداء لتقديم خدمة إشعاعية آمنة وعالية الجودة.
 
إنجازات الوزارة في مجال األشعة والخدمات التطبيقية خالل العام 1438/1437هـ )2016م(: ■

تم تجهيز وتشغيل عدد )5( أقسام طب نووي بمستشفيات الوزارة. ■
جاري تجهيز عدد )10( أقسام طب نووي بمستشفيات الوزارة. ■
توفير القوى العاملة )أطباء وتقنيي األشعة( للعمل بمستشفيات المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج. ■
تفعيل مشروع  مقياس إنتاجية أطباء األشعة بمستشفيات الوزارة. ■
إعداد خطة خدمات األشعة إلدارة الطوارئ والكوارث بمستشفيات الوزارة. ■
إعـــداد النمـــوذج الموحد لطلب فحوص األشـــعة  بمرافق الوزارة وإعداد  دليل صبغات األشـــعة في منافســـة الخليج لتوفير الصبغات ألقســـام األشـــعة  ■

الوزارة. بمرافق 

  الدعم الفني :  ■
تم  تركيب عدد )123( جهاز أشعة بمناطق الحد الجنوبي والعاصمة المقدسة )جدول رقم 3(. ■
جاري تركيب عدد )294( جهاز أشعة بمختلف المناطق )جدول رقم 4(. ■
اعتماد تأمين عدد )165( جهاز موجات فوق صوتية. ■
المشاركة في إعداد منافسة نظام الباكس لعدد )25( مستشفى. ■
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جدول رقم  )66(  عدد أجهزة األشعة  التي تم تركيبها بمناطق الحد الجنوبي والعاصمة المقدسة
موزعة حسب المناطق ونوع الجهاز للعام 2016م.

جدول رقم ) 67 (: يوضح عدد أجهزة األشعة  الجاري تركيبها بمناطق المملكة موزعة حسب المناطق ونوع  الجهاز للعام 2016م.

إجماليمكة المكرمةجازانعسيرنجراننوع الجهازم

040210-04أشعة ثابت1

1402160739أشعة متنقل2

14-0113--أشعة عمليات3

0204-02--أشعة مقطعية4

1105240747موجات فوق صوتية5

اشعة بانوراما 6
0202------أسنان

0404------رنين مغناطيسي7

قياس كثافة 8
0202------العظام

0101------أشعة الثدي9

29105727123إجمالي

جهاز أشعة جهاز أشعة متنقلالمنطقةم
إجماليمكة المكرمةإجماليعمليات

72120101الجوف1

1011127123نجران2

10313الباحة3
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جهاز أشعة جهاز أشعة متنقلالمنطقةم
إجماليمكة المكرمةإجماليعمليات

213القريات4

5510حفر الباطن5

10717الحدود الشمالية6

29837الرياض7

13518عسير8

61218الشرقية9

11213تبوك10

639مكة المكرمة11

15520القصيم12

15419المدينة13

16319جازان14

6-6حائل15

17320الطائف16

10616اإلحساء17

123بيشة18

201333جدة19

20985294إجمالي
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التدريب : 
تفعيل مشروع التدريب اإللكتروني  عن بعد )عدد 56 موظف اجتازوا عدد 733 ساعة تدريبية(. ■
عقد  عدد )19(  دورة تدريبية عن طريق اإلدارة العامة لألشعة والخدمات التطبيقية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية )جدول رقم)  (. ■
إيفاد وابتعاث عدد )198( موظف . ■

جدول رقم )  68 (:   الدورات التدريبية للموظفين بأقسام األشعة والخدمات  التطبيقية موزعة حسب نوع الدورة
والفئات المستهدفة  وعدد المتدربين للعام 2016م.

عدد المتدربينعدد الدوراتالفئاتنوع الدورة

أوالً: الدورات الداخلية:

240التقنيين بأقسام األشعةدورات تخصصية في  األشعة العامة

دورات تخصصية في  األشعة 
894التقنيين بأقسام األشعةالمقطعية

دورات تخصصية في الرنين 
684أطباء وتقنيي األشعةالمغناطيسي 

دورات تخصصية في  تصوير القلب 
235أطباء وتقنيي األشعةباألشعة

ثانيًا: الدورات الخارجية

دورات تصوير القلب باألشعة 
120أطباء وتقنيي األشعةالمقطعية

19273إجمالي
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جدول رقم )69( عدد الموظفين الذين تم إيفادهم أو ابتعاثهم في مجال األشعة  للعام 2016م.

االبتعاثاإليفادالدرجة العلميةم

3025بكالوريوس1

2255ماجستير2

7-دكتوراه3

-15زمالة تقنيين4

1720زمالة أطباء5

7-تخصص دقيق6

84114إجمالي

198المجموع

دعم مؤتمرات األشعة التي عقدت بالمناطق على النحو التالي:
المؤتمر الدولي الرابع لطب األشعة )ICRM2016( بالرياض )12-1347/5/16هـ(. ■
مؤتمر األشعة بجازان )26-1437/1/27هـ( بعنوان »إدارة الكوارث والطوارئ بأقسام األشعة«.  ■
اليوم العالمي للفيزياء الطبية بمدينة جدة )1437/1/24هـ(. ■
اليوم العالمي لألشعة )محاضرات، ندوات، لقاءات، نشرات(  بالمناطق )الرياض، مكة ، الجوف، جازان( يوم األحد )1437/1/25هـ(. ■
مؤتمر األشعة السنوي األول بمستشفى اليمامة بالرياض بعنوان » التصوير اإلشعاعي لألطفال« )1437/2/7هـ. ■
ملتقى األشعة األول بمنطقة حائل بعنوان » األشعة مجهر التشخيص«  )1437/3/3هـ(. ■
ملتقى األشعة األول بمنطقة الباحة  )7-1438/3/9هـ(. ■
اللقاء التعريفي األول لمبتعثي األشعة )1437/4/25هـ(. ■
إقامة عدد )2( مؤتمر مصاحب لمعرض الصحة السعودي   بالرياض )9-1437/8/11هـ(  على النحو التالي: ■
مؤتمر الفيزياء الطبية. ■
مؤتمر األشعة التشخيصية ■
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عقد عدد )3( ورش عمل التالية: ■
خطة خدمات األشعة إلدارة الطوارئ والكوارث بمنطقة عسير )8-1437/2/9هـ(. ■
تقييم أداء أقسام األشعة بالرياض )15-1437/8/19هـ(. ■
البرامج التطويرية بأقســـام األشـــعة )تحســـين، إنتاجيـــة األطباء، اإلحصائيات والمؤشـــرات( بمناطق المملكة)الرياض، عســـير بيشـــة، المدينة،  ■

الباحة(. تبوك،  مكة، 

رابعً: الزيارات الميدانية:
تنفيذ )7( زيارات للمناطق )جده، المدينة، مكة، عسير، جازان، حائل، الطائف(. ■

: عضوية اللجان: ًً خامس
لجنة التعاقد الخارجي )جهورية الفلبين(.. 1
لجنة دراسة أوضاع المبتعثين السعوديين في الجامعات البريطانية.. 2
 المشاركة باللجان الفنية للتحليل الفني لمنافسات تأمين أجهزة األشعة.. 3
المشاركة باللجان الفنية للتحليل الفني لمنافسات تأمين نظام الباكس.. 4
اللجنة المنظمة لمؤتمر الصحة السعودي. . 5
اللجنة المركزية للمجلس العلمي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. . 6

سادسً: اإلصدارات: 
إصدار دليل تقييم أداء أقسام األشعة بالمنشآت الصحية )برنامج تحسين(. ■
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 سادسا: الطب  المنزلي

فــي ظــل الحــرص الدائــم مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين للنهــوض بالخدمــات المقدمــة للفــرد واألســرة والمجتمــع علــى جميــع األصعــدة الــى أرقــى 

ــة  ــة صحي ــدم رعاي ــذي يق ــخ 1430/4/3هـــ ال ــم 29/1/25831 وتاري ــر رق ــي الوزي ــرار معال ــي( بق ــب المنزل ــج ))الط ــتحداث برنام ــة اس ــت وزارة الصح ــتويات تبن المس

للمرضــى فــي أماكــن إقامتهــم مــن خــالل فريق طبــي مؤهل ينطلق من المستشــفى وفق برنامج زيارات محدد حســب حاجة المريض ويقــوم بتوفير خدمات 

صحيــة منزليــة ميســرة وكريمــة للمرضــى المحتاجيــن لتلــك الخدمــة وتعزيــز مســاهمة أســر المرضــى فــي متابعــة مرضاهــم الســتعادة عافيتهــم بشــكل 

يحفــظ كرامتهم ويعزز شــعورهم باألمــان واالطمئنان.

  الفئات التي تقدم لها خدمات الطب المنزلي :

مرضى بعد العمليات الجراحية وجراحة اليوم الواحد.. 1

مرضى السرطان والحاالت المتقدمة في المرض.. 2

المرضى بعد حوادث السيارات وإصابات الرأس والجهاز العصبي والحركي.. 3

مرضى الصحة النفسية.. 4

مرضى الحاالت المزمنة.. 5

المرضى طريحي الفراش الذين يعانون من قرح فراش.. 6

مرضى السكر والقدم السكرية.. 7

الخدمات االجتماعية.. 8

  

أهم إنجازات الوزارة في مجال الطب المنزلي  خالل العام 1438/37هـ: ■
تم تشكيل لجنة لزيارة جميع المناطق لتقييم الوضع الراهن  للطب المنزلي  بنسبة %100 من المستهدف. ■

استقطاب )21 موظفًا( بنسبة 24.70 من المستهدف )85( موظفًا. ■

إصدار دليل السياسات واإلجراءات.  ■

بلغ عدد المرضى الجدد المستفيدين )11,178 مريض( بنسبة بلغت 111.78 %من المستهدف )10000 مريض(. ■

بلغ عدد الزيارات  المنزلية المنفذة خالل العام 1438/37هـ )313.837( زيارة  بنسبة %104 من المستهدف )300.000 زيارة( ■

بلغ عدد المستشفيات الجديدة المطبقة للبرنامج )10( مستشفيات بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■

جاري العمل لشراء  )58( سيارة جديدة للعمل في مجال الطب المنزلي.   ■
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  التدريب:

تنفيـــذ )15( دورة تدريبيـــة بنســـبة %100 مـــن المســـتهدف في مجال تنميـــة وتأهيل الموارد البشـــرية اســـتفاد منهـــا )345( متدربًا شـــملت )أطباء,  ■

تمريـــض وموظفين(.

الزيارات الحقلية:

تم تنفيذ )20( زيارة حقلية للمناطق والمحافظات بنسبة بلغت %10 من المستهدف. ■

المشاركات:

تمت المشاركة في لجنة فحص العروض. ■

جاري التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العتماد برنامج دراسات عليا للطب المنزلي لفئة األطباء. ■
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 سابعا: التأهيل الطبي  

تهــدف الــوزارة الــي تقديــم الخدمــات التأهيليــة المتكاملــة والمتخصصــة فــي جميــع المســتويات الصحيــة وفًقــا ألعلــى المعاييــر العالميــة للتأهيــل الطبــي 
بهــدف تحســين أو تعديــل الحالــة الجســدية أو العقليــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة بشــكل يمكنهــم مــن اســتعادة قدرتهــم على العمــل والقيام بمــا يلزمه من 

نشــاطات الرعايــة الذاتية فــي الحياة.

أعداد مستشفيات ومراكز وأقسام التأهيل الطبي في مرافق وزارة الصحة :
يوجد حاليا في وزارة الصحة مستشفيين تأهيليين و هما:

مستشفى التأهيل الطبي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض . ■
مستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة. ■

 كمــا يوجــد أربعــة عشــر مركــزًا للتأهيــل الطبــي - ) تقــدم خدمــات العــالج الطبيعــي، العــالج الوظيفــي ، األطــراف االصطناعيــة واألجهــزة التعويضية، 

علــل النطــق والتخاطــب( -  كالتالــي :
مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.. 1
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبداهلل ببيشة )24 سريرا(.. 2
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة )32 سريرا(.  . 3
مركز التأهيل بمستشفى الملك سعود بعنيزة .. 4
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك خالد بحائل.. 5
مركز التأهيل الطبي بمستشفى الملك فهد بالهفوف.. 6
مركز التأهيل الطبي بمدينة  الملك سعود الطبية بالرياض.. 7
مركز التأهيل الطبي بمجمع الدمام الطبي.. 8
مركز التأهيل الطبي بمستشفى عسير المركزي.. 9

مركز التأهيل الطبي بمستشفى الوالدة واألطفال بعسير.. 10
مركز التأهيل الطبي بجازان.. 11
مركز التأهيل الطبي بنجران.. 12
مركز التأهيل الطبي بالجوف.. 13
مركز التأهيل الطبي بمستشفى النقاهة والتأهيل بالحدود الشمالية.. 14
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تقدم اإلدارة العامة للتأهيل الطبي خدماتها من خالل )279(  قسمًا كاآلتي : 
عدد أقسام العالج الطبيعي : )227( قسم. ■
عدد أقسام العالج الوظيفي : )15( قسم. ■
عدد أقسام علل النطق والتخاطب: )8( قسم. ■
عدد أقسام األطراف االصطناعية : )16( قسم. ■

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ  :
- تم استحداث اللجنة الفنية لصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بمكاتب الخدمات المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

-   إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل لخدمات التأهيل الطبي.

التدريب:
اإليفاد الداخلي: 

بلـــغ  عـــدد الموفديـــن داخليـــَا حتى تاريخه فـــي مجال التأهيـــل الطبـــي )88( لمختلف تخصصـــات التأهيـــل الطبي لدرجـــة الدكتوراه والماجســـتير  ■
والبكالوريوس.

االبتعاث:
بلـــغ عـــدد المبتعثيـــن حتـــى تاريخـــه فـــي مجـــال التأهيـــل الطبـــي )123( لمختلـــف تخصصـــات التأهيـــل الطبي لدرجـــة الدكتـــوراه والماجســـتير  ■

والبكالوريـــوس.

 المشاركات:
تمت المشاركة في اليوم العالمي للعالج الطبيعي. ■
تمت المشاركة في اليوم العالمي للسكري. ■
تمت المشاركة في اليوم العالمي لإلعاقة. ■
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ثامنا: برنامج إحالتي  

اعتمــد تطويــر برنامــج اإلحالــة بيــن المرافــق الصحيــة المكــون الثالث لمشــروع الرعايــة الصحيــة المتكاملة والشــاملة المعتمد فــي الخطة االســتراتيجية لوزارة 
ــا علــى التحــول مــن النظــام الصحــي الحالــي المبنــي علــى تركــز الخدمــات الصحيــة بالمستشــفيات  ــه أساًس ــذي تقــوم فكرت الصحــة )1431-1440هـــ( وال
إلــى نظــام يقــوم أساســًا علــى االحتياجــات الصحيــة الــذي يتيــح لمتلقــي الخدمــة الحصــول علــى سلســلة مترابطــة مــن الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والتعزيزية 
والتشــخيصية والعالجيــة عندمــا يحتــاج إليهــا وبمســتوى عالــي مــن الجــودة وبحرفيــة مطلقــة، وأيضــًا هــذا النظــام يتيــح االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحة من 
خــالل منظومــة مترابطــة ومتكاملــة ومنظمــة لمختلف مســتويات الرعايــة الصحية بداية مــن الرعاية الصحية األوليــة ووصوالً إلى الرعايــة الصحية المتخصصة 

وذلــك لتحقيق األهــداف المرجوة. 
وتمشــيً مــع رؤيــة المملكــة 2030م واســتراتيجية التحــول الوطنــي للقطــاع الصحــي، تــم اعتمــاد المركــز الســعودي للمواعيــد واإلحــاالت الطبية 
ضمــن مبــادرات وزارة الصحــة لضمــان تلقــي المرضــى أفضل الخدمات الطبية بســهولة ويســر مع االســتخدام األمثل لجميع المرافــق الصحية على 

المستويات.  مختلف 

 الهدف االستراتيجي:
التطوير والضبط المســتمر لخدمات اإلحالة الطبية اإللكترونية وتوفير الدعم المعلوماتي الذي يســاعد علي توفير الرعاية الطبية على أعلى مســتوى من 

الجــودة بحيــث يضــع المريض فــي بــؤرة االهتمام.

األهداف المحددة:
توحيد إجراءات إحالة المرضى بين المنشآت الصحية المختلفة على كافة المستويات في أنحاء المملكة.  . 1
توفير خدمة طبية متكاملة سريعة وذات جودة للمريض.. 2
الحصول على الخدمة المطلوبة من المنشأة التي يوجد بها التخصص المطلوب في وقت قياسي.. 3
نقل المريض عند الحاجة لإلحالة بطريقة عملية وسريعة وآمنة.. 4
رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.. 5
تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية المختلفة طبقًا الحتياجات المرضى.. 6
التعرف على أوجه القصور في الخدمات الطبية المقدمة وذلك من خالل اإلحصائيات والمساهمة في حلها.. 7

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■

وأبرزها على النحو التالي:
تــم االنتهــاء مــن تصميــم البرنامــج اإللكترونــي الموحــد لإلحالــة اإللكترونيــة بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات ، حيــث تمــت تجربتــه فــي . 1

منطقــة مكــة المكرمــة ومحافظتــي جــدة والقنفــذة.
اســتمرار العمــل بمركــز التنســيق الطبــي والمتابعــة بديــوان الــوزارة علــى مــدار الــــ 24 ســاعة للمتابعــة واإلشــراف علــى المناطــق والمحافظــات و 20 . 2

مركــز للتنســيق الطبــي بمديريــات الشــئون الصحيــة بالمناطــق والمحافظــات وتــم دعمهــا بالكــوادر الطبيــة والفنيــة الالزمــة لتشــرف وتتابــع ســير 
العمــل فــي البرنامــج علــى مســتوى المديريــة وعلــى مدار األربع وعشــرون ســاعة وأثناء العطل األســبوعية والرســمية.

MOH Annual Report Final.indb   202 10/15/17   7:49 PM



203 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

اســتمرار المتابعــة واســتمرار التنســيق مــع المديريــات الصحيــة الســتكمال ربــط القطاعــات الصحيــة الحكومية األخــرى والقطاع الخاص بغــرض تكامل . 3
األدوار لتقديــم خدمــة طبيــة مميــزة فــي مجــال إحالــة المرضى.

تمــت إحالــة 275842 مريضــًا عبــر برنامــج إحالتــي اإللكترونــي خــالل العــام 1437هـــ  ) 8722 حالــة إنقــاذ حيــاة » 3.16% »، 76082 حالــة طارئــة » %27.58 »،  57270 . 4
حالــة منومــة » 20.76% »،  133768 عيــادة خارجيــة » 48.49% »( وقــد بلغــت نســبة القبــول لإلحــاالت المحولــة عبــر النظــام 88.30%، ونســبة اإلحــاالت التــي تحــت 
التصعيــد 1.93% ،نســبة اإلحــاالت التــي ال تحتــاج لنقــل 9.17% ، ونســبة اإلحاالت المقبولة على قائمة االنتظار 0.60%. وقد كانت أســباب التحويل ببرنامج إحالتي 

اإللكترونــي كالتالــي:  عــدم توفــر الخدمــة المطلوبــة 60.05% ، عــدم توفــر الطبيــب المختــص 25.60% ، عــدم وجود ســرير 7.48% ، وأســباب أخــرى %6.88.  
االستعانة برأي اللجنة الطبية االستشارية المختصة  في أخذ رأي طبي آخر وإغالق الحاالت العالقة في النظام وحسب الحالة الصحية للمريض، حيث تم . 5

التعامــل مــع 7804 حالة طبية خالل عام 1437هـ.
ــإدارة البرنامــج فــي ديــوان الــوزارة وتتــم . 6 يتــم التعامــل مــع طلبــات النقــل الــواردة مــن مركــز خدمــة 937 إلــى مركــز التنســيق الطبــي والمتابعــة ب

اإلفــادة بنتائــج المتابعــة لهــذه الحــاالت بشــكل فــوري وعاجل، حيث التعامل مع عــدد 6338 طلب  خالل عام 1437هـ، وقد بلغ عــدد الطلبات التي كانت في 
حاجــة إلجــراءات إضافيــة 2246 حالــة ) 35.2 %( مــن إجمالــي الحاالت المحولة للبرنامج والتي تعامل معها مركز التنســيق الطبــي والمتابعة بديوان الوزارة 

بينمــا بلــغ عــدد الطلبات التي لــم تكن في حاجة إلجراءات إضافيــة 4141 ) %64.8(.
مــن إجمالــي عــدد طلبــات اإلخــالء الجــوي الخارجــي الــواردة إلى مركز التنســيق الطبــي والمتابعة بــإدارة البرنامج في ديــوان الوزارة حوالــي )127 مريض(، . 7

تــم نقــل عــدد )92 مريــض( بنســبة )72.4%(، فيمــا بلــغ عــدد المرضــى المتوفيــن )32 مريــض( بنســبة )25.2%( وعــدد المرضــى الذيــن تــم تمديــد العــالج 
لهــم )3 مرضــى( بنســبة )%2.4(.

مــن إجمالــي عــدد 1466 معاملــة ديــوان ملكــي واردة لمركــز التنســيق الطبــي والمتابعــة بديــوان الــوزارة تــم بفضــل اهلل تعالــى إيجــاد قبــول ونقــل . 8
لعــدد 401 مريــض بنســبة )27.4%( خــالل الربــع الرابــع مــن عام 1436هـــ، فيما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين خرجو بتحســن  )117 مريض( بنســبة )%7.9(، 

وعــدد الذيــن يمكــن عالجهــم بنفــس المستشــفى )794 مريــض( بنســبة )54.2%( ، فيمــا بلــغ عــدد المرضــى المتوفيــن )154 مريــض( بنســبة )%10.5(.

في مجال التدريب:
ــات الشــئون الصحيــة فــي المناطــق والمحافظــات   تــم تنفيــذ عــدد )3( دورات تدريبيــة فــي عــام 1437هـــ لموظفــي التنســيق الطبــي وأهليــة العــالج بمديري
وموظفــي التنســيق الطبــي بالمــدن الطبيــة والمستشــفيات التخصصيــة حيــث اســتفاد منهــا عــدد )90( متدربــًا، وتــم االنتهــاء مــن وضــع خطــة التدريــب لعــام 

1438هـــ العتمادهــا ضمــن خطــة تدريــب الــوزارة لعــام 1438هـــ.

الزيارات الميدانية:
تمــت زيــارات ميدانيــة لــكل المناطــق والمحافظــات بهــدف التعــرف علــى ســير العمــل فــي برنامــج إحالتــي اإللكترونــي وعلــى المعوقــات والتحديــات . 1

التــي تقابــل مســتخدمي البرنامــج علــى كافــة المســتويات وقــد تــم تحديــث قاعــدة بيانــات الخدمــات الطبيــة المتوفــرة بمستشــفيات وزارة الصحــة 
توطئــة إلدخالهــا بالبرنامــج اإللكترونــي ليتــم توجيــة طلــب اإلحالــة اإللكترونيــة آليًا بناًء علــى التخصص المطلــوب دون التدخل البشــري.
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إحصائيات البرنامج: ■

رسم بياني) 28( : حركة اإلحاالت داخل المملكة

حركة اإلحاالت داخل المملكة:
تمت إحالة 275842 مريضًا عبر برنامج إحالتي اإللكتروني خالل العام 1437هـوكان موقف اإلحاالت على النحو التالي:

243574 حالة تم قبولها بنسبة 88.30% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 1

5315 حالة تحت التصعيد بنسبة 1.93% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 2

25286 حالة التحتاج للنقل بنسبة 9.17% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 3

1667 حالة على قائمة االنتظار بنسبة 0.60% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 4
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جدول )70( حركة االحاالت داخل المملكة 

تحت النسبةقبلت المنطقة
ال تحتاج النسبةالتصعيد

النسبةإلى نقل
على 
قائمة 
االنتظار

النسبةاإلجماليالنسبة

20462.5811234.3672.1530.923260.12الرياض

2588998.70750.292190.83480.18262319.51مكة المكرمة

2077197.99400.193801.7950.02211967.68المدينةالمنورة

1939862.87140.051144037.0800.003085211.18القصيم

المنطقة 
1437990.937504.746273.97570.36158135.73الشرقية

2189189.432250.9222609.231030.42244798.87عسير

581078.16560.75154020.72270.3674332.69حائل

807985.877457.925485.82360.3894083.41تبوك

1015495.07570.534113.85580.54106803.87الباحة

2936089.0120236.138782.667252.203298611.96جازان

756280.913804.07138014.77240.2693463.39الحدود الشمالية

1049295.981561.431561.431271.16109313.96نجران

717594.091091.431231.612192.8776262.76الجوف

1530296.90330.214402.79160.10157915.72جدة

1470397.89320.212771.8480.05150205.45الطائف

819796.4940.052943.4600.0084953.08القنفذة
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تحت النسبةقبلت المنطقة
ال تحتاج النسبةالتصعيد

النسبةإلى نقل
على 
قائمة 
االنتظار

النسبةاإلجماليالنسبة

1119792.4680.079007.4350.04121104.39اإلحساء

667082.34490.60135616.74260.3281012.94حفر الباطن 

361376.433216.7967014.171232.6047271.71بيشة

151674.9880.4048223.84160.7920220.73القريات

121253.421185.2089839.58411.8122690.82ديوان الديوان

24357488.3053151.93252869.1716670.60275842100.00اإلجمالي
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207 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

نسبة القبول عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1437هـ: ■

رسم بياني )29( نسبة القبول عبر برنامج إحالتي اإللكتروني بالمناطق والمحافظات للعام 1437هـ 

نسبة القبول عبر برنامج إحالتي ا�لكتروني لعام 1437هــ:

رسم بياني(29) نسبة القبول عبر برنامج إحالتي ا�لكتروني بالمناطق والمحافظات للعام 1437هـــ 
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نسبة على قائمة االنتظارنسبة ال تحتاج إلي نقلنسبة تحت التصعيدنسبة القبول
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ208

شكل )29( نسبة القبول عبر برنامج إحالتي اإللكتروني بالمناطق والمحافظات للعام 1437هـ 

الجوف

الحدود
الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

ا	حساء

الرياض

القنفذةالباحة

جدة

جازان

مكة المكرمة

عسير

نجران

تبوك

المدينة المنورة

الشرقية

بيشه

الطائف

القريات

أكثر من 80%                        60-80%                         أقل من 60
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209 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة: ■
كانت أسباب التحويل في البرنامج اإللكتروني كالتالي:

عدم توفر الخدمة المطلوبة بنسبة 60.05% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 1
عدم توفر الطبيب المختص بنسبة 25.60% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 2
عدم وجود سرير بنسبة 7.47% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 3
أسباب أخرى بنسبة 6.88% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 4

جدول )71( حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة

المنطقة
عدم توفر 

الخدمة 
المطلوبة

النسبة
عدم توفر 

الطبيب 
المختص

عدم وجود النسبة
أسباب النسبةسرير

النسبةاإلجماليالنسبةأخرى

11735.8930.9251.5320161.663260.12الرياض

مكة 
1436054.74801830.5720897.9617646.72262319.51المكرمة

المدينة 
734434.65646930.52497323.46241011.37211967.68المنورة

1531049.621030233.39392312.7213174.273085211.18القصيم

المنطقة 
1032265.28268516.9812838.1115239.63158135.73الشرقية

1287152.58752830.7514255.82265510.85244798.87عسير

502767.63156121.00190.2682611.1174332.69حائل

685972.91223923.8020.023083.2794083.41تبوك

607156.84317129.69530.50138512.97106803.87الباحة

2426073.55498315.1123577.1513864.203298611.96جازان
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ210

المنطقة
عدم توفر 

الخدمة 
المطلوبة

النسبة
عدم توفر 

الطبيب 
المختص

عدم وجود النسبة
أسباب النسبةسرير

النسبةاإلجماليالنسبةأخرى

الحدود 
267128.58513654.95600.64147915.8293463.39الشمالية

643458.86375334.331111.026335.79109313.96نجران

675988.635817.6220.032843.7276262.76الجوف

876255.49370623.47264916.786744.27157915.72جدة

934962.24471031.365123.414492.99150205.45الطائف

767890.384285.042613.071281.5184953.08القنفذة

762662.97290323.977225.968597.09121104.39اإلحساء

644479.55136116.80150.192813.4781012.94حفر الباطن 

410986.934299.0890.191803.8147271.71بيشة

194496.14512.5200.00271.3420220.73القريات

ديوان 
131858.0960426.621516.651968.6422690.82الديوان

16563560.057062125.60206217.48189656.88275842100.00اإلجمالي
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211 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

شكل )30( حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة

شكل(30) حركة ا�حاالت حسب سبب االحالة

عدم وجود سرير
عدم توفر الخدمة المطلوبة

أخرى

عدم توفر الطبيب المختص
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ212

حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة: ■
8722 حالة إنقاذ حياة بنسبة 3.16% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 1

76082 حالة طارئة بنسبة 27.58% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 2

57270 حالة منومة بنسبة 20.76% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 3

133768 عيادة خارجية بنسبة 48.49% من إجمالي الحاالت المحولة بالنظام.. 4

جدول )73( حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة

حالة إنقاذ  المنطقة
حالة النسبةحالة طارئةالنسبةحياة

عيادة النسبةمنومة
النسبةاإلجماليالنسبةخارجية

20.61278.2815848.4713942.643260.12الرياض

مكة 
10734.09682026.00663325.291170544.62262319.51المكرمة

المدينة 
7353.47914843.16691532.62439820.75211967.68المنورة

2050.661094035.46443114.361527649.513085211.18القصيم

المنطقة 
6564.15296718.76184811.691034265.40158135.73الشرقية

15606.37612625.03422817.271256551.33244798.87عسير

771.046729.04134318.07534171.8674332.69حائل

4394.67159216.92267128.39470650.0294083.41تبوك

3823.58287726.94154614.48587555.01106803.87الباحة

7112.16878526.6319145.802157665.413298611.96جازان

الحدود 
460.49254727.25249726.72425645.5493463.39الشمالية

5004.57332330.40164415.04546449.99109313.96نجران
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213 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني)31( حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة

120.16105813.87204326.79451359.1876262.76الجوف

11847.50728646.14290018.36442128.00157915.72جدة

210.14226115.05470831.34803053.46150205.45الطائف

7418.72261330.766407.53450152.9884953.08القنفذة

550.45409633.82408533.73387431.99121104.39اإلحساء

1642.02188223.23205925.42399649.3381012.94حفر الباطن 

1402.963136.62315166.66112323.7647271.71بيشة

190.9439219.391889.30142370.3820220.73القريات

ديوان 
00.0035715.73166873.5124410.7522690.82الوزارة

87223.167608227.585727020.7613376848.49275842100.00اإلجمالي
رسم بياني(31) حركة ا�حاالت حسب نوع ا�حالة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ214

رسم بياني )32( أسباب اعتذار المستشفيات لعام 1437هـ

25.8

17.1

19.5

25.3

6.9

4.6

0.9

رسم بياني(32) أسباب إعتذار المستشفيات لعام 1437هـ

عدم توفر السرير

عدم توفر الخدمة المطلوبة

يمكن تقديم الخدمة في مستشفى المحيل

عدم توفر الطبيب

ال يحتاج إلى رعاية تخصصية

ال يوجد أهلية عالج للمريض

عدم توفر الجهاز المطلوب
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215 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول )74( اسباب اعتذار المستشفيات لعام 1437هـ
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يمكن 
تقديم 

الخدمة في 
المستشفى 

المحيل

16211323112924193123101882017261913212819.5

عدم توفر 
2836141344171918874147502533151845231525.8السرير

ال يحتاج 
إلى رعاية 
تخصصية

15989310961112342104634456.8

عدم توفر 
الجهاز 

المطلوب
011011121110111111110.9

عدم توفر 
الخدمة 

المطلوبة
181534221322282522311820252928323323343325.3

ال يوجد أهلية 
778635465744442533234.6عالج للمريض

عدم توفر 
16112227251615242219237101115152311151517.1الطبيب
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ216

رسم بياني )33( نسبة التحويل إلى خارج المنطقة عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1437هـ:
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خارج المنطقة داخل المنطقة

رسم بياني(33) نسبة التحويل إلى خارج المنطقة عبر برنامج إحالتي ا�لكتروني لعام 1437هـ:
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217 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

شكل )33( نسبة التحويل إلى خارج المنطقة عبر برنامج إحالتي اإللكتروني لعام 1437هـ:

الجوف

الحدود
الشمالية

الجوف

حائل

القصيم

ا	حساء

الرياض

القنفذةالباحة

جدة

جازان

مكة المكرمة

عسير

نجران

تبوك

المدينة المنورة

الشرقية

بيشه

الطائف

القريات

    أقل من 20%                             20-30%                         أكثر من %30
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ218

مقارنة بين إحصائيات األعوام 1435هـ / 1436هـ / 1437هـ : ■
حركة اإلحاالت داخل المملكة:

جدول )75( حركة اإلحاالت داخل المملكة لالعوام 1437/36/35هـ

رسم بياني )34( حركة اإلحاالت داخل المملكة لألعوام ) 1437/36/35/34هـ(

حركة اإلحاالت
1437هـ1436هـ1435هـ

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

88.30 %87.97243574 %85194192 %158515قبلت

1.93 %1.295315 %2.92846 %5469تحت التصعيد

9.17 %10.3925286 %11.422927 %21167ال تحتاج نقل

0.60 %0.361667 %0.7792 %1325قائمة انتظار

100 %100275842 %100220757 %186476اإلجمالي
رسم بياني( 34) حركة ا	حاالت داخل المملكة ل�عوام  (1437/36/35/34هــ)

050000100000150000200000250000300000

قبلت

تحت التصعيد

ال تحتاج نقل

قائمة ا	نتظار
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219 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

حركة اإلحاالت حسب سبب اإلحالة: ■

جدول )76( حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة

رسم بياني )35(  حركة اإلحالة حسب سبب اإلحالة

1437هـ1436هـ1435هـسبب اإلحالة

60.05 %63.75 %54.60 %عدم توفر الخدمة المطلوبة

25.60 %26.76 %29.10 %عدم توفر الطبيب المختص

7.47 %5.90 %5.70  %عدم وجود سرير

6.88 %3.59 %10.60 %أخرى

1437هــ 1436هــ 1435هــ 1434هــ

عدم توفر الخدمة المطلوبة

عدم توفر الطبيب المختص

عدم وجود سرير

أخرى

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

رسم بياني (35)  حركة ا�حالة حسب سبب االحالة
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ220

حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة : ■
جدول ) 77( حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة :

رسم بياني )36( حركة اإلحاالت حسب نوع اإلحالة :

حركة اإلحاالت
1437هـ1436هـ1435هـ

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

3.16 %2.448722 %1.705379 %3251إنقاذ حياة

27.58 %23.3376082 %19.5051493 %36279حاالت طارئة

20.76 %24.0857270 %27.5053156 %51398حاالت منومة

 48.49 %50.16133768 %51.20110729 %95548عيادات خارجية

100 %100275842 %100220757 %186476اإلجمالي

حاالت طارئة

إنقاذ حياة

عيادات خارجية

حاالت منومة

1437هــ 1436هــ 1435هــ 1434هــ

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

رسم بياني (36)  حركة ا�حاالت حسب نوع االحالة
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221 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول) 78( التحويل بين المناطق:
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13367190918400002019820390210826815791جدة

مكة 
26762141389200400966134403150037622841126231المكرمة

857342894302001032571335043029020110661515020الطائف

154178591001162943297000100098112110اإلحساء

10001352882003552881260000000019208101حفر الباطن

37821210500411031106924639510110511706016429408تبوك

55100116671973962554311400000011652022القريات

الحدود 
41303915415165195878602522120000025809346الشمالية

67989991952343197298426655649232010000119697626الجوف

المدينة 
59813335075001318186401105430000202121196المنورة

222302135210901514777240112010066315813الشرقية

16810110064255273029000000341130852القصيم

32500130066061855427220000021367433حائل

268496100003411031802076816211941116296424479عسير

4564621310100248187192946289392920731186832986جازان
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ222
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815213332166410131265432663779592791236364727بيشة

780398626010040131467259078440455495623235810931نجران

7551511740412001918157234717140860583782810680الباحة

1452217833020000003001507352904145298495القنفذة

92534783752128162910141610138326الرياض

23281328511211382693045425355264621775218582330430189479223731290661248576810548188528585273573اإلجمالي
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أوال: التمريض:  ■
تهـــدف الـــوزارة إلـــى توفيـــر رعايـــة تمريضيـــة متميـــزة مـــن خـــالل التخطيـــط والتطويـــر للكـــوادر التمريضيـــة بمـــا يتماشـــى مـــع أنظمـــة وأخالقيـــات 
المهنـــة حســـب المعاييـــر الوطنيـــة والعالميـــة وذلـــك بالتعليـــم والتدريـــب المســـتمر وتعزيـــز البحـــث العلمـــي  مـــع االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 

المتاحـــة لضمـــان جـــودة وســـالمة المرضـــي.

أبرز اإلنجازات في  مجال شئون التمريض لعام 1438/37 هــ

في مجال التدريب:

تم تنفيذ العديد من الدورات :

دورة الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة في المدينة المنورة. ■
دورة تطوير المهارات القيادية لقياديي التمريض في نجران. ■
دورة تطوير المهارات القيادية لقياديي التمريض في جدة. ■
دورة تطوير المهارات البحثية بالرياض. ■
دورة تطوير مهارات الرعاية الصحية األولية بالرياض عدد الفئات )6( وعدد المتدربين )183( متدربًا. ■

تأهيل الكوادر :

اوالً: االبتعاث الخارجي:

تم ابتعاث عدد 33 من المستهدف )200( وبنسبة بلغت )%17( من المستهدف.. 1
تـــم تحديـــد معايير إجازة القبـــول لمرحلة البكالوريوس والماجســـتير والدكتوراه كما تم تحديـــد مقاعد االبتعاث الخارجي بناء على نســـبة أعداد . 2

التمريض في الوزارة. 

ثانيًًا: 

دراسة االحتياج التمريضي لبرامج التعليم المستمر حيث تم تنفيذ )183( من المستهدف )3500( وبنسبة )5%( .

ثالثًا:

اســـتحداث برامج تدريبية تخصصية للتمريض بناء على احتياج المنشـــاة الصحية  حيث تم اســـتحداث دورة واحدة بنســـبة بلغت )%33(من المســـتهدف 
وجاري العمل الســـتحداث وتنفيذ برامج الدبلومـــات التخصصية لحملة البكالوريوس.

 الخدمات الطبية المساندة
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1( وحدة الدعم السريع:

تهدف إلى تجهيز فريق مؤهل لخدمة المنطقة/ المحافظة في حالة الطوارئ واألزمات 

أهم ما تم إنجازه :

تشكيل فريق الدعم التمريضي السريع بالمناطق و المحافظات بنسبة بلغت %100 من المستهدف ■
المشاركة في العديد من اللجان )لجنة التدريب واالبتعاث , لجنة زيارة دولة كوريا الجنوبية لالطالع على التعلم التمريضي. ■
تنفيذ زيارات حقلية لكٍل من حائل , المنطقة الشرقية , الحدود الشمالية . ■

2( وحدة الرعاية التمريضية:

تهدف الي تقديم رعاية تمريضية متميزة مبنية على األدلة والبراهين باستخدام المعلوماتية في جميع مستويات الرعاية الصحية.  ■
أهم ما تم إنجازه: ■
عمل استبيان لقياس بيئة العمل التمريضي على عينة من التمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية تحقق منه )20%(. ■
عمل استبيان  أخر لتقييم حالة إسكان التمريض بالمناطق والمحافظات بنسبة بلغت )80%( . ■

3( وحدة  الموارد البشرية:

تهدف الي  تخطيط وتنمية وتطوير الموارد البشرية  ■

  اهم اإلنجازات:

إيفـــاد عـــدد 7 لجـــان في العـــام الحالي الـــى )دولة الفلبيـــن/ دولة الهنـــد/ دولة باكســـتان/ جمهوريـــة مصر و الســـودان( الســـتقطاب ممرضين ذوي  ■
كفـــاءات عالية ومتميـــزة للعمل بـــوزارة الصحة وقد بلـــغ إجمالي المتعاقـــدات )6830( ممرضة )نســـاء(.
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ثانيا: الرعاية الصيدالنية

تســـتمر الـــوزارة في تقديم أفضـــل رعاية صيدالنية وإكلينيكيـــة ذات جودة عالية، وبتقنية حديثـــة، وبأفضل تكلفة لجميع مرضي مرافـــق وزارة الصحة  كما 
تعمل علي االرتقاء بكفاءة الكوادر الصيدالنية، ورفع مســـتوى وجـــودة الخدمات العالجية المقدمة للمرضى.

فيما يلي ملخص ألهم إنجازات الوزارة في مجال برامج الرعاية الصيدلية للعام 1438/37هـ :

برنامج  االستخدامات الصحيحة للمضادات الحيوية: . 1

يعنى هذا البرامج في االســـتخدام اآلمن للمضادات الحيوية وتقليل االســـتخدام الخاطيء للمضادات الحيوية بالمنشـــآت الصحية وتدريب الممارسين 
الصحيين على الطرق الصحيحـــة للتعامل مع األدوية .

أهم اإلنجازات:

إعداد دليل المضادات بنسبة بلغت )%100( من المستهدف. ■
تم  تطبيق البرنامج  في مستشفى واحد .  ■

برنامج عالج األلم:. 2

يعنى هذا البرنامج في تطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية لعالج األلم الحاد والمزمن للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية. 

أهم اإلنجازات:

تكوين لجنة مركزية  ولجان فرعيه بعدد 10 من المديريات. ■
عقد  )2( دورة تدريبية  قصيرة بنسبة )%100( من المستهدف.  ■
المشاركة في )4( لجان لعالج األلم. ■
■  )pain management guideline( إصدار دليل معالجة األلم

برنامج عالج التجلطات : . 3

يعنـــى هـــذا البرنامـــج في  تطوير مهـــارات الصيادلة ورفع مســـتوى الخدمـــات الصيدالنية في عـــالج التجلطات  ومنـــع  األخطار الناتجة من االســـتخدام 
الخاطـــئ ألدوية عالج التجلطات .

أهم اإلنجازات:
تم تفعيل  لجان لمنع التجلطات في المستشفيات والبدء في تطبيق  سياسة الوقاية من التجلط.  ■
تنفيـــذ دورة تدريبية لمدة خمســـة أيام تغطي جميع جوانب عالج التجلط والوقاية منه  كما تمت المشـــاركة فـــي دورة العالج الدوائي من التجلط  ■

المقامة بصحة الرياض.
تمت زيارة منطقة واحدة للوقوف على تطبيق برامج وسياسات عالج التجلط. ■
تمت المشاركة في لجان المراجعة اإلكلينكية بصحة الرياض إلصدار كتيب العالج الوقائي من التجلط. ■
تم إصدار منشور توعوي للمرضى الذين يستخدمون مسيالت الدم مع عمل جدول متابعة. ■
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برنامج المحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام :. 4

يعنـــى هذا البرنامج فـــي كيفية التعامل مع المحاليـــل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام للمرضى من ناحية ســـالمة التحضيرات وســـالمة  ■
وجودة طريقة اإلعطاء للمرضى وتقليل نســـبة األخطـــاء الدوائية الناتجة من أدوية األورام واألدوية الوريدية والتغذية الوريدية في المنشـــآت الصحية . 

أهم اإلنجازات:

تشكيل لجان خاصة بالتحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام بالمديريات )20( مديرية وبنسبة )%100( من المستهدف ■
تكوين فرق خاصة بالمحاليل الوريدية والتغذية وأدوية األورام بالمستشـــفيات لعدد )150( مستشـــفى من المســـتهدف )250( مستشفى وبنسبة  ■

بلغت )%75( من المستهدف. 
عقد دورتان تدريبيتان  بنسبة بلغت )%100( من المستهدف. ■
تنفيذ الدالئل اإلرشادية  للمحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام للكبار  والصغار  والخدج. ■
إعداد تقارير عن وضع مشاريع المحاليل الوريدية والتغذية الوريدية وأدوية األورام ومستلزمات التحضير بشكل دوري  ■

برنامج الرعاية الصيدلية المنزلية :. 5

يهدف هذا البرنامج إلى منع األخطاء الدوائية وتثقيف المرضى وأســـرهم للحصول على النتائج العالجية ووضع الخطة العالجية للمرضي ومتابعتها  ■
مع فريق الطـــب المنزلي ومنع األخطاء الدوائية .

أهم اإلنجازات:

تكوين )6( لجان على مستوى المناطق والمحافظات من المستهدف )20( منطقة  بنسبة )%30( من المستهدف. ■
تطبيق البرنامج في )6( مناطق من المستهدف )20( منطقة  بنسبة )%30( من المستهدف . ■
تنفيذ دورة تدريبية قصيرة . ■
عمل الدليل اإلرشادي للمحاليل الوريدية وأدوية األورام لمرضى الطب المنزلي. ■

برنامج السالمة الدوائية:. 6

 يعنى هذا البرنامج في تعزيز الســـالمة الدوائية  من خالل إنشـــاء األنظمة الصحيحة للتبليغ عن  حدوث األخطاء الدوائية بالمنشـــأة الصحية والتفاعالت 
العكسية . 

اهم اإلنجازات:

عمـــل تقييـــم لعدد )30( مستشـــفى بالمملكـــة  بنظام التقييـــم الذاتي للمستشـــفيات لبرنامج الســـالمة الدوائيـــة  وذلك  لمنع أســـباب قبل  ■
.ISMP حدوثها بالتعاون مـــع المعهد العالمي للســـالمة الدوائية

تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل لإللمام بالسالمة الدوائية بمرافق الصحية للوزارة  لنشر الوعي بالسالمة الدوائية . ■
إقامة برنامج تدريبي إلزامي لألطباء والصيادلة والتمريض في السالمة الدوائية بمعدل )3( ساعات تعليمية. ■
تنفيذ )3( دورات تدريبية قصيرة بنسبة )%100( من المستهدف. ■
 عمل الدليل  اإلرشادي للسالمة الدوائية كم تم تنفيذ كتيب السياسات واإلجراءات للسالمة الدوائية. ■
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المركز الوطني لمعلومات األدوية:. 7

تم إنشـــاء شـــبكة لمراكز معلومات األدوية بالمرافق الصحية لإلجابة على أســـئلة  المواطنين واستفســـاراتهم عن األدوية وكيفية اســـتخدامها  ■
وتعريفهـــم باآلثار الجانبية وكيفيـــة تجنب األخطاء الدوائية وفيها صيادلة إكلينيكيين  على مدار الســـاعة واألســـبوع.

اهم اإلنجازات:

بلغ عدد مراكز  معلومات األدوية بالمرافق الصحية )47( مركزًا  بنسبة )%94( من المستهدف. ■
عقد  )7( دورات قصيرة و)6( دورات تدريبية طويلة. ■
شاركت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لمعلومات األدوية بورقتي عمل في مؤتمرات عالمية. ■

المعارض التثقيفية الدوائية. 8

تهدف إلى زيادة وعي المجتمع  بأهمية دور الصيدلي  بالخدمات العالجية والتثقيف الدوائي وما له من دور إيجابي في منع حدوث األخطاء الدوائية .
تم تشكيل لجنة التثقيف الدوائي واإلعالم الصيدلي المركزية بالوزارة ولجان فرعية بالمديريات في 8 مناطق بالمملكة. ■
المشـــاركة في األيام العالمية منها يوم الربو و يوم الصيدلي و يوم السكر  ويوم النفسية بإعداد المطبوعات والبروشورات التثقيفية وتوزيعها  ■

على المستشـــفيات والمراكز الصحية والمعارض التثقيفية.

أهم اإلنجازات

تنفيذ دورتان تدريبيتان بنسبة )%100( من المستهدف. ■

برنامج الرعاية الصيدلية للحشود:. 9

الهدف تهيئة الصيادلة العاملين في موسمي رمضان والحج بالمشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصيدلية للحجاج والمعتمرين.

أهم اإلنجازات

تنفيذ دورتان تدريبيتان للفئة المستهدفة  ■
عمل دليل استرشادي للرعاية الصيدلية للحشود. ■
إعداد تطبيق لألدوية في الحج. ■

برنامج الرعاية الصيدلية لمراكز الكلى :. 10

الهـــدف العـــام  هو تطويـــر مهارات الصيادلـــة العاملين في مراكز وأقســـام الكلى  في عالج أمـــراض ومضاعفات أمراض الكلـــى وتقليل األخطاء  ■
الناتجة عنها .
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أهم اإلنجازات

تأسيس لجنة الرعاية الصيدلية لمراكز الكلى والتنسيق مع المناطق لترشيح أعضاء اللجنة للبدء في أعمالها بنسبة بلغت )73%(. ■
تنفيذ دورة تدريبية للصيادلة لمدة )5( أيام تغطي جميع عالج أمراض الكلى والوقاية من مضاعفاته. ■
 زيارة الشركات المشغلة لمراكز الكلى لالطالع على الخدمات الصيدلية المقدمة للمرضى وتقيدها بتطبيق أنظمة الوزارة في صرف األدوية. ■

البدء  في العمل على كتيب تعديل الجرعات لمرضى الكلى. ■

برنامج الرعاية الصيدلية ومكافحة العدوى :. 11

الهدف العام من البرنامج هو تقليل حدوث العدوى بين الصيادلة وأقسام الرعاية الصيدلية األخرى بالمنشأة الصحية . ■

أهم اإلنجازات

جاري العمل لوضع مؤشرات يومية لمكافحة العدوى بأقسام الرعاية الصيدلية. ■
جاري اإلعداد إلقامة )10( دورات تدريبية . ■
جاري العمل إلعداد دليل مكافحة العدوى. ■

برنامج تدريب الصيادلة الجدد :. 12

الهدف العام هو رفع كفاءة الصيادلة الجدد من خالل برامج تدريبية في مجال الصيدلة. ■

أهم اإلنجازات

تطبيق برنامج تدريب الصيادلة الجدد بنسبة )100%(. ■
تنفيذ دليل تدريب الصيادلة الجدد. ■
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ثالثا: المختبرات وبنوك الدم 

أولـــت وزارة الصحـــة اهتماًما كبيًرا بالمختبـــرات الطبية وبنوك الدم، حيث قامت بتجهيـــز كافة المرافق المخبرية وبنوك الدم بأحـــدث األجهزة المخبرية 
الدقيقـــة مع توفير القوى العاملة الالزمة للتشـــغيل وذلـــك لتحقيق رضا المريض من خالل تقديم خدمات مخبرية متميزة بأعلى مســـتوى من الجودة 

والسالمة. 

أوالً: المختبرات    ■

إنجازات الوزارة في مجال المختبرات الطبية  للعام 1438/37هـ: 

إعداد قاعدة معلومات لجميع األجهزة الموجودة بمختبرات الوزارة والتي لها محاليل تشغيلية. ■
اعتمـــاد الميزانيـــة لبرنامج االعتماد والجودة إلعداد أربعة بنـــوك دم مركزية  للحصول على االعتماد من قبل الجمعيـــة األمريكية لبنوك الدم وهي  ■

كمـــا يلـــي )  بنـــك الـــدم المركزي بصحة الريـــاض , بنك الـــدم المركزي بصحة الشـــرقية , بنك الـــدم المركزي في صحـــة المدينة المنـــورة , بنك 
الـــدم المركزي بصحـــة مكة المكرمـــة ( من ميزانية تطويـــر المختبرات.

جـــاري العمـــل على تحديث ومراجعـــة دليل لوازم المختبـــرات الطبية وخدمات نقـــل الدم وذلك من خـــالل  لجان األعداد وتحديـــث الدليل بالمكتب  ■
التنفيـــذي لـــوزراء الصحة بدول مجلس الخليـــج  والذي يحتوي على أكثر مـــن )4000( بند .

تطبيـــق البرنامـــج الوطني للكشـــف المبكر ومنع اإلعاقـــة لحديثي الوالدة في كل من )الرياض / المنطقة الشـــرقية / جـــده ( حيث تم تجهيز هذه  ■
المراكـــز بأحـــدث األجهزة في هذا المجال باإلضافة إلـــى الرفع لإلدارات المعنية بالـــوزارة بغرض التعاقد مع الخبرات العلمية مـــن الكفاءات والخبرات 

النـــادرة بهذا المجال وكذلك تم طرح منافســـة خاصة لنقل العينـــات لهذا البرنامج .
تجهيـــز وتدعيـــم مختبـــرات المناطق الرئيســـية بنظام آلـــي متكامل فـــي المختبر الرئيـــس  وذلك في مختبـــرات مناطق الريـــاض ، جدة ، مكة  ■

المكرمـــة ، المدينة المنـــورة وقريبًا في الدمام وحائل وتبوك جازان وعســـير.
إدراج تقنيـــة التشـــخيص الجزيئي للفيروســـات بتقنية )PCR( في كل من )حائل، عســـير الطائف األحســـاء( باإلضافة إلى عـــدة مناطق صحية مدرجة  ■

من الســـابق )الرياض، جدة، الدمام مكـــة المكرمة، المدينة المنـــورة، القصيم، جازان(.
تجهيـــز وتدعيـــم مختبرات المناطق الرئيســـية بجميع مســـتلزمات فحوص الحميـــات النزفية لمجابهـــة أي طارئ ، وذلك بتقنية فحص سلســـلة  ■

تفاعـــالت البلمـــرة  )PCR( فـــي مختبرات المناطق الرئيســـية )الرياض ، جدة ، مكـــة المكرمة ، الدمام ، المدينـــة المنورة، جازان (
جاري العمل على إنجاز برنامج المسح الصحي لإلنفلونزا الموسمية وربطه بقاعدة معلوماتية مركزية . ■
تم تأمين الفحوصات النادرة لفحصها حسب المعايير العالمية. ■
التوسع في تدعيم المناطق والمحافظات الصحية باألجهزة الخاصة بعمل فحوصات الدرن . ■
تـــم تجديـــد عقود الوزارة مع شـــركة سمســـا لنقل العينـــات المخبرية للفحوصات التخصصية   للمختبرات الرئيســـية حســـب الضوابط واألســـس  ■

والعالمية. العلمية 
إدراج فحص الجزيئيات لمرضى الثالسيميا بنوعيها. ■
جـــاري العمـــل على اعتماد هيكل تنظيمـــي إلدارات المختبرات وبنوك الدم بالمناطـــق باإلضافة إلى وصف وظيفي لجميـــع العاملين بالمختبرات  ■

وبنـــوك الدم من خالل لجنة علمية مشـــكلة مـــن مختلف المناطق .   
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المشاركات:

تـــم عقد الملتقى الســـنوي لبرامج الجـــودة الخارجية بالمختبرات وبنـــوك الدم برعاية كريمة من قبـــل معالي نائب الوزيـــر والتخطيط والتطوير.  ■
حيـــث تم تكريم المختبرات المتميـــزة في البرامج باإلضافة إلى عقد برنامج تدريبي مكثف للحضور البالغ عددهم 125 مشـــارك لمدة يومين في 

مدينة الرياض بتاريخ 22-23 رجب 1437 هـ.
تم تشـــكيل لجنة علمية لبرنامج األمن البيولوجي والســـالمة البيولوجية عطفا على انضمام المملكة إلى أجندة األمن الصحي العالمي والتي  ■

تهدف إلى تأســـيس شـــراكة دولية لجعل العالم اكثر أمنا من األمراض المعدية  حيث تحتوى األجندة على عدة باقات ومنها باقة األمن البيولوجي 
.Laboratory System  وباقة أنظمة المختبر  Biosafty,Biosecurity والســـالمة البيولوجية

ثانيا : بنوك الدم ■

إنجازات الوزارة في مجال بنوك الدم :

إنجازات خدمات في مجال خدمات  نقل الدم :

تـــم تدعيـــم بنوك الدم بأحـــدث األجهزة في مجال فصـــل الدم اآللي من الشـــركات العالمية ذات الخبـــرة واإلمكانيات في مجـــال التدريب والصيانة  ■
ومتابعـــة متطلبات اســـتمرار العمل بهـــا في بنوك الـــدم بمناطق ومحافظـــات المملكة . 

االســـتمرار بنجـــاح في تطبيـــق برنامج فحص المتبرعين بالدم باســـتخدام تقنيـــة فحص الحمض النووي في عـــدد )  24 ( بنـــك دم مركزي لخدمة  ■
عـــدد )204 ( بنـــك دم تابـــع لـــوزارة الصحة وعـــدد من بنوك الـــدم بالقطاع الخـــاص  الذين لم يقومـــوا بتوفير هـــذا الفحص وذلك حســـب التعاميم  

المنظمـــة لذلك.
جارى العمل  للبدء في تنفيذ مشروع تصنيع مشتقات البالزما إلنشاء المصنع وتوطين التقنية بالمملكة. ■
اســـتمرار العمـــل ببرنامـــج إلكتروني خـــاص ببرنامج اليقظة في بنـــوك الدم  بالفعل مع قســـم تكنولوجيـــا المعلومات فـــي وزارة الصحة لإلبالغ  ■

عـــن جميع األحـــداث غير المرغوب فيها لكل مـــن المتبرعين بالدم والمتلقيـــن للدم إلكترونيا. 
اإلعداد والتنفيذ بنجاح لخطة خدمات نقل الدم خالل موسم الحج لعام 1437 هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة   ■
التنفيـــذ بنجاح لخطـــة مركزة لخدمات نقل الـــدم في فحص جميع األمـــراض المعدية للمتبرعين بالـــدم وفصل مكونات الدم باســـتخدام تقنية  ■

الوميض الضوئي المناعي . 
دراســـة طلبات المتبرعين الطوعيين بالدم للحصول على األوســـمة وميداليات االســـتحقاق مـــن الدرجة الثانية والدرجة الثالثـــة من خادم الحرمين  ■

الشـــريفين  بغرض إصدار األمر الملكي بمنح المتبرعين ميداليات االستحقاق وفقًا للمرسوم الملكي رقم 945/7/م تاريخ 1404/3/23 و 1/4456 في 
1406/6/9 واألمـــر الملكـــي 7/ب/25232 فـــي 1422/12/6هــــ حيث تصـــدر الموافقة الكريمـــة من المقام الســـامي وقد وصل  عـــدد الحاصلين على 

ميداليـــة االســـتحقاق مـــن الدرجة الثالثة  خالل العام المالـــي 1438/37هـ حوالي ) 420( متبرع من الســـعوديين  وحوالـــي) 43(  متبرع من المقيمين, 
وعـــدد الحاصلين على ميدالية االســـتحقاق مـــن الدرجة الثانية حوالـــي ) 38(  متبرع بالدم من الســـعوديين والمقيمين.
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 في مجال الجودة:

تـــم إصدار الطبعـــة األولى لدليل إجراءات تنظيم العمـــل لبرامج الجودة الخارجية فـــي المختبرات الطبية وتم توزيع النســـخ على جميع المختبرات  ■
الطبية فـــي المناطق والمحافظات .

إضافة العديد من األقســـام الجديدة في برنامج الجودة الخارجية )اختبار عينات قياســـية( ألقســـام المناعة والفيروســـات واألحياء الدقيقة باإلضافة إلى  ■
أقســـام الكيميـــاء الحيويـــة والهرمونات وأمراض تخثر الدم وغـــازات الدم وأمراض الدم وفحوصـــات الزواج على مختلف األجهـــزة بعدد )832( موقع 

في المختبرات بمختلـــف المناطق والمحافظات الصحية.
■   CAP  تم إشراك فحوصات بنوك الدم المركزية بالمناطق في برنامج عينات قياسية الختبار الكفاءة من قبل الكلية األمريكية لعلم األمراض
■   CAP حصول مختبر مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف على برنامج االعتماد من قبل الكلية األمريكية لعلم األمراض
استمرار العمل  ببرنامج Unity Program  والذي يهتم بتحسين جودة األداء .  ■
تم تطبيق برنامج الجودة بجلب عينات قياسية خالل موسم الحج 1437هـــ لجميع أقسام المختبرات وبنوك الدم. ■
االســـتمرار في تطبيق نظام الجودة النوعية الخارجية )CAP( الختبارات فحص الحمض النووي واألجهزة اآللية لفحوصات فصائل الدم )TANGO( وأجهزة  ■

)ARCHITECT(( علـــي أعمـــال بنوك الدم في عـــدد ) 24(  بنك دم مركـــزي في جميع مناطـــق ومحافظات المملكة.

  التدريب : 

تنفيـــذ عـــدد) 15( دورة تدريبيـــة  وورش عمـــل للعام 1437هــــ للعاملين بالمختبـــرات وبنوك الـــدم وبلغ عـــدد المتدربين  )950( متـــدرب في جميع  ■
الدورات. 

حضور مؤتمرات خارجية متخصصة في المختبرات وبنوك الدم. ■
تنفيذ عدد )3( دورات تدريبية للمكلفين بالعمل خالل فترة الحج في العاصمة المقدسة، وكان إجمالي عدد المتدربين )500( متدرب. ■
تنفيذ عدد )3( دورات تدريبية للمكلفين بالعمل خالل فترة الحج بالمدينة المنورة ، وبلغ عدد المتدربين )300( متدرب. ■
إقامـــة عـــدد )3( من الدورات التدريبيـــة للفنين واألخصائيين في بنوك الدم  عن أساســـيات نظـــام اليقظة وإحصائيات بنوك الـــدم: )الرياض/ المدينة  ■

. المنورة/جازان( 
المشاركة العلمية كمحاضرين في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية في مجال خدمات نقل الدم .  ■
تقديم االستشارات العلمية والعملية للعاملين في بنوك الدم بصفة مستمرة لضمان  استمرار العمل وتطوير مستوى األداء.  ■
القيام بالعديد من الدورات التدريبية العملية لمنسوبي المختبرات وبنوك الدم للعمل على األجهزة المخبرية. ■

اإليفاد الداخلي واالبتعاث الخارجي :

تجسير ما يقارب )150( فني مختبر من حملة الديبلومات الصحية للحصول على البكالوريوس في الجامعات السعودية للعام 1438/1437هـ. ■
إيفـــاد  عـــدد )21( أخصائي مختبـــر من حملة البكالوريوس للحصول على درجة الماجســـتير فـــي التخصصات الدقيقة في المختبـــرات وبنوك الدم  ■

السعودية. بالجامعات 
ابتعـــاث عـــدد )  20 ( مـــن العاملين بالمختبرات وبنوك الـــدم  للخارج للحصول على درجة الماجســـتير في التخصصات الدقيقـــة بالمختبرات وبنوك  ■
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الدم  خالل المرحلة األولى من العام 1437هـ  
وضـــع برنامج دراســـي ومســـماه )دبلوم بنـــك دم( بالتعاون مـــع الهيئة الســـعودية للتخصصـــات الصحية ومـــدة البرنامج ســـنتين يحصل الدارس  ■

بعدهـــا على شـــهادة تخصص فـــي مجال بنوك الـــدم  على ان يبـــدأ البرنامج عـــام 1439هـ.

الزيارات الميدانية:

تم اإلشـــراف على المختبرات وبنوك الدم بمنطقة مكة المكّرمة والمشـــاعر المقدســـة وكذلك بمحافظة جدة ضمن لجنة الحج لإلشـــراف على  ■
المختبـــرات لالطالع على ســـير العمل وتقييم مســـتوى األداء.

المشاركات:

تم تنظيم فعاليات للمشاركة في االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق 2016/6/14 م في جميع المناطق الصحية بالمملكة. ■
االحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يقام بتاريخ 14 يونيو من كل عام. ■

الجهة   مركزي فرعي مركز نقل دم المجموع

228 97 107 24  وزارة الصحة

40 18 12 10  الهيئات الحكومية   
 األخرى

 القطاع الخاص - 23 44 67

 المجـــــــموع 24 142 159 335

 جدول )79 ( عدد بنوك الدم وتصنيفها في جميع القطاعات الصحية بالمملكة
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جدول )80( عدد المتبرعين بالدم

المانحون البدالء %  المانحون %
المتطوعون إجمالي المتبرعين   

%66 180,655 %34 93,753 )%61( 274,408 وزارة الصحة

%51 71,680 %49 68,320 )%31(140,000  غير ذلك

%61 21,385 %39 13,615 )%8(  35,000  خاص

%61 273,720 %39 175,688 449,408  اإلجمالي
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  شكل )37( عدد بنوك الدم حسب التصنيف

عدد بنوك الدم حسب التصنيف ■

مركز 
صرف دم

بالمستشفيات
)صرف الدم 

ومشتقاته 
للمرض(

)97(

مركز 
صرف دم

بالمستشفيات
)صرف الدم ومشتقاته للمرض(

)97(

بنك دم مركزي )24(
)جمع الدم+ فصل المكونات + فحص الدم من 

األمراض + تزويد مراكز الصرف والبنوك الفرعية بالدم 
ومشتقاته + وصرف الدم ومشتقاته للمرض(
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رابعا: مراكز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية

تعمل الوزارة لإلســـهام في الحد من انتشـــار الســـموم و المخدرات، و التقليل من آثارها الســـلبية على صحة اإلنســـان؛ و ذلك بتوفير أســـرع و أدق الخدمات 
العالجيـــة و التشـــخيصية و التحليلية و الوقائية على مدار الســـاعة،  بأحدث الوســـائل التقنية ووضـــع القوانين و اللوائح المنظمة لمراكز مراقبة الســـموم 

و متابعـــة جـــودة أدائها مع االهتمام بالجانـــب البحثي و التدريبي ومجاالت االســـتثمار الصحية في كافة مجاالت علم الســـموم وذلك من خالل:

متابعة استحداث بعض المراكز الجديدة لمراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في بعض المناطق.   ■
حصر احتياجات مراكز مراقبة السموم من مواد كيميائية ومواد قياسية وأجهزة تحليلية     ■
إقامـــة العديـــد من الـــدورات التدريبية والتي تهـــدف إلى رفع كفـــاءة العاملين في المجال الصحي بمـــا يخص مراقبة الســـموم والكيمياء الطبية  ■

الشرعية. 
تشـــغيل مركز تلقي االستشارات الهاتفية لحاالت التســـمم 8004428800 وربطه مع مركز خدمة الطوارئ بوزارة الصحة )937( والذي يهدف إلى الرد  ■

على استفســـارات أطباء الطوارئ والجمهور حول حاالت التسمم وكيفية التعامل معها. 
التحديث الدوري ألدلة السياسات وإجراءات العمل SOP الخاصة بمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية. ■

 أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■
جـــاري متابعة اســـتحداث بعض المراكز الجديدة لمراقبة الســـموم والكيمياء الطبية الشـــرعية فـــي بعض المناطق في كل مـــن الطائف وحفر  ■

الباطـــن وحائل ونجران.
تم االنتهاء من تشـــغيل مركز تلقي االستشـــارات الهاتفية)المركز الوطني لمعلومات الســـموم( لحاالت التسمم 8004428800 وربطه مع مركز  ■

خدمـــة الطـــوارئ بـــوزارة الصحة )937( والـــذي يهدف إلى الرد على استفســـارات أطبـــاء الطوارئ والجمهور حـــول حاالت التســـمم وكيفية التعامل 
معها.

حصر احتياجات مراكز مراقبة السموم من مواد كيميائية ومواد قياسية وأجهزة تحليلية وذلك بعد إعدادها من قبل المراكز .  ■
استبدال أجهزة كروماتوغرافيا الغاز القديمة باألجهزة المحدثة لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمناطق / المحافظات . ■
توريد وتركيب أجهزة فحص المخدرات واألدلة الجنائية لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمناطق / المحافظات. ■
توريد أجهزة الفحوصات األولية لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بـ )الرياض , القصيم ,عسير, جازان , تبوك( . ■
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إحصائية مراكز مراقبة السموم و الكيمياء الطبية الشرعية لعام 1437 هـ ■

   جدول )81(  مجموع عدد القضايا و العينات و االختبارات

عدد االختباراتعدد العيناتعدد القضايامركز مراقبة السموم

3527854889319832مكة المكرمة

1819234652223057المدينة المنورة

1697172606485550الرياض

ــــــــــــجدة

ــــــــــــالدمام

174302357672468القصيم

61591229732793تبوك

177832849983104عسير )أبها(

97381707164171جازان

1215512435901280975المجموع
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رسم بياني ) 38 ( مجموع عدد القضايا و العينات و االختبارات لمراكز مراقبي السموم
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التدريب:

تم تنفيذ ) 8( دورات تدريبية  لكوادر األطباء ، الصيادلة ، المختبرات وبلغ عدد المتدربين )340( متدرب. ■
المشاركة في دورات خارجية عدد ) 3( لكوادر األطباء ، الصيادلة ، المختبرات وبلغ عدد المتدربين )70( متدرب. ■
تدريب طالبات الجامعة )جامعة األميرة نورة(  وبلغ عدد المتدربات )44( متدربة. ■
استحداث برنامج علم السموم اإلكلينيكي والموجه لطلبة االمتياز بكليات الصيدلة بالجامعات السعودية. ■

الزيارات الميدانية:

تنفيـــذ زيارات ميدانية للمستشـــفيات بمدينة الرياض لتقييم العمل بأقســـام الطوارئ يما يتعلق بحاالت  الســـموم، واتخـــاذ الالزم تجاه أي قصور  ■
في تقديم الخدمة.

تنفيذ زيارات لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية )جدة ، تبوك ، مكة المكرمة ، الرياض (  لالطالع على مسيرات العمل. ■

اإلصدارات :

االنتهـــاء مـــن إعداد كتـــاب بعنوان الطـــرق الحديثـــة للتعامل مع حاالت التســـمم الشـــائعة ليكون مرجع علميـــا لجميـــع المختصين في  ■
مجال علم الســـموم. 

إعداد دليل شـــامل ومحدث لقائمة التر ياقات المســـتخدمة في عالج حاالت التســـمم المختلفة )ويشمل الدليل على مواصفات الترياق ودواعي  ■
اســـتخدامه وكيفية حســـاب جرعاتـــه واالحتياطات الواجب اتباعها عند اســـتخدامه والشـــروط المطلوبة نحو توفر كل نوع في المستشـــفيات 

الصحية(. والمراكز 
تـــم االنتهـــاء من تحديث إعداد دليل السياســـات وإجراءات العمل SOP الخاصة بمراكز مراقبة الســـموم والكيمياء الطبية الشـــرعية حيث يشـــمل  ■

إجراءات العمل في أقســـام المركـــز المختلفة.
إعداد كتاب بعنوان »الطرق الحديثة للتعامل مع حاالت التسمم الشائعة« ليكون مرجعًا علميًا لجميع المختصين في مجال علم السموم. ■
إصدار 30 منشور توعوي. ■

المشاركات :

المشاركة باليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية. ■
المشـــاركة الفعالـــة فـــي العديد من اللجان  مثـــل لجنة البت و الترســـية بالمكتب التنفيذي لمجلـــس وزارة الصحة بدول التعاون،  لجنة مشـــروع  ■

الكشـــف المبكر على المعلمين و طالب المرحلة الثانوية ولجنة الصحة والســـلوك  الرياضي بالرئاســـة العامة لرعاية الشباب.
 االتفـــاق مـــع اللجنة الوطنيـــة لمكافحة المخدرات بأن يكون هنـــاك جناح مجهز إلبراز أعمال مراكز مراقبة الســـموم والكيمياء الطبية الشـــرعية  ■

بالمعرض الدائـــم بمقر اللجنة. 
■  DPCCs MOH و كذلك قناة  DPCCs  فيســـبوك ، GDPCCs@ نشـــر معلومـــات توعوية عن طريق مواقـــع التواصل االجتماعي متمثلة في: تويتـــــر

اليوتيوب. على 
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خامسا: مراكز الطب الشرعي

وضعـــت وزارة الصحـــة خطة اســـتراتيجية في مجال الطب الشـــرعي محورها وأهدافها ومشـــاريعها هي توفير منظومة متكاملـــة متطورة لخدمة 
ـــا  وذلك من خالل:  الطب الشـــرعي للنهوض بمســـتواه  بالمملكة لتحقيق معاييـــر عالية محلّيًا ودولّيً

االرتقاء بنوعية خدمات الطب الشرعي. ■
تطوير القوى العاملة في الطب الشرعي. ■
توفير منظومة معلومات شاملة وحديثة ذات جودة عالية في الطب الشرعي. ■
تأصيل جودة الخدمة الطبية الشرعية. ■

أهم اإلنجازات:

تم إنشاء وتجهيز مراكز طب شرعي حديثة بنسبة  بلغت20% من المستهدف. ■
تم وضع مهام لمراكز الطب الشرعي بنسبة بلغت %90 من المستهدف. ■
تم وضع معايير للقوى العاملة للكوادر العاملة بالطب الشرعي  بنسبة %90 من المستهدف. ■
تم وضع وصف وظيفي للقوى العاملة بالطب الشرعي بنسبة %20 من المستهدف. ■
تطوير الموقع اإللكتروني للهيئات الصحية الشرعية بنسبة %100 من المستهدف. ■

التدريب:

تنفيـــذ دورة فـــي دور الطـــب الشـــرعي واألدلـــة الجنائية فـــي تحقيق العدالـــة لمنســـوبي هيئـــة التحقيق واالدعـــاء العام حيـــث بلغ عدد  ■
متـــدرب.  )56( المتدربيـــن 

الزيارات الحقلية:

تنفيذ )4( زيارات لكل من ) القصيم- الرياض – الشرقية – المدينة(. ■

اإلصدارات:

إصدار الكتاب اإلحصائي السنوي ألعمال مراكز الطب الشرعي بالمملكة .  ■
إصدار منشور تثقيفي بخصوص سير الشكوى بالهيئات الصحية الشرعية. ■
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سادسا: التغذية 

تقـــوم وزارة الصحـــة في إطار مهامها ومســـئولياتها بالمتابعة وتكثيـــف الرقابة بهدف االلتزام بتطبيق التغذية في المنشـــآت الصحية وفـــق معايير وجودة 
عالية ووضع الدالئل اإلرشادية للتغذية الصحية للمجتمع لتعديل نمط السلوك الغذائي والحد من أمراض سوء التغذية  بهدف تحقيق رعاية   شاملة ومتكاملة 

للتغذية تســـهم في حماية وتعزيز الصحة بمهنيـــة عالية ومتميزة.

جدول )82( أهم مؤشرات األداء في مجال التغذية

أهم مؤشرات األداء 

نسبة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية التي نالت لقب  ■
صديقة الطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

نسبة القوي العاملة بالتغذية بالمستشفيات والمراكز التخصصية  ■
ومراكز الرعاية الصحية األولية مقارنة بالمعيار الوظيفي.

نسبة التدريب والتأهيل للقوى العاملة )دورات / ابتعاث / إيفاد(. ■

■   JCI نسبة أقسام التغذية التي حازت على معايير الجودة سباهي أو

نسبة المستشفيات التي تطبق التقنية المعلوماتية فى مجال  ■
التغذية

   نسبة توفير المستحضرات والمدعمات الغذائية والمنتجات  ■
الغذائية للمرضى وللحاالت المرضية الخاصة المستفيدين منها.

نسبة عدد مستحقي الوجبات الغذائية المقدمة بمستشفيات وزارة  ■
الصحة )مرضى/ ممرضات/مناوبين/ مرافقين( المطابقة للشروط 

والمواصفات والجودة

نسبة الرضا للوجبات المقدمة )للمرضى و التمريض(  ■
بالمستشفيات.

عدد  الوجبات المقدمة للمرضى وباقى مستفيدي الخدمة  ■
)التمريض/ المناوبين, المرافقين( بالمستشفيات.

نسبة حداثة مواقع إعداد الوجبات الغذائية بالمستشفيات ومدى  ■
.)HACCP( مالئمتها لنظام الهاسب

نسبة افتتاح عيادات التغذية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية  ■
األولية المرجعية التي تساهم  فى الحد من مضاعفات األمراض ذات 

العالقة بالتغذية.
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ما تم  إنجازه من األهداف والمؤشرات خالل العام المالي 1437/1437هـ

فتح وتفعيل عيادات التغذية العالجية في )13( مستشفى  بنسبة )%76( من المستهدف. ■
فتح  وتفعيل العيادات بالمراكز الصحية في )15( مركز صحي بنسبة )%75( من المستهدف. ■
حصل مستشفى واحد على لقب مستشفى صديقة الطفل بنسبة )%50( حيث كان المستهدف مستشفيان. ■
تقديم )68 مليون( وجبة غذائية شهريًا لمستحقي الوجبات الغذائية )مرضى/ ممرضات/ مناوبين/ مرافقين(. ■
توفير المستحضرات والمدعمات الغذائية لجميع المرضى المنومين  بنسبة )%100( من المستهدف. ■
تطبيق نظام الحاسب على )28( قسم تغذية بنسبة )100%(. ■

التدريب

ابتعاث خارجي لعدد )14( بنسبة )%48( من المستهدف   ■
إيفاد داخلي  لعدد )6( مرشحين . ■
تنفيذ  عقد 13 دورة داخلية  بنسبة )%81( من المستهدف بواقع  )30(متدرب لكل دورة. ■
المشاركة فى دورة تدريبية بعنوان )تطبيقات جودة وسالمة األغذية (بصحة القصيم. ■
المشاركة في محاضرة في ورشة عمل صعوبات التعلم التي أقامتها وزارة التربية والتعليم في مركز الملك فهد الثقافي.  ■
المشاركة في ورشة عمل المقاصف المدرسية مع إدارة التربية والتعليم  ■
عقد الملتقى األول لمنسقي التوعية والتثقيف التغذوي بإدارات التغذية بالمديريات والذي عقد في مدينة الرياض. ■

الزيارات الحقلية

زيارة )86( مستشفى. ■
زيارة عدد من المراكز الصحية والمدارس ومراكز التنمية االجتماعية واألسرية والجمعيات الخيرية   ■

  اإلصدارات

إصدار )25( مطبوعة تثقيفية كما تم إنجاز )100( كتيب المرشد الغذائي السعودي . ■
تم إنجاز تطبيق بمسمى )دليلك لتغذية الرضع(. ■
تنفيذ العديد من الومضات اإلعالمية.   ■

 المشاركات :

تفعيل أيام الصحية العالمية )اليوم العالمي للسكر/ اليوم العالمي لسالمة الغذاء/ اليوم العالمي للصحة(. ■
تفعيل األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. ■
المشاركة مع وزارة الثقافة واإلعالم لتفعيل مهرجان الطفل العالمي. ■
المشاركة في المهرجان التراثي )الجنادرية(. ■
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شراكة مع جمعية زهرة لسرطان الثدي للتوعية بسرطان الثدي  في حملة أكتوبر.  ■
تكوين مجموعة دعم مجتمعي . ■
المشاركة في مؤتمر السمنة والسكري للدول العربية. ■
محاضرات علمية في مؤتمرات داخلية وخارجية. ■
مشاركات في وسائل اإلعالم المختلفة. ■
المشاركة في عمل محاضرات علمية  بمؤتمر التغذية األول بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم. ■
المشاركة في مهرجان اليوم العالمي للطفل فى مركز الملك فهد الثقافي. ■
عقد ورشـــة عمـــل بالرياض لمنســـقي التغذية ومنســـقي الصحـــة العامة لمشـــروع تفعيل وافتتـــاح عيـــادات التغذية بمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية   ■

بمناطـــق ومحافظات المملكة.

رسم بياني ) 39 ( نسبة عيادات التغذية المفعلة من المستهدف بمستشفيات وزارة الصحة  للعام 1438/37هـ مقارنة مع العام 1437/36هـ

حيث يالحظ  من الرسم البياني ) 39 ( الزيادة المطردة في نسبة فتح وتفعيل عيادات التغذية العالجية بمستشفيات وزارة الصحة للعام المالي 
1438/37هـ مقارنة  مع  العام 1437/36هـ.
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71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

فتح وتفعيل عيادات التغذية العالجية بمستشفيات وزارة الصحة

1437/36هـ 

1438/37هـ 
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 سابعا: الطب البديل والتكميلي

فـــي اطار اهتمـــام الوزارة بالطب البديل والتأهيلي ، تم إنشـــاء المركـــز الوطني للطب البديل والتكميلي حســـب  قرار مجلس الـــوزراء الموقر رقم 
)236(  بتاريـــخ 10-8-1429 هــــ ليكون ضمن وزارة الصحـــة؛ ويعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشـــاطات الطـــب البديل والتكميلي، 

كمـــا وأنه يرتبط بوزير الصحة مباشـــرة  وتخصـــص ميزانية للمركز ضمن ميزانيـــة وزارة الصحة .

أهم إنجازات الوزارة في مجال الطب البديل  للعام المالي 1438/37هـ: ■

اوالً: في مجال البحوث والدراسات والنشر العلمي :

تم تنفيذ )17( بحًثا منها )16( بحثًا مكتمالً نشر منها )12( بحثًا وما زالت هناك )4( بحوث تحت النشر. ■
تمت المشاركة في المؤتمرات العالمية بتقديم )5( أوراق علمية.- ■
تـــم تحكيم النشـــر العلمـــي للدوريـــات العالمية في مجـــال الطب التكميلي لعـــدد )15( ورقـــة علمية. كما تم اإلشـــراف على رســـالة دكتوراه  ■

بكلية الطب جامعة الملك ســـعود .
شـــاركت الوزارة مـــن خالل الطب البديل فـــي عضوية اللجنة الدوليـــة للمؤتمر العالمي للصحـــة االندماجي والذي ســـيصدر توصياته في برلين  ■

2017م. مايو  في 
إعداد معايير ترخيص ممارسات الطب البديل والتكميلي. ■

تم تنفيذ ونشر العديد من البحوث العلمية:

ممارسة الطب البديل والتكميلي وتخفيض مستوى الدهون في الدم تم نشرها في مجلة الطب البديل والتكميلي.. 1
تقييم األدلة العلمية الستخدامات الحجامة وتم نشرها في مجلة الطب البديل والتكميلي.. 2
الطب البديل والتكميلي في معالجة اإلدمان تم نشره في مجلة فوكس لمعالجات الطب البديل والتكميلي.. 3
هناك مجموعة من البحوث تحت النشر: تقييم الحجامة في عالج آالم أسفل الظهر, تاريخ الحجامة , نظريات عمل الحجامة.. 4

تم القيام بالعديد من  األوراق العلمية خالل العام 1438/37هـ أهمها:

 ورقـــة  علمية في اســـتثمار القطـــاع الخاص في الطب البديـــل والتكميلي في المملكة العربية الســـعودية تم تقديمها فـــي المؤتمر األوروبي . 1

للطب اإلندماجي في بودابســـت سبتمبر 2016م.وتم نشـــرها في المجلة األوربية للطب االندماجي.
نظـــرة المجتمـــع لتنظيـــم الحجامـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية تم تقديمهـــا كورقـــة علمية فـــي المؤتمـــر العالمي لبحـــوث الطب . 2

التكميلـــي فـــي الســـفيجاس بأمريكا وتم نشـــرها فـــي مجلة الطـــب البديـــل والتكميلي.
معرفة وتوجهات وممارسات مرضى السكري تجاه ممارسات الطب البديل والتكميلي وتم نشرها في مجلة الطب البديل والتكميلي.. 3
نظرة طالب كلية الطب تجاه الطب البديل والتكميلي دراســـة قبلية وبعدية لمنهج الطب البديل والتكميلي في جامعة المجمعة وتم نشـــرها . 4

في  مجلة إفريقيا للطـــب البديل والتكميلي.
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معرفة وتوجهات وممارسات طلبة كلية الطب وأمهاتهم تجاه الطب البديل في مدينة تبوك وتم نشرها في المجلة  البريطانية للبحوث .. 5
تصنيف أنواع الحجامة كأداة للتحديث وتوحيد معايير الممارسة وتم نشرها في مجلة الطب  أبحاث البديل والتكميلي.. 6
 رأب الصدع بين المعرفة والممارسة للطب البديل والتكميلي في المملكة العربية السعودية وتم نشرها في مجلة طب وجراحة الجلدية.. 7

 اســـتخدام المحـــاكاة فـــي التدريـــب على الحجامة)تحت النشـــر( وتـــم قبولها فـــي مؤتمر المحـــاكاة في التدريـــب الطبي في الريـــاض نوفمبر . 8
2016م

 دراسة مقارنة الحجامة األسيوية والحجامة المحلية في عالج أسفل  الظهر)تحت النشر( .. 9

  التدريب :

تدريب )150( طبيب و)100( أخصائي وفني عالج طبيعي و)100( أخصائي وفني تمريض على الحجامة. ■
تـــم إعداد وتجهيز قاعة كبرى تتســـع ألكثر من )100( شـــخص ملحقة بالمركز الوطني للطـــب البديل والتكميلي كما تم  إعـــداد قاعة للتدريب  ■

العملي للرجال وأخرى للنســـاء  تتسع  ل)20( شخصًا.
تحديث الحقيبة التدريبية للحجامة لتدريب وتأهيل ممارسي الحجامة من األطباء واألخصائيين غير األطباء والفنيين ■
عمل ورشة عمل لتقييم دورات الحجامة وتطويرها. ■

المشاركات:

تمت المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية النحالين األسيوية ألبحاث النحل بجامعة الملك سعود. ■
وعقد مقترح تنظيمي وورشة عمل لخبراء العالج بالعسل ومنتجات النحل من 24-26 ابريل2016م  ■
المشـــاركة بالمؤتمر اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية المصاحب لالجتمـــاع البلداني المعني بتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي لألجهزة الطبية  ■

بالرياض في الفتـــرة 4-7 رجب 1437هـ.
تـــم عقـــد اجتماعين للجنـــة الوطنية للتنســـيق في مجال الطـــب البديل حيث تضـــم اللجنة ممثلين مـــن ) الهيئة العامـــة للغذاء والـــدواء, اإلدارة  ■

العامـــة للخدمـــات الطبية بوزارة الداخلية ,الشـــؤون الصحية بالحرس الوطنـــي ,اإلدارة العامة للخدمـــات الطبية بالقوات المســـلحة ,وزارة التعليم 
العالـــي ,المركـــز الوطني للطب البديل مجلـــس الضمان الصحي , ممثـــل القطاع الخاص.(

تمت المشاركة في ورشة العمل الخليجية لوضع دليل إرشادي للنظم واإلجراءات في مجال الطب البديل بدولة البحرين. ■
تمت المشاركة وإبداء المرئيات في نظام األعشاب ذات االدعاء الطبي ومشتقاتها بهيئة الخبراء لمجلس الوزراء. ■

التوعية واإلعالم:

توثيق حســـاب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بموقع التواصل االجتماعي تويتر@ NCCAM-sa  ليكون منصة معتمدة إلرســـال رســـائل  ■
التوعية.

طباعة وتوزيع الطبعة الثالثة من كتيب حقائق وحقوق في استخدامات الطب البديل. ■
إعداد ونشر مطوية )عالمات مدعي الطب البديل والتكميلي( ■
تحرير العدد الثالث من مجلة الطب البديل )طبت( عدد خاص عن الحجامة   ■
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المشاركة في تدريس منهج الطب البديل في العديد من الجامعات السعودية  ■
توسعة وتطوير المتحف التراثي للطب البديل  ■
تم تسجيل وتصنيف عدد )145( ممارسًا للحجامة حسب الفئات التالية عدد)70( طبيب , )48( أخصائي غير طبيب . ■

  الترخيص:

الترخيـــص النهائـــي لعـــدد )16( عيـــادة حجامة في كٍل من مكـــة المكرمة, المدينة المنـــورة , الرياض , جـــدة , الدمام , القصيـــم , الطائف كما تم  ■
ترخيص أكثر من )38( ممارســـًا للحجامة.

المشاركات:

التعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء في إعداد مواصفة قياسية ألدوات الحجامة. ■
التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص تسجيل وتصنيف وتدريب ممارسي الطب البديل والتكميلي. ■
التعـــاون مع المؤسســـة العامة للتدريـــب التقني والمهنـــي واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفســـية بخصـــوص الدورات التدريبيـــة ذات العالقات  ■

بالطب البديل والتكميلي.
إعداد مقترح لتقديمه للجامعات والكليات الصحية الخاصة لتدريس منهج خاص بالطب التكميلي داخل مناهج الكليات الصحية. ■
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ثامنا: التوعية الدينية

تهـــدف الـــوزارة من خالل التوعيـــة الدينية إلى تقويـــة ارتباط المريض بالجانـــب الديني حيث عملت علي تقديـــم خدمات التوعية الدينيـــة للمرضى بجودة 
وكفاءة عالية من خالل تطوير وسائل التقنية لتقديم خدمة إبداعية للمرضى، توحيد السياسات واإلجراءات لعمل التوعية الدينية، وإلمام المرشد الديني 

بمهارات االتصـــال والتواصل مع المريض باإلضافة إلـــى الجوانب الفقهية 

أهم مؤشرات األداء :

قيـــاس مـــدى التحول النفســـي اإليجابي لدى المريـــض ومدى التحول االجتماعي لـــدى ذوي المريض وقيـــاس التحول االجتماعي لـــدى مقدم الرعاية 
الصحيـــة للمريـــض )الطبيب والمريـــض( عن طريق مؤشـــر قياس قبـــل وبعد البرنامج لتحســـين رضـــا المريض اإليجابي بنســـبة 25%.

أهم اإلنجازات:

تقديـــم الدعـــم الديني للمرضى المنومين بالمستشـــفيات حيث بلغت عـــدد الزيارات )164,791( بنســـبة بلغت %100 من المســـتهدف تم من خاللها 
تقديـــم الدعم المعنوي  وكذلك تـــم توزيع المطبوعات بلغة عربية وغير عربية  وســـمعية.

تاسعا: الهيئات الطبية والملحقيات الصحية 

تقـــوم الـــوزارة بدور محـــوري في االســـتفادة المثلى مـــن المستشـــفيات التخصصيـــة بالمملكة، بما تشـــتمل عليه مـــن إمكانات بشـــرية طبية 
وتقنيـــة عاليـــة المســـتوى  وتختـــص بإحالة المرضى بين المســـتويات العالجيـــة المختلفة داخـــل المملكة وخارجها وتقوم بتســـهيل عـــالج الحاالت 

التـــي يتطلـــب األمر إرســـالها للعالج بالخـــارج من خالل مبـــدأ إدارة الجودة الشـــاملة للخدمـــات الصحية.
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شكل) 40( عدد المرضى الذين تم عالجهم في الخارج عام 2016م

عدد المرضىالدولة  

2636أمريكا

272بريطانيا

1899ألمانيا

136الصين

4934إجمالي

بلـــغ إجمالي عـــدد المرضى الذين تم عالجهـــم بالخارج عـــام 2016م )4943( مريضـــا، الواليات المتحـــدة األمريكية كانت 
األعلى بالنســـبة لعدد المرضى الذيـــن تم عالجهم عام 2016م تليهـــا ألمانيا وأوروبا.

عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب الدولة
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جدول )83 ( عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج بالمقارنة باألعوام السابقة

إجمالي عدد المرضى لكل دولة حسب السنة

20092010201120122013201420152016

56048368210251330227630892636أمريكا

7182119190177340399272بريطانيا

230244415558888170126761899ألمانيا

885045579071151136الصين

141125341400دول اخرى

963870128618332489440263154943إجمالي

بلغ  عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج عام 2016م )4943( مريضا بينما كان في عام 2015م )6315( مريضا بانخفاض 22%
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جدول )84( عدد المرضى حسب الجنس

رسم بياني )41( عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب الجنس

حيث يالحظ عدد الذكور من المرضى أكثر من عدد اإلناث

إجماليأنثىذكرالدولة

144211942636أمريكا

148124272بريطانيا

11207791899ألمانيا

14032136الصين

281421294943اجمالي
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جدول ) 85( عدد المرضى حسب الفئة العمرية

اجماليألمانيابريطانياأمريكاالفئة العمرية

6271074951229  من 1 - 19 سنة

10391009022041من 20 - 49 سنة

886524191357من 50 - 69 سنة

841383180من 70 سنة فما فوق

263627218994807اجمالي

أكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم بالخارج كانوا في الفئة العمرية من 20 – 49 سنة
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جدول )86( عدد المرضى حسب التخصص الطبي

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا

6413340111أمراض قلب

455291440628أمراض باطنية

1915025غدد

4918380105أمراض دم

12475952401830أورام

132162400383أعصاب / تأهيل

18813740275أطفال

50207أمراض نفسية

30511046أمراض جلدية

22021043أنف وأذن

5413022نساء وتوليد

361248096أمراض العيون

12533456٠614جراحة عظام

12916037جراحة عامة

751230135جراحة أعصاب

1000010جراحة عمود فقري
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إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا

2215640101جراحة تجميل

8033041حروق

71517039مسالك بولية

46211059أوعية دموية

100092102زراعة كلى

47244497زراعة كبد

2711029زراعة قلب/ رئة

522020092زراعة نخاع

1100011زراعة أمعاء

263627218991364943إجمالي

يالحظ أن أكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم في الخارج كان في تخصص األورام يليه األمراض الباطنية يليه جراحة العظام.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ256

يالحظ أن اكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم في الواليات المتحدة 
األمريكية كان في تخصص األورام يليه األمراض الباطنية يليه أمراض األطفال

رسم بياني )42( المرضي الذين عولجوا في الواليات المتحدة حسب التخصص الطبي

المرضى الذين عولجوا في الواليات المتحدة عام 2016م حسب التخصص الطبي  
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257 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني )43( المرضى الذين عولجوا في بريطانيا حسب التخصص الطبي

يالحظ أن أكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم في بريطانيا كان في تخصص األورام يليه جراحة العظام يليه األمراض الباطنية 
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المرضى الذين عولجوا في بريطانيا  عام 2016م حسب التخصص الطبي 
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ258

رسم بياني )44( المرضي الذين عولجوا في المانيا حسب التخصص الطبي

يالحظ أن أكبر عدد من المرضى الذين تم عالجهم في ألمانيا كان في تخصص األورام يليه جراحة العظام يليه أمراض األعصاب والتأهيل 
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المرضى الذين عولجوا في ألمانيا عام 2016م حسب التخصص الطبي 
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259 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول )87( عدد المرضى حسب مدة المكوث في الخارج

اجماليألمانيابريطانياأمريكامدة المكوث

4421174801039أقل من 3 شهور

22%25%43%17%النسبة المئوية إلجمالي عدد المرضى

162210612833011من 3 – 12 شهر

63%68%39%61%النسبة المئوية إلجمالي عدد المرضى

57249136757مازال تحت العالج

15%7%18%22%النسبة المئوية إلجمالي عدد المرضى

عدد المرضى الذين عولجوا بالخارج لمدة أقل من 3 شهور تمثل %22 فقط من إجمالي عدد المرضى في أمريكا وبريطانيا وألمانيا..
لم يتيسر معرفة مدة المكوث بدقة لمرضى الصين لعدم وجود ملحقية صحية
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ260

شكل )45( عدد المرضى حسب قرار العالج

اجماليالصينألمانيابريطانياأمريكاقرار العالج

163795928292689أمر سامي

 قرار الهيئة الطبية
9991779711072254العليا

المرضى الذين عولجوا بالخارج عام 2016م حسب الدولة وقرار العالج
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261 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

عـــدد المرضـــى الذين عولجـــوا بأمر ســـامي كريم يمثل %54 مـــن المرضى الذيـــن عولجوا بالخـــارج  بينما عـــدد المرضى الذيـــن عولجوا بقرار مـــن الهيئة 
الطبيـــة العليـــا يمثـــل %46 من المرضى الذين عولجـــوا بالخارج. أكبر عدد مـــن المرضى عولجوا بأمر ســـامي كريم كانوا في الواليـــات المتحدة األمريكية 

ثـــم فـــي ألمانيا وأكبر عدد المرضـــى عولجوا بقرار من الهيئة الطبيـــة العليا كانوا في الواليات المتحـــدة األمريكية ثم في ألمانيا

جدول)88( عدد المرافقين حسب قرار العالج

جدول)89( مقارنة عدد المرضى لعدد المرافقين

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكاقرار العالج

19511261025293131أمر سامي

 قرار الهيئة الطبية
109817911461072530العليا

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا

263627218991364943المرضى

304930521711365661المرافقين

إجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب قرار العالج عام 2016م
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MOH Annual Report Final.indb   261 10/15/17   7:49 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ262

بلغت نسبة إجمالي عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج إلى اجمالي عدد المرافقين )1 : 1.15(

بلغ عدد الوفيات )125( متوفى بنسبة )%7.05( من إجمالي عدد المرضى

جدول)90( عدد الوفيات

اجماليألمانيابريطانياأمريكا 

70550125 عدد

7.05%2.60%1.80%2.65%نسبة مئوية
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263 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

شكل )46( اجمالي التكلفة اإلجمالية للمرضى )بالريال السعودي(

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكاالدولة

1,518,460,857128,067,145828,271,576108,013,2752،582،812،853التكلفة  بالريال السعودي

بلغت التكلفة اإلجمالية للعالج في الخارج )2،582،812،853( رياالً . ■
وكانت أعلى تكلفة للمرضى الذين عولجوا في الواليات المتحدة األمريكية تليها ألمانيا  ■
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إجمالي تكلفة عالج المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب دولة العالج عام 2016م (بالمليون ريال)

اجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ264

شكل )47( متوسط التكلفة العالجية للمريض

 متوسط التكلفةالصينألمانيابريطانياأمريكاالدولة
العام

576،047480،835436،162794،215522،519التكلفة  بالريال السعودي

وكان متوسط التكلفة العالجية للمرضى في الخارج )522،519( رياالً .
وكانت أعلى متوسط تكلفة عالجية للمرضى الذين عولجوا في الصين ثم في الواليات المتحدة األمريكية 
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متوسط تكلفة عالج المريض بالخارج عام 2016م (با�لف ريال)
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265 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول) 91( مقارنة إجمالي التكلفة العالجية للعالج في الخارج لألعوام 2009 - 2016م )بالريال السعودي(

)التكلفة )ريال سعودي(السنة

2009370،524،688م

2010571،565،284م

2011277،030،626م

2012550،827،803م

20131،352،351،889م

20142،884،984،515م

20154.337.085.059م

20162،582،812،853م

371
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550
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2885

4337

2583

مقارنة إجمالي التكلفة العالجية للمرضى الذين عولجوا في الخارج من عام 2009م - 2016م (بالمليون ريال سعودي)
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ266

شكل )48( إجمالي تكلفة النفقات النثرية للمرضى والمرافقين )بالريال السعودي(

اجماليألمانيابريطانياأمريكا 

387،648،24027،250،365390،541،334805،439،939التكلفة  بالريال السعودي

بلغ إجمالي النفقات النثرية للمرضى الذين عولجوا في أمريكا وبريطانيا وألمانيا ومرافقيهم )805،439،939 ريال(..
علما بأنه لم يتيسر معرفة المنصرف من النفقات النثرية لمرضى الصين ومرافقيهم لعدم وجود ملحقية صحية..
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إجمالي النفقات النثرية لمرضى العالج في الخارج ومرافقيهم حسب دولة العالج عام 2016م (بالمليون ريال)

إجماليألمانيابريطانياأمريكا
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267 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول)92( متوسط تكلفة النفقات النثرية للمريض )بالريال السعودي(

المتوسط العامألمانيابريطانياأمريكاالدولة

147،059100،185205،656167،555التكلفة  بالريال السعودي

متوسط النفقات النثرية لكل مريض من المرضى الذين عولجوا في أمريكا وبريطانيا وألمانيا )167،555 ريال(..
بينما لم يتيسر معرفة المنصرف من النفقات النثرية لمرضى الصين ومرافقيهم لعدم وجود ملحقية صحية..
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إجمالي النفقات النثرية لمرضى العالج في الخارج ومرافقيهم حسب دولة العالج عام 2016م (بالريال السعودي)
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ268

جدول) 93( نسبة متوسط التكلفة العالجية إلى متوسط النفقات النثرية للمريض

)التكلفة )ريال سعودي(السنة

522،519 ريالمتوسط التكلفة العالجية للمريض

167،555 ريالمتوسط النفقات النثرية للمريض

جدول )94( التكلفة العالجية حسب التخصص الطبي

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا التخصص الطبي

28,079,989.003655544.7615,447,527047,183,060.76أمراض قلب

288,034,282.005997604.1175,998,4740370,030,360.11أمراض باطنية

4,117,128.0036319.062,795,16506,948,612.06غدد

66,977,289.0022058945.6921,063,3400110,099,574.69أمراض دم

614,364,163.0025657698.94248,369,3430888,391,204.94أورام

47,472,362.0027454286.11237,904,9900312,831,638.11أعصاب / تأهيل

126,652,767.0014132926.9360,276,7750201,062,468.93أطفال

4,304.0001,936,21001,940,514.00أمراض نفسية

7,533,960.00896977.73,391,520011,822,457.70أمراض جلدية

4,900,958.0008,344,375013,245,333.00 أنف وأذن

1,855,244.00124375.075,112,51707,092,136.07نساء وتوليد
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269 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

إجماليالصينألمانيابريطانياأمريكا التخصص الطبي

4,286,583.002213639.899,071,780015,572,002.89أمراض العيون

33,066,826.007751102.38315,238,3160356,056,244.38جراحة عظام

1,665,755.002607387.286,855,492011,128,634.28جراحة عامة

11,186,931.001881692.1498,697,7370111,766,360.14جراحة أعصاب

7,953,918.001053057.51009,006,975.51جراحة عمود فقري

8,399,729.004643852.1634,633,750047,677,331.16جراحة تجميل

5,612,721.00017,385,716022,998,437.00حروق

1,857,555.001686016.295,510,55409,054,125.29مسالك بولية

57,992,679.0007,796,501065,789,180.00أوعية دموية

8,769,353.000057,850,12566,619,478.00زراعة كلى

35,632,274.0069492.843,297,23150,163,15089,162,147.84زراعة كبد

56.064.430119933.6643,1850163118.66زراعة قلب/ رئة

49,158,539.0033276658.2439,641,7570122,076,954.24زراعة نخاع

46,821,107.0000046,821,107.00زراعة أمعاء
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ272

أوالً: مشاريع المدن الطبية

صـــدر قرار مجلس الـــوزراء الموقر رقم 100 وتاريخ 8/4/1434 هـ القاضي بإنشـــاء مجلـــس إدارة المدن الطبية والمستشـــفيات التخصصية التابعة لوزارة 
الصحـــة حيـــث ُيعد المجلس هو الســـلطة المهيمنة على جميع شـــؤون المـــدن الطبية والمستشـــفيات التخصصية، وتصريف أمورهـــا واتخاذ جميع 
القـــرارات الالزمـــة لتحقيق أغراضها، وذلك في إطار الســـعي الجاد للوزارة لتوحيد الجهود واألنظمة واإلجراءات ووضع رؤية مشـــتركة وواضحة للتنســـيق 
والتعاون بين المدن والمستشـــفيات التخصصية في مختلف المجاالت وصوالً إلى تحقيق األهداف المرجوة من هذه المنشـــآت الصحية الكبرى وتحقيق 
تطلعـــات القيـــادة الرشـــيدة  لمبدأ العدالة والتـــوازن في توزيع الخدمات ومشـــاريع المرافـــق الصحية بين مناطـــق المملكة ومحافظاتهـــا المختلفة، 

الصحية. المواطنين  احتياجـــات  وتلبية 
وتشهد وزارة الصحة تنفيذ الكثير من المشاريع باإلضافة للمشاريع الجاري طرحها، ومنها مشاريع المدن الطبية: ■
مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية سعة )1350( سرير. ■
مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية سعة )1000( سرير. ■
مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية بمكة المكرمة سعة )1500( سرير. ■
مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية سعة )1500( سرير. ■
والتي شـــملها األمر السامي الكريم رقم )أ/66( بتاريخ 13/04/1432هـ والقاضي بإنشاء وتوسعة مشاريع المدن الطبية والمستشفيات التخصصية  ■

والمرجعيـــة ومراكـــز طبية لتوفير الرعايا الصحية المتكاملة والشـــاملة لكي تعّم الخدمـــة كافة أرجاء البالد.

جدول رقم ) 95( تقسيم مشاريع األمر السامي الكريم إلى بندين رئيسيين

الميزانية المخصصة )مليار ريال(مشاريع األمر السامي الكريمم

14.515إنشاء وتجهيز أربعة مشاريع مدن طبية1

مشاريع توسعة )مدينة الملك فهد الطبية، مراكز العناية المركزة، 2
1.485مستشفى للعيون(

16إجمالي الميزانية المخصصة
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جدول رقم ) 96( ميزانية ومواقع مشاريع المدن الطبية

المدينةالمنطقةالسعة السريريةاسم المشروعم
الميزانية 

المخصصة 
)مليار ريال(

4.315أبهاالجنوبية1350مدينة الملك فيصل الطبية1

2.200سكاكاالشمالية1000مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية2

3.435مكة المكرمةالغربية1500مدينة الملك عبداهلل الطبية3

4.565الدمامالشرقية1500مدينة الملك خالد الطبية4

14.515إجمالي الميزانية المخصصة للمشاريع األربعة
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شكل رقم ) 50( خريطة المملكة توضح مواقع مشاريع المدن الطبية
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جدول رقم )97( توزيع المدن الطبية

النطاق الجغرافي للمدن الطبية: ■
إدراكًا مـــن الـــوزارة ألهمية التخطيط الســـليم في نجـــاح أي عمل أعدت الوزارة اســـتراتيجيتها الرئيســـية التي تعتبـــر برنامج عملها في ســـبيل تحقيق 

النجـــاح المأمـــول والوصول لألهداف المرســـومة، ومن وســـائل تحقيق هـــذه األهداف دعم وتطويـــر وزيادة المـــدن الطبية والمستشـــفيات التخصصية، 
مـــع توزيعهـــا توزيعـــًا عادالً يتيح للمرضى الوصـــول إليها دون عناء، ويخفـــف عنهم وعن ذويهم مشـــقة االنتقال، كما يخفف عن المدن والمستشـــفيات 
القائمـــة حاليـــًا كثافـــة المراجعين وأعدادهـــم المتزايدة، وبالتالي تجنـــب ما يصاحب ذلك من تأثير ســـلبي على مســـتوى الخدمـــات والرعاية الصحية 

لهم. المقدمة 

المدينة الطبيةالمنطقةالنطاق

مدينة الملك فهد الطبيةالرياض و القصيمالنطاق األوسط

مدينة الملك عبد اهلل الطبيةمكة المكرمة- المدينة المنورةالنطاق الغربي

مدينة الملك خالد الطبيةالمنطقة الشرقيةالنطاق الشرقي

مدينة الملك فيصل الطبيةعسير- جازان - نجران - الباحةالنطاق الجنوبي

مدينة األمير محمد بن عبد العزيز الطبيةالحدود الشمالية - تبوك - حائل - الجوفالنطاق الشمالي
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أوالً: مشروع مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية سعة )1350( سرير

شكل رقم )51( مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

يخـــدم مشـــروع مدينـــة الملك فيصل الطبيـــة مناطق المملكة الجنوبية وبســـعة )1350( ســـرير، يقع المشـــروع بمدينـــة أبها بمنطقة عســـير، وبالتحديد 
علـــى طريـــق الملك عبداهلل شـــرق مدينة أبهـــا، تبلغ اجمالي المســـاحة المبنيـــة بالمبنى الرئيســـي )388( ألف متر مربـــع تقريبًا، بينما تبلغ مســـاحة أرض 

مربع. متر  ألف  المشـــروع 840 
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شكل رقم )52( موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

الوضع الراهن للمشروع

تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للبرج األوسط. ■
تم البدء في إجراءات طرح تنفيذ المرحلة الثانية )أ( والتي تشمل استكمال البرج األوسط ومبنى الخدمات ومباني سكنية لمدة 24 شهرًا. ■
جاري إعداد عقد إعادة دراسة وتصميم المرحلة الثانية )ب( بهدف خفض التكاليف بناًءا على توجيه المقام السامي الكريم. ■
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ثانيًا: مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية سعة )1000( سرير

شكل رقم )53( مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

يخدم مشـــروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية مناطق المملكة الشـــمالية وبسعة )1000( ســـرير، يقع المشروع بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، 
يبلغ إجمالي المســـاحة المبنية بالمبنى الرئيســـي )388( ألف متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مســـاحة أرض المشـــروع 1.7 مليون متر مربع تقريبًا.
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شكل رقم ) 54( موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

الوضع الراهن للمشروع

تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للبرج األوسط. ■
تم البدء في إجراءات طرح تنفيذ المرحلة الثانية )أ( والتي تشمل استكمال البرج األوسط ومبنى الخدمات ومباني سكنية لمدة 24 شهرًا. ■
جاري إعداد عقد إعادة دراسة وتصميم المرحلة الثانية )ب( بهدف خفض التكاليف بناًءا على توجيه المقام السامي الكريم. ■
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ثالثًا: مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية بمكة المكرمة سعة )1500( سرير

شكل رقم )55( مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية

يخدم مشـــروع مدينة الملك عبداهلل الطبية مناطق المملكة الغربية ويحتوي على مستشـــفى تخصصي ســـعة )500( ســـرير باإلضافة إلى )1000( ســـرير 
موزعـــة على عـــدة مراكز طبية، يقع المشـــروع بالعاصمة المقدســـة خـــارج الحرم المكـــي، وبالتحديد يقع بمنطقة الشميســـي على طريـــق جدة مكة، 

تبلـــغ إجمالي المســـاحة المبنية بالمبنى الرئيســـي )481( ألف متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مســـاحة أرض المشـــروع 3.5 مليون متـــر مربع تقريبًا.
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شكل رقم ) 56( موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية

الوضع الراهن للمشروع

جاري دراسة إمكانية تنفيذ وتشغيل المشروع من خالل المشاركة مع القطاع الخاص. ■
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رابعًا: مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية سعة )1500( سرير

شكل رقم )57( مشروع مدينة الملك خالد الطبية

يخـــدم مشـــروع مدينـــة الملـــك خالد الطبيـــة مناطق المملكة الشـــرقية وبســـعة )1500( ســـرير، يقـــع المشـــروع بالدمام علـــى طريق مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، يبلـــغ إجمالي المســـاحة المبنية بالمبنى الرئيســـي )383( ألف متر مربع تقريبًا، بينما تبلغ مســـاحة أرض المشـــروع 700 ألف متـــر مربع تقريبًا.
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شكل رقم )58( موقع ونطاق خدمة مشروع مدينة الملك خالد الطبية

الوضع الراهن للمشروع

جاري دراسة إمكانية تنفيذ وتشغيل المشروع من خالل المشاركة مع القطاع الخاص. ■
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جدول )98( المشاريع اإلنشائية للمدن الطبية

اسم المدينة المنطقةم
السعة وصف المدينة الطبيةالطبية

مالحظات  السريرية

الوسطى1
توسعة مدينة 

الملك فهد 
الطبية بالرياض

250مركز لألورام

350المركز الوطني للعلوم العصبية

250مركز للقلب

مركز أبحاث

مبنى لإلدارة

سكن للمدينة الطبية

850اإلجمالي

الغربية2
مدينة الملك 

عبد اهلل الطبية 
بمكة

500المستشفى التخصصي

150مركز للقلب

100مركز زراعة األعضاء

150مركز لألورام

150مركز للعلوم العصبية

200مستشفى نساء ووالدة وأطفال

100مستشفى العيون

150مستشفى تأهيلي
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اسم المدينة المنطقةم
السعة وصف المدينة الطبيةالطبية

مالحظات  السريرية

الغربية2
مدينة الملك 

عبد اهلل الطبية 
بمكة

200 عيادة  عيادات خارجية

مختبر مركزي ألبحاث الحج

استكمال تجهيز الموقع العام ومبنى 
الخدمات

مبنى لإلدارة

سكن للمدينة الطبية

1500اإلجمالي

مدينة الملك الشرقية3
خالد الطبية

200 عيادة600المستشفى التخصصي بالدمام

200مركز زراعة األعضاء واألورام

200مركز للقلب

150مركز العلوم العصبية

200مستشفى الظهران التخصصي للعيون

150مستشفى تأهيلي

 عيادات خارجية

مركز أبحاث

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات
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اسم المدينة المنطقةم
السعة وصف المدينة الطبيةالطبية

مالحظات  السريرية

مدينة الملك الشرقية3
خالد الطبية

سكن للمدينة الطبية

1500اإلجمالي

مدينة الملك الجنوبية4
فيصل الطبية

تم طرحه500المستشفى التخصص بعسير

200مركز للقلب

200مركز العلوم العصبية

200مركز األورام

100مستشفى العيون

150مستشفى تأهيلي

200 عيادةعيادات خارجية

مركز أبحاث

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات 
تشمل عمل نفق 

سكن للمدينة الطبية

1350اإلجمالي
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اسم المدينة المنطقةم
السعة وصف المدينة الطبيةالطبية

مالحظات  السريرية

الشمالية5

مستشفى 
الملك عبد العزيز 

التخصصي 
بالجوف

مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي 
تحت التنفيذ500بالجوف

100مركز لألورام

100مركز للقلب

100مركز العلوم العصبية

100مستشفى العيون

100مستشفى تأهيلي

200 عيادة مبنى عيادات خارجية

تطوير الموقع العام وإنشاء مبنى للخدمات

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

سكن للمدينة الطبية

1000اإلجمالي

سكن للمدينة الطبية

1000اإلجمالي
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اسم المدينة المنطقةم
السعة وصف المدينة الطبيةالطبية

مالحظات  السريرية

الرياض6

مستشفى 
الملك خالد 
التخصصي
للعيون 
بالرياض

مبنى لإلدارة والمؤتمرات

سكن المستشفى

مناطق 7
المملكة

العناية المركزة 
في  6 مدن

الرياض ، جدة ، األحساء ، الدمام ، المدينة 
المنورة ، عسير

6200اإلجمالي العام
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 ثانيا: المراكز المتخصصة واألطباء الزائرين 

تقوم الوزارة بتقديم الخدمة التخصصية للمريض في مكان إقامته, لتحقيق رؤية الوزارة لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة  األداء من خالل  :  
إيصال الخدمة الطبية المتخصصة للمريض في مكان إقامته وبجودة عالية. . 1
استقطاب استشاريين متميزين في كافة التخصصات من كافة أنحاء العالم لدعم مناطق المملكة المختلفة.. 2

أهم إنجازات الوزارة في مجال المراكز المتخصصة واألطباء الزائرين خالل العام 1438/37هـ:
اســـتقطاب )637( مـــن االستشـــاريين من التخصصات النادرة وذلك حســـب بيانـــات المناطق حول المطلوب من قبلهم بنســـبة  بلغـــت 79.6 % من  ■

المستهدف.

الزيارات الميدانية: 
زيارات ميدانية لكافة المناطق بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■
مشاركة اإلدارة في تأمين القوى العاملة الداعمة لموسمي رمضان والحج . ■

 رسم بياني ) 59( ما تم تحقيقه في مجال االستقطاب للعام 1438/37هـ مقارنة  بالعام 1437/36هـ- للمراكز المتخصصة واألطباء الزائرين

حيث يالحظ من الرسم البياني أعاله الزيادة في نسبة استقطاب  االستشاريين في العام 1438/37هـ مقارنة بالعام 1437/36هـ

79.00%

79.10%

79.20%

79.30%

79.40%

79.50%

79.60%

79.70%

استقطاب استشاريين

نسبة المتحقق الى المستهدف
للعام 1438 / 1437 هـ

نسبة المتحقق الى المستهدف
للعام 1437 / 1436 هـ
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الهدف العام: تقديم الخدمة التخصصية للمريض في مكان إقامته , تدريب الكوادر الطبية , تحقيق رؤية الوزارة لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة 
, تطوير األداء وتحسينه في المنشأة التي يعمل بها , االستفادة من الكفاءات السعودية في كل أنحاء المملكة , االستقطاب الدائم

األهداف المحددة: 
 إيصال الخدمة الطبية المتخصصة للمريض في مكان إقامته وبجودة عالية  ■
 استقطاب استشاريين متميزين في كافة التخصصات من كافة أنحاء العالم لدعم مناطق المملكة المختلفة .  ■

 المستهدفالبيان
 للعام

1438/1437هـ

 المتحقق
  خالل العام

المالي
1438/1437هـ

 نسبة 
 المتحقق الى
 المستهدف

 للعام
1438/1437هـ

  نسبة
المتحقق الى
  المستهدف

للعام
  1437/1436هـ

ما تم إنجازه من األهداف المحددة 
خالل العام 1437 /1438هـ  في 

برنامج الطبيب الزائر

اســـتقطاب استشـــاريين من التخصصات 
النـــادرة وذلـــك حســـب بيانـــات المناطـــق 

حـــول المطلـــوب مـــن قبلهم

800 طبيب 
استشاري 

من مختلف 
التخصصات

637%79.6%79.25

ما تم إنجازه من األهداف المحددة 
خالل العام 1437 /1438هـ  في 

مجال المراكز المتخصصة

إنشـــاء مراكـــز متخصصة / قلـــب – أورام 
– إصابـــات - عيـــون / وذلك لتلبيـــة حاجات 
المناطـــق حســـب األولوية مـــن حيث عدد 

التخصصات هـــذه  في  اإلحاالت 

لـــم يتم توقيع عقود إنشـــاء لذلك تم إلغاء هذه المشـــاريع باألمر 
الســـامي الكريـــم وســـوف تكون ضمـــن مستشـــفيات قائمة أو 

جديدة

نموذج) 59( إنجازات الوزارة في مجال المراكز المتخصصة واألطباء الزائرين خالل العام 1438/37هـ مقارنة بالعام 1437/36هـ
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ما تم إنجازه من األنشطة خالل العام  1438/37هـ

التدريـــب: )دورات داخلية، دورات . 1
عـــدد  الـــدورات،  عـــدد  خارجيـــة، 

المتدربيـــن والفئـــات(

لم تقام أي دورات تدريبية

الزيـــارات . 2 )عـــدد  حقليـــة  زيـــارات 
) لحقليـــة ا

ثالثة عشر زيارات لجميع مناطق المملكة
منطقة

تمت زيارة 
كافة 

المناطق

100%100%

اللجـــان . 3 فـــي  اإلدارة  مشـــاركة 
والخارجيـــة الداخليـــة 

1- لجنة التعاون مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية / المجلس الصحي السعودي /
2- لجنة المراكز الصحية الوطنية / المجلس الصحي السعودي /

3- لجنة دراسة السير الذاتية لألطباء الزائرين
4- مركز القيادة والتحكم لمكافحة فيروس كورونا

5- لجنة دراسة بدالت الكادر الصحي
6- المشاركة في اللجان الدولية المشتركة / إيطاليا – البرتغال – جنوب إفريقيا
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ثالثا : التنقية الدموية وزراعة األعضاء

أ/ مركز الملك سلمان ألمراض الكلي: ■

يعتبـــر مركز الملك ســـلمان ألمراض الكلى  أحد أكبر مراكـــز التنقية الكلوية بنوعيها )الدموية و البروتونية( في الشـــرق األوســـط, وُيعد من أبرز المراكز 
الطبيـــة التابعـــة لـــوزارة الصحة لتخصصه فـــي خدمة ورعاية مرضى الفشـــل الكلوي الذيـــن يعتمدون علـــى التنقية الدمويـــة والبروتونية. 

المركـــز تبلـــغ ميزانيته الســـنوية )36.134.000.00( وتم دعم الميزانية بـ )35.513.000.00(, حيث بلغت نســـبة الصرف  حوالي )%98.09( مما يدل على االســـتغالل 
األمثـــل للميزانية في تقديم أفضل الخدمـــات المتميزة لمرضى المركز.

ويضـــم المركـــز ) 9( وحدات متخصصة في غســـيل الكلى تحتـــوي على )125( جهاز لعمليـــات التنقية الدموية, وبطاقة اســـتيعابية تصل إلـــى )600( مريضًا 
في حال تشـــغيل الفترات الثالث, ويضم )307( من القوى العاملة الطبية واإلدارية,  ولم يصل المركز إلى مكانته الحالية إال بتوفيق و فضل من اهلل ثم بفضل 
متابعـــة الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود للمركز الذي عـــزز دعائم المركز وغـــرس البذرة األولى لكيـــان المركز, إضافة إلى المتابعـــة الحثيثة من 
قبل معالي وزير الصحة ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالمركز,  فخرج بالعديد من األفكار وترجمها على أرض الواقع لتكمل مســـيرة الصحة في المملكة. 
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ويتضح ذلك من خالل اســـتبانة قام بها المركز لقياس مســـتوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة للمرضى في المركز، وتبين أن نســـبة الرضا عن جميع 
خدمـــات المرضى المقدمة )%92( رغم صعوبة الوصول إلى هذه النســـبة لدى المصابين باألمراض المزمنة,  فيما حصل المختبر على المركز الســـابع على 

مســـتوى المملكـــة  فـــي برنامج الجودة النوعيـــة الخارجية في فحوصـــات تخثر الدم من بين 40 جهة مشـــاركة من مدن طبية ومستشـــفيات.
وبالتالي تطورت خدمات المركز عامًا بعد عام حتى وصل إلى ذروة نجاحه,  و تشمل خدمات المركز ما يلي:

إجراء عملية التنقية الدموية والبروتونية بواسطة أجهزة متخصصة حديثة . ■
إجراء فحوصات مخبريه وأشعة دورية دقيقة للمرضى قبل وبعد إجراء عمليات التنقية الدموية . ■
تقديم جميع االستشارات الطبية واالجتماعية والنفسية و التوعوية التي يحتاجها مريض الكلى  ■
تقديـــم أحـــدث األدوية التي يحتاجها مرضى الكلى, إضافة إلى تقديم وجبات غذائية أثناء عمليـــة التنقية الدموية تمثل نموذج  صحي للطعام الخاص  ■

لمرضى الكلى .
تحويل المرضى إلى مستشفيات تخصصية في حالة احتياجهم إلى استشارات تخص أمراض أخرى ومتابعة حاالتهم بعد التحويل. ■
تنظيم الحمالت الطبية التوعوية الموجهة إلى أفراد المجتمع لزيادة الوعي بأمراض الكلى وسبل الوقاية منها.  ■
المشاركة في رفع المستوى العلمي لدى الكوادر الطبية والمساعدة عن طريق إقامة األنشطة العلمية والتدريبات العملية  واألبحاث الهادفة. ■

وتعتبـــر كل هـــذه اإلنجازات وغيرها إضافـــة ثرية للنهضة الطبية التي تشـــهدها المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي العهد 
اهلل. -حفظهما  األمين 

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ

تم االستغالل األمثل لميزانية المركز بما يحقق مستوى متميز في خدمة المرضى حيث بلغت نسبة الصرف حوالي )%98.09( توضح بالجدول ) 99( أدناه: ■

نسبة المصروفاتإجمالي المنصرفمبلغ الدعمالميزانية المعتمدة

36.134.000.0035.513.000.0070.279.990.44%98.09

عدد المرضى :

بلـــغ إجمالـــي عدد المرضى الذيـــن أجريت لهم عمليـــات التنقية الدموية خالل عـــام 1437هـ )401( مريضـــًا ومريضًة ما بين مرضـــى مؤقتين ومرضى 
دائمين.

بلغ العدد الكلى لمراجعي عيادات الكلى االستشارية ) 658( مراجعًا.

عدد الجلسات :

بلغ إجمالي عدد جلسات الغسيل حوالي )56000( جلسة خالل عام 1437هـ .
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شكل )60 ( عدد المرضى الذين أجريت لهم التنقية الدموية وعدد مراجعي عيادات الكلى االستشارية خالل العام 1437هـ
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أ( قسم المختبر :

حصـــل المختبر على المركز الســـابع على مســـتوى المملكـــة  في برنامج الجـــودة النوعية الخارجية فـــي فحوصات تخثر الدم مـــن بين 40 جهة  ■
مشـــاركة من مدن طبية ومستشفيات.

حصول مختبر المركز على القسم المثالي. ■
تم تفعيل جهاز ARCHETICT I 1000 SR  في قسم الفيروسات الطارئة. ■
إقامـــة حملة التبرع بالدم والمقامة داخل المركز بالتعاون مع اإلدارة العامة بالمختبرات تحت شـــعار )بدمك تحمي وطنك( والذي شـــارك فيه أكثر  ■

من 200 موظف وزائر.
  إقامـــة محاضـــرة في المركـــز بالتعاون مع الدكتور / ســـعيد الغامدي رئيس خدمات المختبر بمدينة األمير ســـلطان للخدمات اإلنســـانية بعنوان  ■

/ الجودة النوعيـــة بالمختبرات الطبية.
عمـــل دورة تدريبيـــة علـــى أجهزة غـــازات الـــدم )GEM Premier 3000( بالتعاون مع الشـــركة المشـــغلة لمنســـوبي المختبر والتمريـــض والصيانة  ■

. لطبية ا
تدريب عدد)9( من المتدربين على أيدي مشرفين أكفاء بالمختبر. ■

أعداد الفحوصات المخبرية خالل عام  1437هـ

مجموع العيناتمجموع االختباراتمجموع المرضىالشهرالرقم

1299158401793محرم1

1273124032095صفر2

1412132462139ربيع أول3

1569139722053ربيع ثاني4

1109140881803جمادى أول5

1251109321834جمادى ثاني6

6484848939رجب7

جدول ) 100( أعداد الفحوصات المخبرية  لمركز الملك سلمان خالل عام  1437هـ
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161464581119شعبان8

5994650883رمضان9

79063231286شوال10

12095729942ذو القعدة11

15613505941ذو الحجة12

1433411199417827المجموع

ب( قسم األشعة :

جدول ) 101( يوضح ما تم عمله من  أشعة خالل هذا العام كما يلي

األشعة الصوتية األشعة السينية

709 804 مرضى وحدات الغسيل

99 63 مرضى العيادة الخارجية

51 39 الطاقم الطبي

859 906 عــــــــام 1437 هـ

704 975 عــــــــام 1436 هـ

+ %18 %7.5- نسبة الزيادة والنقصان
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رسم بياني )61( عدد األشعة السينية واألشعة الصوتية بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى للعام 1437هـ

ج( قسم الصيدلية :

تم إعداد سياسات وإجراءات العمل : 

 ■ High Alert Medications Policy _ Handling Look-Alike Sound-Alike.
 ■ Medication error Policy _ Adverse Drug Reaction.
 ■ Drug-Drug Interaction _ Medication Administration and Safety Policy.
 ■ Pharmacy Security _Clarification of Physician Order.
 ■ Pharmacy Staffing _Pharmacy Hours of Operation.
 ■ Nacrcotic and Controlled Drugs Policy.

توفير جميع األدوية للمرضى بشكل كاٍف  وضمان عدم انقطاعها فنتج عن ذلك انخفاض الوصفات الطبية المسترجعة ■
تحديث قائمة خاصة بأدوية الطوارئ والوحدات حسب قائمة األدوية المتعارف عليها عالميًا. ■
توفير جميع أدوية الطوارئ لجميع الوحدات وسيارات اإلسعاف. ■
 التعاون المشترك بين المركز والمستشفيات والسماح بتبادل بعض األدوية لخدمة المرضى.  ■
المشاركة في لجان مناقصة الخليج. ■
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د( قسم الصحة النفسية :

بلـــغ إجمالي مراجعي العيادة النفســـية من مرضى الفشـــل الكلوي  )204( مريضًا منهم )14( مريضًا تم تســـجيلهم خالل عـــام 1437هـ حيث تم  ■
تقديم الخدمة النفســـية اإلكلينيكية كاملة من )فتح ملف وكتابة التقارير النفســـية واإلفادة عن حالة المريض النفسية وتقديم الخدمة العالجية 

المناسبة(.
  تنفيذ قرابة ال)320( جلسة نفسية عالجية مقدمة للمرضى داخل وحدات الغسيل الكلوي والعيادة. ■
إضافة مقياس مينيسوتا متعدد األوجه لقياس االضطرابات النفسية )نسخة إلكترونية( معتمدة لقسم الصحة النفسية. ■
تطبيق فن العالج النفســـي الجماعي وذلك من خالل جلســـات عالجية تقام أثناء فترة الغســـيل تهدف إلى إقناع مرضى الفشل الكلوي للعودة إلى  ■

حياتهـــم العملية والعلميـــة، ونجح التطبيق في إعـــادة عدد من المرضى إلى مقاعد الدراســـة.
تنفيذ )6( محاضرات داخل المركز واستقطاب أخصائيين من خارج المركز لتقديم محاضرات. ■
تدريب عدد من الطالب المحولين من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ■

رسم بياني) 62( عدد مرضي قسم الصحة النفسية والمسجلين الجدد
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هـ( قسم التعليم الطبي والتدريب والمكتبة الطبية :

تنفيذ عدد )121( نشاط أكاديمي خالل عام 1437هـ. ■
متابعـــة تدريـــب موظفـــي المركز ســـواء داخـــل أو خـــارج المركز ، حيث تم ترشـــيح عـــدد )88( موظـــف وموظفة فـــي مختلف التخصصـــات خارج  ■

المركـــز وتدريب بقيـــة الطاقم داخـــل المركز. 
تقديم دورات داخلية للموظفين اإلداريين أكاديمي من الكفاءة العلمية والمهنية.  ■
تم استقبال عدد )117( من المتدربين والمتدربات األكاديميين في العام 1437هـ،  وعدد)30( متطوعين واإلشراف عليهم وإنهاء تدريبهم. ■
استقبال زوار المركز من طالب مدارس وجامعات ومنسوبي المراكز الصحية األخرى وإقامة محاضرات تعريفية علمية خاصة بهم. ■

 قسم التوعية الصحية:

أشـــرف قســـم التوعية الصحيـــة على ركن توعوي أقامـــه مجموعة من طالب الطـــب من كلية المعرفـــة داخل المركز موجـــه للمرضى)للتوعية  ■
بأمـــراض الكلى(، وذلـــك بوجود عيادة مصغرة لقياس الضغط والســـكر.

تفعيل بعض أيام الصحة العالمية مثل ) يوم الكلى العالمي2016م, يوم اإليدز العالمي, فعاليات سرطان الثدي(. ■
طباعـــة عـــدد كبير من المطويـــات التوعوية للتعريف بأمراض الكلى وســـبل الوقاية منهـــا ومطويات ذات عالقة بصحة المريـــض بعيدًا عن مرض  ■

الكلى,  باإلضافة لالســـتمارات التعريفية بالمركز وأنشـــطته.
تزويـــد بعض المـــدارس بعدد من البروشـــورات التوعوية لتفعيل الحملـــة التوعوية للوقاية من أمـــراض الكلى في وزارة التربيـــة والتعليم تعاونًا  ■

مع وزارة الصحة.
إقامة برامج وأنشطة مشتركة ) زيارة مدارس( و)استقبال طالب داخل المركز( إللقاء  محاضرات توعوية عن أمراض الكلى وكيفية الوقاية منها. ■
تدريب طالب وطالبات االمتياز والتدريب التطوعي. ■

 قسم الخدمة االجتماعية وأهلية العالج :

تم قبول عدد )960( مريض بحسب التصنيف التالي:
)23( مريض دائم – )48( مريض مؤقت – )86( مريض عيادة جديد  – )803( مريض سابق. ■

تعاون المركز مع جهات خارجية لتقديم الخدمات االجتماعية لمرضى الفشل الكلوي، كتقديم اإلعانات وقبول الجامعات. ■
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رسم بياني)63( عدد المرضى / قسم الخدمة االجتماعية وأهلية العالج

قسم شؤون وحقوق وعالقات المرضى :
تـــم إعـــداد)264( اســـتبانة لقياس مســـتوى الرضـــا العام عـــن الخدمـــات المقدمة للمرضـــى في المركـــز وتم توزيع االســـتبيان عليهـــم وكانت  ■

االســـتجابة %43 وتبيـــن أن نســـبة الرضا عـــن جميع خدمـــات المرضى المقدمة بلغـــت )92%(.
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أقسام أخرى بالمركزخدمات النظافة

شكل )64( مستوى رضا المرضى خالل العام 37/ 1438هـ بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى

MOH Annual Report Final.indb   300 10/15/17   7:49 PM



301 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول )102( مستوى الرضا العام للخدمات المقدمة للمرضى بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى 

جدول) 103( القوى العاملة  بمركز الملك سلمان ألمراض الكلى

الخدمات مستوى الرضا العام 1437هـ

92% خدمات عامة

خدمات األطباء %89

خدمات التمريض %93

خدمات التغذية %90

خدمات النظافة %93

91% أقسام أخرى بالمركز

92% الرضا العام

الخدمات العالجية والخدمات الطبية المساندة:
تـــم زيـــادة عـــدد الطاقم الطبـــي بحيث تم التعاقـــد مع )25( طبيبـــًا وممرضة وفنيـــًا ليصل إجمالـــي الطاقم الطبي فـــي المركز إلـــى )221( من القوى 
العاملـــة الطبية )حســـب الجـــدول الموضح  أدنـــاه ( ليتواكب مع زيادة المرضى و لتحقيق النســـب المتعـــارف عليها عالميًا وذلك لتقديم مســـتوى رفيع 
مـــن الخدمة المقدمـــة للمريض حيث يتم تدريبهم على البرتوكـــوالت الخاصة بمرضى التنقية الكلوية والتي روعي فيها تطبيق المســـتجدات الحديثة 

في هذا المجال .

عدد العاملين   مسمي الوظائف   الرقم

    47األطباء1

100         التمريض2

42الفنيين3

26 أخصائي غير طبيب4

6صيدلي + صيدلي أول5

نسبة الزيادة والنقصان221اإلجمالي                                       
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إنجازات األقسام الطبية:

تطويـــر الموقع اإللكتروني الجديد للمركز ونشـــر األنشـــطة االجتماعيـــة إضافًة إلى مواد توعويـــة وتحميل البحوث الطبية التي قـــام بها المركز  ■
ونشـــرت في المجالت العلميـــة العالمية.

اســـتمرار برنامـــج المريـــض الزائر بنجاح للعام العاشـــر علـــى التوالي وهـــو برنامج يعتمد على اســـتقبال مرضى الفشـــل الكلوي الســـعوديين  ■
القادميـــن مـــن خارج مدينـــة الرياض، وإجـــراء عمليات التنقيـــة الدموية دون الحاجـــة إلى فتح ملف جديـــد واالكتفاء بتقريـــر طبي حديث.

التوسع في استقبال المرضى للفترة الثالثة )المسائية( وإتاحة الفرصة لهم باختيار التوقيت المناسب لفترات الغسيل. ■
إتاحة الفرصة للمرضى القادرين على الصوم خالل شهر رمضان المبارك بتحويل فترة غسيلهم إلى الفترة المسائية ليتمكنوا من إتمام صومهم. ■
إضافـــة حســـاب خـــاص بالمركز على موقـــع التواصل االجتماعـــي -تويتر -، وهو حلقة وصـــل بين المركـــز والمجتمع الخارجي الكبيـــر بحيث يتم  ■

توعيتهـــم طبيـــًا بالمعلومات التـــي تخص مرضى الكلـــى وطرق وســـبل الوقاية منها.
تـــم التعامـــل مع مرض )كورونا( وفـــق المعايير الدوليـــة ومعايير الوزارة )التـــي وزعت حول هذا المرض( باإلضافة إلى اســـتحداث فريق من قســـم  ■

مكافحـــة العدوى لمراقبة حاالت ولم يكتشـــف )بحمد اهلل( أي حاله لهذا المرض بالمركز.
اســـتحداث غرفة للفرز األولى داخل المركز وذلك ضمن االحتياطات التي تتخذها إدارة المركز للحد من انتشـــار فيروس كورونا وذلك بفحص جميع  ■

المرضى قبل دخولهم لوحدات الغســـيل للتأكد من ســـالمة جميع المرضى.
السيطرة على فيروس الكبد الوبائي للمرضى المصابين. ■
تم استحداث وظائف طبية وإدارية الستيعاب حاجة المركز لـ)600( مريض. ■
تم استحداث جائزة األقسام المثالية وفق معايير الجودة. ■
استحداث أقسام جديدة لضمان جودة العمل من النواحي الطبية واإلدارية، كالتالي: ■
أ -)عيادة الطوارئ( بمتابعة حاالت المرضى الذين يأتون في غير أوقات الغسيل للنظر في حاجتهم للغسيل أو العالج. ■
)قسم سالمة المرضى( وُيعنى بمتابعة جودة الخدمة المُقدمة للمرضى. ■

ج -)عيادة ما قبل الزراعة( وهي لتقييم المرضى الراغبين بالزراعة. ■
د -)قسم المتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون(. ■
هـ-)قسم المشتريات( )وذلك بعد فصلها من قسم المالية(. ■
إنجاز قسم الجودة عدة مشاريع تحسين بالنسبة لألقسام من حيث الطريقة واإلنتاجية. ■
تـــم اســـتحداث فريق عمل مكافحة العدوى لدراســـة حالـــة )case study( من قبل فريق مكافحة العدوى لدراســـة مدى فعالية جهـــاز )Airocide( في  ■

تقليـــل الميكروبـــات المنتقلة بالهـــواء )Airborne( وذلك في أربع مواقع مختلفـــة من المركز وهي :
 غرفة الفرز – غرفة انتظار مرضى الغسيل – العيادة – غرفة العزل. ■

 وقـــد أظهـــرت نتائج الدراســـة بأن نســـبة فعاليـــة القضاء علـــى الميكروبات بلغـــت أكثر مـــن %97  و%100 لكل مـــن البكتيريـــا والفطريات على  ■

التوالي.
 تم اســـتحداث اجتماع شـــهري إلزامي للخدمات العالجيـــة لكل دور من أدوار المركز يضم الطبيب االستشـــاري المســـئول واألخصائيين والطبيب  ■

المقيم والممرضة المشـــرفة على الوحدات باإلضافة إلى عضو من كل قســـم : قسم الخدمة االجتماعية وقسم الصحة النفسية وقسم التوعية 
الصحية وقســـم شـــؤون وحقوق وعالقات المرضى وقســـم التغذية العالجية وذلك إلعطاء خطة عالجية موحدة من الفريق.
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إقامة الفعاليات األخرى المساندة لبعض األقسام العالجية على سبيل المثال ال الحصر )فعاليات اليوم العالمي للسكري – اليوم العالمي للضغط  ■
– اليوم العالمي لدور الخدمة االجتماعية(.

 تـــم حـــل موضـــوع النقـــل للمرضـــى المحتاجين عن طريـــق تكفـــل )لجنة أصدقـــاء المرضـــى( بموضوع النقـــل بعد ما تـــم رصد مبلـــغ مقطوع  ■
للتنســـيق مع قســـم الخدمة االجتماعيـــة بالمركز.

اســـتحداث تقييـــم المرؤوســـين للرئيس، وإضافة تقييم الموظف نصف ســـنويًا لمناقشـــة نقـــاط القوة والضعـــف الواردة فـــي التقييم النصفي  ■
لتحســـين الضعف والرقي بجـــودة العمل.

تحديث خطط وبرامج وسياسات سالمة المرضى. ■
 تم عمل تثقيف صحي لحماية منسوبي المركز بالطريقة الصحيحة لنظافة األيدي. ■
االنتهاء من خطة الطوارئ الداخلية بالمركز. ■

قسم المشتريات :

االنتهاء من إعداد ومراجعة أوامر الشراء الخاصة بمناقصة الخليج 1438هـ ، واعتمادها. ■
إدراج مناقصة جراحة القلب واألوعية الدموية ) 9 ( من ضمن المناقصات الخاصة بالمركز. ■
االنتهاء من تجهيز العقود الخاصة بمناقصة الخليج. ■
فصل مناقصة الكلية الصناعية والمحاليل رقم )11( بحيث )أصبحت مناقصتين منفصلتين( بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. ■
تسليم الشركات أوامر الشراء الخاصة بمناقصة الخليج وكذلك الحصول على الضمانات البنكية من هذه الشركات. ■
تجديد عقود اإليجارات الخاصة بالسكن والمستودع الخارجي وشركة النقل. ■

أقسام الخدمات المساندة:

تدريب موظفين وموظفات المركز على استخدام طفايات الحريق. ■
تأمين أجهزة متنوعة لقسم المختبر بالمركز. ■
تركيب أنظمة )هيبا فيلتر( في المختبر ووحدات الغسيل. ■
تم استحداث غرفة عزل مؤقتة بالمركز لحين االنتهاء من إنشاء غرف العزل وفق المواصفات المطلوبة. ■
تم استحداث عيادة لألمراض التنفسية. ■
تم استحداث منطقة لفرز المرضى قبل دخول وحدات الغسيل. ■
تم تركيب أنظمة تعقيم للجو من الفيروسات والبكتيريا بالمناطق التي تحتاج تعقيم بصفة مستمرة. ■
 تم تامين عدد)2( أجهزة تخطيط القلب. ■

إنجازات األقسام اإلدارية: 

اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الملك سلمان ألمراض الكلى.  ■
المشاركة في المناسبات وتفعيل أيام الصحة العالمية. ■
تم االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع المواعيد والنظام الطبي الصحي وربط المركز بشبكة إلكترونية مع وزارة الصحة. ■
توفير خدمة اإلنترنت لمرضى المركز، والبدء بالمرحلة الثانية والمتضمنة تغيير الُبنية التحتية بالكامل للشبكة وتوفير غرفة لتكون )داتا سنتر(. ■
جاري العمل على تركيب األنظمة الطبية وذلك بإعداد حاسب آلي يتم عن طريقه الربط بين المختبر ووحدات الغسيل والعيادات وكذلك الصيدلية. ■
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جـــدول ) 104( بيـــان ببرامـــج المركز والمنصرف ونســـبة  الصـــرف للخدمـــات العالجية والخدمـــات الطبية المســـاندة لمركز الملك 
الكلى:  ألمراض  ســـلمان 

نسبة الصرفالمنصرفمسمى البرنامجالرقم

101.23%28.348.992.85    األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية     1

88.43%176.851.76نفقات الخدمات العامة2

47.97%192.350.00وسائل النقل والمحروقات3

99.49%112.420.00الندوات والمؤتمرات4

100.00%34.829.169.47الرواتب والبدالت5

53.33%305.048.00مستلزمات مكتبية وتعليمية6

63.83%210.650.00التدريب والتعليم واالبتعاث      7

100%700.000.00إيجار وتأثيث دور8

99.90%343.724.09مكافأة نهاية الخدمة9

95.16%100.866.35مصاريف السفرية10

93.78%481.116.00تذاكر األركاب11

80.85%4.221.103.66التأمينات االجتماعية12

82.33%257.698.26المكافآت13

98.09%70.279.990.44المجموع
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ب/ المركز السعودي لزراعة األعضاء:
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نتائج زراعة األعضاء في المملكة العربية السعودية : ■

1 . زراعة الُكلى لعام 2016م:

اهتمـــت المملكـــة العربية الســـعودية ومازالت بمرضى الفشـــل الكلـــوي المزمن النهائـــي وبكافة  قطاعاتهـــا بتقديم خدمات الغســـيل الكلوي 
وزراعة الُكلى باعتبارها الطرق الرئيســـة لعالج هؤالء المرضى حيث يوجد حاليًا حســـب إحصائيات المركز السعودي لزراعة األعضاء عدد )17.100( مريض 
فشـــل كلوي مزمن نهائـــي يعالج منهم )15.600( مريض بالغســـيل الدموي وعـــدد )1.500( مريض بالغســـيل البروتوني، وتتحمـــل وزارة الصحة عالج 
عـــدد )10.000( مريض منهم، بينمـــا تتحمل القطاعات الصحية الحكومية األخرى والقطاع الخاص عالج حوالي )5.000( مريض، وتتمثل الزيادة الســـنوية 
بـ %7 من العدد اإلجمالي كما يســـاهم القطاع الخيري وعلى رأســـه  األمير/ فهد بن ســـلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشـــل الكلوي )كالنا( في عالج 

أكثر   مـــن 600 مريض بالغســـيل الكلوي.
 بلـــغ عـــدد الُكلـــى المزروعة )797( كلية في العـــام 2016م ، منها )672( كلية من متبرعيـــن أحياء و)125( كلية من متبرعيـــن متوفين دماغيًا ليصبح 
مجمـــوع عمليـــات زراعة   الُكلى منذ بدء البرنامـــج )10.569( عملية منها )7.606( عملية زراعـــة كلية بالتبرع من األحيـــاء  و )2.963( بالتبرع من متوفين 

دماغيًا . 

2. زراعة الكبد لعام 2015م:

بلـــغ عـــدد األكبـــاد المزروعة في عـــام 2016م )203( كبـــدًا، منها )69( كبـــدًا من المتوفين دماغيـــًا   و)144( كبدًا مـــن متبرعين أحيـــاء، ليصبح مجموع 
عمليـــات زراعـــة الكبد منذ بـــدء البرنامج )2.006( عمليـــة منها )926( بالتبـــرع من متوفين دماغيـــًا و)1.080( بالتبـــرع من األحياء. 

3. زراعة القلب لعام 2016م:

تم االســـتفادة من )29( حالة لزراعة قلب كامل، كما تم اســـتئصال )9( قلوب لالســـتفادة منها كمصدر للصمامات البشـــرية ، حيث بلغ مجموع زراعة 
القلـــب )339( قلبًا كامـــاًل و)628( قلبًا كمصدر للصمامات البشـــرية.

4. زراعة الرئة لعام 2016م:

أجريت )31( عملية لزراعة الرئة هذا العام ليصبح عدد الرئات المزروعة )213( رئة منذ بدء البرنامج.

5. زراعة البنكرياس لعام 2016م:

أجريت )11( عملية لزراعة البنكرياس هذا العام ليصبح عدد البنكرياس المزروع )46( منذ بدء البرنامج.

6. زراعة العظم لعام 2016م:

تم االستفادة من )60( حاالت تبرع بالعظم وزراعتها.
هـــذا باإلضافة لزراعة حالة واحدة زرع أمعـــاء في العام 2016م ليصبح مجموع األعضاء المزروعة بعد الوفـــاة الدماغية في العام 2016م )265( عضوًا وعدد 

)81( كأنســـجة متضمنة صمامات القلب والقرنيـــات وعظام وأربطة. 
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برنامج تبادل األعضاء بين المملكة ودول الخليج العربي

تـــم في العام 2016م اســـتئصال عدد )29( عضوًا من متبرعين متوفين دماغيًا  ومشـــاركتها ضمن برنامج تبـــادل األعضاء بين المملكة ودول مجلس 
التعـــاون الخليجي، تفاصيلهـــا كالتالي: 13 كبدًا، 3 قلوب، 8 رئات، 3 قلـــوب كمصدر للصمامات القلبية

الجدير بالذكر أنه يوجد تعاون مثمر على مر السنين  بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج تبادل األعضاء.

جدول )105( إجمالي األعضاء المستأصلة والمزروعة من فعاليات برنامج تبادل األعضاء  بين المملكة العربية السعودية والدول 
األخرى 1996 - 2016 م

السنة

 األعضاءاألعضاء المستأصلة / المزروعة
 المستأصلة /

المزروعة  الصماماتالقلبالكبدالكلى
 الرئتينالقلبية

2000-19966/614/194/ 4112/237/42

200112/133/3-1-16/17

20022/22/2-2-6

20046/65/61/ 14-16/17

20057/710/131/ 1122/432/37

20063/68/12-7-18/25

20072/213/141/ 12-18/19

20085/611/12---16/18

20092/25/5-1-8/8

20102/210/11---12/13

20113/43/51/1--7/10

20123/610/13-710/1030/36
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السنة

 األعضاءاألعضاء المستأصلة / المزروعة
 المستأصلة /

المزروعة  الصماماتالقلبالكبدالكلى
 الرئتينالقلبية

20132/26/52/24/414/15

20148/820/215/57/74/444/45

20150/012/133/33/36/824/27

20162/210/133/32/212/1229/32

65/74142/16721/2159/5940/44328/365 اإلجمالي

جدول ) 106 ( األعضاء المزروعة من فعاليات برنامج تبادل األعضاء  بين المملكة العربية السعودية والدول األخرى 1996 – 2016 م

البلدالبلد

األعضاء المزروعة
 إجمالي
األعضاء  الصماماتالقلبالكبدالكلى

الرئتينالقلبية

319414242الكويت2002-1996

17----17إسبانيا2001-2000

2009-2004

10392182108الكويت

-151218قطر

---1-البحرين

2010

12---5-الكويت

---24قطر

---1-البحرين
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البلدالبلد

األعضاء المزروعة
 إجمالي
األعضاء  الصماماتالقلبالكبدالكلى

الرئتينالقلبية

2011
7--121الكويت

---21قطر

2012
71030-19الكويت

---21قطر

2013
214-261الكويت

2-1--قطر

2014

11654444الكويت

---41قطر

-3-33البحرين

2015
1022624-الكويت

-211-البحرين

2016
10321229-الكويت

----2قطر

65142215940328اإلجمالي
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 نشاطات المركز السعودي لزراعة األعضاء ■
1(  برنامج رفع مستوى التعاون بين العنايات المركزة في المستشفيات المتبرعة   والمركز السعودي لزراعة األعضاء: 

تـــم إطـــالق هـــذا البرنامج في يـــوم االثنين 17 جمادى اآلخـــرة 1436هـ الموافـــق 6 أبريـــل 2015م ويهدف   هذا المشـــروع إلى زيادة عدد حـــاالت التبليغ  ■
والتشـــخيص وأعداد حاالت مقابلة األهل وصوالً للموافقة على التبرع باألعضاء ولتحقيق الزيادة المنشـــودة في أعداد حاالت األعضاء المستأصلة منها 

للزراعة بنســـبة %200 خالل فترة 3 ســـنوات. 
تـــّم اختيـــار عدد )50( مستشـــفى األكثر نشـــاطًا فـــي التعامل مع حاالت الوفـــاة الدماغية، وتعيين منســـقًا طبيـــًا وآخر إداريًا فـــي كل وحدة عناية  ■

مركـــزة فـــي هـــذه المستشـــفيات المتبرعة، ويتـــم صرف حوافـــز مادية لهـــم وتخصيص ميزانيـــة للتدريـــب والتأهيل فـــي المستشـــفيات المتبرعة.
أظهرت النتائج خالل المرحلة األولى من تطبيق البرنامج ارتفاع في أعداد حاالت التبليغ  ، كذلك تحســـنت نســـبة حاالت التشخيص األمر الذي أنعكس  ■

إيجابًا على عدد حاالت الموافقة على التبرع باألعضاء . 
وقـــد تجلى هذا التحســـن بازدياد أعـــداد عمليات زرع األعضاء مـــن المتوفين دماغيًا  حتى وصل  إلـــى 108 عملية زراعة كلية مقارنًة بــــ 80 و 94 لألعوام 
الســـابقة، و عـــدد 42 عمليـــة زراعة كبد   مقارنًة بـ 30 و 24 لألعوام الســـابقة، وزرع عـــدد )25( قلبًا مقارنًة بـ 15 و يزيد لألعوام الســـابقة،  و 27 عملية زراعة 

رئة مقارنًة بـ 8 و 19 لألعوام الســـابقة، و عدد )5( عمليات زراعة بنكرياس مقارنًة  بـ 2 في األعوام الســـابقة.

الزيارات الميدانية:
تـــم تنفيذ عدد )17( مستشـــفى فـــي المرحلة األولى وتغطية كافـــة مناطق المملكة حيث  تضمنـــت الزيارات 8 مستشـــفيات للمنطقة الغربية    ■

و 5 مستشـــفيات في المنطقة الوســـطى )القصيم، المجمعـــة، رماح، الخرج(، ومستشـــفيين للمنطقة الجنوبية، ومستشـــفى واحد لكل من 
والشمالية،   الشـــرقية  المنطقة 

اإلصدارات 

تم إصدار المعايير الوطنية للمستشفيات النسخة الثالثة )1436هـ/2015م( على أن يتم العمل بها بدًءا من عام 2016م.  ■

وقد تضمنت المعايير:

ضـــرورة وجود آليـــة التبرع باألعضاء واســـتئصالها بهدف زراعة األعضاء واألنســـجة في كل مستشـــفى معتمد في المملكة وذلـــك تحت بند توفير  ■
الرعايـــة PC الرقم 43.

إصـــدار دليل سياســـات وإجراءات العمـــل بالعنايات المركزة فـــي مستشـــفيات وزارة الصحة:  وقد تضمن هذا الدليل سياســـة عـــدم إجراء اإلنعاش  ■
)DNR( وكذلك سياســـة إيقاف الرعاية )Withdrawal of Care( متضمنًة كافـــة التفصيالت للتعريف وآلية التطبيق والحاالت التي يمكن تطبيقها والتي 

تضمنت الوفاة الدماغية حســـب البروتوكول الوطني المعتمد من قبل المركز الســـعودي لزراعـــة األعضاء )ص147( )ص153(.

مطبوعات المركز السعودي لزراعة األعضاء:

قام المركز الســـعودي لزراعة األعضاء بإصدار كتيبين جديدين  باللغتين العربية واإلنجليزية وهما كتيب )أين قلب اإلنســـان؟ ما بين المعنى اإللهي  ■
والمعنى الطبي( وكتيب )تطور مفهوم إعالن الوفاة نظرة الطب والســـند القرآني( للمؤلف الدكتور/ محمد بشـــر العطار )رئيس القسم الطبي 

بالمركز(.. 
تم طباعة اإلصدار الثاني لدليل إجراءات زراعة األعضاء في المملكة العربية السعودية باللغتين العربية واإلنجليزية    ■
إصدار عدد )8( إصدارات حول دليل اإلجراءات  الخاصة برعاية مرضى التنقية الدموية، وعالج فقر الدم، وعالج االضطرابات.  ■
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 باإلضافة لذلك تّم إعادة طباعة وتوزيع المطبوعات التالية: 

كتاب تعريف الموت من الناحية الطبية ) يجيب على أكثر التساؤالت شيوعًا حول الوفاة الدماغية(.                             ■
كتاب الفرق بين الموت اإلكلينيكي  و الموت الشرعي )يوضح مفهوم الوفاة الدماغية لعامة الناس(.                                   ■
كتاب دليل إجراءات زراعة األعضاء في المملكة )يوضح مواصفات زراعة األعضاء واستطباباها والشروط الالزمة بذلك(.    ■
كتاب الحصيات الكلوية )يوضح أسبابها و طرق الوقاية منها(.   ■
كتاب الدليل العلمي لألعشاب الطبيعية وخصائصها )يهدف إلى تعريف القارئ بفائدة كل نبتة على حدة(. ■
كتاب زراعة األعضاء في ضوء الشريعة اإلسالمية )يحتوي على الفتاوى المتعلقة بزراعة األعضاء (.                  ■
كتاب بروتوكول عن تشخيص الوفاة الدماغية )يوضح بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا  الموضوع (. ■
كتيـــب دليـــل تشـــخيص الوفاة الدماغيـــة والتبـــرع بها وزراعتهـــا )يحتوي علـــى معلومات أساســـية ونظـــم وضوابط زراعـــة األعضاء والتبـــرع بها،  ■

ومســـئوليات المراكـــز الزارعة تجاه المستشـــفيات الزارعة.                                           

شكل) 65( مطبوعات المركز السعودي لزراعة األعضاء

اليوم العالمي للُكلى 2016م  - صحة الُكلى للجميع

توزيـــع المطبوعـــات الخاصة باليوم العالمـــي للُكلى على كافة المستشـــفيات  من القطاعات الصحيـــة المختلفة بالمملكة وذلـــك بالتعاون ما بين 
جمعيـــة )كالنا( والجمعية الســـعودية ألمراض وزرع الُكلى والمركز الســـعودي لزراعة األعضـــاء مما ُيعطي مثاالً على تكامل الجهود بين المؤسســـات 

المختلفـــة فـــي المملكة للوصول إلى هـــدف واحد وهو صحـــة الُكلى للجميع.
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أوال: الهيكل التنظيمي والتطوير اإلداري 

إن حجـــم الـــوزارة بمديرياتها العشـــرون وأعداد العامليـــن الذي تجاوز مائتي ألـــف موظف وأكثر من مائتين وســـبعون مستشـــفى وألفين وثالثمئة 
مركـــز صحـــي كل ذلـــك يجعل الوزارة في أمـــس الحاجة إلـــى قوانين واضحة وإجـــراءات عمل ثابتـــة، ولذلك قامت الـــوزارة بإدخال العديد مـــن البرامج 
واإلجـــراءات والقوانين الجديدة وتم تكوين لجان عديدة بغرض إرســـاء العمل المؤسســـي بالـــوزارة وتطوير العمل اإلداري وإجراء الدراســـات التنظيمية 
إلعـــداد الهياكل واألدلة التنظيمية ليتناســـب والخطـــط واألهداف التي تضعها الوزارة بين حيـــن وآخر وإعداد أدلة إجراءات العمل بالمشـــاركة مع اإلدارات 

المختلفـــة و تقديم االستشـــارات التنظيمية لجميع الوحدات اإلدارية بالـــوزارة والمناطق الصحية.

 أهم ما تم إنجازه في  مجال التطوير اإلداري للعام 1438/37هـ: ■
إعداد الهياكل التنظيمية للوزارة والمناطق الصحية  بنسبة بلغت )%80( من المستهدف . ■
إعداد المهام الرئيسية لإلدارات بالوزارة .  ■
تم تقديم االستشارات التنظيمية المتنوعة لعدد من الوحدات اإلدارية بالوزارة والمناطق بنسبة بلغت %80 من المستهدف.  ■
إعداد هياكل المستشفيات حسب فئاتها واختصاصاتها بنسبة بلغت %75 من المستهدف. ■
إعداد الدليل التنظيمي للوزارة بنسبة %80 من المستهدف. ■

الهيكل التنظيمي المرحلي:

اشـــتمل الهيـــكل التنظيمـــي للـــوزارة على نائبيـــن لمعالي الوزيـــر نائب يختص بالشـــؤون الصحيـــة ونائب يختـــص بالتخطيط والتطويـــر علمًا بأن 
الـــوزارة تقوم بدراســـة وإعداد هيكل تنظيمـــي جديد يلبي متطلبـــات المرحلة. 

وتتبـــع للوزارة ثالث عشـــرة مديرية عامة للشـــؤون الصحية موزعة حســـب المناطق اإلدارية، تقوم بمهام اإلشـــراف على تقديـــم الخدمات الصحية في 
المنطقـــة اإلداريـــة التابعة لهـــا، كما تتفرع عن بعـــض المديريات العامة الكبرى ســـبع مديريات رئيســـة تعمل على مســـاعدة ومســـاندة المديريات 
العامـــة فـــي تنفيذ وإدارة وتشـــغيل المرافق الصحية المنتشـــرة في كل منطقـــة، وقد أعطيت هذه المديريـــات مؤخرًا الكثير مـــن الصالحيات لحثها 

على تقديم خدمات أفضل وتفادي البطء في اتخاذ القرارات؛ تماشـــيًا مع توجه الوزارة نحو انتهاج أســـلوب الالمركزية في أداء العمل.

فيما يتعلق باألخذ بمنهج الالمركزية :

توجـــه الـــوزارة ومنذ العام 1426هـ العمـــل بمفهوم الالمركزية ووضعت خطة اســـتراتيجية تمكن مدراء ومدراء العموم للشـــئون الصحية بالمناطق 
مـــن العمل باســـتقالليه دون الرجوع لـــوزارة الصحة وفي هذا الخصـــوص تم ما يلي:

زيـــارة بعـــض القطاعات الحكوميـــة بالمملكة التي تعمـــل بنظام الالمركزية مثل وزارة الشـــئون البلديـــة والقروية ووزارة الميـــاه والتعرف على . 1
البرنامج الالمركزي لديهم واإليجابيات والســـلبيات.

تم وضع خطة استراتيجية للعمل بمفهوم الالمركزية ووضع خطة زمنية مرحلية لتطبيق البرنامج. . 2
تم استكمال البنية األساسية التنظيمية واإلدارية والمالية للمناطق للبدء بالعمل بنظام الالمركزية بنسبة تزيد عن 80%. . 3
تم تفعيل جزئي للعمل بمبدأ الالمركزية على المســـتويات اإلدارية العليا ولم يفعل التدرج على مســـتوى اإلدارات الفرعية أو داخل المستشفيات . 4

والمراكز الصحية نســـبة للقصور في الرقابة الداخلية. 
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حاليًا يخصص للمناطق والمحافظات بنود بالميزانية الســـنوية بمبالغ يتم تحديدها على أســـس ومعايير معتمدة من معالي وزير الصحة مبنية . 5
على عدد الســـكان والمستشـــفيات والمراكز الصحية األولية بكل منطقة أو محافظة.

تتضمن  الميزانية الســـنوية المعتمدة للوزارة برامج ومشـــاريع مســـتقلة لكل منطقة ومحافظة و يتم متابعة االســـتفادة من هذه المبالغ من . 6
قبل اإلدارات المختصة.

ثانيا: التخطيط والتطوير

 تهدف الوزارة ومن خالل اإلدارة العامة للتخطيط على وضع الخطط االستراتيجية وإعداد الخطط التشغيلية والسياسات الصحية المبنية على المعلومات 
والبيانـــات الديموغرافيـــة وفق منهجية عمل علمية ومتابعتها وكذلك متابعة مشـــاريع الدولـــة وذلك لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشـــاملة 
بأعلـــى المســـتويات. كمـــا تعمل الـــوزارة  على تحقيق العدالة فـــي توزيع الخدمـــات الصحية وفقًا للمعاييـــر التي تم وضعها والتـــي تجعل المريض 

محور اهتمام النظام الصحي .

تبنـــت المملكـــة رؤية ) رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 2030( لتكـــون منهاجًا وخارطـــة طريق للعمل االقتصـــادي والتنموي فـــي المملكة وقد 
رســـمت هـــذه الرؤية التوجهات والسياســـات العامة للمملكة وانســـجاما مع هـــذه الرؤية  تمت هيكلة بعض الـــوزارات ومن بينهـــا وزارة الصحة بما 

يتوافـــق مع متطلبـــات المرحلة.

احتوت الرؤية على عدد من األهداف االســـتراتيجية , وقد أقر مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعال بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج 
تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزءًا من األهداف االستراتيجية وصوالً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية )2030 (.

ظهـــرت الحاجة إلى إطـــالق برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة والتي تحتوي على أهداف اســـتراتيجية مرتبطة بمســـتهدفات مرحلية إلى 
العـــام )2020م( وقـــد تم إطالق )23( مبادرة لوزارة الصحة )مرفقة بالملحقات( حيث تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يتماشـــى مع برنامج 

التحول الوطنـــي )2020 ( ورؤية المملكـــة )2030 ( في مجال الصحة.

انطالقا من الهدف العام للتخطيط بالوزارة )وضع ومتابعة الخطط التشـــغيلية الســـنوية والخمسية بما في ذلك الخطط المتوسطة والطويلة المدى 
ومتابعة مشـــاريع الدولة واإلنجازات بصورة علمية وأكثر كفاءة ( فإن أهم إنجـــازات الوزارة في مجال التخطيط تتلخص  فيما يلي:

الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع والمبادرات الواردة في برنامج التحول الوطني )2020 ( وبما يحقق رؤية المملكة )2030 (. ■
قامـــت الوزارة باالنتهاء من إدخال البيانات وتحليلها لمشـــاريع الدولة اإلنشـــائية للربع الرابع للعام 1438/1437هـ وجـــاري التحضير إلدخال بيانات الربع  ■

الســـنوي األول للعام 1438 /1439هـ.
تقوم الوزارة بإجراء الدراســـات التخطيطية المبنية على المؤشـــرات الســـكانية والصحية لتحديد االحتياج من الخدمات الصحية ســـواًء مراكز رعاية  ■

صحية أولية أو اســـتحداث مستشـــفيات أو رفع السعة الســـريرية في بعض المستشفيات بالمناطق.
لتحســـين كفاءة التخطيـــط بالوزارة يتم االنتقال للتحول الرقمي وأتمتت نظام تحديد أولويات إنشـــاء المراكز الصحية والمستشـــفيات حيث تم  ■
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وضع مبادرة إلنشـــاء نظام إليكتروني في فترة )24( شـــهرًا وربطه بالمناطق لتحليل الوضع الراهن وتحديـــد االحتياجات من خدمات الرعاية الصحية 
حســـب معاييـــر وزارة الصحة وقد تم إنجاز )%50( من إنشـــاء هذا النظام اإلليكتروني ليتم تطبيـــق العمل به في جميع المناطق.

تـــم االنتهاء من إعداد عدد من الملفات الوطنية واإلقليمية والدولية من أهمها: اســـتراتيجية الشـــباب, اللجنة الوطنيـــة لألخالقيات الحيوية والطبية,  ■
مراجعة األسس االستراتيجية مع المجلس الصحي السعودي, التخطيط في القطاع الصحي مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, تقرير األهداف 

التنموية لأللفية المتحققة بالمملكة للعام 2015م واالســـتراتيجية الصحية الخليجية. 
جاري العمل في استقطاب الكفاءات المتخصصة والنادرة في مجال التخطيط وتخصيص الحوافز المادية المجزية. ■
تـــم إعـــداد تقريـــر وزارة الصحـــة للعام المالـــي )1437/1436هـ ( وجـــاٍر إعداد تقريـــر إنجازات العـــام المالي )1438/1437هــــ( والذي يتـــم رفعه للمقام  ■

الســـامي ومن ثم يحال لمناقشـــته بمجلس الشـــورى لمناقشـــته. 
تـــم االنتهاء من إدخال البيانات الربع ســـنوية لمشـــاريع الباب الرابع اإلنشـــائية المعتمدة في ميزانيـــة عام 1437هـ علي النظـــام اإللكتروني لوزارة  ■

االقتصـــاد والتخطيـــط ووزارة المالية وجـــاري إدخال وتحليل البيانات الربع ســـنوية للعام 1438هــــ والذي يتم متابعتة بواســـطة مجلس الوزراء كل 
أشهر. ثالثة 

تم إعداد تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية للعام 2015م. ■
جاري إعداد تقرير األهداف العالمية للتنمية المستدامة ) 2015-2030م( المتحقق بالمملكة للعام 2016م. ■
■ .)PWC(-  PMO((- )VMO( تم إجراء ورشة عمل لمناقشة مبادرات التحول الوطني لإلدارات المختلفة بوزارة الصحة بالتعاون مع شركة

التدريب:

تم تنفيذ عدد )2( دورة تدريبية في مجال التخطيط بالمناطق بنسبة بلغت %50 من المستهدف. ■

جدول ) 107( يوضح الدورات التدريبية في مجال التخطيط خالل العام 1438/37هـ:

عدد المتدربينعدد األياممكان الدورةاسم الدورة

 إعداد الخطط التشغيلية
530 أيامجدةومتابعتها

530 أيامعسيرالتخطيط في المرافق الصحية
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ثالثا: التحول الوطني 

أطلقت المملكة االســـتراتيجية االقتصادية الجديدة ) التحول الوطني(-)2016-2020م( والتي جاءت في إطار خطة تغيير تســـتهدف إعادة تشكيل اقتصاد 
المملكة، وفي هذا اإلطار أصدرت الوزارة في )1437/2/21هـ( ميثاق وزارة الصحة لتحقيق التحول الوطني الذي تم تقديمة إلي مجلس الشؤن االقتصادية 

والتنمية ويشـــتمل هذا الميثاق علي أهداف ومبادرات ستســـاهم في تحقيق وعود برنامـــج التحول الوطني . 

مركز تحقيق الرؤية

تعمـــل الوزارة مـــن أجل تطوير النظام الصحـــي التركيز الدائم على التحول حيث تم إنشـــاء مركز التحول االســـتراتيجي والذي تم تأسيســـه في 
شـــهر يناير 2016م قبل بداية برنامج التحول الوطني.

منـــذ بـــدء برنامج التحـــول الوطني،  تم تكليـــف مركز التحول االســـتراتيجي بـــإدارة المبـــادرات التحولية في قطـــاع الصحة ضمـــن برنامج التحول 
الوطنـــي )2020(  وتـــم تطوير المركز ليصبح مركـــز تحقيق الرؤية بدال من مركز التحول االســـتراتيجي لقيادة مبادرات التحول االســـتراتيجية لوزارة 

الصحة )حســـب توجيهات مركز اإلنجاز والتدخل الســـريع لتأســـيس مركـــز تحقيق الرؤية(.
وبالنظر إلى  التحديات التي تواجة القطاع الصحي باإلضافة إلى المشـــكالت الهيكلية التي يواجها القطاع بما في ذلك نقص البيانات والمعلومات 
الالزمـــة التخـــاذ قرارات على مســـتوى النظام وضعف التنســـيق بيـــن الجهات الحكوميـــة ومقدمي الخدمات  وبنـــاء على ذلك  فقـــد اجتمع القادة 
من كال القطاعين العام والخاص من أجل وضع مجموعة من األهداف االســـتراتيجية التي يمكن أن تحققها المملكة لمواجهة هذه التحديات. وفي 

مقابل كل هذا تم اقتراح مؤشـــرات أداء رئيسية شاملة خطوط األساس واألهداف المرجوة لعام )2020( واالتفاق عليها. 
بعـــد ذلـــك تم الوصول إلى مبـــادرات ذات أولويـــة وتم مراجعتها علـــى مدى عدة أســـابيع لتلبية تلك األهداف االســـتراتيجية. وتشـــتمل بيانات هذه 
المبـــادرات على األفـــكار المطروحة واألعمال الواجب تنفيذها باإلضافة إلى افكار وتصورات جديدة. ويقـــدم العرض التالي نظرة عامة على المبادرات 

ذات األولويـــة التي اعتمدهـــا معالي وزير الصحة – موضحة بالشـــكل رقم)66(: 
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شكل) 66 ( المبادرات الرئيسية والتحولية لوزارة الصحة

كمـــا هـــو واضح، هناك مجموعـــة من المبادرات المختلفة والتي تشـــمل موضوعات التحول والتي ســـوف تســـاعد على إصالح القطـــاع الصحي على مدى 
فترة الـ 5 – 10 سنوات القادمة، باإلضافة إلى مجموعة من المبادرات الخاصة التي سوف تدفع باتجاه تحقيق التغيير الفعلي في الوصول الى الخدمات والجودة 
وتوفـــر الرعاية الصحية على مدى الســـنوات الــــ 3-5 القادمة. وفيما يلي نقدم عرضا موجزا عن بعض المبادرات األساســـية الهامة التي ســـوف تســـاهم في 

إحداث التأثير األكبر في القطاع الصحي بالمملكة العربية الســـعودية:

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية ■
التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ■
نموذج الرعاية الصحية ■
الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوطين الصناعات الصحية ■
الصحة اإللكترونية ■
تعزيز القوة العاملة بالقطاع الصحي: ■

زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربب وتحسين تدربهم ▪
الترغيب في مهنة التمريض من خالل تغيير بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع   ▪

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية ■
تأسيس المعهد الصحي الوطني لألبحاث ■
تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات ■
المركز الوطني إلدارة الطوارئ - سرعة إستجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ 911 ■
تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة اإلستيعابية الالزمة ■
المركز الوطني للوقاية من األمراض وتدخالت الصحة العامة لخفض معدالت البدانة والتدخين   ■
ضمان توفر معايير السالمة األساسية في المرافق الصحية وإجراء اإلصالحات الطارئة ■
المركز السعودي لسالمة المرضى ■
المركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية ■
وضع التنظيمات الالزمة للوقف والتبرعات في القطاع الصحي ■
تحصيل تكلفة الخدمة المقدمة لمرضى التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة ■

* المبادرات التحولية هي نطاق عمل مركز تحقيق الرؤية في وزارة الصحة
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برنامج التأمين الصحي وشراء الخدمات الصحية:

سيمكن جميع المواطنين من الوصول لرعاية صحية شاملة من خالل نماذج تأمين وتمويل جديدة. 

فصل المرافق الصحية وتحويلها إلى شركة: 

يهدف الي تأسيس هيكل جديد يكون مسئوال عن تقديم الرعاية الصحية لضمان تنسيق أفضل وتركيز أوضح على القيمة. 

برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوطين الصناعات الصحية: 

برنامج الستغالل نماذج الشراكة  مع القطاع الخاص من أجل تحقيق فاعلية أكبر وتحقيق نتائج أفضل للمرضى. 

الصحة اإللكترونية :

يهدف الي التحول الرقمي للقطاع الصحي  لتحسين تنسيق رعاية المرضى تحسن الجودة والوصول إلى الخدمات .

زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم:

أسلوب مكثف ومتخصص لتلبية الطلب المستقبلي على القوى العاملة في أنحاء المملكة لضمان توفر المواهب ذات الكفاءات لتلبية 
احتياجات السكان بالمملكة. 

الترغيب في مهنة التمريض من خالل تغيير بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع:

تهدف الي زيادة جاذبية مهنة التمريض وتشجيع المواطنين على امتهان التمريض وتغيير الصور المجتمعية السلبية عن مهنة 
التمريض  وذلك من خالل مراجعة السياسات واللوائح الحالية . 

نموذج الرعاية الصحية: 

يهدف للحفاظ على الصحة وليس فقط عالج المرض، يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع ومؤسساته مع دور مقدمي الخدمات 
الصحية بما يضمن الحصول  على الرعاية وفق أفضل الممارسات الصحية.

إصالح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية األولية:

يهدف الي تطوير الرعاية األولية من خالل التركيز على مراكز كبيرة يمكنها تقديم مجموعة واسعة من 
الخدمات ضمن نطاق الرعاية األولية )المتكاملة والشاملة( والتي تغطي نسبة كبيرة من السكان. 

تأسيس المعهد الوطني الصحي الوطني لألبحاث: 

يهدف الي توسيع وتطوير القدرة على إجراء بحوث إكلينيكية تؤدي  إلى تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية.  

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات: 

يهدف الي سد الفجوات بين الطلب والعرض  من الخدمات في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة. 
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المركز الوطني للوقاية من األمراض:

يهدف الي مراقبة ومقاومة التحديات والتهديدات التي تواجه الصحة العامة في بما في ذلك االرتفاع في معدل 
األمراض غير المعدية والتهديد المحتمل لتفشي أمراض فيروسية مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )فيروس كورونا( .

المركز الوطني إلدارة الطوارئ - سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ 911: 

منهج منسق الستجابة الطوارئ من خالل تكامل الجهات الحكومية المختلفة لضمان حصول المرضى على استجابة طوارئ
سريعة ومنسقة جيدا. 

تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة االستيعابية الالزمة: 

منهج منسق لمواءمة الطلب الحالي على خدمات الرعاية الصحية والمعروض في كافة المرافق الصحية الحكومية
حيث أن التركيز المبكر على خدمات أمراض القلب واإلصابات سوف يمكن القطاع الصحي من تحسين العمل في المرافق

الحكومية لتلبية متطلبات المرضى. 
إضافة إلى ذلك هناك مزيد من المبادرات التي ستنفذها الوزارة وكذلك سلسلة من األنشطة الهامة والمكاسب السريعة 

من ناحية إظهار التأثير على المدى القريب أو من ناحية التأثير على التشريعات القائمة، والتي تقيد قدرة القطاع الصحي 
على تحقيق التغيير. 

أهم اإلنجازات :

تم إعداد النموذج التشغيلي مع هيكل تنظيمي مرن باإلضافة إلى إعداد العمليات واإلجراءات لتمكين اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التحولية. ■
إعداد نموذج حوكمة وآلية إعداد التقارير بشكل فعال لضمان إدارة أصحاب العالقة وتحديد مسؤوليات إنجاز المهام. ■
تطوير معايير إدارة البرامج والمشاريع التحولية وتشمل األدوات والنماذج واإلجراءات بما يتماشى مع متطلبات مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ■
تم توفير الكوادر الالزمة لتشغيل المركز. ■
قاد المركز العديد من ورش العمل لوزارة الصحة خالل العام 2016م ضمن برنامج التحول الوطني. ■
تنفيـــذ ورش العمـــل الخاصة بوضـــع الميزانية للمشـــاريع التحولية للقطاع الصحي بمـــا في ذلك ميزانية المؤسســـات مثل : )هيئة الغـــذاء والدواء،  ■

المجلس الصحي الســـعودي، هيئة الهالل األحمر السعودي، مستشـــفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث(.
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جدول) 108(  ملخص إإلنجازات  في المحاور لمركز تحقيق الرؤية

اإلنجازاتاسم المحورم

1
التحول الى 

شركات

إعـــداد نطـــاق العمل وإصدار منافســـة لمرحلـــة التصميم بهدف »تصميـــم نموذج التحول الى شـــركات« ومـــن ثم اختيار . 1
العمل لتنفيذ  عالمية  شـــركة 

إجراء دراســـة تقييـــم الوضع الراهـــن لتحديد أهم المعوقـــات وذلك من خالل االجتمـــاع بعدد كبير من قيـــادات مركز وزارة . 2
المناطق وصحة  الصحة 

عقـــد عـــدد مـــن ورش العمل )بمشـــاركة عدد كبيـــر مـــن المســـؤولين والمهنيين من مختلـــف القطاعـــات الصحية في . 3
كافـــة المناطق وخبـــراء عالميين( بهدف تصميم النموذج االســـتراتيجي للتحول إلى شـــركات والنماذج التشـــغيلية للتحول

إعداد نموذج استراتيجي للتحول الى شركات . 4
تطوير نموذج تشـــغيلي مســـتقبلي للشـــركات باإلضافة الى الهياكل التنظيمية لكل من الشركة القابضة والشركات . 5

الحكومية.
تطوير دراسة الجدوى الخاصة بالتحول الى شركات. 6
تحديد معايير تقييم جاهزية المنشآت الصحية للتحول الى شركات تطوير واعداد نماذج تقييم الجاهزية . 7
إجـــراء تقييم تجريبـــي لجاهزية إحدى المـــدن الطبية وإحـــدى المستشـــفيات التخصصية للتحول الى شـــركات حيث تم . 8

تحديـــد نقـــاط الضعف في االدارات التشـــغيلية المختلفـــة وأهم التغييرات الضروريـــة لتكون جاهزة للتحول إلى شـــركات
وضع خارطة طريق وخطة تنفيذ التحول الى شركات . 9

إعداد دراسة قانونية من قبل مستشار قانوني مختص فيما يتعلق بملكية الشركات وآليات اطالقها.. 10

2
نموذج الرعاية 

 Model of(
)Care

االنتهاء من جولة في عدد من دول العالم المتقدم في مجال الرعاية الصحية بهدف التعرف على أهم الممارسات العالمية . 1
فيما يتعلق بنموذج تقديم الرعاية الصحية

تحديد نطاق العمل وإطالق طلب استدراج لعروض الشركات لتصميم النموذج الجديد للرعاية. 2
االنتهاء من تقييم عروض الشـــركات وترســـية المشـــروع على احد الشـــركات العالمية وبدء فريق تصميم نموذج الرعاية . 3

بالعمل الجديد 
عقد عدد كبيـــر من االجتماعات والزيارات الميدانية لمختلف المناطق لتحديد أهـــم التحديات التي يواجهها نموذج الرعاية . 4

الحالي
بناء علـــى نتائج الزيارات واالجتماعات تم إعداد تقرير »الوضع الراهن لتقديم الرعاية الصحية« حيث تم تحديد أهم التحديات . 5

وآليات معالجتها من خالل نموذج الرعاية الجديد
تم عقد ورشـــة عمـــل »تصميم نمـــوذج الرعاية االولى« بمشـــاركة ما يقارب 300 مـــن األطباء والممارســـين من مختلف . 6

القطاعات الصحية والمناطق وبمشـــاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين بهدف االتفاق على أهم التحديات الحالية وتحديد 
اليات معالجتها من خالل نموذج الرعاية الجديد
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اإلنجازاتاسم المحورم

3

برنامج 
الضمان 
الصحي 
وشراء 

الخدمات 
الصحية

طرح كراسة الشروط والمواصفات لبرنامج التأمين وشراء الخدمات الصحية ويغطي:. 1
1 - تصميم الكيان الجديد لبرنامج شراء الخدمات الصحية

2 - تصميم آلية التمويل والتجميع وأنشطة الشراء
3 - إعداد الدعم لبرنامج شراء الخدمات الصحية

4 - تصميم حزم المنافع وآلية الدفع لمقدمي الخدمات
اإلطالق التجريبي لمشروع الحسابات الصحية الوطنية. 2
الحســـابات الصحيـــة الوطنية: إعداد بالمشـــاركة مع المجلس الصحي الســـعودي لبعثة منظمة الصحـــة العالمية لدعم . 3

SHA 2011 بناء الحســـابات الصحية الوطنية الســـعودية باستخدام

4
مشاركة 
القطاع 
الخاص

مشروع بناء اإلطار االستراتيجي لمشاركة القطاع الخاص:. 1
1. تـــم تعيين استشـــاري اســـتراتيجي لعمـــل الدراســـات الالزمة لبناء اإلطار االســـتراتيجي للتســـعة مبـــادرات تندرج تحت 
مشـــاركة القطاع الخاص )الرعاية األولية، تشـــغيل المستشفيات، المدن الطبية، األشـــعة، المختبرات، الصيدليات، الرعاية 

الممتدة، الرعايـــة المنزلية، التأهيل الطبي( 
2. تـــم اســـتكمال أعمـــال الزيـــارات الميدانية ل 12مدينـــة و180 موقع فـــي المملكة العربية الســـعودية لجمـــع البيانات 

للدراســـة الالزمة  والمعلومات 
3. تـــم عقد 12 ورشـــة عمل مع المختصيـــن والخبراء في الجهـــات المعنية فـــي قطاعات الصحة فـــي المملكة كما تم 
إعـــداد الدراســـات للمخاطـــر والممكنات لتحقيق مشـــاركة القطـــاع الخاص مع دراســـات التوافق مع الجهـــات المرتبطة 

2030 المملكة  ورؤية 
4. تـــم إعداد النمـــاذج التجارية لكل مبادرة باإلضافة إلى عمل النماذج التعاقدية والتشـــغيلية والخطة الخمســـية لمراحل 

التنفيذ. 
5. تم إعداد الوثائق والنشرات التسويقية للمبادرات لتهيئة المستثمرين والسوق لطرح المشاريع.

6. تـــم زيارة عدد من الـــدول لالطالع على أفضل الممارســـات الدولية، كما تمت المشـــاركة في بعـــض المؤتمرات إلطالع 
المســـتثمرين على الفرص المتاحـــة في القطاع الصحي

تم تعيين االستشـــاري القانوني ألعمال وثائق المناقصات وإعداد تقارير التعديالت القانونية والممكنات لمشاركة القطاع . 2
الخاص

تم طرح مشـــاريع الخدمات االستشـــارية المالية والفنية إلعداد وثائق منافســـات ومناقصات االســـتثمار الخاص بالمبادرات . 3
التالية:

1. الطب اإلشعاعي          2. المختبرات     3. مستشفى شمال الرياض      4. مستشفى المدينة المنورة
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اإلنجازاتاسم المحورم

5

تعزيز القوى 
العاملة 
بالقطاع 
الصحي

تشـــكيل وتفعيـــل اللجان التوجيهيـــة والتنفيذية لمحور القـــوى العاملة ويشـــمل كل الجهات المعنيـــة )وزارة التعليم . 4
ووزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشـــرية، مؤسســـة التدريب التقني والمهني وســـبع جهات 

معنية( أخرى 
تحليل الفرص المتاحة للسعوديين لدخول سوق العمل من خالل دراسة االنكشاف المهني بالقطاع الصحي. 5
إعـــداد عـــدة ورش عمل مع قيـــادات التمريـــض لتحديد الخطـــة التنفيذيـــة التفصيلية ومناقشـــة التحديات إعداد كراســـة . 6

الشـــروط والمواصفـــات لمشـــروع تخطيط القـــوى العاملة »تلبيـــة االحتياج الحالـــي والمتوقع خالل 10 ســـنوات« 
االجتماع مع رعاة المشاريع واالتفاق على األدوار والمهام. 7

6
الصحة 

اإللكترونية

االنتهاء من مراجعة ودراسة ميزانية المبادرة والمتضمنة لمتطلبات المدن الطبية في التحول الرقمي، وتسليمها للجان . 8
المعنية في وزارة االقتصاد والتخطيط والمالية

مناقشـــة تفاصيل تنفيذ مبادرة الصحة اإللكترونية مع اللجان الفنية للتحول الرقمي بوزارة االقتصاد والتخطيط والحصول . 9
على الموافقات الالزمة للبدء في التنفيذ

تم التنســـيق مع المجلس الصحي السعودي بخصوص اإلشراف على مشـــاريع التحول الرقمي األفقية والمعنية بالحلول . 10
المقدمة لكافة القطاعات الصحية على المستوى الوطني
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رابعا: اإلحصاء والمعلومات

تقوم الوزارة باالســـتفادة مـــن المعلومات وإتاحتها لكافة العاملين في القطاع الصحي لتحســـين األداء ودعم اتخاذ القـــرار وذلك من خالل وحدة مركزية 
قـــادرة على توفير البيانات والمعلومـــات الصحية اآلمنة والالزمة لألغـــراض المختلفة بالصورة الصحيحة وفي المكان والزمان المناســـبين. 

 أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ :   

تنفيذ برنامج إلكتروني لتبليغ وتســـجيل اإلحصائيات الحيوية ذات العالقة بالمواليد, الوالدات, والوفيات بأنواعها ) وفيات حول الوالدة – وفيات األطفال  ■
الرضـــع – وفيات األمهات – والوفيات العامة (.

تصميم النماذج واالســـتمارات الالزمة لجمع البيانات والمعلومات وتزويد الجهات المعنية بإجراءات تطبيقها واســـتخدامها ومتابعتها والمشاركة  ■
مع جهات االختصاص لتصميم الســـجالت اإلحصائية المناسبة .

إعداد اإلحصاءات المختلفة وتكوين قواعد بيانات أساسية تكون مصدرًا رئيسيًا لكافة المعلومات الصحية والحيوية وتوثيقها، وتزويد إدارات وأقسام  ■
الـــوزارة والمناطـــق الصحيـــة وغيرها مـــن الجهات والمنظمـــات المحليـــة واإلقليمية والدولية ) بعد التنســـيق مـــع اإلدارات ذات الصلـــة ( باإلحصاءات 

والمعلومات التي تحتاجها .
تحليـــل البيانات واســـتخراج المؤشـــرات اإلحصائية الالزمة التـــي تمثل الواقع الصحي في المملكة وتســـهم في الخطط االســـتراتيجية والتنفيذية  ■

للوزارة.
اســـتمرار العمل علـــي لوحـــة القيـــاس  DASH-BOARD(- (  )KEY PERFORMANCE INDICATORS-)KPIs(حيث تلخص هذه اللوحة أهم مؤشـــرات الخدمة  ■

الصحيـــة للمملكة , وتيســـر الوصول إلى أهم  مؤشـــرات الخدمة بســـهولة.    
دعم الجهات المعنية باألبحاث والدراسات فيما تتطلبه تلك الدراسات والبحوث من األعمال اإلحصائية والمعلومات عن أنشطة الوزارة .   ■
المتابعة والدعم الفني واإلداري ألعمال أجهزة اإلحصاء والمعلومات في المناطق والمحافظات في حدود الصالحيات . ■
إصدار التقارير اإلحصائية السنوية والنشرات اإلحصائية الدورية . ■
المراجعة المستمرة والتقييم والتطوير للنظام اإللكتروني لإلحصاء والمعلومات.   ■
المشاركة في تصميم وتطوير ومتابعة األنظمة المستحدثة لإلحصاء والمعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.  ■
االشتراك في الدراسات والبحوث عن السكان والمواليد واتجاهات اإلصابة باألمراض وأسباب الوفاة واستخراج المؤشرات الالزمة .  ■
إجراء المسوحات اإلحصائية بأسلوب العينات العشوائية الستكمال المعلومات الصحية التي ال تغطيها إجراءات جمع البيانات الروتينية . ■
جاري العمل بدليل وسياسات العمل لتحديد إجراءات العمل بالنظام اإلحصائي. ■
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التدريب:

تنفيـــذ دورات تدريبية متخصصة أثناء موســـم الحج لمتدربين مـــن مختلف التخصصات الطبيـــة والفنية واإلدارية في األعمـــال اإلحصائية ذات العالقة  ■
بالحج.

الزيارات الحقلية:

تنفيذ زيارات حقلية لمناطق ومحافظات المملكة  لمتابعة سير العمل وحل المعوقات بنسبة %50 من المستهدف. ■

اإلصدارات:

تم إصدار االتي:

الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 1436هـ- 2015م ■
تقرير الوفيات  1436هـ- 2015م ■
تقرير أمراض النساء والوالدة. 1436هـ- 2015م ■
حج العام 1437هـ لموسم  -تقرير الحج اإلحصائي ■
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خامسا: البحوث والدراسات 

تعتمـــد الـــوزارة في تقديم الخدمـــات الصحية بالمملكة، على أســـس علمية مدعومـــة باألبحاث وذلك بهدف تحســـين الرعاية الصحيـــة المقدمة في 
المملكة العربية السعودية وذلك من خالل:             

تحديد أولويات البحوث في المجال الصحي في السعودية.  ■
تسهيل وتنظيم إجراء البحوث الصحية ألعلى مستوى من  الجودة في وزارة الصحة. ■
دعم مقدمي الرعاية الصحية في اتخاذ القرارات من خالل توفير بيانات دقيقة وصحيحة  مبنية على األدلة . ■
إجراء االستشارات لتحديد األولويات في مجال البحوث الصحية. ■
تعزيز بناء القدرات البحثية الصحية بالمملكة. ■

 أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ:

االنتهاء من تصميم البرنامج اإللكتروني )قاعدة البيانات البحثية ( وحاليًا يخضع للتجربة و التطوير. ■
تقديم المشورة والدعم الفني والعلمي للباحثين من منسوبي الوزارة لعدد )102 ( بحث بنسبة بلغت 100% . ■
تمت المراجعة الفنية لعدد  )104( بحث وبنسبة بلغت 100% . ■
منح الموافقة األخالقية لعدد )988( مشروع بحثي خالل عام 1437هـ بنسبة 100% . ■
متابعة سير عمل عدد  )988( بحث بنسبة 100%  . ■
تم وضع  sop و افتتاح )10( لجان معتمدة تم التدريب  ورفع التقرير النهائي بنسبة بلغت%100 من المستهدف. ■
تم وضع أدلة األداء القياسية وطرق تحليلها بنسبة %100  من المستهدف. ■
تفعيـــل آليـــة تقديـــم الطلب على التمويـــل المالي من مدينـــة الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية من خـــالل برنامجي المنـــح البحثية والخطة  ■

الوطنية.
جاري العمل في مشروع المراجعة البحثية اإللكتروني منذ عام 1436هـ. ■
جاري  التعاون مع القطاع األكاديمي ممثال بجامعة الفيصل وذلك بطرح مقترح لبرنامج ماجستير تطبيقي للبحوث الصحية. ■
جاري العمل لمراجعة و دراسة تشكيل نظام واتفاقيات لتنفيذ األبحاث في الوزارة  خالل العام الحالي ■
جاري الشروع في دراسة مقترح إلعداد أجندة أولويات البحوث في وزارة الصحة بنسبة بلغت %70 من المستهدف. ■
تم كتابة مقترح دراســـة » اســـتخدام األدلة البحثية في عملية رسم السياسات وإدارة وممارسة خدمات الرعاية الصحية في وزارة الصحة السعودية:  ■

وجهات نظر وممارسات بنســـبة بلغت %30 من المستهدف.

تم رفع كافة المرشحين لجوائز المؤسسات في عام 2017م

 أنواع الجوائز: 
ساساكوا للصحة ▪
جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة ▪
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جائزة الدكتور لي جونغ – ووك التذكارية للصحة العمومية  ▪
جائزة الدكتور علي شوشة ▪

الصفحة اإللكترونية:

تم تفعيل الصفحة اإللكترونية للبحوث من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة . ■
تم تفعيل الصفحة اإللكترونية لوحدة العلوم والتقنية . ■

تأهيل الكوادر :

جاري العمل على تأهيل والكوادر البشرية واالرتقاء بجودة البحوث بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية بنسبة بلغت %65 من المستهدف. ■
تم إعداد الخطط وبرامج البحوث و إعداد الدراسات بالتعاون مع اإلدارات والجهات البحثية المحلية و اإلقليمية والعالمية ■

اإلصدارات:

تم  إصدار الدليل اإلرشادي إلجراء البحوث والدراسات بمنشآت وزارة الصحة. ■
إنجاز )%80( من الالئحة التنفيذية للبحوث والدراسات بمنشآت وزارة الصحة ومراجعتها من اإلدارة القانونية والمالية   ■
تم وضع أدلة األداء القياسية وطرق تحليلها. ■

  المشاركات:

 المشاركة في االجتماع الخليجي الثاني لوضع دليل إجراء البحوث السريرية الموحد لدول مجلس الخليج العربي بتاريخ 16و 17 / نوفمبر 2016 م .  ■
الحضور والمشاركة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . ■
المشاركة في المؤتمر السعودي الثاني الدولي للتقنية الحيوية -14 15 / 5/ 1437هـ.   ■
ورشة عمل  الطب المبني على البنية الوراثية لألفراد – نواحي أخالقية ” في 28 /7/ 1437هـ ■
الحضـــور والمشـــاركة في ورشـــة عمـــل بعنوان تعزيـــز تدعيم البحوث الســـريرية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية المقام فـــي مدينة الملك  ■

عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنية بتاريـــخ 8 أبريل 2015م.
المشاركة الفعالة في المؤتمر الصحي السعودي من 9 – 11 / 8/ 1437هــ. ■
المساهمة في المسح االستطالعي لقياس القدرات البحثية اإلقليمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعام 2016م. ■
دراسة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كما  تمت الدراسة و إعداد ملخص مبدئي إلطار ومحاور رؤية المملكة بنسبة 100%. ■
المشاركة بالحوار العالمي للبحوث ) متالزمة داون عام 2015م ، الحوار العالمي للبحوث في مانيال،- الحوار العالمي لألبحاث الطبية في الفلبين(.  ■
المشاركة في االجتماع الخليجي الثاني لوضع دليل إجراء البحوث السريرية الموحد لدول مجلس الخليج العربي بتاريخ 16و 17 / نوفمبر 2016 م . ■

االســـتجابة لدعـــوات ومبـــادرات ورســـائل مجلس التعـــاون الخليجـــي ومنظمة الصحـــة العالمية واألمانـــة العامة لجامعـــة الدول العربيـــة  ومنظمة 
التعـــاون اإلســـالمي فيما يتعلـــق بالتقديم لألبحـــاث والترشـــيح للجوائز والبعثـــات اإلقليمية.
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سادسا: الوثائق والمحفوظات

نظـــًرا ألهمية المعلومة واالعتمـــاد على مصداقيتها وحضورها وقت الحاجة إليها فقد قامت الوزارة  بإنشـــاء مركز للوثائق بالوزارة والذي أســـس عام 
1423هــــ  ويعنـــى المركز بتوثيق كافة مســـتندات ومعامالت الوزارة. وتمشـــًيا مع التطور الذي تنشـــده الوزارة في تقنية المعلومات فقد تم إنشـــاء 

قســـم األرشـــفة االلكترونية سعًيا إلى أرشـــفة جميع مســـتندات ومعامالت الوزارة الكترونًيا.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: 

عمل دراسة ميدانية وتوثيقها بالصور للوضع الراهن للوثائق والمحفوظات الخاصة بديوان الوزارة وبعض المديريات الصحية. ■
التنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حيال التعديالت على دليل ترميز إدارات وزارة الصحة وفروعها . ■
تم االنتهاء من التنســـيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بخصوص ترميز المستشـــفيات والمراكـــز الصحية وجاري العمل على إصدار  ■

دليل الترميز الخاص بها.
إعداد خطة عمل إلدارة الســـجالت الورقية لديوان الوزارة من حيث التخزين، واالســـترجاع وفهرســـة للمســـتندات النشـــطة وغير النشطة وتسليمها  ■

إلكترونيـــًا أو بالفاكس أو البريد.

سابعا: تطوير بيئة العمل

تعمل الوزارة على إيجاد بيئة عمل وهوية مميزة للوزارة وإيجاد روح العمل الجماعي لتحقيق افضل أداء.

اهم إنجازات الوزارة في مجال تطوير بيئة العمل  خالل العام 1438/37هـ: 

تأهيل الشؤون اإلدارية – البرج األول- الدور الثاني  بنسبة %100 من المستهدف. ■
تأهيل الموقع المؤقت- البرج الثاني- البهو  بنسبة %100 من المستهدف . ■
تأهيل الشئون القانونية- البرج األول- الدور األول بنسبة %100 من المستهدف. ■
وكالة الموارد البشرية- البرج الثاني – الدور الخامس بنسبة %100 من المستهدف. ■
إدارة العالقات واإلعالم- البرج الثاني- الدور الخامس بنسبة %100 من المستهدف . ■
خدمة المستفيدين- البرج األول- البهو بنسبة %100 من المستهدف. ■
تأهيل مكتب الوزير- المشاعر المقدسة بنسبة %100 من المستهدف. ■
تأهيل الدور الرابع- البرج األول- الدور الرابع بنسبة %100 من المستهدف. ■
إزالة المخلفات وإضافة مظالت- مبني الوزارة القديم بنسبة %100 من المستهدف. ■
تصميم إدارة 937 بنسبة %100 من المستهدف. ■
تصميم وكالة الصحة العامة- البرج الثالث- الدور الثالث بنسبة %100 من المستهدف. ■
تأهيل مكتب معالي الوزير بديوان الوزارة بنسبة %100 من المستهدف. ■
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تأهيل مكتب الوزير بالمركز السعودي العتماد المنشآت الصحية. ■
تأهيل وتطوير مواقف السيارات بمبني الوزارة القديم بنسبة %100 من المستهدف. ■

التدريب:

تنفيذ ورشة عمل لمديريات الشؤون الصحية بجدة. ■
تنفيذ ورشة عمل لمديريات الشؤون الصحية  بالمدينة المنورة.  ■
دورات خارجيه بإيطاليا  في مجاالت : ■
إدارة المشاريع. ■
إدارة العقود ■
التصميم الداخلي.  ■
تصميم المستشفيات   ■

اإلصدارات :

إصدار تقرير الربع الثاني والربع الثالث في مجال تطوير بيئة العمل. ■

ثامنا: تحسين الجودة وسالمة المرضي

تعمـــل الـــوزارة علـــي ضمان الجودة النوعيـــة بما في ذلك وضـــع المعايير والمؤشـــرات الالزمة لتطبيق الجـــودة النوعية للوصول بالمنشـــآت الصحية 
التابعـــة للوزارة بتحقيق أعلى مســـتويات الرعاية الصحية وتلبيـــة االحتياجات وتطلعات المســـتفيدين من الخدمة.

 أهم إنجازات الوزارة في مجال تحسين الجودة  للعام المالي 1438/37هـ :

استقطاب ) 89( من الكوادر للعمل في مجال تحسن الجودة بنسبة بلغت %89 من المستهدف. ■
إعداد 30 مركز صحي لتطبيق برامج تحسن الجودة بنسبة بلغت %30 من المستهدف. ■

التدريب في مجال الجودة:
تحديد االحتياجات التدريبية لإلدارة العامة لتحسين الجودة. ■
إعداد آلية اعتماد البرامج التدريبية للجودة وسالمة المرضى كساعات تعليم طبي مستمر. ■
مراجعة عدد) 57 ( برنامج تدريبي في مجال الجودة وسالمة المرضى العتمادها ساعات تعليم طبي مستمر. ■
تنفيذ ندوة دور المدراء ذوي الخبرة في تحسين سالمة المرضى بحضور )130( مشارك. ■
عقد ورشة عمل لمراجعة استراتيجية الجودة وسالمة المرضى بالوزارة بحضور )70( مشارك. ■
عقد ورشة عمل توحيد إجراءات وسياسات المستشفيات بحضور )40( مشارك. ■
تنفيذ عدد )7( دورات لتدريب المدربين على معايير الوطنية  للمستشفيات بحضور )280( مشارك. ■
ورشة عمل بعنوان تطوير برنامج التبليغ عن األمور المتعلقة بسالمة المريض في منشآت وزارة الصحة. ■
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الزيارات الميدانية:

تنفيذ عدد )17( زيارة ميدانية للمستشفيات لتقييم برنامج المخاطر اإلكلينيكية. ■
تنفيذ4  زيارات ميدانية للمستشفيات لمتابعة برنامج االعتماد الدولي. ■
زيارة ميدانية وافتتاح دورات الجودة بصحة الباحة. ■
متابعة تفعيل يوم الجودة العالمي بمنشآت الوزارة والذي يوافق 11/10/ 2016م ■

المشاركات:

تمت المشاركات في اللجان األتية:

لجنة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة, ■
اللجنة الخليجية للجودة وسالمة المرضى.. ■
لجنة المواصفات والمقاييس والجودة.  ■
اللجنة االستراتيجية الوطنية للجودة. ■
ورشة عمل المجلس الصحي السعودي لمراجعة األساس االستراتيجي الحادي عشر.  ■
ورشة عمل تصميم الهياكل التنظيمية وخارطة الطريق لتحول الخدمات الصحية إلى شركات. ■
المشاركة بتقديم الرأي الفني ووضع مؤشرات قياس لقواعد إسعاف األطراف المبتورة. ■
المشاركة بمراجعة معايير مدراء المناطق للتمريض وتقديم المقترحات ■
اللجنة اإلدارية بالمركز السعودي العتماد المنشآت الصحية  ■
اللجنة التوجيهية للمؤتمر الوطني الخامس للجودة ■
الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية اإلسكوا بدولة قطر ■
اللجنة المصغرة لإلعداد لمشروع المركز الوطني لسالمة المرضى بالوزارة ■
■ HIMSS فعاليات مؤتمر الصحة اإللكترونية والذي تنظمه وزارة الصحة مع الجمعية الدولية ألنظمة المعلومات واإلدارة للرعاية الصحية
اجتماع الجمعية العمومية لجمعية برهان)الرعاية الطبية المبنية على البراهين(  ■
مشاركة في اللجنة العلمية للمنتدى الدولي لتطوير الجودة وسالمة المرضى الخدمات الطبية للقوات المسلحة ■
المشاركة باجتماعات مشروع  البرنامج الوطني ))Patient Centered Program لعدد )30( مستشفى على مستوى المملكة. ■
اجتماع المجلس الصحي السعودي لمناقشة استراتيجية أساس برنامج تطوير الجودة والسالمة في القطاعات الصحية  ■
اجتماع أعضاء المجلس السعودي لسالمة المرضى لمناقشة برنامج سالمة األدوية بالوزارة. ■
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اإلصدارات - تقارير دورية:

تقرير زيارات تقييم برنامج المخاطر اإلكلينيكية. ■
تقرير زيارات للمستشفيات لمتابعة برنامج االعتماد الولي. ■
آلية اعتماد البرامج التدريبية للجودة وسالمة المرضى كساعات تعليم طبي مستمر. ■

المشاركات:

المشاركة في التقرير النهائي لمشروع تحسين رعاية المرضى بالوزارة ■
 المشاركة في ملتقى المناطق بوزارة الصحة تحت شعار ) رفع الكفاءة(  ■
  المشاركة في لقاء دور مديري المرافق الصحية في التهيئة للتحول وتطوير الموارد الذاتية ■
تنفيذ فعاليات يوم الجودة خالل األسبوع األول من نوفمبر 2016م. ■

سالمة المرضي

المركز الوطني لسالمة المرضى:  

يهـــدف المركـــز الوطني لســـالمة المرضى  إلـــى وضع االســـتراتيجيات المختلفة للتقليـــل من األخطاء الطبية في المملكة ورفع مســـتوى ســـالمة 
اإلجـــراءات والعمليـــات اإلكلينيكية التي تعني بالرعاية الطبية المقدمة للمريض بشـــكل مباشـــر، باإلضافة إلى نشـــر ثقافة ســـالمة المرضى وإدارة 
المخاطر داخل المنشـــآت الصحية بالمملكة وذلك من خالل التدريب والتثقيف ورفع مســـتوى الوعي باألخطاء الطبية وسبل تالفيها ، إلى جانب إنشاء 

نظـــام وطني لرصـــد تلك األخطاء واإلبالغ عنها وتحليل مســـبباتها ، وكذلك القيـــام باألبحاث الوطنية المتعلقة بســـالمة المرضى. 

بخصوص إنشاء  المركز الوطني لسالمة المرضى تم ما يلي:

تقدمـــت وزارة الصحـــة إلـــى مقام مجلس الـــوزراء الموقر باقتـــراح يتضمن إطالق )البرنامـــج الوطني لتعزيز الســـالمة في المرافـــق الصحية( والذي . 1
من: يتكون 

المركز الوطني لسالمة المرضى. ■
البرنامج الوطني لسالمة المرافق الصحية. ■

تمت الموافقة الكريمة على اقتراح وزارة الصحة، على ما رآه  ووجه به مجلس الوزراء الموقر خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جمادي اآلخرة 1437هـ. . 2

الخطوات التنفيذية إلنشاء المركز الوطني لسالمة المرضى:

وفقـــًا للتوجيه قامت الوزارة بتاريـــخ 1437/8/4هـ  بالرفع لمقام الديوان الملكي باإلطار العام والدراســـة التفصيلية لقيام المركز الوطني الســـعودي 
لســـالمة المرضى و البرنامج الوطني لســـالمة المرافق الصحية و باإلضافة الى التكاليف المالية المتعلقة بالمرحلـــة األولى منه على أن تقوم الوزارة 

بإعـــداد الخطـــة التنفيذية والبدء بها فـــور اعتماد البرنامـــج من قبل مجلس الـــوزراء الموقر.
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تاسعا: حقوق وعالقات المرضي

عملت الوزارة على االهتمام بالمرضى واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم،  وإدراًكا  بأن كل مريض هو فرد مستقل بذاته له احتياجاته 
الخاصة من الرعاية الصحية ومن خالل وحدات إدارية فعالة، وكوادر  تسعي إلى تقديم خدمة سليمة تراعي مفاهيم وقيم المجتمع وذلك من خالل:

التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم.  ■
تلقى جميع شكاوي المرضي ومعالجتهم والتواصل مع الشكاوي حتي انتهاء الشكوى. ■
معالجة أسباب الشكاوي ودراستها وتصنيفها وتحديد عواملها واستخالص النتائج. ■
اإلشراف على إدارات حقوق المرضى بالمنشآت الصحية. ■
التثقيف بأخالقيات المهن الطبية في المنشأة الصحية. ■
قياس رضا المرضى. ■

أهم إالنجازات خالل العام 1438/37هـ:

ارتفاع  نسبة المستشفيات التي يتوافر بها إدارة حقوق و عالقات المرضى بنسبة ) %99.5( من المستهدف.  ■
توفر مسئولين عن حقوق وعالقات المرضي في )%80( من المراكز الصحية. ■
تم إعداد البرامج التقنية والبرمجية لربط المنشآت الصحية ببرامج الشكاوي والتقنية وقياس رضا المريض بنسبة بلغت %75 من المستهدف. ■
تم إعداد دراسة كاملة عن حاجة البرنامج من الموارد البشرية  بنسبة بلغت %75 من المستهدف. ■
جاري معالجة أسباب الشكاوى بدراستها و تصنيفها و تحديد عواملها و استخالص النتائج ■
جاري الرقابة علي تطبيق قوانين المهن الصحية في المنشآت الصحية. ■
جاري دراسة قياس رضا المرضى. ■

التدريب:

إعداد الخطط التدريبية وبرامج التدريب المستمر للعاملين. ■
تنفيذ عدد )3( دورات تدريبية داخلية  ألكثر من )100( متدرب من موظفي حقوق وعالقات المرضى بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■
  الزيارات الميدانية: ■
تنفيـــذ عدد مـــن الزيـــارات الميدانية على عـــدد من المناطـــق والمحافظات شـــملت المستشـــفيات والمراكز الصحية بنســـبة بلغـــت %100 من  ■

لمستهدف. ا

اإلصدارات:

إصدار وتوزيع وثيقة حقوق وعالقات المرضي باإلضافة الى كتيب اإلنجازات. ■
إعداد البرامج التثقيفية والمواد اإلعالمية بحقوق وعالقات المرضى. ■
إصـــدار وتوزيـــع )44,000( وثيقة حقـــوق وعالقات المرضى باإلضافة إلـــى كتيب اإلنجاز مع عمل وتوزيـــع العديد من البوســـترات  والمطويات واألقراص  ■
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المدمجة بنســـبة بلغت %88 من المستهدف.
تنفيذ )3( اجتماعات مع مدراء حقوق وعالقات المرضى بالمناطق عن طريق االتصال المرئي بنسبة بلغت %100 من المستهدف. ■

عاشرًا: المتابعة  

تعمـــل الـــوزارة علي توفير الرقابة علـــى العمل اإلداري والفني بصفـــة عامة منعًا لوقوع المخالفات وضمانًا لســـالمة تطبيق األنظمـــة واللوائح وحرصًا 
على انســـياب العمل دون معوقات وحفاظًا على أداء القادة والموظفين لواجباتهم الوظيفية دون تراخ أو إهمال أو ســـوء اســـتعمال الســـلطة والصالحية. 

إنجازات الوزارة في مجال المتابعة  خالل العام المالي 1438/37هــ:

االنتهـــاء من ربـــط إدارات المتابعة في المناطق والمحافظـــات الصحية والمدن الطبية والمستشـــفيات التخصصية بالـــوزارة وتنظيم أعمال الرقابة  ■
وتفعيـــل مهام  المتابعة حســـب مـــا ورد بقـــرار اللجنة العليا لإلصـــالح اإلداري رقـــم )190( وتاريـــخ 1409/11/18هـ .

 زيادة عدد الكوادر اإلدارية  بالمتابعة.  ■

االنتهاء من تجهيز قسم المتابعة النسوية ليقوم بالمهام المناطة بالرقابة والمتابعة فيما يخص الجوانب النسائية وغيرها. ■
تهيئة المكان المناسب الستيعاب الكوادر العاملة بالمتابعة. ■
االنتهاء من توفير وتجهيز المكان المناسب لعقد اجتماع اللجان حتى تتمكن من القيام بالمهام. ■
جـــاري العمل على ســـرعة إنجاز المعامالت  خاصة التي ترد من المقام الســـامي والجهات الرقابية والـــوزارات ذات العالقة وإمارات المناطق وما صدر  ■

فـــي هذا الشـــأن بموجب تعميم معالي الوزير رقـــم 2900179 وتاريخ 1436/11/12هـ ورقـــم 377870 وتاريخ 1437/2/6هـ .
مخاطبـــة إدارات المتابعـــة بالمناطـــق والمحافظات الصحية للبت وبحث القضايا والشـــكاوى الخاصة بمناطقهم ومتابعة ذلـــك حتى االنتهاء منها  ■

والتوصل إلى نتيجة .
إسناد عملية اإلشراف على منافذ الحج الجوية والبحرية والبرية للمناطق كالً فيما يخصه ويتبعه . ■
إجراء التحقيق أو المشاركة في إجراء التحقيقات بالمناطق والمشاركة في لجان وزارية إذا طلب منهم ذلك . ■
جاري مخاطبة الجهات الرسمية والتنسيق معها في المعامالت التي تتطلب ذلك وتوضيح المالحظات والرد عليها. ■
جاري بحث التظلمات من قرارات حفظ المعامالت التي تصدر من قبل الشؤون الصحية بالمناطق. ■
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التدريب:

جدول ) 109( الدورات التدريبية للموظفين في مجال المتابعة خالل العام المالي 1438/37هـ

الفئاتعدد المتدربينخارجيةداخليةاسم الدورةم

مفتش3√إدارة االجتماعات01

1√تنمية مهارات التطوير اإلداري02

كاتب2√تقويم األداء الوظيفي03

كاتب وسكرتير3√مهارات التعامل مع المرؤوسين04

 المراجعة الداخلية في األجهزة05
مفتش1√الحكومية

مفتش1√الحسابات الختامية الحكومية06

مفتش1√المرافعات أمام الجهات الشرعية07

ناسخ5√أعمال السكرتارية08

 استخدام البريد اإللكتروني في09
ناسخ1√أعمال السكرتارية

كاتب4√مهارات بناء فريق العمل10

كاتب1√إدارة الفعاليات11

كاتب4√التنسيق اإلداري12

كاتب1√معالجة النصوص13

1√إعداد الدراسات واالستشارات القانونية14
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الفئاتعدد المتدربينخارجيةداخليةاسم الدورةم

1√أعمال االستدالل15

1√تحليل اقتصاديات االستثمار16

2√مهارات السكرتارية اإلبداعية17

1√إدارة المعلومات الشخصية18

1√بناء ثقافة تنظيمية فعالة19

الجوالت التفقدية:

تفعيـــل دور المتابعـــة في الرقابة على المرافق الصحية فنيًا وإداريًا وعمل الجوالت التفقدية على الوزارة ومنشـــآتها الصحية الكتشـــاف ما قد يحدث  ■
من مشاكل قبل حدوثها.  

تنفيذ )41( مهمة .عمل وجوالت تفقدية لمعرفة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول لها و قيام اللجان الفنية بمتابعة األداء .   ■
تنفيذ  )57( مهمه متعلقة بالمفتشين اإلداريين والماليين.   ■
تنفيذ )820( جولة لمراقبة دوام موظفي ديوان الوزارة . ■
تنفيذ)410( جولة مراقبة لدوام موظفي ديوان الوزارة المكلفين بالعمل اإلضافي. ■

اإلصدارات:

جاري تفعيل الرفع بتقرير أسبوعي في مجال المتابعة. ■

جدول  )110( المعامالت المنجزة في مجال المتابعة خالل العام 1438/37هـ

العددنوع المعامالتم

11482المعامالت الواردة1

10693المعامالت الصادرة2

22175المعامالت الصادرة والواردة3

98مجموع مهمات اللجان4
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الحادي عشر: المراجعة الداخلية

تهدف الوزارة إلى تعزيز دور المراجعة الداخلية في خدمة المرافق الصحية باستخدام أحدث معايير المراجعة على األداء والخدمة وذلك بهدف :
حماية األموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش واألخطاء وكتشافها فور وقوعها. ■
ضمان دقة البيانات المالية والسجالت المحاسبية واكتمالها . ■
ضمان فاعلية العمليات اإلدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى االستغالل األمثل للموارد المتاحة. ■
تحقيق التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة ■
سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. ■

اهم اإلنجازات:

مراجعة عدد من الجهات  والمستشفيات بالوزارة وهي كالتالي : ■
إدارة المشاريع والشئون الهندسية بالشئون الصحية بمنطقة الرياض.   ■
الوقوف على األضرار الناتجة عن هطول األمطار وتسرب المياه بمستشفى الملك خالد بتبوك. ■
التحقيق في عملية ترســـيه مشـــروع تطويـــر المرحلة الثالثة من التغذيـــة الكهربائية على مقـــاول ال يحمل التصنيفات المطلوبة بمستشـــفى  ■

الملك فهد التخصصي بالدمام.
الوقوف علي مالحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على البرج الطبي بمستشفى  الملك فهد بالباحة. ■
الوقوف على األضرار الناتجة عن هطول األمطار وتسرب المياه بمستشفى شمال جدة بمجمع الملك عبد اهلل الطبي.   ■
االستفادة من وفورات عقد الصيانة والنظافة في إنجاز بعض أعمال الصيانة بمستشفى األمير محمد بن ناصر بجازان. ■

 في مجال مراجعة العقود تم اآلتي:

مراجعة عقود التغذية في مجموعة من المستشفيات. ■
مراجعة عقد شركة فرسان للسفر والسياحة. ■
مراجعة الدور واألجور. ■
تم  القيام ب)13( مهمة لمراجعة عقود الصيانة الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية بنسبة بلغت )%81( من المستهدف .  ■
مراجعة عقود التغذية للمنشآت الصحية   بنسبة )%64( من المستهدف.   ■
في إطار تقييم أداء إدارات المراجعة بالمناطق والمحافظات حيث تم تنفيذ )19( مهمة بنسبة )%90( من المستهدف. ■
في مجال المتابعة وإعداد الردود على خطابات الجهات الرقابية الحكومية تم تنفيذها بنسبة )%100( من المستهدف. ■

التدريب:

القيام بالدورة التعريفية بمهام وأعمال المراجعة. ■
المشاركة في موسم حج 1436هـ. ■
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 الزيارات الميدانية :

تنفيذ )42( زيارة ميدانية بنسبة  )%81( من المستهدف. ■

اإلصدارات والتقارير:

إصدار )4( تقارير دورية  بنسبة  %50 من المستهدف.   ■

الثاني عشر: التواصل والعالقات

تهدف الوزارة الي إدارة عمليات الحمالت اإلعالمية إلبراز دورها  الريادي إعالميًا وتحسين الصورة الذهنية بها بكفاءة عالية . 

 أهم اإلنجازات خالل العام المالي 1438/37هـ:

تغطيـــة فعاليات وأنشـــطة وزارة الصحة بما في ذلـــك الندوات واللقاءات ، وتحرير أخبـــار وتقارير وزارة الصحة الموجهة إلى وســـائل اإلعالم المقروءة  ■
والمرئية والمســـموعة وكذا إلى وكاالت األنباء ووسائل التواصل االجتماعي .

إصدار 3 أعداد من المجلة الطبية ■
التغطية اإلعالمية لحملة الحج التوعوية ) معًا لحج صحي( ■
التغطية اإلعالمية لجهود الوزارة وخدماتها الصحية خالل موسم الحج . ■
إعداد ونشر 265 خبر صحفي.  ■
التغطية اإلعالمية ل 13 مناسبة صحية ■
التغطية اإلعالمية ل 12 حملة توعوية صحية ■
إعداد ونشر 3 مواد صحفية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني  ■
إعداد مسودة كتيب ) دليل األسلوب الصحفي(  ■
إعداد اإلجابة على مايقارب 100 إستفسار صحفي  ■
إعداد مسودة كتيب إعالمي عن خدمات وزارة الصحة ■
المشاركة في إعداد الكتاب الوثائقي بمناسبة مرور 40 سنة على إنشاء المكتب التنفيذي لوزراء صحة الخليج. ■
التنســـيق مع وســـائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة ووكالة األنباء الســـعودية والوكاالت األجنبية األخرى لتغطية أنشطة وفعاليات الوزارة  ■

بما فـــي ذلك الندوات والمؤتمرات الطبية التي تشـــارك في تنظيمهـــا وزارة الصحة .
إصدار نشرة شهرية تبرز أنشطة وفعاليات الوزارة ومديرياتها . ■
تزويد موقع اإللكتروني بكافة األخبار والتقارير الصحفية عن أنشطة وفعاليات الوزارة . ■
توفير قاعدة معلومات تستقي منه وسائل اإلعالم أخبار ونشاطات وزارة الصحة والعمل على تحديثها دوريًا . ■
التنســـيق والتعاون مع وســـائل اإلعالم لتذليل كل المعوقات لنشـــر األخبار الصحيـــة اإليجابية لوزارة الصحة ولتحقيق التغطيـــة اإلعالمية عن إنجازات  ■

الوزارة ونشـــاطاتها وتزويد وســـائل اإلعالم بالمعلومات الكافية عن أي مشـــكلة تواجه الوزارة.
إصدار المجلة الطبية السعودية الشهرية . ■
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الهوية. 1

تهدف الوزارة الي توحيد هويتها والتأكد من أن جميع القطاعات واإلدارات التابعة لها تقوم باالستخدام الصحيح لهويتها.  

أهم اإلنجازات:

توحيد تطبيقات الهوية وإنهاء كتاب دليل الهوية للوزارة. ■
مراجعة التصاميم المتعلقة بجميع حمالت الوزارة اهمها: ■
حملـــة تطعيم-الحـــج - - أجر وعافية - - إنفوجرافيك المســـنين - - حملة إحمي نفســـك - -حملة ســـرطان الثـــدي - - مبادرة الســـمنة - -  حملة االيدز  ■

بـــالش طنـــاش -  - تطوير كتيـــب دليل الهوية -   - تصاميـــم الهيدرز لحســـابات التواصل االجتماعي
انفوجرافيك المضادات الحيوية ■

المشاركات :

ورشة عمل  قبول اإلحاالت الطبية ■
المؤتمر الصحي للمحاكاة ■
الملتقى العلمي السعودية وكوريا ■
الرسائل التوعوية للمضادات الحيوية ■

 اإلعالم اإللكتروني :. 2

 تعمـــل الـــوزارة علي اســـتحداث قنوات إلكترونية جديـــدة للوزارة لمواكبة التطـــور في برامج التواصـــل االجتماعي والوصول إلى أكبـــر عدد من فئات 
المجتمع.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ:

زيادة وعي المتابعين بما يتعلق بصحتهم وصحة المجتمع .   ■
تسويق الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.    ■
زيادة ثقة المتابعين في وزارة الصحة وتحسين الصورة الذهنية.    ■
زيادة عدد المتابعين .   ■
زيادة الشفافية. )تم تحقيق الهدف من خالل البيانات الصحفية والردود التوضيحية أوالً بأول( ■
توحيد مصدر المعـلومة بما يخص المواضيع الصحية الحساسة مثل ) كورونا ، الحرائق في المستشفيات(.   ■
وصول عدد المتابعين لحساب الوزارة في تويتر إلى) 1,235,287 ( ■
افتتاح حساب لوزارة الصحة على برنامج سناب شات.  ■
تحويل جميع الردود من حساب وزارة الصحة على تويتر إلى أن تكون الردود جميعها من حساب )937(.  ■
تنظيم عمل حسابات المناطق على تطبيق السياسة اإلعالمية للوزارة. ■
إصدارات : )تقارير دورية، إصدارات ومنشورات توعوية، أخرى..( ■
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التدريب:

تنفيذ عدد 4 دورات في مجال اإلعالم االلكتروني. ■

اإلنتاج اإلعالمي :. 3

 تهدف الوزارة علي  تحسين   مستوى المواد اإلعالمية و التوعوية  و المعلوماتية  من حيث الشكل والتصميم و المضمون وتوحيدها.

 أهم مؤشرات األداء :

رفع تقرير أسبوعي بما تم تنفيذه.. 1
عمل تقييم كل ثالثة أشهر لمنتجات اإلدارة من خالل نماذج ورسائل خاصة لمنسوبي الوزارة والجمهور الخارجي. 2
عمل تقرير نصف سنوي بأعمال اإلدارة يتضمن التقييم وقياس مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة.. 3

اهم إنجازات الوزارة في مجال اإلنتاج اإلعالمي خالل العام 1438/37هـ:

تم تنفيذ  العديد من االنفوجرافيك واالفالم  مثل : ■
أنفوجرافيك لحملة االيدز  ■
انفوجرافيك لحملة سرطان الثدي ■
انفوجرافيك لحملة التطعيم ■
انفوجرافيك عن حملة السكري ■
انفوجرافيك لبعض المناسبات التي تمر بها اإلدارات خالل االشهر األولى من السنة ■
أفالم خاصة بإفتتاحات المشاريع الخاصة بالوزارة ) الباحة - عسير - تبوك(   ■
عمل أفالم توعوية عن السكري. ■
تصوير توثيقي لجميع مناسبات الوزارة )فيديو + فوتغرافي( ■
وصول عدد المتابعين لحساب الوزارة في تويتر إلى 1,235,287  ■
افتتاح حساب لوزارة الصحة على برنامج سناب شات.  ■
تحويل جميع الردود من حساب وزارة الصحة على تويتر إلى أن تكون الردود جميعها من حساب 937. ■

المشاركات:  

حملة الحج التوعوية واإلعالمية ■
حملة السكري ■
حملة التطعيم ■
التواصل الداخلي ■
البيانات اإلعالمية للوزارة ■
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كتاب إنجازات الوزارة  ■
فيلم افتتاحات منطقة جازان والباحة وعسير وتبوك. ■

العالقات العامة :. 4

 تهدف الوزارة  إلى تحقيق رضا الجمهور الداخلي والخارجي عنها من خالل :

رسم صورة ذهنية إيجابية عن الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبيها ولجميع فئات المجتمع. ■
استثمار وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي. ■
نشر ثقافة العمل الجماعي بين الفئات المختلفة لمنسوبي الوزارة. ■
السعي إلي تقوية الروابط األخوية واستحداث أنشطة اجتماعية تثري بيئة العمل بين منسوبي الوزارة. ■

أهم إنجازات الوزارة في مجال العالقات العامة خالل العام 1438/37هـ:

إقامة 45 فعالية ) مؤتمر وورش عمل ( للعديد من الجهات الحكومية اهمها:

ورشة عمل الناطقين اإلعالمين بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية بقاعة االحتفاالت الكبرى بالوزارة ■
ورشة عمل تعريفية على برنامج )سهل( لإلدارة العامة لالتصاالت بقاعة االحتفاالت الكبرى بالوزارة. ■
ورشة عمل ) توحيد اإلجراءات في المستشفيات ( اإلدارة العامة للجودة .   ■
ورشة عمل  لتطوير التوعية ووضع الخطة السنوية لألنشطة التوعوية لعام 1438هـ/2017م بقاعة االحتفاالت الكبرى بالوزارة. ■
ورشة عمل ) قبول اإلحاالت الطبية داخل المملكة ( اإلدارة العامة للهيئات الطبية.   ■
)االجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج  العربية  ■
وزارة الصحة ـ الرياض، المملكة العربية السعودية( ■
)المؤتمر الدولي للصحة اإللكترونية –همس ( االدارة العامة لتقنية المعلومات   ■
ورشة عمل ) تطوير بيئة العمل على مستوى ديوان الوزارة و المديريات الصحية و المراكز الصحية ( ■
ورشة عمل )التميز في خدمة العمالء( اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث   ■
ورشة عمل ) العيادات االستشارية ( ■
مركز التحول ... فندق رافال كمنسكي ■
) برنامج تحسين اإلنتاجية بمستشفيات المملكة وااللتقاء مع معالي الوزير(     ■
االحتفال باألسبوع العالمي للمضادات الحيوية إدارة مكافحة العدوى     ■
تغطية انطالق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة داء السكري )14 نوفمبر 2016( من ساحة وزارة الصحة   ■
)المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2016م(   ■
ورشة عمل ) قبول اإلحاالت الطبية داخل المملكة (   ■
اليوم العالمي للتوعية ضد مضار المضادات الحيوية بمباراة الهالل والرائد والتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها. ■
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التنسيق مع صحة الشرقية بشأن افتتاح المشاريع بالمنطقة الشرقية بحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين ■
افتتاح المشاريع الصحية بمنطقة الباحه ■
المؤتمر العلمي الخاص بيوم اإليدز العالمي برنامج اإليدز   ■
افتتاح المشاريع الصحية بمنطقة عسير . ■
افتتاح عيادة السكر إدارة وحدات السكر – ديوان الوزارة ■
ورشة عمل تصميم نموذج الرعاية الصحية التابع لمركز التحول االستراتيجي مركز التحول االستراتيجي .  ■
افتتاح المشاريع الصحية بمنطقة تبوك ■
ورشة عمل لإلدارة العامة لتطوير بيئة العمل   ■
ورشة عمل للجمعيات الخيرية الصحية بحضور معالي الوزير . ■
ورشة عمل تطوير الربع الرابع إلدارة تطوير بيئة العمل للمناطق والمحافظات الدمام.  ■

الثالث عشر: تقنية المعلومات واالتصاالت

تهـــدف الوزارة إلى االســـتفادة المثلى من التقنيـــات الحديثة في مجـــاالت المعلومات واالتصاالت لتحقيق االســـتفادة المثلى مـــن تقنيات المعلومات 
واالتصـــاالت في مجال الصحـــة اإللكترونية وذلـــك لتقديم خدمات متميزة تدعم أنشـــطة الوزارة  وتطورهـــا وذلك من خالل:

إعداد الخطط والبرامج االستراتيجية والميزانية التقديرية في مجال نشاط الحاسب اآللي وتقنية المعلومات واالتصاالت.   ■
تحديد احتياجات الوزارة من الحاسبات اآللية والبرامج والنظم ومتابعة توفيرها حسب التعليمات واإلجراءات والمعايير المعتمدة. ■
التنسيق مع الوحدات اإلدارية بالوزارة لتحديد المعلومات واإلحصاءات المطلوبة والبرامج الالزمة إلدخالها على شبكة المعلومات بالوزارة. ■
اختيار أنظمة تشغيل الحاسبات اآللية وإدارة عمليات جمع وتخزين جميع البيانات الرقمية وحفظ المعلومات   ■
تطوير وتحسين وإدارة وصيانة أنظمة المعلومات وإدارة الشبكات لتقديم اتصاالت سريعة وفاعلة بين جميع مصادر المعلومات. ■
التنســـيق مـــع إدارات وأقســـام الوزارة والمناطـــق الصحية فيما يتعلـــق بتجميع المعلومـــات وبحث احتياجاتها فـــي مجال الحاســـبات اآللية وإعداد  ■

المختلفة. اإلحصاءات 
العمل على تقييم االستخدامات والوسائل التقنية المستخدمة في أنظمة المعلومات والتأكد من تحديثها المستمر. ■
توفيـــر الدعم الفني في مجال الحاســـب اآللـــي واالتصاالت للقطاعات والوحدات اإلداريـــة كافة بالوزارة وحل جميع المشـــاكل التي تواجهها في هذا  ■

المجال.

أهم إنجازات الوزارة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت:

تـــم توفيـــر بنية تحتية و خدمات معلوماتيـــة تمكن من وجود معلومات صحية و مركزية متكاملة تســـتخدم في تكامل و تحســـين الخدمات  ■
الصحة. لوزارة  الصحية 

التوسع في استخدام نظم المعلومات الصحية و تيسير استخدامها بما يكفل دعم برامج الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية.  ■

MOH Annual Report Final.indb   341 10/15/17   7:49 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ342

تم تنفيذ العديد من المشاريع  والبرامج منها:

:)Standerzation( توحيد المعايير وااللتزام بها

يهدف المشـــروع إلى تســـريع تســـليم خدمات الصحة اإللكترونية، حاليًا الســـجالت الطبية للمريض يمكن تســـجيلها على الورق أو إلكترونيا أو األثنين 
معـــا، وعـــادة ما تخزن هـــذه الملفات في مواقع مختلفة. وهـــذا يصّعب الحصول على الصورة كاملـــة لتاريخ الرعاية الصحية للمريـــض. باإلضافة إلى ذلك، 
يمكن تجزئة الخدمات، محليا داخل المستشـــفيات وبين الرعاية الصحية األولية، إلى جانب اســـتخدام نظم المعلومات الســـريرية المختلفة في أماكن 
الرعايـــة المختلفـــة وقد يؤدي إلى ســـوء فهم معلومات المريض أو فقدانها مما قد يعرض ســـالمة المريض للخطر. وهذه القيود يمكن أن تتحســـن مع 

اعتماد معيار تكنولوجيـــا المعلومات واالتصاالت )ICT( في مجـــال الرعاية الصحية.

برنامج سهل :

يهتم نظام االتصاالت اإلدارية بالمعامالت من وارد, صادر وإحاالت بديوان الوزارة وجميع المديريات الصحية التابعة لها والمستشفيات المرتبطة بشبكة  ■
الوزارة. 

إحالتي ) برنامج اإلحالة الوطني (:  

هو مشـــروع وطني يضمن ســـير العمل بطريقة الكترونية ســـريعة وبشـــكل واضـــح لكافة القطاعـــات الصحية المختلفة. وستســـتفيد منه كل  ■
القطاعـــات الصحيـــة المختلفة، كما سيســـاعد فـــي نقل المريض فـــي الوقت والمكان المناســـبين دون تأخيـــر حفاظًا على حيـــاة وصحة المريض

:)Prescription( الوصفة اإللكترونية

نظام إلكتروني يتم تطبيقه بالمراكز الصحية األولية ويهدف إلى أتمتة إجراءات الوصفة الطبية وآلية صرف الدواء من الصيدليات التجارية ■

برنامج الحج :

ربط 60 مركز صحي بشبكة الوزارة ■
تجهيز البنية التحتية لعدد) 8 (مستشفيات و )50( مركز صحي. ■
تطبيق نظام المعلومات الصحية وربطه مع وزارة الحج. ■

برنامج العالج بالخارج :

هـــو نظام  خاص بالمعامالت المقدمة للوزارة والملحقيات الصحية بالخارج من قبل الهيئات الطبية العامة والمحلية أو الملحقيات الصحية بالخارج أو  ■
من قبل الديوان الملكي أو الجهات األخرى )ديوان ولي العهد ،وزارة الخارجية ..( وتشـــمل المعامالت طلبات العالج بالخارج , أو تمديد عالج , أو احتســـاب 

تكاليف أو اعتماد عالج وأيضا تشـــمل طلبات العالج في المستشفيات المرجعية لغير السعوديين  .  

برنامج ملف المستشفى اإللكتروني :

ملـــف موحـــد يحتوي على جميع معلومات المستشـــفيات )master file( مثل: اســـم المستشـــفى - الموقع الجغرافي - الطاقـــم اإلداري و الصحي -  ■
الخدمات و التخصصات المقدمة - الســـعة الســـريرية .. الخ.
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برنامج ملف المركز الصحي اإللكتروني :

يشـــمل جميـــع معلومات   )master file( مثل: اســـم المركز الصحي - الموقع الجغرافي - الطاقـــم اإلداري و الصحي - الخدمات و التخصصات المقدمة  ■
- تصنيف المركـــز و اعتماده .. الخ.

 : )ECM( مشروع األرشفة اإللكترونية

تطوير نظام أرشفة إلكترونية آمن لتوثيق وأرشفة المعلومات والوثائق الخاصة بوزارة الصحة ■
برنامج قاعدة بيانات مرضى اضطرابات النمو الموحد  ■
تطوير قاعدة بيانات مركزية لمرضى اضطرابات النمو ■
برنامج الشؤون القانونية ■
تطوير نظام إلكتروني لمتابعة وأرشفة قضايا وزارة الصحة و المنشآت التابعة لها ■
مشروع الربط مع تبادل )بوابة المنافسات الحكومية(  ■
ربط منافسات وزارة الصحة مع تبادل )بوابة المنافسات الحكومية( آليًا ■

مشروع تسجيل المواليد والوفيات :

يهدف المشروع إلى تسجيل وتبادل البيانات الخاصة بالمواليد و الوفيات مع األحوال المدنية من خالل مركز المعلومات الوطني ■

الدورات التدريبية:

تم تنفيذ اآلتي من الدورات التدريبية: ■

جدول) 111( دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت خالل العام 1438/37هـ

Microsoft Database Server )Trained( 

COMPTIA A+ )Trained(

Oracle SQL fundamentals 

Oracle SQL fundamentals 

CCNP

MOH Annual Report Final.indb   343 10/15/17   7:49 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ344

الزيارات الميدانية:

تنفيذ عدد 50 زيارة ميدانية في مجال الصحة اإللكترونية بنسبة بلغت%100 من المستهدف. ■
إنجازات الوزارة في مجال مشاريع  الصحة اإللكترونية   ■
تعمـــل الـــوزارة  على تحســـين فعالية وكفاءة قطـــاع الرعاية الصحيـــة من خالل تقنيـــة المعلومات والتحول الرقمي  باســـتهداف %70 من الســـكان   ■

ليكـــون لديهم ملفات صحيـــة رقمية موحدة وذلـــك من خالل: 
تحسين فعالية وكفاءة قطاع الرعاية الصحية من خالل تقنية المعلومات والتحول الرقمي ■
دعم تحول قطاع الرعاية الصحية وفعاليته من خالل تقنية المعلومات ■
بناء الملف الصحي اإللكتروني الموحد ■
زيادة رضا المواطن والمقيم من خالل سهولة الوصول للخدمات الصحية المختلفة ■
رفع كفاءة اإلنفاق في تقديم الخدمات الصحية من خالل تقديم حلول رقمية معيارية متكاملة ■

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ:

 تم إطالق نظام تخطيط الموارد المؤسسية )موارد( في النظام المالي،  ونظام المشتريات والتموين الطبي وإدارة العقود )منطقة الرياض(. ■
إعداد استراتيجية الصحة اإللكترونية والحصول على الميزانيات الالزمة التي ستدعم التنفيذ لألربعة  سنوات القادمة ■
االنتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في 13 مستشفى بمختلف مناطق المملكة و يهدف هذا المشروع تمكين وزارة الصحة  ■

من تطبيق الخدمات واألنظمة اإللكترونية في المستشفيات عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات.   
تطبيـــق نظام المعلومات الصحي اإللكتروني في مستشـــفى النســـاء والوالدة في الدمام وإطـــالق المرحلة األولى الخاصـــة بأنظمة إدارة المرضى  ■

والعمـــل على االنتهاء مـــن تطبيق المرحلـــة الثانية .
إطـــالق البرنامـــج التجريبي لنظام حجـــز المواعيد في المراكز الصحية على اجهزة الجوال، وســـيمكن هذا اإلطالق من وضع خطة عمل تشـــمل إطالق  ■

النظام ليشـــمل جميع المراكـــز الصحية بالمملكة.
■  GE – ELM – STC – Theqah : جـــاري  العمل مع الشـــركاء المحتمليـــن لبحث أفضل نموذج عمل لتنفيذ برامج ومشـــاريع المبـــادرة ومن أبرز الشـــركاء

AEC – Takamol – وذلك من خالل  تنفيذ مشـــاريع مصغرة ألجل إثبات مفهوم العمل للحلول المقدمة ومناســـبتها الحتياجات الوزارة.
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المشاريع و األعمال الجاري العمل بها:

مشروع التراخيص الطبية.  ■
 دعم إصدار التراخيص والتصاريح المختلفة لألفراد والمؤسسات والتغذية اآللية للبيانات التي تم جمعها لمهام التحليالت الصحية - تم تحقيق 90 %  ■

من المشروع.
نظام المعلومات الصحية بمستشفى الوالدة واألطفال بالدمام - تم تحقيق 60 % من المشروع. ■
نظام المعلومات الصحية بمستشفى شمال جدة - تم تحقيق %50 من المشروع. ■
نظام المعلومات الصحية برج بريدة الطبي-  تم تحقيق %70 من المشروع .   ■
النظام الطبي المنزلي المرحلة الثانية - تم تحقيق %50 من المشروع. ■
ويجـــري حاليـــا العمـــل على تطوير نظـــام تخطيط موارد المنشـــأة  )ERP( ليتـــم تطبيقه في جميع منشـــئات الـــوزارة والمديريات التابعـــة لها حيث  ■

يهدف إلى تطوير األنظمة المالية و اإلدارية بالوزارة حيث يقوم المشـــروع بإعادة هندســـة اإلجراءات و تحســـينها و أتممتها ويســـاعد هذا المشروع في 
زيـــادة كفاءة و ســـرعة تنفيذ اإلجـــراءات اإلدارية و المالية و اتخـــاذ القرار -  تم تحقيق 60 % من المشـــروع. 

الخدمات االستشارية لمشروع ))ERP- تحقيق 60 % من المشروع.  ■
إنشاء و تشغيل مكتب إدارة االستراتيجية والتغيير بتقنية المعلومات - تم تحقيق 60 % من المشروع. ■
نظام حماية حديثي الوالدة- المرحلة الثانية-  تم تحقيق 10 % من المشروع. ■
مشروع ذكاء األعمال ))Business Intelligence- تم تحقيق 40 % من المشروع. ■
مشـــاريع التحول ، ويشتمل على) نظام اإلسكان ،مشـــروع تطوير االتصاالت اإلدارية ، مشروع توسيع معلومات الحج والعمرة ، مشروع النظم اإلدارية  ■

والمالية (-  تم تحقيق %70 من المشـــروع.
مشروع توثيق مركز معلومات الحج والعمرة-  تم تحقيق 60 % من المشروع. ■
مشروع صيانة وتطوير نظام إدارة المستشفيات HIS  لعدد 23 مستشفى. ■
■  .))Oasis مشروع صيانة وتطوير نظام المعلومات الصحية
مشروع تشغيل وصيانة الحاسب اآللي مدينة الملك سعود الطبية.  ■
مشروع تشغيل وصيانة الحاسب اآللي لعدد 59 مستشفى و 150 مركز صحي.  ■
مشروع تجديد رخص التطبيقات االلكترونية وقواعد البيانات . ■
إعداد المعايير والسياســـات الداعم للتبـــادل المعلوماتي للصحة اإللكترونية الذي يتضمن المالئمة المســـتمرة ، والتواصل والمحافظة على حقيبة  ■

مبادرات الصحة العالمية .
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 مشاريع في مرحلة تحت الترسية أو كتابة الكراسة:

■ .)eLearning( التدريب والتعليم اإللكتروني
تطوير البنية التحتية لمدينة الملك سعود الطبية. ■
نظام األرشفة اإللكترونية للوثائق. ■
إنشاء مركز البيانات الوطني بوزارة الصحة. ■
■ )Tele Radiology مشروع إنشاء األرشفة المركزية اإللكترونية للصور الطبية
 مشـــروع نظـــام بنوك الـــدم المركزي حيث يهدف إلى إنشـــاء نظـــام مركزي يرتبـــط ببنوك الـــدم المركزية والفرعيـــة لتوفير جميـــع المعلومات  ■

الخاصـــة بالمتبرعيـــن وفصائل الدم المتوفـــرة .البوابة اإللكترونيـــة الموحدة للخدمات الصحيـــة – المرحلة الثانية.
■ .)Tele-Medicine( نظام الطب االتصالي
مشروع نظام المعلومات الصحية )HIS( لمدينة الملك سعود الطبية. ■
أرشفة األشعة اإلليكترونية لعدد 24 مستشفيات. ■
أرشفة األشعة اإلليكترونية للصور القلبية لعدد 5 مراكز قلب. ■
■   .)SeHe(المشروع الوطني لتبادل المعلومات الصحية
■ .)ITSM(مشروع إدارة خدمات تقنية المعلومات
تطوير البنية  التحتية لعدد من مستشفيات المنطقة الوسطى. ■
نظام مركز الخدمات اإلسعافية )937(. ■
تطوير مراكز االتصال المتعدد. ■
تطوير البنية  التحتية لعدد من مراكز الرعاية الصحية األولية.   ■
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تولـــي الوزارة التعـــاون مع المؤسســـات والمنظمات الصحية اإلقليميـــة والدولية أهمية كبـــرى باعتبار أن المملكة عضـــو فاعل ومؤثر 
فـــي المنظمـــات الدولية إضافة إلى خصوصيتها في إســـتقبال أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لألماكن المقدســـة، كما أن حركة العمالة 
األجنبية الكبيرة على مدار العام تحتم تقوية التعاون الصحي بين المملكة والدول األخرى وذلك بالتنسيق في عدد من المجاالت وخاصة 
الوبائيـــة منهـــا. وتواصلت الجهود بتفعيل االســـتفادة من الخدمات العلمية واإلستشـــارية التي تقدمها المنظمـــات الصحية العالمية؛ ما 

أدى إلى زيـــادة وتنوع حجم التعاون في كافـــة المجاالت التي ترغب الوزارة في االســـتفادة منها.

وتم تعزيز فاعلية عضوية المملكة في المنظمات الصحية الدولية واإلقليمية  من خالل:
دعم، تنظيم وتنسيق العالقات بين وزارة الصحة والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية . ■
التعـــاون الدولـــي: ) دعم العالقات بين وزارة الصحة فـــي المملكة ونظيراتها في الدول الشـــقيقة والصديقة والدول األخـــرى( تحقيقا لدعم التعاون  ■

الدولي فـــي كافة المجاالت الصحية بما يضمن تنفيذ المشـــروعات الصحية.

األمانة العامة لمجلس التعاون:

عقـــد اجتمـــاع لجنـــة وكالء وزارات الصحة بدول مجلـــس التعاون وهو االجتمـــاع )التحضيري( لالجتماع الثالـــث للجنة الوزارية يـــوم 11 محرم 1438هـ  ■
أكتوبـــر 2016م.  11 الموافـــق 

عقد االجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول المجلس يوم 12 محرم 1438هـ الموافق 13 أكتوبر 2016م بمدينة الرياض  ■
, برئاســـتي ومشاركة معالي وزراء الصحة, واألمانة العامة لمجلس التعاون, والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. 

وبعـــد االطالع على الموضوعـــات المدرجة على جدول أعمال االجتماع ومشـــاريع القرارات المرفوعة ضمن محضر اجتمـــاع لجنة وكالء وزارات الصحة  ■
)التحضيري( واســـتعراض ومناقشـــة الوثائق اتخذ الوزراء أربعة عشـــرة قـــرارًا ودليل لإلجراءات, ومن هذه القـــرارات ما يلي:

القـــرار رقم )1( »تقريـــر عن قرارات المجلس األعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة, ومدى تنفيذهـــا«: حيث اطلعت اللجنة على مذكرة وتقرير  ■
األمانـــة العامـــة, حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من  المجلس األعلى والمجلس الـــوزاري في المجال الصحي, ومدى تنفيذها.

القرار رقم )2( »الالئحة التنفيذية لمســـاواة مواطني دول المجلس في االســـتفادة من الخدمات الصحية«: اطلعت اللجنة على قرار المجلس األعلى  ■
الموقـــر فـــي الدورة )36( )الرياض, ديســـمبر 2015(, القاضي باعتماد الالئحة التنفيذية لقرار المجلس األعلى في دورته التاســـعة )المنامة, ديســـمبر 
1988( بشـــأن مســـاواة مواطني دول المجلس في االستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشـــفيات الحكومية التابعة لوزارات 

الصحة في كل دولة, وقررت اآلتي:
تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها, إلصدار األدوات التشريعية الالزمة لتنفيذ الالئحة.. 1
توافي وزارات الصحة بدول المجلس, األمانة العامة, باألداة التشريعية الصادرة بشأن الالئحة.. 2

القـــرار رقم )3( »دليـــل إجراءات المخزون االســـتراتيجي لألدوية واألمصال والمســـتلزمات الطبية«: حيـــث اطلعت اللجنة على قـــرار المجلس األعلى  ■
الموقر في الدورة )36( )الرياض, ديســـمبر 2015(, القاضي باعتماد دليل إجراءات المخزون االســـتراتيجي لألدوية واألمصال والمســـتلزمات الطبية في 
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الحاالت واالزمـــات الطارئة وقائمة اإلمـــدادات الطبية, وقررت اآلتي:
تقوم وزارة الصحة في كل دولة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل دولتها, إلصدار األدوات التشريعية الالزمة لتنفيذ القرار.. 1
توافي وزارات الصحة بدول المجلس, األمانة العامة, باألداة التشريعية الصادرة بشأن القرار.. 2
تنســـق األمانـــة العامة مع المكتـــب التنفيذي لمجلـــس وزراء الصحة لـــدول مجلس التعـــاون, لمتابعة هـــذا الموضوع وفقًا لقـــرارات االجتماع . 3

الثانـــي للجنة وزراء الصحـــة بدول المجلس )الدوحـــة, أكتوبر 2015(.
القـــرار رقـــم )7( »دليل اإلجراءات الصحيـــة الموحدة في المنافـــذ الحدودية لدول المجلس«: حيـــث اطلعت اللجنة على مذكرة األمانة العامة بشـــأن  ■

متابعـــة تنفيـــذ اللوائـــح الصحية الدوليـــة, وعلى ما توصل إليـــه فريق العمل, وقـــررت اآلتي:
اعتماد دليل االجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس, )وفقًا للصيغة المرفقة(.. 1
يتابـــع إنجـــاز تنفيـــذ اللوائح الصحيـــة الدوليـــة, فريق متخصـــص مـــن وزارات الصحة بـــدول المجلس, علـــى أن يرفع الفريـــق نتائج أعمالـــه, للجنة . 2

الوكالء للتوجيه بشـــأنها.
تنظـــم وزارة الصحة بدولة الكويت بالتنســـيق مع األمانة العامة ورشـــة عمل حـــول دليل االجراءات الصحية الموحدة فـــي المنافذ الحدودية لدول . 3

المجلس, حســـب متطلبـــات اللوائح الصحية الدولية 2005, على ان تكون الورشـــة على هامش اجتماع الفريـــق المختص. وأن تتحمل كل دولة 
تكاليـــف ســـفر وإقامـــة ممثليها. وأن تقـــوم كل وزارة صحـــة بدول المجلس بالتنســـيق مـــع الجهات المعنية فـــي دولتها لترشـــيح ممثليها 

للمشـــاركة في الورشة.

القـــرار رقم )8( »أهداف التنمية المســـتدامة ذات العالقـــة بالمجال الصحي«: حيث اطلعـــت اللجنة على مذكرة األمانة العامة بشـــأن أهداف التنمية  ■
المســـتدامة ذات العالقة بالمجال الصحي, وألهمية متابعة وتنســـيق جهـــود دول المجلس في هذا المجال الهام, وتجانـــس تقاريرها التي ترفعها 

لألمم المتحدة في هذا الشـــأن, وقررت اآلتي:
تتابـــع كل وزارة صحة بدول المجلس, تشـــكيل لجنة وطنية على مســـتوى كل دولة من الجهات ذات العالقة, تعنى برصد المؤشـــرات الصحية . 1

وبلوغ األهداف اإلنمائية على المستوى الوطني.
التأكيـــد علـــى أهميـــة تجانـــس التقارير التـــي تصدرها اللجـــان الوطنية فـــي دول المجلس حول بلـــوغ اهـــداف التنمية المســـتدامة, وتتولى . 2

األمانة العامة تنســـيق الجهود في هذا الشـــأن.

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون:

يعتبـــر مجلـــس وزراء الصحة لـــدول مجلس التعاون من أبـــرز مظاهر التعاون لـــدول المجلس  ويهـــدف المجلس إلى توحيد جهـــود الدول األعضاء   ■
وتوثيـــق عالقاتهـــا األخوية من أجـــل تنمية الخدمات الصحية وتوفير أعلى مســـتوى من الصحـــة لمواطني دول المجلس.

خـــالل الفترة المذكورة عقد المجلس المؤتمر رقم )80( في المملكة العربية الســـعودية في 12 محرم 1438هـ الموافق 13 أكتوبر 2016م بمدينة  ■
الرياض برئاســـة معالـــي وزير الصحة, وذلك على هامـــش اجتماع اللجنة الوزاريـــة الثالث, وصدر عن المؤتمـــر )80( 7 قرارات.

حيث تقوم الوزارة  باإلعداد والتنسيق لمشاركة الوزارة في هذه المؤتمرات وقد صدر من هذه المؤتمرات العديد من القرارات الهامة منها: ■
* القرار  رقم )-5أ( بعنوان: ميزانية المكتب التنفيذي لعام 2016م وموازنات عام 2017م وشئون تنظيمية, ومن أهم بنوده: ■
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اعتماد الحساب الختامي لميزانية المكتب التنفيذي لعام 2015م وتقرير مراجع الحسابات.  ▪
اعتماد لجنة مراجعة مالية مرجعيتها وزير الصحة السعودي لمراجعة حسابات المكتب التنفيذي بصفة دورية. ▪
اعتماد موازنة مالية للمكتب التنفيذي لعام 2017م بمبلغ وقدره )37.882.000( سبعة وثالثون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف ريال سعودي. ▪
اإلبقاء على حصص الدول االعضاء لعام 2017م بمبلغ وقدره )21.000.000 ( واحد وعشـــرون مليون ريال وبواقع 3.500.000 ثالثة ماليين وخمســـمائة  ▪

الف ريال ســـعودي لكل دولة من الدول االعضاء باستثناء الجمهورية اليمنية.
القرار  رقم )-6أ( بعنوان: الجودة وســـالمة المرضى, والذي نص على: اعتماد الخطة الخليجية االســـتراتيجية لجودة الرعاية الصحية وســـالمة المرضى  ■

)المحدثة( والمتكاملة )2020/2016(,والمبنية على اإلطار العام المعتمد والمواكبة للمســـتجدات العالمية والعمل بموجبها في دول المجلس.
القـــرار  رقـــم )-6ب( بعنوان: مكافحة العـــدوى, والذي نص على: اعتمـــاد العمل بالخطة االســـتراتيجية لمجابهة ومقاومـــة الميكروبات للمضادات  ■

الحيوية الصادرة عن حلقة العمل الخليجية حول »مكافحة الميكروبات للمضادات الحيوية واالســـتخدام الرشـــيد لها« وبالتعاون مع جميع الجهات 
ذات العالقة.  

الهيئة التنفيذية و اللجان المنبثقة من المكتب التنفيذي:

1. الهيئة التنفيذية :

تقـــوم وزارة الصحة بتنســـيق مشـــاركة المملكة فـــي اجتماعات الهيئة التنفيذيـــة حيث تمثل وزارة الصحـــة بالمملكة العربية الســـعودية بثالثة  ■
أعضـــاء لـــدي الهيئة التنفيذيـــة لمجلس وزراء الصحة لـــدول مجلس التعـــاون و تعقد الهيئـــة التنفيذية اجتماعيـــن دوريين ســـنويًا بمقر المكتب 

التنفيـــذي بالريـــاض  باإلضافـــة لالجتماعات التحضيرية التي تســـبق المؤتمـــرات الدورية والطارئة لمجلـــس  وزراء الصحة لـــدول مجلس التعاون .
تم عقد اجتماعين:-  ■
االجتمـــاع األول: اجتمـــاع الهيئة التنفيذية رقـــم )84( بالرياض خالل هذه الفترة مـــن  17-1437/7/19هـ  الموافـــق 24-2016/4/26م, وقد صدر عن االجتماع  ■

)28( توصيـــة.

 واالجتماع الثاني: اجتماع الهيئة التنفيذية رقم ) 85( بالرياض في 1437/12/20هـ الموافق  2016/9/21م, وقد صدر عن االجتماع )20( توصية.   ■

2. اللجان المنبثقة من المكتب التنفيذي:

تقوم وزارة الصحة بتنســـيق مشـــاركة المملكة في اللجـــان الفنية المنبثقة من المكتـــب التنفيذي لمتابعة البرامج الصحية المشـــتركة لدول  ■
المجلـــس من خالل العديد من  اللجـــان الخليجية المختصة , حيث عقدت خالل النصف األول للعـــام  2016م االجتماعات التالية:-

االجتماع التاسع للجنة الخليجية لمكافحة األمراض المعدية )الكويت, 13-14 يناير 2016م(. 1
االجتماع العاشر للجنة الخليجية لصحة الفم واألسنان )دبي, 5-6 فبراير 2015م(.. 2
اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ )مملكة البحرين, 25-26 فبراير 2016م(.. 3
اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة األمراض غير السارية )مملكة البحرين, 28-29 فبراير 2016م(.. 4
اجتماع اللجنة الخليجية للصحة النفسية )أبوظبي, 15-16 مارس 2016م(.. 5
االجتماع )31( للجنة الفنية الخليجية للتمريض )دبي, 16-17 مارس 2016م(. . 6
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اجتماع اللجنة الخليجية لتعزيز الصحة الحادي عشر )الكويت, 18-19 مايو 2016م(.. 7
جـــوالت برنامج العمالة الوافـــدة إلى كل من: جمهورية مصر العربية )10-2016/1/20م(, باكســـتان )1-2016/2/18م(, الهند )4-2016/3/24م(, بنجالديش . 8

ونيبال )3-2016/4/14م(, (, ســـيريالنكا )8-2016/5/14م( الســـودان وأثيوبيا )22-2016/5/30م(.وخالل النصف الثاني لعام 2015م عقدت االجتماعات التالية:

االجتماع االستثنائي الموسع للجنة الخليجية لمكافحة األمراض غير السارية )الكويت, 19-2016/7/20م(.. 1
اجتماع لجنة الطب البديل )الرياض, 18-2015/10/19م(.. 2
االجتماع السابع للجنة الخليجية للتغذية )مملكة البحرين, 27-28 سبتمبر 2016م(.. 3
اجتماع اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج فحص الوافدين )مملكة البحرين, 4-2016/10/6م(.. 4
اجتماع اللجنة الخليجية للصحة النفسية )الكويت, 19-2016/11/20م(.. 5
اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة العدوى )سلطنة عمان, 20-2016/12/21م(.. 6

مجلس وزراء الصحة العرب:

أهم اإلنجازات العام المالي 1438/1437هـ:

تم إنجاز العديد من البرامج من خالل هذا المجلس خالل هذه الفترة مثل :
اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية بشأن دعم حقوق األشخاص المسنين في الرعاية الصحية واالجتماعية ــ تونس 2015/11/9م. ■
اجتمـــاع اللجنة المصغرة من الخبراء القانونيين لتحديث القانون اإلسترشـــادي الخاص بالمســـؤولية الطبية والقانون االسترشـــادي الخاص بحقوق  ■

المرضى ــ القاهرة 14 ــ 2015/12/15م..
االجتمـــاع الخامس للجنة تســـيير ومتابعة البرنامج اإلقليمي المعنـــي بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالـــة الجنائية ــ القاهرة 15 ــ  ■

2015/12/17م.

االجتماع الخامس عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم ــ القاهرة 6 ــ 2016/4/7م. ■
المؤتمر الوزاري حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية واألبعاد اإلجتماعية ــ القاهرة 6 ــ 2016/4/7م. ■
اجتماع اللجنة العليا للدواء العربي ــ القاهرة 2016/4/13م. ■
ـ  ■ االجتماع المشـــترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على مســـتوى الخبراء في مجال األهداف التنموية المتعلقة بالصحة لما بعد 2015مـ 

الرباط ــ المغرب 19 ــ 2016/4/20م.
االجتماع المشـــترك للجنة الفنية االستشـــارية لمجلس وزراء الصحة العرب واللجنة الفنية لكبار المســـؤولين عن شؤون البيئة العرب ــ القاهرة 1 ــ  ■

2016/6/2م.

 اجتماع اللجنة الفنية للتشريعات الصحية ــ القاهرة 26 ــ 2016/9/28م. ■
اجتماع فريق العمل المختص بوضع الخطة االستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة األم والطفل واليافعات 11 ــ 2016/10/12م. ■
المؤتمر الدولي الخامس للجمعية العربية للبحوث الطبية ــ شرم الشيخ 28 ــ 2016/10/31م. ■
االجتمـــاع األول للجنة تســـيير ومتابعة البرنامج اإلقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة واإلرهـــاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة  ■
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الجنائية بما يتماشـــى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنســـان ــ القاهـــرة 16 ــ 2016/11/17م.
الندوة العربية بعنوان: الصحة النفسية والوقاية ومكافحة اإلدمان والدعم اإلجتماعي ــ القاهرة 19 ــ 2016/12/20م. ■

اجتماعات المجلس:

يعقـــد مجلـــس وزراء الصحة العرب اجتماعـــات دورية عادية  في فبرايـــر ــ مارس من كل عام  بإحـــدى الدول األعضاء أو بمقـــر الجامعة العربية حيث  ■
تقوم اإلدارة باإلعداد والتنســـيق والترتيب لمشـــاركة الوزارة فـــي اجتماعات المجلس.

ــــ 1437/5/23هـ  ■ عقـــد المجلـــس خـــالل هذه الفتـــرة  الدورة العاديـــة  الخامســـة واألربعين  بمقر الجامعـــة العربية فـــي القاهرة  خـــالل الفترة من 22ـ 
ــــ 2016/3/3م الموافـــق 2ـ 

وصدر من هذا االجتماع العديد من القرارات  الهامة منها: ■
القرار رقم )2( بشـــأن التشـــريعات الصحيـــة: القاضي بالموافقة على تعديل مســـمى القانون االسترشـــادي الخاص »بالمســـاءلة الطبية لمقدمي  ■

الخدمـــات« بعد الدمج والتعديل ليصبح »الدليل االسترشـــادي لوضع قانون خاص بالمســـؤولية الطبية وحقوق المريض«.
القرار رقم )3( بشـــأن تحســـين صحة األمهـــات واليافعات واألطفال فـــي المنطقة العربية: وأبرز ما جـــاء فيه حث الدول األعضاء التي ال يشـــمل اإلداري  ■

لـــوزارات الصحة لديهـــا إدارات معنية بصحة األم والطفل، إلـــى تخصيص إدارة معنية بذلك ضمـــن هيكلها اإلداري.
القـــرار رقـــم )4( بشـــأن الصحة النفســـية والوقاية وعالج اإلدمـــان والدعم اإلجتماعي: حيـــث حث الدول األعضاء على المشـــاركة الفاعلة في أشـــغال  ■

االجتمـــاع الثانـــي للجنة المعنية بالصحة النفســـية والوقايـــة وعالج اإلدمان وكذا النـــدوة العربية تحت نفـــس العنوان خالل النصـــف الثاني من عام 
2016م، كمـــا طلـــب من الدول األعضاء تســـمية ممثلين عن منظمـــات المجتمع المدني لديها المعنية بالصحة النفســـية وعـــالج اإلدمان لضمان 

المشـــاركة الفاعلة للمجتمع المدني في أشـــغال الندوة العربية المشار إليها. 
القـــرار رقم )5( بشـــأن تطوير عمل مجلـــس وزراء الصحة العرب: وأبرز ما جاء فيـــه الترحيب بما جاء في مذكرة األمانة الفنيـــة لمجلس وزراء الصحة  ■

العرب بشـــأن مقترحـــات تطوير عمل المجلـــس والطلب منها تعميم المقترحـــات على الدول األعضاء لدراســـتها وإبداء مالحظاتهـــا ومقترحاتها، 
والموافقة على تعديل مســـمى الهيئة االستشـــارية لمجلس وزراء الصحة العرب المنصوص عليها في النظام األساســـي للمجلس لتصبح اللجنة 

الفنية االستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب. 
القـــرار رقم )8( بشـــأن تبـــادل المعلومات الصحية : وتم فيه تقديم الشـــكر إلـــى دولة قطر على ورقة العمل المقدمة بشـــأن تبـــادل المعلومات  ■

الصحيـــة، وتكليـــف اللجنة الفنية االستشـــارية لمجلس وزراء الصحة العرب بإعداد دراســـة متكاملة حول إنشـــاء مرصد عربـــي لتبادل المعلومات 
الصحية )وقاعدة بيانات مشتركة( لمراقبة األمراض الوبائية المعدية وغير المعدية ومعالجتها خاصة الجديدة والمتجددة منها يكون تابعًا لمجلس 

وزراء الصحة العرب.
القرار رقم )25( بشـــأن المؤتمر العالمي للســـكري والســـمنة في الـــدول العربية: الذي يحث الدول األعضاء على المشـــاركة فـــي أعمال المؤتمر  ■

العالمي للســـكري والســـمنة في الدول العربية الذي ستســـتضيفه المملكـــة العربية الســـعودية بمدينة الرياض خالل الفترة مـــن 1 ــ 3 نوفمبر 
2016م تحـــت شـــعار »طريقـــك نحو التغييـــر« والطلب من كل دولة تســـمية عـــدد 2 من خبرائهـــا لتقديم أوراق علميـــة حديثة عـــن الوضع الراهن 

للســـكري والســـمنة في الدول العربيـــة تتناول المســـتجدات والتطـــورات والمبـــادرات الفاعلة في هذا الشـــأن وكيفية الحد مـــن تناميها.
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كمـــا يقـــوم مجلـــس وزراء الصحة العـــرب بعقد اجتماعـــات دورية في  مايو مـــن كل عام بجنيف علـــى هامش اجتمـــاع الجمعية العامة 
لمنظمة الصحـــة العالمية.

حيث عقد المجلس خالل هذه الفترة من العام 2016م اجتماع الدورة العادية السادســـة واألربعين لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك بتاريخ 16 شـــعبان 
1437هــــ الموافـــق 23 مايـــو 2016م بجنيف على هامـــش إجتماع الدورة التاســـعة والســـتين للجمعية العامـــة لمنظمة الصحة العالميـــة  وصدر من  

هـــذا االجتماع العديد من القـــرارات  الهامة منها:-

القرار رقم )3(: بشأن الهيئة العربية خدمات نقل الدم:

حـــث الـــدول األعضـــاء التـــي لديها القـــدرة واالســـتعداد لتقديـــم برامج تدريبيـــة تزويد رئاســـة الهيئـــة العربية لخدمـــات نقل الـــدم بالمراكـــز والبرامج 
المعتمـــدة لديهـــا ليتم عرضها على مستشـــاري الهيئة لتحديد خطة متكاملة لالســـتفادة المثلى من تلك البرامج، وتشـــجيع الـــدول األعضاء على 
اســـتخدام فحوصـــات أمصـــال الدم والتقنيـــات الحديثة في هذا المجال لضمان ســـالمة ومأمونية الدم مـــن األمراض المعدية التـــي تنتقل عن طريق 
الـــدم، إنشـــاء ســـجل خاص للمتبرعيـــن بالـــدم ذوي الفصائل النادرة لكل دولة ليس لديها ســـجل ومشـــاركتها مـــع الدول األعضاء لالســـتفادة منها. 

القرار رقم )6(: بشأن دعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية: 

نـــص القـــرار على تكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالتنســـيق مع األمانة الفنية لمجلس وزراء الشـــؤون االجتماعية العرب لتشـــكيل 
لجنـــة مفتوحة العضوية برئاســـة المملكة األردنية الهاشـــمية بوصفهـــا صاحبة المبادرة، وتضم فـــي عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والشـــؤون 
االجتماعية العرب لدراســـة مشروع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من كافة جوانبه، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس 

في دورته القادمة لتقديم الدعم الالزم لهذا المشـــروع.

القرار رقم )5(: بشأن أثر الالجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة:

حـــث القرار الدول العربية األعضاء المســـتضيفة لالجئين الســـوريين علـــى تزويد األمانة الفنية لمجلـــس وزراء الصحة العرب باحتياجاتهـــا الطبية الالزمة 
في أقرب اآلجال، وتكليف األمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بدعوة فريق العمل المشـــكل من الدول األعضاء والمعني بإعداد تحليل متكامل 
لالحتياجات الصحية العاجلة لالجئين الســـوريين في الدول المســـتضيفة من خالل بيانات وتقارير الدول المعنية إليجاد السبل العاجلة لتأمين اإلحتياجات 

المطلوبة.
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القرار رقم )7(: بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب:

اعتمـــد القرار انضمام الجمهورية اإلســـالمية الموريتانية إلى عضوية المكتب التنفيذي لمجلـــس وزراء الصحة العرب خلفًا للمملكة المغربية بصفتها 

االلتـــزام الالحقـــة لمجلس جامعة الدول العربية على مســـتوى القمة لتصبح تشـــكيلة المكتـــب التنفيذي كالتالي:

)رئيس المكتب التنفيذي( ▪ دولة الكويت                                                       
)نائب رئيس المكتب التنفيذي(  ▪ جمهورية مصر العربية                                       
)عضوًا( ▪ الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                      
)عضوًا( ▪ جمهورية القمر المتحدة                                    
)عضوًا( ▪ الجمهورية اللبنانية                                             
)عضوًا( ▪ دولة ليبيا                                                                

القرار رقم )8(: بشأن الصندوق العربي للتنمية الصحية:

التأكيـــد علـــى أهمية اإللتـــزام باللوائح واألنظمة الخاصـــة بمجلس وزراء الصحـــة العرب واإلبقاء على الصنـــدوق العربي للتنميـــة الصحية بنظامه 
الحالـــي المعمول بـــه، ودعمه وحث الدول األعضاء على ســـداد مســـاهماتها ومتأخراتهـــا في ميزانيته 

منظمة الصحة العالمية :

يعتبر التعاون مع منظمة الصحة العالمية من أهم برامج التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية. ■

اجتماعات المنظمة:

اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يعقد ســـنويًا في شـــهر مايو في جنيف و تقوم اإلدارة بالترتيب والتنظيم والتنســـيق لمشاركة  ■
الوزارة في هذه اإلجتماعات .

خالل هذه الفترة  تم )عقد الدورة التاسعة والستون ( والتي عقدت خالل الفترة من 16 ــ 21 شعبان 1437هـ الموافق 23 ــ 28 مايو 2016م.  ■
صدرت العديد من القرارات الهامة  خالل اجتماع الجمعية العامة المذكور منها:- 

القرار ج ص ع 69 ــ 1: تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة

الشؤون  تصريف  سبل  تحديد  في  بالملكية  والشعور  القيادة  روح  الوطنية  ودون  الوطنية  الصحية  السلطات  تظهر  أن  على  األعضاء  الدول  حث  تم 
الصحية بفعالية بما في ذلك السياسات الصحية المشتركة بين القطاعات واالستراتيجيات المتكاملة بهدف تحسين صحة السكان لتحقيق الغاية 
3ــ8 المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة، وفقًا 

لألولويات الموضوعة على الصعيد الوطني، وتسريع وتيرة اإلنجاز حسب االقتضاء من خالل إنشاء وتحسين آليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة..
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القرار ج ص ع 69 ــ 2: االلتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق: 

تم حث الدول األعضاء على أن تلتزم حســـب خططها وأولوياتها الوطنية، بتنفيذ االســـتراتيجية العالمية بشـــأن صحة المرأة والطفل والمراهق )2016 ــ 2030(، 
ووضع حد لوفيات النســـاء واألطفال والمراهقين التي يمكن تالفيها وتحســـين الصحـــة والرفاه عمومًا، وتعزيز البيئات المواتية بطريقة مســـتدامة وفعالة، 

مدعومـــة فـــي ذلك من إلتـــزام رفيع المســـتوى وتمويل كاٍف، بما في ذلك، حســـب االقتضـــاء، اإلجراءات 
المحددة تحت المجاالت التسعة على النحو المقترح في االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق )2016 ــ 2030( وإطارها التشغيلي.

ـ 2020: عالم يتســـنى فيه لـــكل فرد أن يحيا حياة  ـ 3: االســـتراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـــأن الشـــيخوخة والصحة 2016ـ  القـــرار ج ص ع 69ـ 
طويلة ويتمتـــع بالصحة:

 حث الدول األعضاء على تنفيذ التدابير المقترحة في االســـتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـــأن الشـــيخوخة والصحة، عبر نهج متعدد القطاعات، بما في 

ذلك إرســـاء خطـــط وطنية أو تعميم هذه الخطـــة على امتداد القطاعـــات الحكومية مع مواءمتها مـــع األولويات الوطنية والســـياقات المخصوصة.
اجتماع اللجنة اإلقليمية إلقليم شرق المتوسط يعقد سنويًا بإحدى دول اإلقليم أو بمقر المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في القاهرة. ■
وعقد خالل هذه الفترة  اجتماع الدورة الثالثة والســـتين للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشـــرق المتوسط التي عقدت بمقر المكتب اإلقليمي  ■

ـ أكتوبر 2016م. ـ 5 محرم 1438هـ الموافق 3ـ  للمنظمـــة  في القاهرة خـــالل الفترة من 2ـ 
حيث أصدرت العديد من القرارات الهامة منها: ■
علمًا بأن االجتماع خرج بثمانية قرارات وخمسة مقررات إجرائية, ومن هذه القرارات: ■

المقرر اإلجرائي )3(: بشأن منح جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية، والسكري في إقليم شرق المتوسط:

 حيث قررت اللجنة اإلقليمية حجب الجائزة لهذا العام نظرًا لعدم إحراز أي من المرشـــحين الحد األدنى من الدرجات، كما قبلت توصية لجنة مؤسســـة الجائزة 

بشـــأن مراجعة نطاق الجائزة وحوكمة لجنة مؤسســـتها وعضويتها في اجتماعها الرابع والســـتين.

المقرر اإلجرائي )4(: مكان وموعد عقد الدورات المقبلة للجنة اإلقليمية:

قررت اللجنة اإلقليمية عقد دورتها الرابعة والستين في إسالم أباد في الباكستان خالل الفترة من 9 ــ 12 أكتوبر 2017م. 

القـــرار ش م/ل إ63/ق1-: التقرير الســـنوي للمديـــر اإلقليمي لعام 2015م: إذ اعتمدت اللجنـــة اإلقليمية التقرير الســـنوي للمدير اإلقليمي لعام 
2015م، وحثـــت الـــدول األعضاء على:

إجـــراء تقييـــم خارجـــي مشـــترك لتنفيذ اللوائـــح الصحيـــة الدولية )2005( فـــي أقرب وقـــت ممكن، إن لـــم تكن قد قامـــت بذلك، ووضـــع خطط عمل  ▪
وطنية لتنفيـــذ التوصيـــات التي يخرج بهـــا التقييم.

مراجعة خطط العمل الوطنية وتنفيذها استناًدا على النسخة المحدثة من إطار العمل اإلستراتيجي للتدبير المتكامل للنواقل. ▪
وضع خطط عمل وطنية أو تحديثها تماشيًا مع خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ االستراتيجية العالمية المعنية بإلتهاب الكبد الفيروسي 2017 ــ 2021. ▪
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إجراء تقييم لخدمات الرعاية الطارئة على مستوى النظام الوطني ومستوى تقديم الخدمات, ووضع خطط عمل وطنية. ▪
اعتمـــاد تدخالت مســـندة بالبيانات وميســـورة التكلفة في الرعاية الســـابقة للحمل، بما في ذلـــك الوقاية من اإلضطرابات الوراثيـــة والخلقية والتدبير  ▪

لها. العالجي 
تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد األطراف في اإلقليم من أجل الحد من مشكلة تلوث الهواء. ▪

القـــرار ش م/ل إ63/ق2-: توســـيع نطاق طب األســـرة: التقدم المحـــرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشـــاملة، إذ دعـــت اللجنة اإلقليمية  ▪
: على  األعضاء  الدول 

دمج نهج طب األسرة في خدمات الرعية الصحية األولية باعتباره استراتيجية عامة للتحرك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ▪
تعزيز قدرات األقسام المعنية بطب األسرة في معاهد الصحة العامة ومؤسسات التعليم الطبي بغية زيادة عدد أطباء األسرة ليصل إلى 3 أطباء لكل  ▪

10,000 نســـمة بحلـــول 2030، وكذلك وضع برامج انتقاليـــة لألطباء العامين.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تقديم الخدمات من خالل نهج طب األسرة. ▪
ضمان توافر التمويل المستدام لتنفيذ/توسيع نطاق طب األسرة بوصفه جزءًا ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية للتمويل الصحي. ▪
تعزيز حزم الخدمات الصحية األساســـية وتقدير تكلفتها لتقديمها، من خالل مرافق الرعاية الصحية، التي تقدم خدمات صحية قائمة على طب األســـرة  ▪

إلى الفئات الســـكانية التي تخدمها تلك المرافق.
إرساء نظام لمتابعة وتقييم التدريب في مجال طب األسرة. ▪
اعتماد مؤشرات المنظمة بشأن الجودة من أجل تحسين الخدمات في مرافق الرعاية الصحية األولية. ▪

القرار ش م/ل إ63/ق3-: تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة: حثت اللجنة اإلقليمية الدول األعضاء على:

وضع سياســـة متكاملة مســـندة بالبينات تهدف إلى تحســـين فـــرص الحصول علـــى التكنولوجيات المســـاعدة للجميع باعتبارها عنصرًا أساســـيًا  ▪
فـــي نظم تقديم الخدمات الصحية، مـــع دعمها بالتمويل الكافي.

إجراء تقييم لالحتياجات، باستخدام األدوات المناسبة التي أعدتها المنظمة لالسترشاد به في التخطيط المالئم للخدمات. ▪
إعداد قائمة وطنية من المنتجات المساعدة ذات األولوية التي أعدتها المنظمة ووفقًا لالحتياجات والسياقات والموارد الوطنية. ▪
ضمان إدراج المنتجات المساعدة ذات األولوية في جميع مراحل تخطيط التأهب للطوارئ واالستجابة لها. ▪
ضمان توافر الموارد البشرية الكافية والمدربة على توفير المنتجات المساعدة في جميع مراحل تقديم الخدمات الصحية. ▪

القرار ش م/ل إ63/ق4-: اإلطار االســـتراتيجي لتعزيز خدمات المختبرات الصحية 2016 ــ 2020: حيث اعتمدت اللجنة اإلقليمية اإلطار االســـتراتيجي 
ـ 2020، وإطـــار العمل الخاص به )المرفق بالقرار(، وحثـــت الدول األعضاء على: لتعزيـــز خدمـــات المختبرات الصحية 2016ـ 

إتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز خدمات المختبرات الصحية مع تركيز خاص على المختبرات الصحية العامة واستنادًا على اإلطار االستراتيجي الذي  ▪
يكيف حسب األولويات واللوائح الوطنية والسياقات الخاصة.

عداد السياسات والخطط اإلستراتيجية الوطنية للمختبرات أو تعزيزها، استنادًا على تحليل الوضع وتماشيًا مع السياسات والخطط الصحية الوطنية. ▪
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ضمان توفير ما يكفي من موارد مالية وبشرية وتقنية، وبنى تحتية كافية لتنفيذ السياسات والخطط اإلستراتيجية الوطنية للمختبرات. ▪
اإلستراتيجية  ▪ والخطط  السياسات  تنفيذ  صوب  المحرز  والتقدم  المختبرات  أداء  وتقييم  لرصد  نطاقها  وتوسيع  المؤسسية  والقاعدة  اآلليات  وضع 

الوطنية للمختبرات.

القـــرار ش م/ل إ63/ق5-: اإلطار االســـتراتيجي لمأمونية الدم وتوافـــره 2016-2025: اعتمدت اللجنة اإلقليمية اإلطار االســـتراتيجي لمأمونية الدم 
وتوافـــره 2016-2025، وإطـــار العمل الخاص بـــه )المرفق بالقـــرار(، وحثت الـــدول األعضاء على: 

 إتخـــاذ الخطوات الالزمة من أجل إرســـاء خدمات فعالة ومســـتدامة لنقـــل الدم، مع وضع اآلليات التشـــريعية والتنظيمية المناســـبة وتخصيص أبواب  ▪
لها في الميزانية، ومن أجل إعداد خطط اســـتراتيجية وتشـــغيلية وطنية اســـتنادًا إلى اإلطار االســـتراتيجي.

إرساء آليات فعالة للتنسيق والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص. ▪
وضع نظام وطني إلدارة الجودة في جميع مراحل سلسلة نقل الدم، وتنفيذ ذلك النظام ودعمه. ▪
اتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة لضمان التبرعـــات المنتظمة والطوعيـــة بدون أجر بالـــدم ومكوناتـــه، ولتعزيز التثقيف العـــام، وجهود تحفيـــز المتبرعين  ▪

وحشـــدهم واإلبقـــاء عليهـــم، وكل العناصر األخـــرى، بما يضمن تنفيـــذ برامج مأمونة ومســـتدامة معنيـــة بالمتبرعين.
تنميـــة قـــدرات الموارد البشـــرية المؤهلة من خـــالل تقديم التعليم األولي والمســـتمر والتدريب لجميـــع العاملين المعنيين بنقـــل الدم في جميع  ▪

مراحل سلســـلة نقل الدم.
إرســـاء آليـــة لتحقيـــق التكامل بيـــن برامج جمع الـــدم والبالزمـــا، بهدف تعظيم االســـتفادة مـــن البالزمـــا المســـتعادة، والبالزما المأخوذة بواســـطة  ▪

تجزئتها. ألغـــراض  الفصادة 

القرار ش م/ل إ63/ق6-: إصالح الحوكمة: 

اعتمـــدت اللجنة اإلقليميـــة التعديالت على نظامها الداخلي، وأنشـــأت لجنـــة فرعية للبرامج، واعتمـــدت اإلجراءات المقترحة لترشـــيح أعضاء المجلس  ▪
التنفيـــذي وترشـــيح بلـــد من اإلقليمـــي لمنصب رئيـــس جمعية الصحـــة العالمية وســـائر المناصب فيهـــا التي يتم شـــغلها باالنتخـــاب وطلبت من 

المديـــر اإلقليمي تحديـــث النظام الداخلـــي وفقًا لذلك. 

القرار ش م/ل إ63/ق7-: تسمية المدير اإلقليمي:

رشحت اللجنة اإلقليمية الدكتور/ محمود فكري من دولة اإلمارات العربية المتحدة مديرًا إقليميًا لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وطلبت  ▪
مـــن المديـــرة العامة للمنظمة أن تقترح على المجلـــس التنفيذي تعيين الدكتور/ محمود فكري اعتبارا مـــن األول من فبراير 2017م.
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بعثة المراجعة المشتركة:

يتـــم التعـــاون من خالل اتفاقية بعثة المراجعة المشـــتركة بين الوزارة و منظمة الصحة العالمية والتي تعقد كل ســـنتين وتقوم اإلدارة بتنســـيق  ■
اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ األنشـــطة المعتمدة.

أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ: ■
تقوم الوزارة بتفعيل االســـتفادة من الخدمات العلمية واالستشـــارية التي تقدمهـــا منظمة الصحة العالمية من خالل تنفيـــذ برامج بعثة المراجعة  ■

المشـــتركة األمر الـــذي يؤدي إلى تنوع حجـــم التعاون في كافة المجـــاالت التي ترغب الوزارة في االســـتفادة منها.
تضمنـــت الجولة الســـابعة عشـــر من بعثة المراجعة المشـــتركة مع منظمـــة الصحة العالميـــة للثنائية 2016 ـــــ 2017م إثنين وعشـــرين برنامجًا  ■

يغطي الثالثة عشـــر هدفًا إستراتيجيًا التي تم تبنيها بواســـطة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وتشمل مختلف المجاالت الصحية، وتم 
تنفيـــذ جميع أنشـــطتها حيث بلغ دعم المنظمة 820,000 دوالر أمريكي كميزانية منتظمة وتم رصد أكثـــر من مليون دوالر في الميزانية اإلضافية.

دراســـة واســـتكمال إجراءات الترشـــيح  والرد على الدعوات الرســـمية التي تصل مـــن الحكومات والمنظمـــات الدولية حول النـــدوات واالجتماعات  ■
واللجان والمؤتمرات.

تقـــوم الـــوزارة بتقديـــم المعلومات الالزمـــة لميزانية الوزارة كمـــا قامت اإلدارة باإلعداد والتنســـيق لتســـديد التزامـــات الوزارة في جميـــع الهيئات  ■
والمنظمـــات الدولية .  

المشاركة في اإلعداد والتنسيق للمؤتمرات الدولية التي تعقد داخل وخارج المملكة. ■
التنسيق مع وزارة الخارجية الستخراج تأشيرات الدخول للمملكة للخبراء والوفود  الزائرة. ■

منظمة التعاون اإلسالمي:
اســـتضافت وزارة الصحـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية اإلجتماع الرابع لمنســـقي البلدان الرائـــدة   بمنظمة التعاون اإلســـالمي بمدينة جدة خالل  ■

الفتـــرة من 20 ــ 21 جمادى األولـــى 1437هـ الموافق    29 فبرايـــر ــ 1 مارس 2016م.
اســـتضافت االجتماع الحادي عشـــر للجنة التوجيهية للصحة بمنظمة التعاون اإلســـالمي بمدينة جدة خالل الفترة من 22 ــ 23 جمادى األولى 1437هـ  ■

الموافق 2 ــ 3 مارس 2016م. 
جاري التنســـيق الستضافة المملكة للمؤتمر الســـادس لوزراء الصحة بدول منظمة التعاون اإلسالمي والمقرر عقده بناًء على موافقة من المقام  ■

الســـامي الكريم في مدينة جدة خالل الفترة من    5 ــ 2017/12/7م.
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التعاون الدولي:
تحقيقا لدعم التعاون الدولي في كافة المجاالت الصحية بما يضمن تنفيذ المشـــروعات الصحية المشـــتركة تقوم الوزارة بالتنســـيق مع الجهات ذات 

الصلـــة إلعداد برامج شـــراكة وبرامج تنفيذية  ومذكـــرات تفاهم للتعاون الصحي بين المملكـــة والبلدان األخرى:
يتم التعاون في المجاالت الصحية بين المملكة والدول األخرى من خالل:  

مذكرات تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية. ▪
برامج تنفيذية للتعاون في المجاالت الصحية. ▪
اللجان المشتركة مع الدول. ▪

االتفاقيات التي تم توقيعها خالل العام 1438/37هـ :-
برنامج تنفيذي  للتدريب الطبي فوق موقع مع وزارة الصحة البريطانية  بتاريخ 1437/1/29هـ. ■
مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الصحية  مع كوريا الجنوبية موقعة بتاريخ 1437/8/17هـ ■
اتفاقية إطارية للتعاون في المجاالت الصحية مع جمهورية كوريا  موقعة بتاريخ 1437/5/12هـ ■

تم  تجديد مذكرة التفاهم للتعاون في المجالت الصحية مع وزارة الصحة البريطانية  تم توقيعها 1437/6/1هـ. ▪
برنامج تنفيذي مع وزارة الصحة السودانية تم توقيعه بتاريخ 1437/9/7هـ. ▪

اللجان المشتركة مع الدول :-
خـــالل هـــذا العام قامت الوزارة بالتنســـيق مع الجهات المعنية لمشـــاركة ممثلـــي وزارة الصحة في اللجـــان الثنائية التالية: كوريـــا, بنجالديش, الهند, 
نيوزيلنـــدا ,البانيـــا, فيتنـــام ,جيبوتي, جنـــوب أفريقيا, اليابـــان, إيطاليا, موريتانيـــا, الروســـية,  بريطانيا)لجنة وزارية( , وأمريـــكا ) مجلس التجارة واالســـتثمار(.

 زيارات معالي الوزير:

تم خالل هذا العام التنسيق واإلعداد لزيارة معالي الوزير للدول التالية :
بريطانيا , سويسرا, اسبانيا , تركيا , مصر                                                                               

 قامت الوزارة باإلعداد والتنسيق مع وزارة الخارجية الستقبال عدد من السفراء والوفود الصحية من الدول  التالية:

أمريكا، بريطانيا, السويد, فرنسا, المانيا, الدنمارك, فنلندا البرتغال  ايطاليا, , كندا, كوريا, الهند , موريتانيا, الصومال زامبيا, جيبوتي , والسودان.
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أوال: التراخيص الصحية 

تهـــدف الوزارة إلـــى تنظيم إجراءات تراخيص إنشـــاء وافتتاح المؤسســـات الصحية الخاصة والمنشـــآت الصيدلية وتراخيص مزاولـــة المهن الصحية في 
القطـــاع الصحي الخاص .

أهم ما تم إنجازه  خالل العام 1438/37هـ : 

جـــاري العمل إلطالق نظام التراخيـــص اإللكتروني لتوحيد إجراءات العمل للتراخيص الصحية اإللكترونية بالتعاون   مع شـــركة علم حيث ســـيوفر  ■
هـــذا النظام آلية موحدة إلجراءات العمل لتراخيص المنشـــآت  والعامليـــن في القطاع الصحي الخاص .

تـــم اعتماد سياســـات وإجراءات عمل مديريات الشـــؤون الصحية من ناحية الترخيـــص والتفتيش على أن يبدأ تطبيقها بتاريخ 1438/5/1هـ بمشـــيئة  ■
اهلل حتى يتم توحيد وتسهيل اإلجراءات المتبعة في جميع إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص في مديريات الشؤون الصحية  بكل المناطق.

تم اســـتحداث إدارة عامة لالســـتثمار الصحي ضمن الهيكلة الجديدة وتقوم الوكالة بالوقت الحالي بوضع البنية التحتية لهذه اإلدارة  وذلك بتحديد  ■
األهداف والمهام. 

بدء الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة. ■
إعداد التقارير السنوية عن إحصائيات المنشآت الصحية الخاصة وكوادرها والنشاطات وإنجازاتها ومقترحات تطوير أعمالها. ■
جاري مراقبة سير العمل واألداء الفني واإلداري بالمؤسسات الصحية الخاصة والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح واإلجراءات المعتمدة . ■
تم وضع اقتراحات لتحسين أداء إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص في مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة. ■
البدء بمراجعة شاملة لالئحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 683151 وتاريخ 1436/3/10هـ. ■

التدريب :

تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المستثمرين في القطاع الصحي الخاص للمساهمة في تحسين بيئة األعمال في هذا القطاع. ■
الترتيب لعقد مؤتمرات عالمية عن االستثمار في القطاع الصحي الخاص في المملكة.  ■

الدراسات:

جاري إعداد دراسة شاملة وفق خطة استراتيجية موحدة عن قطاع الصيدليات الخاصة وتم رفعها لصاحب الصالحية. ■
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المرافق الصحية للقطاع الصحي الخاص :

1 - المستشفيات :

يبين الجدول )112( التالي عدد مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة الحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية 
عام 1438/37هـ موزعه على جميع مناطق ومحافظات المملكة:-
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رسم بياني) 67( : مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة الحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية العام 
1438/1437هـ موزعه على جميع مناطق ومحافظات المملكة:

يالحـــظ مـــن الجدول بأن مدينة الرياض يوجـــد بها أكثر عدد من المستشـــفيات الخاصة المرخصة ترخيص نهائي )38( مستشـــفى , تليهـــا محافظة جدة )33( 
مستشـــفى ثم المنطقة الشـــرقية )21( مستشفى , ويالحظ أن أكثر عدد المستشـــفيات الخاصة المرخصة ترخيص نهائي بالمملكة يتركز بهذه المناطق 
الثـــالث وذلـــك للكثافـــة العاليـــة واألعداد الكبيـــرة من المقيميـــن بها , كمـــا يبين الجدول بأن هناك نســـبة فـــي زيادة الطلـــب على افتتاح المستشـــفيات 
وهـــذا يأتي تمشـــيًا مع توجيهات المقام الســـامي الكريم حول تشـــجيع القطاع الصحي الخاص على افتتاح المستشـــفيات ليتناســـب مـــع زيادة الكثافة 

الســـكانية فـــي المملكة , كما يبيـــن الجدول أن القريات وعرعر وبيشـــة والجـــوف ال يوجد بهما أي مستشـــفى خاص.
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367 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

2 - المجمعات الطبية العامة والمتخصصة :-

يتبيـــن من الجـــداول التالية عدد المجمعـــات الطبية العامة والمتخصصـــة والحاصلة على ترخيص مبدئـــي ونهائي حتى نهاية العـــام 1438/37هـ موزعة 
على جميع مناطق ومحافظـــات المملكة:-

جدول) 113( المجمعات الطبية العامة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 1438/1437هـ موزعة على   

جميع مناطق ومحافظات المملكة:-
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ368

رسم بياني)68(: المجمعات الطبية العامة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية العام 1438/37هـ موزعة على جميع 
مناطق ومحافظات المملكة:-

تشـــمل المجمعـــات الطبيـــة العامة على: )مجمع طبـــي عام , عيـــادات مجمعة , مجمع عيادات , مســـتوصفات , مجمـــع طبي عام ومركـــز جراحة اليوم 
الواحـــد , مجمـــع طبي عام وجراحـــة اليوم الواحد وغســـيل الكلى(.
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369 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

جدول )114( المجمعات الطبية المتخصصة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية العام 1438/37هـ موزعة على جميع 
مناطق ومحافظات المملكة

ض
يا

لر
ا

مة
كر

م
 ال

كه
م

ده
ج

ف
ائ

ط
 ال

اء
س

ألح
ا

ن
ط

با
 ال

فر
ح

ية
رق

ش
ال

ك
و

تب

ت
يا

قر
ال

عر
عر

ف
و

ج
ال

رة
و

من
 ال

نة
دي

م
ال

م
صي

لق
ا

ل
ائ

ح

ير
س

ع

ن
زا

جي

ن
را

ج
ن

شة
بي

حة
با

ال

ذة
نف

لق
ا

وع
م

ج
م

ال

ي
دئ

مب

299457718401072447329193421623914725

ي
ائ

5092026642471312126478345216492319141421286نه

MOH Annual Report Final.indb   369 10/15/17   7:49 PM



التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ370

تشمل المجمعات الطبية المتخصصة: )مجمع طبي متخصص , مجمع طبي متخصص ومركز جراحة اليوم الواحد(.
يالحظ بأن أكثر عدد من المجمعات الطبية العامة والمتخصصة المرخصة ترخيص نهائي تتمركز في منطقة الرياض )509( مجمعًا يليها محافظة جدة )266( 
مجمعـــًا ثم المنطقة الشـــرقية )121( مجمعًا والمجموع النهائي للمجمعات الطبيـــة العامة والمتخصصة والمرخصة ترخيـــص نهائي في جميع المناطق 

والمحافظات بلغ عددها )1286( مجمعًا .

رسم بياني )69(: المجمعات الطبية المتخصصة والحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 1438/1437هـ موزعة على 
جميع مناطق ومحافظات المملكة
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371 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

3 - العيادات الخاصة:-

جدول ) 115( عدد العيادات الخاصة بالمناطق.
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بالنســـبة للعيـــادات الخاصـــة فقد بلغ عددهـــا )59( عيادة مرخصة ترخيصـــًا نهائيًا ووجد أن أكثـــر هذه العيادات موجـــودة في محافظة جـــدة )24( عيادة خاصة 
ومدينـــة الريـــاض )21( عيـــادة خاصة في حين أن القصيم , األحســـاء , حفر الباطـــن ، القنفذة ، عرعر , نجران , بيشـــة , الجوف , الباحة , عســـير , القريات , الطائف ال 

يوجد بهـــا أي عيادات خاصة.
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ372

4 - الصيدليات :-

جدول ) 116( عدد الصيدليات بالمناطق.
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373 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني ) 70( عدد الصيدليات بالمناطق

المتأمـــل في الجدول والشـــكل أعاله يالحظ أن عدد الصيدليات بلغ )8080( صيدلية على مســـتوى المملكة مما يفوق الحاجـــة الفعلية لهذه الخدمة إذا قورن 
بالمعـــدل العالمـــي لمنظمة الصحة العالمية ) صيدلية لكل »4000« نســـمة من الســـكان ( .

سيكون مؤشر االستثمار في مجال الصيدليات غير آمن وخاصة على االستثمار الفردي . ■
إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات سيضاعف من أعدادها مستقبالً أو ربما ساءت أو تردت الخدمة المقدمة للمريض . ■
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ374

5 - المرافق الصحية األخرى والمرخصة ترخيص نهائي :-

جدول ) 117( المرافق الصحية األخرى والمرخصة ترخيص نهائي :-

ض
يا

لر
ا

مة
كر

م
 ال

كه
م

ده
ج

ف
ائ

ط
 ال

اء
س

ألح
ا

ن
ط

با
 ال

فر
ح

ية
رق

ش
ال

ك
و

تب

ت
يا

قر
ال

عر
عر

ف
و

ج
ال

رة
و

من
 ال

نة
دي

م
ال

م
صي

لق
ا

ل
ائ

ح

ير
س

ع

ن
زا

جي

ن
را

ج
ن

شة
بي

حة
با

ال

ذة
نف

لق
ا

وع
م

ج
م

ال

ي
يع

طب
 ال

الج
لع

ا

461231311011--3417524-11124

بر
خت

م
ال

3191742193-1285762111-110

ل
هي

تأ
 ال

كز
را

م

9171--2-----11-1--1-24

ب
ط

 و
عة

ش
األ

 
ي

ال
ص

الت
ة ا

شع
األ

11----1-------------3

MOH Annual Report Final.indb   374 10/15/17   7:49 PM



375 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

رسم بياني)71( المرافق الصحية األخرى والمرخصة ترخيص نهائي 

يتناسب توزيع هذه المرافق مع توزيع المستشفيات والمجمعات والعيادات بمناطق ومحافظات المملكة .
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ376

أعداد القوى العاملة الصحية العاملة بالقطاع الصحي الخاص :

جدول ) 118( أعداد القوي العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص

القوى العاملة من الجنسية السعوديةإجمالي القوى العاملةالفئات

334202107األطباء + أطباء األسنان

447082450التمريض

193504125الفئات الطبية المساعدة

22304696الصيادلة

رسم بياني ) 72 (  أعداد القوي العاملة الصحية بالقطاع الصحي الخاص
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377 التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ

 ثانيا: متابعة المؤسسات الصحية الخاصة

تهـــدف الـــوزارة إلى متابعة ومراقبة الخدمـــات الصحية المقدمة من كافة المؤسســـات الصحية الخاصة من خالل تحديد األدوار والمســـؤوليات وتطوير 
آليات التعاون والتنســـيق مع جميع اإلدارات ذات العالقة وذلك من خالل :

متابعة ما ينشر في الصحف الورقية واإللكترونية من إعالنات تخص المؤسسات الصحية الخاصة لحماية متلقي الخدمة من اإلعالنات المضللة . ■
متابعـــة الشـــكاوى الـــواردة للوزارة مباشـــرة أو التي ترد عـــن طريق صوت المواطن علـــى البوابة اإللكترونية لـــوزارة الصحة فيمـــا يتعلق بالقطاع  ■

الصحي الخاص .
تشـــكيل اللجـــان للقيـــام بمهام الرقابـــة والتقييم للمؤسســـات الصحية الخاصة بمختلـــف مناطق ومحافظـــات المملكة لتطويـــر أداء القطاع  ■

الصحـــي الخاص .
متابعة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في األنظمة . ■

 أهم اإلنجازات خالل العام 1438/37هـ :

تم الرفع بـ ) 57 ( مخالفة إعالن لمؤسسة صحية خاصة . ■
متابعة )154( كادر غير مؤهل أو مزور إليقافهم عن العمل واتخاذ اإلجراءات النظامية بحقهم . ■
مستمر التجاوب مع الشكاوى الواردة للوزارة مباشرة أو من خالل صوت المواطن ) 186 معاملة ( . ■
مستمر التجاوب مع الشكاوى الواردة للوزارة من خالل الهيئة السعودية للغذاء والدواء ) 32 معاملة ( . ■
تابعـــت اإلدارة صدور ) 908 ( قرار إغالق لمختلف المؤسســـات الصحية الخاصة وكذلك مخالفة )1532( منشـــأة صحيـــة باإلضافة إلى )431( كادر مخالف  ■

لمزاولة المهن الصحية . 
الموافقة على نشر ) 342 ( إعالن لمؤسسة صحية خاصة في الصحف الورقية واإللكترونية ورفض )72( إعالن . ■

التدريب :

تم تنفيذ دورات داخلية وخارجية لرفع القدرة التفتيشية لدى مفتشي إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بمختلف المناطق والمحافظات . ■

الزيارات الميدانية:

تم تنفيذ )105( زيارة ميدانية لمؤسسات صحية خاصة على مختلف المناطق والمحافظات.  ■
تم تنفيذ )21,899( زيارة منشآت من قبل إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص بالمناطق والمحافظات. ■

المشاركات

تمت المشاركة في دراسة إجراءات تصنيف وتسجيل الممارسين الصحيين في مجلس التعاون الخليجي.   ■

اإلصدارات : 

تقرير اإلحصاء السنوي . ■
تقارير اللجان المشاركة في مهام تفتيشيه . ■
تقارير اللجان المشاركة في مهام التحقيق في قضايا مختلفة . ■
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التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1438/37هـ380

تمثل الصحة أحد المتطلبات األساســـية واحد ركائز التنمية المســـتدامة وتزداد أهمية الصحة كأحد البرامج واألهداف األساســـية لبرنامج التحول الوطني في 
المجـــال الصحي ورؤيـــة 2030م وأن تحديد التحديـــات واقتناص الفرص احد اآلليـــات لتنفيذ برامج ومبـــادرات التحول الوطني وعليه فإن تحديـــد هذه التحديات 
يمثل أحد الخطوات االســـتباقية لتنفيذ مبادرات التحول وبالرغم عن التطور الكمي والنوعي الذي  يشـــهده النظام الصحي في المملكة على مر السنوات 
والناتج عن الدعم المباشـــر والســـخي من لـــدن والة األمر يحفظهم اهلل  إال أن هناك العديـــد من  المتغيرات و التحديات المحليـــة والعالمية التي تواجه  وتؤثر 

علـــى أداء أي نظـــام صحي  وتتلخـــص التحديات في  : 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية . ■
نقص الموارد البشرية الصحية خاصة في مجال التمريض والتخصصات النادرة. ■
تحقيق التغطية الشاملة بالرعاية الصحية األولية.  ■
الحاجة إلى مواكبة تسارع التقدم الملموس في مجال التقنية الصحية والطبية . ■
الجودة وسالمة المرضى. ■

1( محور التمويل وتكاليف الرعاية الصحية  :
تواجـــه وزارة الصحـــة زيـــادة  فـــي  الطلب علـــى خدمـــات الرعاية الصحية بشـــكل مطرد ، هـــذه الزيـــادة تدفعها عدة عوامـــل ديموغرافيـــة واجتماعية 
واقتصاديـــة مـــن أبرزهـــا  الزيادة فـــي عدد الســـكان، وتطور الوعـــي الصحي لدى أفـــراد المجتمع بأهميـــة العناية بالصحـــة، والتغيير المســـتمر في 
نمـــط األمراض وزيـــادة معدالت اإلصابة باألمراض غير الســـارية التي تتطلـــب عناية أطول وكلفة أكثـــر كأمراض القلب والســـكري وارتفاع ضغط الدم 
والســـرطان واألمـــراض المصاحبة للشـــيخوخة وما ينتج عنها من مضاعفـــات تتطلب تدخالت جراحيـــة وتنويم لفترات طويلة. هـــذا باإلضافة إلى ارتفاع 
معدالت اإلصابة الناتجة عن الحوادث المرورية؛ األمر الذي يتطلب التوســـع في إنشـــاء المزيد من المستشـــفيات التخصصية والمدن الطبية والتوســـع 
فـــي إنشـــاء مراكز الرعايـــة الصحية األولية ومراكز اإلســـعاف والطوارئ بشـــتى مناطق المملكة. ومن جانـــب آخر تواجه الوزارة مشـــكلة عدم وجود 
بديـــل لتقديـــم الخدمـــات الصحية للســـكان وخاصة في المناطـــق البعيدة والنائية؛ حيـــث ال يوجد أي مستشـــفيات خاصة أو خدمـــات صحية غير التي 
تقدمهـــا وزارة الصحـــة؛ ما يزيد العبء علـــى الوزارة  وكذلك عدم وجود ربط إليكتروني يســـهل تـــداول المعلومات بين  المراكـــز والقطاعات وديوان 

الـــوزارة  عالوة على وجود بعض مبانـــي المرافق الصحية قديمة ومتهالكة مما يتطلب مشـــروعات جديدة للتحديث واإلحالل .

وتعود أسباب ارتفاع فاتورة التكاليف إلى جمله من العوامل أهمها:

تراجع أداء المرافق الصحية القديمة والمتهالكة وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث واإلحالل. ■
ارتفاع إيجارات الدور المستأجرة التي تصرف عليها الوزارة. ■
عدم كفاية المخصصات المالية المخصصة لدعم تكاليف عقود الصيانة والتشغيل بالمرافق الصحية. ■
تزايد الطلب علي خدمات الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها. ■
عدم توفر أراضي حكومية إلكمال تنفيذ مشروع إحالل المراكز الصحية وبناء المستشفيات. ■
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أضف إلى ذلك 

تصاعـــد تكاليـــف توظيـــف الكـــوادر الصحيـــة عالية الكفـــاءة الناتج عن شـــٍح واضـــٍح في تلـــك الكفاءات ليـــس فقط علـــى المســـتوى الوطني أو  ■
اإلقليمي بل وحتى العالمي في ظل ســـوق مفتوحة تتنامى فيها المنافســـة الشـــديدة على اســـتقطاب تلك الكوادر ما بين الجهات الحكومية 

من جهـــة وبينها وبيـــن الجهات الصحيـــة الخاصة مـــن جهة أخرى.

إضافـــة إلـــى ان مـــع التقدم المتســـارع في المجـــال الطبي وظهـــور تخصصات دقيقة ومهـــام جديـــدة للفريق الصحي فـــإن الوزارة تعانـــي نقصًا في 
كـــوادر بعـــض التخصصات الدقيقة النادرة  وتعاني بشـــكل عام صعوبة شـــغل الوظائف الصحية ســـوءًا من الســـعوديين أو غير الســـعوديين،  وعدم 
المقـــدرة على اســـتقطاب الكفـــاءات الطبية المتميزة وخصوصًا األطباء االستشـــاريين للعمل فـــي المناطق البعيدة والصغيرة فـــي المملكة وذلك 

لعدم وجود حوافز تميزيـــة للعمل في هذه المناطق.

الحلول المقترحة  حسب أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطنى 2030م .

يمثـــل تمويـــل الرعاية الصحية أحد التحديات األساســـية  ولذلك ركز الهدف االول من أهداف التحول الوطني إلـــى تقليل تكلفة الرعاية الصحية من خالل 
زيادة حصة اإلنفاق على القطاع الخاص من خالل طرق تمويل بديلة وإيجاد مصادر إيرادات إضافية  وتقديم الخدمات والمبادرات في هذا الصدد تشمل :-

برنامـــج الضمـــان الصحي وشـــراء الخدمات الصحية ويشـــمل ذلك شـــراء الخدمات من الشـــركة القابضة التـــي تزمع الوزارة انشـــاؤها وغيرها من . 1
مـــزودي الخدمة فـــي القطاعين العام والخـــاص وتفعيـــل دور التأمين الصحي في تمويـــل الخدمات .

مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الرأسمالية والتشغيلية .. 2
تأسيس مركز األعمال  ويهدف ذلك الى تأسيس مركز اتصال للموظفين وقطاع األعمال لتسهيل الخدمات واالتفاق على النموذج التشغيلي .. 3
وضع التنظيمات الالزمة للوقف والتبرعات في القطاع الصحي .. 4
تحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي في مرافق وزارة الصحة .. 5

2( محور  الموارد البشرية الصحية  :
المـــوارد البشـــرية الصحيـــة هـــي العامل الرئيســـي لنجاح الخطـــط والبرامج الصحية وقد أشـــار تقريـــر منظمة الصحـــة العالمية للعام 2006م أشـــار 
أهميـــة المـــوارد البشـــرية الصحية في خفض الوفيـــات وتحقيق الجودة  وقد أشـــارت العديد من الدراســـات والبراهين إلى أن الموارد البشـــرية الصحية 
تلعب دور أساســـي في تحقيق األهداف االســـتراتيجية ومكافحة األمراض الســـارية )شكل رقم 1( وغير الســـارية كما أن الموارد البشرية الصحية تمثل 
احـــد األهداف الرئيســـية في برامج التحـــول الوطني ولذلك فإن من التحديات األساســـية هي النقص الكمـــي والنوعي  في الموارد البشـــرية الصحية 

خاصة في مجاالت طب االســـرة والتمريض والعناية المركزة 

المركزة  والطوارئ والتخدير ويتطلب االمر خطة اســـتراتيجية للموارد البشـــرية الصحية تســـتصحب التمدد األفقي والرأســـي المتوقع عند بدء برامج 
التحـــول الوطنـــى . وبالرغم من مجهودات وزارة الصحة في زيادة  أعداد الموارد البشـــرية الصحية خالل تنفيذ الخطة االســـتراتيجية 1431-1440هـــ والذى 
نتـــج مـــن خالله ارتفاع أعداد األطباء والكوادر الفنية  إال أن ازدياد المؤسســـات الصحية جعل الفجوة  كبيرة وتتطلب مزيد من التنســـيق مع مؤسســـات 

التعليـــم العالـــي والمعاهد الصحية وذلك بهدف زيادة االســـتيعاب لتغطية حاجة وزارة الصحة .
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الحلول المقترحة  حسب أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطنى 2030م .

ألهمية الموارد البشرية الصحية ودورها الحيوى في الخدمات الصحية تم تخصيص عدد من األهداف والمبادرات في برنامج التحول الوطني للصحة وهي :
زيادة جاذبية العمل في التمريض والفئات الطبية المساعدة .. 1
التوسع في التدريب والتطوير محليا ودوليا . 2

وتوجد عدد من المبادرات في هذا المحور تشمل :-

الترغيب في مهنة التمريض من خالل تغيير بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع .. 1
زيادة الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم .. 2
زيادة فرص التدريب الداخلي  والخارجى .. 3
فتح وزيادة الطاقة االستيعابية للتدريب واإليفاد في مجاالت التخصصات النادرة.. 4
اعتماد آليات لقياس األداء وزيادة اإلنتاجية . 5

الشـــكل أعاله يوضح العالقة األساســـية والجوهرية بين الموارد البشـــرية الصحية وتحقيق األهداف الصحية فكلما زادت الموارد البشرية كلما تحسنت 
المؤشـــرات الصحية )تقرير منظمة الصحـــة العالمية 2006( 
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3(محور  التغطية الشاملة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة .
منذ مؤتمر الماتا للعام 1977 ظلت الرعاية الصحية األولية هي االســـتراتيجية األساســـية لتقديم خدمة صحية وتعزيز الصحة وخفض األمراض والوفيات 
وقـــد تبنت الوزارة منذ تأسيســـها تنفيذ شـــبكة من المراكز الصحية على امتداد وطننا الحبيب وســـاهمت هذه المراكز فـــي تقديم خدمات الرعاية 
الصحية االولية الوقائية والعالجية  كما تم اعتماد اســـتراتيجية طب األســـرة  وذلك من خالل تدريب عدد مقدر من األطباء الســـعوديين  في مجال طب 
األســـرة وفتـــح التعاقد لهذا التخصص الهام  وبالرغم من هذه الجهود إال أن عدد من التحديات تشـــمل ضعـــف التغطية في بعض المناطق والمحافظات 
والحاجة للمراكز الصحية المتخصصة كما ان  التكامل في تقديم الخدمة في مســـتوياتها الثالث االولية والثانوية والرعاية في المســـتوى الثالث احد 
التحديات االساســـية لـــوزارة الصحة  وقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة خالل الفتـــرة الماضية في افتتاح المدن الطبية والمراكـــز المتخصصة إال أن التكامل 

بين هذه الجهات وتقوية نظم اإلحالة يظل التحدي االساسي.  

الحلول المقترحة حسب أهداف التحول الوطني .

تحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية األولية .. 1
تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية )الطوارئ والعناية المركزة ( .. 2

المبادرات تشمل :-

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية .. 1
تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل للطاقة االستيعابية الالزمة .. 2
المركز السعودى للمواعيد واإلحاالت الطبية .. 3
تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات .. 4
المركز الوطنى إلدارة الطوارئ واإلسعاف .. 5
التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية .. 6

4( الحاجة إلى مواكبة تسارع التقدم الملموس في مجال التقنية الصحية والطبية :
يتميـــز مجال تقنيـــة المعلومات واالتصاالت بالتغير الســـريع والتكلفـــة الباهظة، وقد قامت الوزارة بإنشـــاء اللجنة االستشـــارية لتقنيـــة المعلومات 
واالتصـــاالت بقـــرار وزاري ضمـــت أعضاء من داخل الـــوزارة ومن مدينة الملك عبـــد العزيز للعلوم والتقنيـــة ومن هيئة االتصاالت وعدة جهـــات أخرى, إال أن 
الصعوبـــة مازالـــت قائمة في مجـــال توطين التقنية وتملكهـــا ويعود ذلك لعدم وجود التشـــريعات التي تســـمح للوزارة  بمشـــاركة القطاع الخاص 

لتوطيـــن تقنيات المعلومـــات واالتصاالت .
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الحلول حسب أهداف التحول الوطني :-

تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خالل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي . ■

والمبادرات تشمل :-

البدء في استراتيجية الملف اإللكتروني الموحد والتي تمثل أولوية قصوي في برامج التحول الوطنى ورؤية 2030م.. 1
إنشـــاء منظومـــة معلومات امنة في منشـــآت الرعايـــة الصحية  مع تطبيق نظـــام رقمي لمراقبة البيانـــات وتحليلها واتخاذ القـــرار المبني على . 2

البرهان.
مراجعة كافة التشـــريعات الحالية بواســـطة بيوت الخبرة  لوضع مقترح  بالتشـــريعات الالزمة التي تمكن الوزارة من المضي قدمًا في مشـــاركة . 3

القطاع الخاص لتوطيـــن تقنيات المعلومات واالتصاالت.
إنشاء مراكز بحثيه وتطويرية في مجاالت تقنية المعلوماتية الصحية تخدم القطاع الصحي في المملكة.. 4
دعم بنود وبرامج تقنية المعلومات واالتصاالت خاصة مع موجة التضخم العالمي وارتفاع األسعار لهذه التقنيات.. 5
االستمرار في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت على مستوى ديوان الوزارة والمناطق والمرافق الصحية التابعة لها.. 6
التركيـــز على تأهيل الكفـــاءات المتخصصة في مجاالت تقنية المعلوماتيـــة الصحية وتدريبهم للعمل في جميع المرافـــق الصحية دعما لجميع . 7

احتياجاتها.  
التوسع في برامج اإليفاد الداخلي واالبتعاث الخارجي في مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت.. 8
اعتماد برنامج متكامل لتطبيق نظام معلومات إليكتروني في مراكز الرعاية الصحية وربطها بالمستشفيات.. 9

تأهيـــل أخصائيين صحيين فـــي مجاالت التقنية الصحية والمعلوماتية واألنظمـــة )أطباء , تمريض , صيدلة , مختبـــرات , ....( لدعم المرافق والخدمات . 10
الصحية بتوجهات تخصصية.

5(محور الجودة وسالمة المرضى :
بالرغم من ان الوزارة بذلت جهودا ملموســـة خالل الســـنوات الماضية في مجال الجودة وحقوق وســـالمة المرضى وتمثل ذلك في نشـــر ثقافة الجودة 
في كافة المســـتويات وإصدار الدالئل والموجهات وأثمرت هذه الجهود حصول العديد من المؤسســـات الصحية على االعتماد المحلى والعالمي إال أن 
الجـــودة وســـالمة المرضى تظل أحد التحديات األساســـية في المجـــال الصحي  وذلك باالنتقال من االعتماد إلى اســـتمرارية الخدمة بنفس المســـتوى 

وتحقيـــق الرضا في مســـيرة تجربة المرضـــى واالنتقال من اعتماد المستشـــفيات إلى اعتماد مراكز الرعايـــة الصحية األولية .

الحلول المقترحة حسب أهداف التحول الوطنى :

تطوير ثقافة الجودة وسالمة المرضى ومهارات مقدمي الخدمة .. 1
تحسين مستوى البنية التحتية وادارة المنشآت وسالمة المرافق الصحية .. 2
إصالح حوكمة النظام الصحي لتعزيز المسائلة في قضايا الجودة وسالمة المرضى .. 3
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والمبادرات تشمل :

إنشـــاء المركز الســـعودى لســـالمة المرضى  وهو مركز وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة ســـالمة المرضى وزيادة الوعى حول المســـائل المتعلقة . 1
. المرضى  قدرات  وتحسين  بسالمة 

ضمان توفر معايير السالمة األساسية في المرافق الصحية وإجراء اإلصالحات الطارئة .. 2

محور الصحة الوقائية واألمراض غير السارية :

 تمثـــل الصحة الوقائية احد األولويات األساســـية للوزارة وفي هذا الصدد اعتمدت الوزارة اســـتراتيجية الصحة الوقائية ومكافحة األمراض الســـارية وغير 
الســـارية وذلـــك من خـــالل تقوية البرامج الوقائية على مســـتوى المجتمع ومســـتوى الرعاية الصحيـــة االولية ونتج عن ذلك تحقيـــق معدالت عالية في 
التغطيـــة الوقائيـــة والوصـــول للمعدالت اإلقليمية  والعالمية فـــي القضاء على األمراض وبالرغم مـــن تحقيق ذلك لألمراض الســـارية إال أن االمراض غير 
الســـارية  والتـــي نتجـــت من تغير نمـــط الحياة تظل التحدي الرئيســـي  لما لهذه االمـــراض من عبء  على الخدمـــة الصحية وزيادة األمـــراض والوفيات .

الحلول المقترحة حسب أهداف التحول الوطني :

تحسين خدمات الصحة العامة مع التركيز على السمنة والتدخين .. 1
 ويشـــمل ذلـــك مبـــادرة تقويـــة التدخالت الصحية لخفـــض معـــدالت البدانة والتدخيـــن والحـــوادث المرورية وإنشـــاء المركز الوطنـــي للوقاية من 
األمـــراض كهيئة وطنية مســـتقلة لتنســـيق الجهـــود للحد من أعبـــاء األمراض المزمنـــة واألمراض المعدية فـــي كافة أرجاء المملكـــة والحد من 

التدخين والســـمنة .
اعتماد خطة وطنية لالستجابة السريعة لمخاطر الصحة بمستوى عالمي.  . 2

 ويشـــمل ذلك إنشـــاء المعهد الوطني الســـعودي للصحة بغية التركيـــز على تعزيز البحوث  لتحســـين الصحة وتطوير القـــدرات وتجنب األمراض 

وتوســـيع المعرفة في العلـــوم الطبية وتلك المتصلة بها وتعزيز النزاهة العلمية والمحاســـبة .
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شكل )73( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / محور التمويل وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

شكل )74( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / محور الموارد البشرية الصحية

التمويل وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية

محور الموارد البشرية الصحية 

برنامج الضمان الصحي 

الترغيب في مهنة 
التمريض 

مشاركة القطاع الخاص 
في تمويل الخدمة 

زيادة أعداد الممارسين 

تحصيل تكلفة الخدمة  
لمرضى التأمين

اعتماد آليات لقياس 
اإلنتاجية

تأسيس مركز األعمال

زيادة الطاقة االستيعابية 
للتدريب

زيادة حصة اإلنفاق على القطاع الخاص  ■
إيجاد مصادر إيرادات اضافية  ■

التوسع في التدريب والتطوير محليا ودوليا ■
زيادة جاذبية العمل في التمريض والفئات المساعدة ■

التحديات  

التحديات  

المبادرات

المبادرات

األهداف االستراتيجية للتحول 

األهداف االستراتيجية للتحول 
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شكل )75( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / محور التغطية الشاملة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة

شكل )76( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / الحاجة إلى مواكبة التقدم في مجال التقنية الصحية

التغطية الشاملة وتكامل الخدمات الصحية المقدمة 

الحاجة إلى مواكبة التقدم في مجال التقنية الصحية 

التحول المؤسسي 
لمرافق الرعاية  

الملف اإللكتروني 
الموحد

هيكلة  خدمات الرعاية 
الصحية  

منظومة معلومات امنة  

تحصيل تكلفة الخدمة  
لمرضى التأمين 

التواصل االلكترونى 
والطب اإلتصالي 

تطوير أقسام العناية 
المركزة والطوارئ 

مراكز بحثية لتقنية 
المعلومات

تحسين تكامل واستمرار  وتطوير الرعاية الصحية  ■
تحسين الرعاية قبل وبعد  التنويم   ■

تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الصحية األولية من خالل تكنولوجيا المعلومات  والتحول الرقمي  ■

التحديات  

التحديات  

المبادرات

المبادرات

األهداف االستراتيجية للتحول 

األهداف االستراتيجية للتحول 
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شكل )77( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / محور الجودة وسالمة المرضى

شكل )78( الصعوبات والتحديات والحلول المقترحة / محور الصحة الوقائية واألمراض غير السارية

الجودة وسالمة المرضى 

الصحة الوقائية واألمراض غير السارية 

المركز السعودى 
لسالمة المرضى 

خفض معدالت البدانة

معايير السالمة األساسية   

خفض الحوادث المرورية

برنامج االعتماد

اعتماد خطط لالستجابة 
لمخاطر الصحة 

تحسين قدرات المرضى 

المركز الوطنى للوقاية 

تطوير ثقافة الجودة  ■

تحسين خدمات الصحة العامة بالتركيز على السمنة والتدخين  ■

التحديات  

التحديات  

المبادرات

المبادرات

األهداف االستراتيجية للتحول 

األهداف االستراتيجية للتحول 

تحسين سالمة المنشآت  ■حوكمة النظام لسالمة المرضى   ■
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تحسين سالمة المنشآت  ■

فهرس المرفقات

المرفقالرقم

مرفق على القرص اإللكتروني الصلبالتقرير الدوري لمتابعة مشاريع الدولة1

مرفق على القرص اإللكتروني الصلبقائمة أهداف، مؤشرات ومبادرات برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة2

مرفق على القرص اإللكتروني الصلب)KPIs( مؤشرات األداء3

مرفق على القرص اإللكتروني الصلبنماذج إنجازات الوزارة4

مرفق على القرص اإللكتروني الصلبأسئلة مجلس الشورى5

مرفق على القرص اإللكتروني الصلبمرفقات أسئلة مجلس الشورى6
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