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الجمعيــة تحصــل علــى المركــز الثالث ضمــن الجمعيات
الصحيــة المصنفــة فئــة (أ) فــي معاييــر كفــاءة األداء
لعــام ٢٠٢١م
نظ ـ ًـرا لم ــا تولي ــه الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة م ــن اهتم ــام ف ــي
تنمي ــة مخرج ــات الجمعي ــات الصحي ــة كمنظم ــات غي ــر ربحي ــة تس ــعى لتطوي ــر
وتنميــة المجتمــع الصحــي علــى المســتوى العلمــي والمهنــي ,وإشــارة إلــى
تطبيــق معاييــر تقييــم كفــاءة أداء الجمعيــات العلميــة الصحيــة تحــت إشــراف
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ممثلــة بــاإلدارة العامــة للجمعيــات
الصحيــة لعــام ٢٠٢١م,
حافظ ــت الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة عل ــى تواجده ــا ه ــذا الع ــام
ضمــن الفئــة أ فــي معاييــر كفــاءة األداء وحصلــت علــى الترتيــب الثالــث لعــام
٢٠٢١م ضم ــن  ٥٦جمعي ــة صحي ــة مهني ــة تح ــت إش ــراف الهيئ ــة الس ــعودية
للتخصص ــات الصحي ــة.
وكان ــت الجمعي ــة ق ــد حصل ــت ف ــي ع ــام ٢٠٢٠م عل ــى المرتب ــة العاش ــر ة
ضم ــن الفئ ــة (أ) ،والت ــي تعتب ــر أعل ــى فئ ــة ف ــي تحقي ــق معايي ــر كف ــاءة أداء
الجمعي ــات العلمي ــة الصحي ــة.
يذكــر ان الجمعيــة تــم تكريمهــا مــع الجمعيــات الصحيــة المميــزة خــال حفــل
الجمعي ــات الصحي ــة للع ــام الماض ــي م ــن قب ــل س ــعادة األس ــتاذ الدكت ــور
أيم ــن عب ــده األمي ــن الع ــام للهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة وذل ــك
لتميزه ــا ف ــي الع ــام ٢٠٢٠م.
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الجمعيــة توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء
وقعــت الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة مذكــرة تعــاون مــع
ّ
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،تهــدف االتفاقيــة التعــاون فــي
مجــال دعــم البحــوث والدراســات وتبــادل البيانــات والخبــرات.
ّ
ومث ــل “الغ ــذاء وال ــدواء” ف ــي توقي ــع مذك ــرة التع ــاون معال ــي
الرئي ــس التنفي ــذي الدكت ــور هش ــام ب ــن س ــعد الجضع ــي ،فيم ــا
ّ
مث ــل الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة س ــعادة رئي ــس
مجل ــس اإلدارة الدكت ــور بن ــدر ب ــن دخي ــل الصاع ــدي.
وتهــدف المذكــرة إلــى تبــادل البيانــات واالحصائيــات والخدمــات
االستش ــارية والمش ــورة العلمي ــة والخب ــرات العلمي ــة والعملي ــة،
والتع ــاون ف ــي مج ــال دع ــم البح ــوث والدراس ــات المش ــتركة
ذات العالق ــة.
ووفق ــا لمذك ــرة التع ــاون سيتش ــارك الطرف ــان ف ــي الحم ــات
ً
التوعوي ــة والفعالي ــات الخارجي ــة والمع ــارض والمؤتم ــرات
والن ــدوات العلمي ــة ،وتش ــكيل اللج ــان المش ــتركة المؤقت ــة
ذات العالق ــة بطبيع ــة أعم ــال الطرفي ــن ،واإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت
األعــراض الجانبيــة والجــودة المتعلقــة بالمســتحضرات الدوائيــة
ومش ــاكل األجه ــزة والمس ــتلزمات الطبي ــة.
ُيذك ــر ان ه ــذه الش ــراكة تع ــزز التع ــاون المس ــتمر بي ــن الجمعي ــة
والجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة وهــي تضــاف الــى
سلســلة شــراكات الجمعيــة مــع المنظمــات المحليــة والدوليــة.
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تمكين المتخصصين في اإلدارة الصحية
س ــعياً م ــن الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة لمعالج ــة تحدي ــات
العاطلي ــن ع ــن العم ــل م ــن المتخصصي ــن ف ــي اإلدارة الصحي ــة ،وف ــي ظ ــل
التع ــاون بي ــن الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة واألكاديمي ــة الصحي ــة
فــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة ،حققــت الجمعيــة إنجــازات غيــر
مس ــبوقة ف ــي إيص ــال ص ــوت المتخصصي ــن وال ــذي نت ــج عن ــه ولل ــه الحم ــد
إع ــان برنامجي ــن تدريبيي ــن منتهي ــة بالتوظي ــف مخصص ــة للعاطلي ــن ف ــي
تخص ــص اإلدارة الصحي ــة والمستش ــفيات.
حي ــث أعلن ــت وزارة الصح ــة بالتع ــاون م ــع االكاديمي ــة الصحي ــة ع ــن برنام ــج
مس ــؤول تجرب ــة المري ــض وال ــذي يه ــدف إل ــى تعزي ــز ودع ــم ثقاف ــة الرعاي ــة
الصحي ــة المرتك ــزة عل ــى المري ــض وذوي ــه .كم ــا أعلن ــت هيئ ــة اله ــال األحم ــر
الس ــعودي بالتع ــاون م ــع االكاديمي ــة الصحي ــة ع ــن برنام ــج المرح ــل الطب ــي
وهــو مقــدم الرعايــة الطبيــة الطارئــة األولــى مــن خــال االتصــال عــن طريــق
 ٩٩٧بمراك ــز الترحي ــل الطب ــي بالمملك ــة.
وحرصــا مــن الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة علــى اتاحــة آفــاق حديثــة
ً
لمتخصص ــي اإلدارة الصحي ــة فق ــد ق ــام ع ــدد م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة
بزي ــارة األكاديمي ــة الصحي ــة خ ــال ه ــذا الع ــام الماض ــي واالجتم ــاع م ــع
ســعادة الرئيــس التنفيــذي د .ســامي الســلمي ،وتــم مناقشــة أوجــه التعــاون
فــي البرامــج التــي تقدمهــا األكاديميــة ومنهــا تخصيــص برامــج لمتخصصــي
اإلدارة الصحي ــة ،وأف ــاد د .بن ــدر الصاع ــدي ب ــأن األكاديمي ــة الصحي ــة تق ــدم
برام ــج نوعي ــة تلم ــس احتياج ــات س ــوق العم ــل ،وتق ــدم الصاع ــدي بجزي ــل
الش ــكر والتقدي ــر لس ــعادة األس ــتاذ الدكت ــور أيم ــن عب ــده وس ــعادة الدكت ــور
س ــامي الس ــلمي عل ــى جهوده ــم لتقدي ــم برام ــج نوعي ــة تدع ــم المنظوم ــة
الصحي ــة بالمملك ــة .كم ــا ش ــكر كل م ــن ش ــارك ف ــي اعتم ــاد ه ــذه البرام ــج
المخصص ــة لمتخصص ــياإلدارة الصحي ــة.
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مقال

مكررات الربحية ألسهم قطاع الرعاية الصحية
ُيعــد قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن القطاعــات الجاذبــة لالســتثمار دوليــاً  ،ولربمــا
محلي ــاً بش ــكل أكب ــر .إذ أن مك ــررات الربحي ــة ألس ــهم القط ــاع المتداول ــة ف ــي
الس ــوق الس ــعودي تت ــراوح م ــا بي ــن العش ــرين ،والخم ــس واألربعي ــن م ــرة،
بمتوس ــط حال ــي يبل ــغ  ٣١م ــرة .وه ــذا يتج ــاوز متوس ــط المك ــررات ألس ــهم
ـادة عنــد متوســط العشــرين مــرة
القطاعــات األخــرى .فقطــاع البنــوك يتــداول عـ ً
عل ــى س ــبيل المث ــال .ف ــي ه ــذه المقال ــة ،نتع ــرض لبع ــض الجوان ــب المتعلق ــة
بنش ــاط القط ــاع الطب ــي والت ــي ق ــد تب ــرر تل ــك الزي ــادة ف ــي مع ــدل المك ــررات.
تش ــكل الحاج ــة المس ــتمرة لتلق ــي خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة مص ــدراً لزي ــادة
الطلــب علــى مزوديهــا .والــذي يــؤدي – تبعــاً لذلــك – للنمــو فــي حجــم القطــاع
ككل ،م ــن الناحي ــة االس ــتيعابية وكذل ــك المالي ــة .ويت ــم قي ــاس ومتابع ــة ذل ــك
النم ــو م ــن خ ــال بع ــض المؤش ــرات ومنه ــا نس ــبة االنف ــاق الحكوم ــي عل ــى
الرعاي ــة الصحي ــة م ــن اجمال ــي االنف ــاق الحكوم ــي.
ً
ـتجابة م ــن حكومتن ــا الغالي ــة لتل ــك الحاج ــة ،زادت مخصص ــات الميزاني ــة
فاس ـ
الحكوميــة لــوزارة الصحــة بشــكل مطــرد منــذ العــام ٢٠١٨م (مــن ثالثــة وســتين
ملي ــار إل ــى قراب ــة الثماني ــن ملي ــار ري ــال) .وكان ذل ــك مصحوب ــاً بالزي ــادة ف ــي
نس ــبة االنف ــاق الحكوم ــي المحل ــي عل ــى ذل ــك القط ــاع م ــن اجمال ــي االنف ــاق
الحكوم ــي .فوفق ــاً لتقري ــر منظم ــة الصح ــة العالمي ــة ،نم ــت ه ــذه النس ــبة ف ــي
ويعــد ذلــك ضمــن المتوســط العالمــي للــدول عاليــة
المملكــة إلــى قرابــة ُ ٪١١
الدخ ــل (م ــن  ٪١٠ال ــى  ٪١٤خ ــال الخم ــس س ــنوات الماضي ــة) .وتُ ع ــد ه ــذه
النســبة أيضــاً هــي األعلــى إنفاقــاً مــن الحكومــات علــى مســتوى دول الخليــج
العرب ــي .كم ــا أن نصي ــب الف ــرد م ــن اإلنف ــاق الصح ــي ف ــي الس ــعودية ال ي ــزال
معق ــول التكلف ــة .إذ يبل ــغ نصي ــب الف ــرد  ١١٤٧دوالر أمريك ــي ،وذل ــك مق ــارب
لمتوســط دول الخليــج ( ١١٨٥دوالر) ،واقــل كثيــراً مــن نصيــب الفــرد فــي دولــة
قط ــر ( ١٨٢٧دوالر) ،وم ــن المتوس ــط األوروب ــي  ١٩٩٠دوالر (التقري ــر اإلحصائ ــي
لصح ــة العال ــم٢٠١٩ ،م).
وباإلضافــة الزديــاد مؤشــرات الحاجــة والطلــب ،تعمــل الحكومــات علــى تطويــر
أنظمته ــا الصحي ــة بش ــكل مس ــتمر لتوفي ــر خدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة الش ــاملة.
ومث ــال ذل ــك م ــا نش ــهده حالي ــاً م ــن مخرج ــات برنام ــج تح ــول القط ــاع الصح ــي
ونظ ــام التأمي ــن الصح ــي الوطن ــي .األم ــر ال ــذي ال يخل ــو م ــن االس ــتراتيجيات
الداعم ــة للقط ــاع الخ ــاص كإحال ــة تش ــغيل بع ــض األقس ــام الطبي ــة التابع ــة
لش ــركة الصح ــة القابض ــة للش ــركات الخاص ــة .وخل ــق س ــوق إضاف ــي للتعام ــل
م ــع م ــزودي الخدم ــة للخدم ــات الت ــي تتخط ــى اس ــتيعاب التجمع ــات الطبي ــة.
وعلي ــه ،لي ــس م ــن المس ــتغرب أن تش ــكل تل ــك المعطي ــات عناص ــر ج ــذب
لالس ــتثمار ف ــي ذل ــك القط ــاع .فوفق ــاً لبلومب ــرغ ،ش ــكّ لت صنادي ــق الرعاي ــة
ـاوزة صنادي ــق
الصحي ــة الوجه ــة األكب ــر عالمي ــاً للتدفق ــات النقدي ــة متج ـ ً
القطاع ــات األخ ــرى .كم ــا اظه ــر مؤش ــر أس ــهم قط ــاع الرعاي ــة الصحي ــة نم ــواً
أكب ــر م ــن نم ــو مؤش ــر الس ــوق الرئيس ــي الس ــعودي خ ــال العامي ــن الماضيي ــن.

إن ه ــذا األم ــر إذا م ــا ت ــم ربط ــه م ــع معطي ــات التع ــداد الس ــكاني ف ــي
المملك ــة والنم ــو المرتق ــب لس ــاكنيها وفق ــاً لمس ــتهدفات رؤي ــة المملك ــة
 ،٢٠٣٠فإن ــه س ـ ُـيكون راف ــداً آخ ــر لزي ــادة االحتي ــاج .فم ــن المتوق ــع ان يس ــتمر
النم ــو الس ــكاني ف ــي المملك ــة ال ــى الع ــام ٢٠٦٠م وفق ــاً لتقدي ــرات األم ــم
المتح ــدة ليص ــل إل ــى قراب ــة الخمس ــين ملي ــون نس ــمة .وس ــيصحب تل ــك
الفت ــرة تغي ــراً ف ــي تكوي ــن اله ــرم العم ــري نتيج ـ ًـة لزي ــادة عم ــر فئ ــة الش ــباب
الســائدة الحاليــة ودخولهــا فــي الفئــة متقدمــة عمريــاً والتــي لديهــا احتماليــة
أكبــر لالعتــال والتطبيــب .وإذا مــا علمنــا بــأن عــدد األســرة محليــاً يبلــغ ٢٠٢
س ــرير ل ــكل أل ــف م ــن الس ــكان (البن ــك الدول ــي٢٠١٧ ,م) ،مقارن ــة بالمتوس ــط
األوروب ــي  ٤٠٨س ــرير (منظم ــة الصح ــة العالمي ــة٢٠١٤ ،م) ،ف ــإن ذل ــك يدع ــم
االنطب ــاع ع ــن وج ــود حاج ــة فعلي ــة للزي ــادة.
إن جميــع هــذه العوامــل مجتمعـ ًـة انعكســت بطبيعــة الحــال علــى شــركات
الرعاي ــة الصحي ــة المدرج ــة .فاغل ــب الش ــركات افصح ــت ع ــن خط ــط للتوس ــع
فــي خدماتهــا ،وســعة اســتيعابها .حيــث تفاوتــت تلــك المشــاريع فــي كبــرى
الشــركات مــن  ٢٠٠ســرير الــى مــا يتجــاوز األف ســرير موزعـ ًـة مــا بيــن مناطــق
المملكــة.
ولع ــل ه ــذا التوج ــه يب ــرر اس ــتجابة الس ــوق المبك ــرة لتل ــك االح ــداث م ــن
خــال مكــررات الربحيــة المرتفعــة اآلنفــة الذكــر .ويتوافــق ذلــك مــع ســلوك
المس ــتهلكين وتفضيالته ــم ،إذ احت ــل القط ــاع الصح ــي المرك ــز الخام ــس
كأكث ــر قط ــاع أنف ــق الس ــعوديين علي ــه خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام
الج ــاري م ــن خ ــال نق ــاط البي ــع .وذل ــك بم ــا يتج ــاوز الخمس ــة ملي ــارات دوالر
وفق ــاُ للبن ــك المرك ــزي الس ــعودي.
وعلــى الرغــم مــن تلــك الجاذبيــة ،إال ان القطــاع ال يخلــو مــن تحديــات جديــرة
بالذكــر .فكــون القطــاع يعتمــد علــى شــركات التأميــن فإنــه عرضــه لالرتبــاط
بذم ــم مدين ــة ق ــد تك ــون كبي ــرة نس ــبياً  .األم ــر ال ــذي ق ــد يؤث ــر عل ــى سالس ــة
التدفق ــات النقدي ــة ويحي ــل إل ــى االس ــتعانة بحل ــول التموي ــل عل ــى حس ــاب
تأث ــر هام ــش الربحي ــة .وكس ــائر القطاع ــات ،ل ــدى النش ــاط انكش ــاف عل ــى
التضخــم فــي أســعار المــواد الطبيــة والمســتهلكات ممــا يزيــد علــى تكلفــة
التأس ــيس والتش ــغيل والنفق ــات الرأس ــمالية.
وهــذا مــا يجعــل شــركات الرعايــة الصحيــة الكبــرى ،متعــددة النشــاط ،وذات
اإلدارة التنفيذيــة الواعيــة فــي موقــع أفضــل مــن ســواها .فهــي أقــدر علــى
التعام ــل م ــع متغي ــرات الس ــوق .ولديه ــا أدوات أكث ــر تع ــدداً لزي ــادة الكف ــاءة
ـوال أيســر للتغطيــة الماليــة.
التشــغيلية ،وحلـ ً
أ .د .نايف بن عبدالله بن دايل

إنشــاء نــادي االبتــكار الصحــي بالجمعيــة
رئيســا للنــادي
وتكليــف أ .أمــل الحســاني
ً
أص ــدر رئي ــس مجل ــس إدارة الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة
الصحي ــة ق ــراراً بإنش ــاء ن ــادي االبت ــكار الصح ــي بالجمعي ــة
الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة .وذك ــر س ــعادة رئي ــس مجل ــس
اإلدارة د .بن ــدر ب ــن دخي ــل الصاع ــدي ان ــه تعزي ــزاً لمفه ــوم
االبت ــكار الصح ــي بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ومواكب ـ ًـة
للح ــراك العالم ــي واالهتم ــام الحاص ــل باالبت ــكار الصح ــي،
ـاء علــى توصيــة مجلــس إدارة الجمعيــة فقــد تــم إنشــاء
وبنـ ً
النــادي ضمــن روافــد الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة.
ويه ــدف الن ــادي باإلضاف ــة إل ــى تعزي ــز مفه ــوم االبت ــكار
الصح ــي بالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية بتوفي ــر الدع ــم
والتوجي ــه م ــن خ ــال اللق ــاء بخب ــراء االبت ــكار ف ــي المج ــال
الصحــي ،وتقديــم االستشــارات النوعيــة لتمكين الممارســين
الصحيي ــن لتقدي ــم أف ــكار إبداعي ــة .كم ــا ان ــه يدع ــم التكام ــل
م ــع المؤسس ــات ذات العالق ــة فيم ــا يخ ــص االبت ــكار
الصح ــي.
وق ــد أص ــدر رئي ــس مجل ــس اإلدارة ق ــراراً بتكلي ــف األس ــتاذة
أم ــل ب ــن ع ــوض الحس ــاني برئاس ــة ن ــادي االبت ــكار الصح ــي،
وتعتبــر الحســاني مــن الكفــاءات الوطنيــة البــارزة فــي مجــال
االبت ــكار الصح ــي وعض ــو مؤس ــس ف ــي مجل ــة الج ــودة
الصحي ــة وحاصل ــة عل ــى ماجس ــتير ف ــي إدارة األعم ــال
وبكالوري ــوس اإلدارة الصحي ــة والمستش ــفيات .كم ــا انه ــا
تش ــغل منص ــب مدي ــر تعزي ــز االبت ــكار ف ــي التجم ــع الصح ــي
ومدين ــة المل ــك عبدالل ــه الطبي ــة بمنطق ــة مك ــة المكرم ــة.
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جامع ــة المؤس ــس مق ــر جدي ــد للجمعي ــة
بج ــدة
أفتت ــح س ــعادة عمي ــد كلي ــة االقتص ــاد واإلدارة األس ــتاذ
الدكت ــور ناص ــر ب ــن عقي ــل كدس ــه ي ــوم الثالث ــاء المواف ــق
 ١٧ماي ــو ٢٠٢٢م المق ــر الجدي ــد لف ــرع الجمعي ــة الس ــعودية
ل ــإدارة الصحي ــة بج ــدة وذل ــك ف ــي كلي ــة االقتص ــاد
واإلدارة بجامع ــة المل ــك عبدالعزي ــز بحض ــور س ــعادة مدي ــر
ف ــرع الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة بج ــدة األس ــتاذ
عبدالعلي ــم ب ــن معي ــض المرعش ــي وع ــدداً م ــن قي ــادات
الكلي ــة وأعض ــاء ف ــرع الجمعي ــة بج ــدة.
ثم ــن مدي ــر ف ــرع الجمعي ــة بج ــدة األس ــتاذ/
م ــن جانب ــه ّ
عبدالعليــم المرعشــي هــذه المبــادرة الكريمــة مــن الجامعــة
وعبـ ّـر عــن وافــر شــكره لمعالــي رئيــس الجامعــة وألصحــاب
الســعادة وكالء الجامعــة ولســعادة عميــد كليــة االقتصــاد
واإلدارة ولس ــعادة وكالء الكلي ــة ولس ــعادة مدي ــر اإلدارة
بكليــة االقتصــاد واإلدارة.وكمــا أعــرب عــن شــكره لســعادة
رئي ــس مجل ــس اإلدارة الدكت ــور بن ــدر ب ــن دخي ــل الصاع ــدي
وأعض ــاء مجل ــس اإلدارة وأعض ــاء ف ــرع الجمعي ــة بج ــدة.
يذكــر أن وجــود الفــرع داخــل حــرم جامعــة الملــك عبدالعزيــز
بجــدة وبالقــرب مــن قســم اإلدارة الصحيــة سيشــكل إضافــة
كبيــرة لتفعيــل أنشــطة الجمعيــة فــي جوانــب عديــدة منهــا
البح ــوث والدراس ــات ومش ــاركة ط ــاب التخص ــص وتفعي ــل
البرامــج التدريبيــة والعلميــة المشــتركة.
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نظام العضويات الموحد
فعل ــت الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة خدم ــة
نظ ــام العضوي ــات الموح ــد للجمعي ــات الصحي ــة المندرج ــة
تح ــت إش ــرافها ،به ــدف أتمت ــة وتنظي ــم آلي ــة قب ــول
العضويــات فــي الجمعيــات الصحيــة بشــكل كامــل .تهــدف
اإلدارة العام ــة للجمعي ــات الصحي ــة بتس ــهيل عملي ــة
طل ــب االنضم ــام للجمعي ــات الصحي ــة بمختل ــف أن ــواع
العضوي ــات وإتاح ــة الفرص ــة للممارس ــين الصحي ــن ف ــي
مجــاالت تخصــص الجمعيــات باإلســهام فــي حركــة التقــدم
العلمــي والمهنــي فــي هــذه المجــاالت وتمكينهــم بطلــب
االنضمــام للجمعيــات واختيــار نــوع العضويــة ودفــع رســوم
االنضم ــام للجمعي ــة.
يج ــدر اإلش ــارة أن النظ ــام يمن ــح ثالث ــة أن ــواع للعضوي ــات،
“عضوي ــة عامل ــة” والت ــي تش ــترط حص ــول المتق ــدم عل ــى
بطاق ــة تس ــجيل مهن ــي ف ــي تخص ــص الجمعي ــة ،وعضوي ــة
“انتس ــاب” للمهمتي ــن ف ــي تخص ــص الجمعي ــة دون ش ــرط
الحص ــول عل ــى تس ــجيل مهن ــي ف ــي نف ــس التخص ــص،
وعضويــة “طالــب” والتــي يمنحهــا النظــام للطــاب فقــط.
https://scfhs.org.sa/ar/E-Services/HealthAssociations
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مقال
استقالل لــ ريادة وطموح
قبــل مــا يقــارب العــام فــي لقــاء تلفزيونــي خــاص مــع ســمو
ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اللــه تحــدث
فيــه عــن عــدة محــاور هامــة تصــب فــي مصلحــة المواطــن
وذك ــر منه ــا الخدم ــات الصحي ــة ،موضح ــاً أن مجاني ــة
الخدم ــات الصحي ــة ح ــق ال ج ــدال في ــه للمواط ــن .وبي ــن
س ــموه حج ــم االنف ــاق ال ــذي تبذل ــه الحكوم ــة ف ــي ه ــذه
الخدم ــات للمحافظ ــة عل ــى جودته ــا كم ــا يج ــب ,وذل ــك
بنطاقه ــا الجغراف ــي الواس ــع وكوادره ــا البش ــرية الضخم ــة
مم ــا يجع ــل الحكوم ــة تواج ــه تحدي ــات للمحافظ ــة عل ــى
ج ــودة القط ــاع الصح ــي بالش ــكل المناس ــب وبش ــكل دائ ــم
ـواء
ال ــى ان يت ــم تحقي ــق التح ــول ف ــي الخدم ــات الصحي ــة س ـ ً
للقط ــاع الخ ــاص او الع ــام بتحويله ــا ال ــى قطاع ــات غي ــر
ربحي ــة بش ــكل مرحل ــي بالتزام ــن م ــع ال ــزام القط ــاع الخ ــاص
والحكوم ــي عل ــى التأمي ــن الصح ــي لمنس ــوبيهم وال ــذي
سيش ــكل زي ــادة ف ــي الطل ــب عل ــى الخدم ــات الصحي ــة
وزي ــادة التناف ــس لتقدي ــم الخدم ــات الطبي ــة وف ــق ج ــوده
عاليــة يتطلــع لهــا المواطــن والــذي سيســاهم فــي التوســع
و المنافس ــة بي ــن مقدم ــي الخدم ــات الصحي ــة بالمملك ــة.
ش ــهدنا مؤخ ــرا االم ــر الملك ــي الكري ــم القاض ــي بتحوي ــل
مستش ــفى المل ــك فيص ــل التخصص ــي ومرك ــز األبح ــاث
الــى مؤسســة مســتقلة غيــر هادفــة للربــح وهــي مملوكــة
بش ــكل كام ــل للحكوم ــة ،ويع ــد ه ــذا االم ــر خط ــوه ته ــدف
النط ــاق برنام ــج تح ــول ش ــامل ليك ــون م ــن أفض ــل
المؤسس ــات الصحي ــة ف ــي العال ــم ،حي ــث يه ــدف ه ــذا
التحــول الــى تطويــر خدمــات المستشــفى وســعته وانتاجــه
البحث ــي بش ــكل مس ــتمر ودائ ــم وليك ــون ممك ــن حي ــوي
لرحل ــة تح ــول القط ــاع الصح ــي تحقيق ــاً أله ــداف رؤي ــة
المملك ــة  2030والتوس ــع ف ــي افتت ــاح ف ــروع ل ــه وتقدي ــم
خدمات ــه ألكب ــر ش ــريحة ممكن ــه لالرتق ــاء بج ــودة الحي ــاة.

وبهــذا االمــر الكريــم ســتتمتع المؤسســة بصالحيــات كاملــة
ومرونــة عاليــة فــي خلــق السياســات واإلجــراءات والقــرارات
التــي تصــب فــي تطويــر المستشــفى ومركــز األبحــاث ليكون
رائ ــدا ومتمي ــزا عل ــى اعل ــى معايي ــر الج ــودة الصحي ــة عل ــى
مس ــتوى العال ــم والت ــي م ــن أهمه ــا االس ــتقالل المال ــي
ال ــذي يمك ــن المؤسس ــة م ــن س ــهولة اس ــتقطاب الم ــوارد
البش ــرية ذات الكف ــاءة العالي ــة والم ــوارد الطبي ــة الالزم ــة و
االســتثمار وانشــاء الشــركات وعــدم االعتمــاد علــى الميزانية
العام ــة للدول ــة وم ــا تخصص ــه للمؤسس ــة م ــن دع ــم عب ــر
الت ــدرج المرحل ــي ف ــي تخفي ــض الدع ــم بش ــكل س ــنوي م ــن
ميزاني ــة الدول ــة ال ــى وص ــول المؤسس ــة لالكتف ــاء الذات ــي
واالعتم ــاد عل ــى الم ــوارد الذاتي ــة المخصص ــة م ــن خ ــال
مناف ــذ الخدم ــات المتنوع ــة الت ــي تملكه ــا .

Company
financial
statements
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وف ــي المجم ــل وعطف ــاً عل ــى لق ــاء س ــمو ول ــي العه ــد
حفظ ــه الل ــه ح ــول خل ــق التناف ــس بي ــن القطاع ــات الصحي ــة
الخاص ــة وانش ــاء مؤسس ــات صحي ــة غي ــر ربحي ــة تس ــعى م ــن
خالله ــا الدول ــة عل ــى المحافظ ــة عل ــى صح ــة المواط ــن
بج ــودة عالي ــة وبتكلف ــة مناس ــبة وحري ــة اختي ــار م ــن قب ــل
ut perSedدون تحمل ــه أي أعب ــاء مالي ــة والت ــي كان أوله ــا
ـتفيد
المس ـ
spiciatis unde
االم ــر الملك ــي الكري ــم ان ــف الذك ــر وبذل ــك يتحق ــق الت ــوازن
omnisـى وتحقي ــق اله ــدف بي ــن المس ــتفيد وم ــزودي
naـيisteالرض ـفـ
tus error sit
الخدم ــة والجه ــة الحاكم ــة .وان الدول ــة ايده ــا الل ــه تس ــير
voluptatem
ـط مدروســة وواضحــة وقابلــة للتحقيــق والقياس
وفــق خطـ
accusantium
بقي ــادة وتوجيه ــات خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين -يحفظ ــه
doloremque
ـمو ولــي عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان -ايــده
اللــه -وسـ
laudantium,
اللــه -للمضــي قدمــا نحــو محاورهــا الثــاث (وطــن طمــوح..
totam rem.
مزده ــر ..مجتم ــع حي ــوي).
اقتص ــاد

أ .علي عبدالرحمن ال طراد
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلدارة الصحية
رئيس شبكة الخبر الصحية
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بالشــراكة مــع الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة؛
جمعيــة حمايــة المســتهلك تطلــق ” شــهادة صديــق
المســتهلك ،للمنشــآت الصحيــة”
أعلن ــت جمعي ــة حماي ــة المس ــتهلك ع ــن إط ــاق برنام ــج ش ــهادات االلت ــزام
“ش ــهادة صدي ــق المس ــتهلك للمنش ــآت الصحي ــة” ،بالتع ــاون م ــع الجمعي ــة
الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة ،حي ــث يس ــتهدف البرنام ــج المنش ــآت الصحي ــة
م ــن مستش ــفيات ومراك ــز صحي ــة منه ــا :مراك ــز األس ــنان ،مراك ــز الجلدي ــة
والتجمي ــل ،المختب ــرات الطبي ــة ،مراك ــز الع ــاج الطبيع ــي ،مراك ــز الرعاي ــة
الصحي ــة األولي ــة.
وته ــدف ه ــذه المب ــادرة إل ــى نش ــر الوع ــي بحق ــوق المس ــتهلك ورفع ــة
ثق ــة المس ــتهلك ف ــي التعام ــل م ــع المنش ــآت المش ــاركة ف ــي البرنام ــج
وتحســين تجربتــه فيهــا وإشــراك العديــد مــن المنشــآت الصحيــة فــي توعيــة
المس ــتهلك بحقوق ــه م ــن خ ــال تحس ــين مس ــتوى تجرب ــة المس ــتهلك.
تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن الملتحقي ــن ف ــي البرنام ــج س ــيحصلون عل ــى مزاي ــا
متعــددة مــن جمعيــة حمايــة المســتهلك وجمعيــة اإلدارة الصحيــة تتضمــن
منــح شــهادة “صديــق المســتهلك” وإعــان العالمــة التجاريــة للمنشــأة فــي
موق ــع الجمعي ــة وحس ــابات التواص ــل االجتماع ــي ،كذل ــك إتاح ــة الفرص ــة
للمنش ــآت المش ــاركة ف ــي جائ ــزة جمعي ــة حماي ــة المس ــتهلك الس ــنوية
ضم ــن مس ــار “صدي ــق المس ــتهلك” باإلضاف ــة إل ــى مزاي ــا أخ ــرى تش ــمل
تقدي ــم التدري ــب لمقدم ــي الخدم ــة ف ــي مج ــال حق ــوق المس ــتهلك وتجرب ــة
المس ــتهلك.
يأت ــي ه ــذا البرنام ــج لتعزي ــز دور القط ــاع الغي ــر ربح ــي ف ــي كل م ــا يتعل ــق
بحماي ــة وحق ــوق المس ــتهلك وتحس ــين تجربت ــه ،وذل ــك عب ــر عق ــد برام ــج
متخصصــة وفــق مســارات معتمــدة فضـ ًـا عــن تحســين الجــودة ورفــع ثقــة
المس ــتهلك وتحس ــين تجربت ــه ف ــي الس ــوق المحل ــي.
حي ــث تكم ــل ه ــذه البرام ــج الجه ــود والسياس ــات الحكومي ــة الت ــي ته ــدف
لتحس ــين الخدم ــات وج ــودة الحي ــاة.
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ويمكــن للمنشــآت الصحية االنضمام
إل ــى عضوي ــة البرنام ــج والتع ــرف
عل ــى المزي ــد م ــن المعلوم ــات م ــن
خ ــال الراب ــط:
https://cpa.org.sa/page/236
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مذكــرة تعــاون بيــن وزارة الصحــة والنــادي
الســعودي لتجربــة المريــض
بحض ــور س ــعادة رئي ــس مجل ــس إدارة الجمعي ــة الس ــعودية
ل ــإدارة الصحي ــة الدكت ــور بن ــدر الصاع ــدي وس ــعادة مدي ــر
ع ــام مرك ــز تجرب ــة المري ــض ب ــوزارة الصح ــة الدكت ــور ترك ــي
الحميدان ــي ،وقع ــت الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة
ممثل ـ ًـة ف ــي الن ــادي الس ــعودي لتجرب ــة المري ــض ومرك ــز
تجربــة المريــض بــوزارة الصحــة مذكــرة تفاهــم وتعــاون فــي
ع ــدد م ــن المج ــاالت.
وتضمنــت مذكــرة التفاهــم والتعــاون العمــل معــاً في مجال
تجربــة المريــض لتقديــم خدمــات اســتثنائية علــى المســتوى
الوطنــي .وتهــدف االتفاقيــة تقديــم برامــج تدريبيــة وورش
عم ــل والمش ــاركة ف ــي المؤتم ــرات والملتقي ــات العلمي ــة.
كم ــا تش ــمل كذل ــك تقدي ــم االستش ــارات والمش ــاركة ف ــي
الدراس ــات واألبح ــاث العلمي ــة والمهني ــة ع ــاوة عل ــى
المشــاركة فــي الفعاليــات المقدمــة للمجتمــع والقطاعــات
المختلف ــة ورف ــع مس ــتوى الوع ــي ف ــي مج ــال تجرب ــة
المري ــض.
مث ــل الجمعي ــة ف ــي توقي ــع االتفاقي ــة األس ــتاذة مكي ــة
مجرش ــي رئي ــس الن ــادي الس ــعودي لتجرب ــة المري ــض
واألســتاذة منــال المطيــري مديــر إدارة التمكيــن المعرفــي.
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اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للجمعيــة الســعودية
لــإدارة الصحيــة وتكريــم الفــروع المتميــزة
عقــد يــوم الخميــس الموافــق  ١٠مــارس ٢٠٢٢م اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
للجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة بحض ــور أكث ــر م ــن ( )١٠٠عض ــو م ــن
أعضــاء الجمعيــة .بــدء االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة مــن ســعادة رئيــس مجلــس
اإلدارة د .بن ــدر ب ــن دخي ــل الصاع ــدي ش ــكر فيه ــا أعض ــاء مجل ــس اإلدارة
وإدارات الف ــروع والمكات ــب وإدارة ن ــادي تط ــوع اإلداري الصح ــي عل ــى
جهوده ــم خ ــال الع ــام ٢٠٢١م والت ــي تكلل ــت ولل ــه الحم ــد بتحقي ــق العدي ــد
مــن اإلنجــازات ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تطويــر أداء الجمعيــة وحصولهــا
عل ــى المرك ــز الثال ــث والفئ ــة (أ) ف ــي معايي ــر تقيي ــم كف ــاءة االداء للجمعي ــات
العلمي ــة الصحي ــة.

الجمعية السعودية لإلدارة الصحية

كم ــا ت ــم خ ــال االجتم ــاع تقدي ــم ع ــرض مرئ ــي يحت ــوي عل ــى أب ــرز انج ــازات
الجمعي ــة من ــذ انطالق ــة ال ــدورة الرابع ــة ولنهاي ــة الع ــام ٢٠٢١م .وأس ــتعرض
أيض ــا أمي ــن م ــال الجمعي ــة األس ــتاذ احم ــد ب ــن عبدالل ــه العري ــج الحس ــاب
ً
الختام ــي لع ــام ٢٠٢١م والميزاني ــة المقترح ــة للع ــام ٢٠٢٢م والت ــي ت ــم
مناقش ــتها واعتماده ــا م ــن أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة .وق ــام رئي ــس لجن ــة
الفــروع والمكاتــب األســتاذ ســعيد بــن محمــد آل راقــع بمناقشــة قــرار مجلس
اإلدارة والقاض ــي بتعدي ــل مس ــمى مكات ــب الجمعي ــة إل ــى ف ــروع حي ــث
ت ــم اعتم ــاد الق ــرار م ــن اعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة .وضم ــن ج ــدول أعم ــال
االجتم ــاع ،أعل ــن نائ ــب رئي ــس مجل ــس اإلدارة األس ــتاذ عل ــي ب ــن عبدالرحم ــن
آل ط ــراد ع ــن نتائ ــح معايي ــر تقيي ــم كف ــاءة االداء لف ــروع ومكات ــب الجمعي ــة
وال ــذي ت ــم تكريمه ــم م ــن قب ــل رئي ــس المجل ــس .حي ــث حص ــل عل ــى المرك ــز
األول مكت ــب الدم ــام وأس ــتلم درع المرك ــز األول مدي ــر المكت ــب األس ــتاذ
ثامــر الدرعــان ،وحصــل مكتــب جــدة علــى المركــز الثانــي واســتلم درع المركــز
الثان ــي مدي ــر المكت ــب االس ــتاذ عبدالعلي ــم المرعش ــي ،وحص ــل عل ــى المرك ــز
الثال ــث مكت ــب المدين ــة المن ــورة واس ــتلم مدي ــر المكت ــب األس ــتاذ عبدالعزي ــز
الصاعــدي علــى درع المركــز الثالــث .وقــدم رئيــس المجلــس شــكره وتقديــره
وداعيــا كافــة فــروع الجمعيــة
متمنيــا
لمــدراء ومنســوبي المكاتــب المتميــزة،
ً
ً
لبــذل المزيــد مــن العطــاء للعــام ٢٠٢٢م .وكــرم رئيــس المجلــس كذلــك نــادي
تط ــوع اإلداري الصح ــي وال ــذي حص ــل عل ــى المرك ــز الثان ــي عل ــى مس ــتوى
المملك ــة ف ــي منص ــة العم ــل التطوع ــي ضم ــن الجمعي ــات العلمي ــة التابع ــة
للهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة.
وف ــي نهاي ــة االجتم ــاع ق ــدم األس ــتاذ عبدالعزي ــز الصاع ــدي مدي ــر مكت ــب
الجمعي ــة بالمدين ــة المن ــورة محاض ــرة متمي ــزة بعن ــوان حوكم ــة المنظم ــات
الصحي ــة والت ــي نال ــت استحس ــان الحض ــور.
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مقال
إعادة التمهير
ف ــي ظ ــل التغي ــر المتس ــارع ف ــي طبيع ــة الوظائ ــف وال ــذي
ً
تحديث ــا لمه ــارات الموظفي ــن
يتطل ــب عل ــى أق ــل تقدي ــر
الحاليــة إلــى مســتوى متقــدم أو مهــارات مختلفــة كليــاً تبــرز
الحاج ــة إل ــى وع ــي المنظم ــات بض ــرورة تهيئ ــة موظفيه ــا
حت ــى اليج ــدوا أنفس ــهم خ ــارج المنافس ــة بع ــد س ــنوات
قليل ــة.
جهــات العمــل الناضجــة تســتثمر فــي إعــادة تمهير موظيفها
بالتدريــب و باإلرشــاد المهنــي وإســناد المهــام والمشــاريع،
وتقــدم لهــم الدعــم والمرونــة الالزمــة لتحقيــق ذلــك.
المس ــتفيد األول م ــن عملي ــة إع ــادة التمهي ــر ه ــذه
ه ــي المنظم ــة نفس ــها بتحقي ــق االكتف ــاء الداخل ــي م ــن
الموظفي ــن ذوي المه ــارة والمحافظ ــة عل ــى الكف ــاءات
م ــن التس ــرب ،وبالتال ــي توفي ــر الم ــوارد المالي ــة والبش ــرية
الس ــتقطاب كف ــاءات أخ ــرى تع ـ ِّـوض ذل ــك النق ــص.
الموظفــون اليــوم قليلــو الصبــر مرتفعــو الوعــي والتوقعــات
ق ــد ينتظ ــرون قلي ـ ًـا ولك ــن ل ــن ينتظ ــروا طوي ـ ًـا ،خصوص ــاً
ف ــي ظ ــل ف ــرص العم ــل النوعي ــة الت ــي يتمي ــز به ــا س ــوق
العم ــل الس ــعودي خ ــال ه ــذه الس ــنوات الذهبي ــة.
د .خالد الشهراني
@KhalidsShahrani

إنجـــازات أبطـــال نـــادي تطـــوع اإلداري
الصحـــي بالجمعيـــة
أص ــدرت الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة ممثل ــة بن ــادي تط ــوع
اإلداري الصح ــي تقري ــر انج ــازات الن ــادي للع ــام ٢٠٢١م .وكان ــت الجمعي ــة
ق ــد أنش ــأت ن ــادي تط ــوع اإلداري الصح ــي برئاس ــة أ .ثام ــر الدرع ــان تلبي ــة
لمتطلب ــات التح ــول ورؤي ــة المملك ــة  .٢٠٣٠حي ــث ت ــم إعتم ــاد الن ــادي م ــن
منص ــة التط ــوع الصح ــي ب ــوزارة الصح ــة ومنص ــة العم ــل التطوع ــي ب ــوزارة
الم ــوارد البش ــرية .كم ــا وحص ــل الن ــادي عل ــى المرك ــز الثان ــي للجمعي ــات
الصحي ــة بهيئ ــة التخصص ــات الصحي ــة ف ــي منص ــة العم ــل التطوع ــي خ ــال
الع ــام ٢٠٢١م.
حي ــث ق ــام الن ــادي خ ــال ع ــام ٢٠٢١م بفت ــح  ٨٣فرص ــة تطوعي ــة ش ــارك
فيهــا  ٤٨٨متطــوع ومتطوعــة بعــدد  ١٩٣٧٨٠ســاعة تطوعيــة .وســجل فــي
النــادي لغايــة اآلن  ٨٠٣متطــوع ومتطوعــة مــن أبنــاء الوطــن مــن مختلــف
المناط ــق والمحافظ ــات وق ــد س ــاهموا ف ــي العدي ــد م ــن األنش ــطة
التطوعيــة التــي هدفــت لخدمــة المجتمــع وحققــت عائــد اقتصــادي بأكثــر
م ــن ملي ــون ري ــال.
يذك ــر ان الن ــادي حص ــل عل ــى ع ــدد م ــن الجوائ ــز والتكري ــم باإلضاف ــة ال ــى
حصول ــه عل ــى المرك ــز الثان ــي ف ــي منص ــة العم ــل التطوع ــي للجمعي ــات
الصحي ــة.
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المؤتمـــر الســـنوي للجـــودة وســـامة
ا لمر ضـــى
انطلق ــت ي ــوم الس ــبت المواف ــق  ١٨ديس ــمبر ٢٠٢١م
فعالي ــات المؤتم ــر الس ــعودي الس ــنوي للج ــودة وس ــامة
المرض ــى تح ــت ش ــعار ” الج ــودة  ،مخرج ــات واس ــتدامة ”
الــذي ينظمــه نــادي الجــودة وســامة المرضــى الســعودي
بالش ــراكة م ــع الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة
افتراضي ــاً وق ــد اس ــتمر لم ــدة ثالث ــة أي ــام.
وقــد هــدف هــذ المؤتمــر إلــى نقــل التجــارب والممارســات
األفضــل فــي تطبيــق الجــودة ومناقشــة األســاليب والنظــم
المؤدي ــة لتحس ــين الخدم ــات الصحي ــة م ــن خ ــال مجموع ــة
مــن الخبــراء والمتخصصيــن بالمجــال لنشــر الثقافــة المرتبطــة
بالجــودة بيــن أوســاط العامليــن فــي القطــاع الصحــي.
حي ــث ش ــمل المؤتم ــر تس ــعة محاض ــرات تتن ــاول ” دور
الجمعي ــات المهني ــة ودوره ــا ف ــي تعزي ــز ج ــودة الرعاي ــة
الصحي ــة  ،واألنظم ــة الفعال ــة لمراقب ــة الوض ــع الصح ــي
بالمستش ــفيات  ،وتطبيق ــات بطاق ــة اإلداء المت ــوازن ف ــي
القط ــاع الصحي ــة  ،ومنهجي ــات التقيي ــم والمراقب ــة ف ــي
الرعاي ــة الصحي ــة  ،وبرنام ــج اتق ــان الصح ــة :رحل ــة تعزي ــز
اإلدراك للوص ــول إل ــى أث ــر مس ــتدام  ،وجائح ــة كورون ــا –
تحوي ــل العقب ــات ال ــى حل ــول مس ــتدامة  ،وتطبيق ــات لي ــن.
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ف ــرع الجمعي ــة بحائ ــل يقي ــم دورة بعن ــوان
(مه ــارات القي ــادة والج ــودة )
نظ ــم ف ــرع الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة بحائ ــل دورة بعن ــوان
مهــارات القيــادة والجــودة وذلــك خــال أيــام األحــد واألثنيــن الموافــق
 ٢٠-١٩ديس ــمبر ٢٠٢١م حضوري ــاً وافتراضي ــاً  ،وق ــد ق ــام بتقدي ــم
ال ــدورة كال م ــن الدكت ــور عبداللطي ــف العقيف ــي – مستش ــار الج ــودة
والتخطي ــط اإلس ــتراتيجي – واألس ــتاذ ماج ــد ب ــن س ــريحان التفيه ــي –
رئي ــس ف ــرع الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة بحائ ــل.
أفتتح ــت ال ــدورة بالتع ــرف عل ــى الحض ــور والغ ــرض م ــن حضوره ــم
للتع ــرف عل ــى رغباته ــم وإمكانياته ــم .كم ــا ش ــملت ال ــدورة ع ــدة
محــاور وقــد تــم تداولهــا خــال يومــي األحــد واألثنيــن باإلضافــة إلــى
جان ــب المناقش ــات بي ــن المحاوري ــن والحض ــور وق ــد كان ــت المح ــاور
عل ــى النح ــو التال ــي:
– التعرف على الجودة وتطبيقاتها.
– شرح أساسيات المعرفة والوعي بالجودة والقيادة.
– أمثلة على الجودة والقيادة.
– تدري ــب المش ــاركين عل ــى كيفي ــة اس ــتخدام المه ــارات القيادي ــة
لتحس ــين تطبي ــق الج ــودة.
– وصف المزيد من مهارات الجودة.
وقــد شــملت الــدورة كذلــك الجانــب النظــري والــذي تخللــة عــدد مــن
الع ــروض التقديمي ــة والمداخ ــات والمناقش ــات م ــن قب ــل الحض ــور
م ــع المحاوري ــن والجان ــب العمل ــي ال ــذي ش ــمل ع ــدد م ــن التطبيق ــات
العملي ــة عل ــى كيفي ــة اس ــتخدام المه ــارات القيادي ــة لتحس ــين الج ــودة
بإس ــتخدام أدوات الج ــودة.
We know our company summary
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وزارة الصح ــة توق ــع مذك ــرة تفاه ــم م ــع
الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة
وقع ــت وزارة الصح ــة مذك ــرة تفاه ــم م ــع الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة
ّ
الصحيــة ،وذلــك ضمــن جهودهــا لبنــاء شــراكات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة
وتب ــادل الخب ــرات والمع ــارف م ــع المختصي ــن ف ــي المج ــاالت كاف ــة.
وتضمن ــت االتفاقي ــة التفاه ــم والتع ــاون ف ــي مج ــاالت القي ــادة والج ــودة
وإدارة األداء ف ــي المنظم ــات الصحي ــة ،إل ــى جان ــب خدم ــات التدري ــب
والتعليــم المســتمر ومشــاركة الخبــرات واإلســهام فــي البرامــج المشــتركة،
وع ــدد م ــن مج ــاالت التع ــاون.
ـدادا لجه ــود برنام ــج أداء الصح ــة ف ــي العم ــل بش ــكل
وتأت ــي المذك ــرة امت ـ ً
تش ــاركي ومتكام ــل م ــع الجه ــات واإلدارات المعني ــة ف ــي المنظوم ــة
الصحي ــة ،وكذل ــك الجمعي ــات العلمي ــة والمهني ــة والقط ــاع غي ــر الربح ــي
الت ــي بدوره ــا ستُ س ــهم ف ــي خل ــق المزي ــد م ــن ف ــرص التطوي ــر والتحس ــين
ف ــي القط ــاع الصح ــي.
ُيذك ــر أن برنام ــج أداء الصح ــة ه ــو أح ــد البرام ــج الممكن ــة لرؤي ــة المملك ــة
 ٢٠٣٠فــي مجــال إدارة وتحســين األداء ،حيــث يهــدف إلــى تســهيل الوصــول
للخدمــات ،ورفــع جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة المقدمــة.
حض ــر التوقي ــع مس ــاعد وزي ــر الصح ــة الدكت ــور محم ــد العب ــد العال ــي،
ورئي ــس مجل ــس إدارة الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة الدكت ــور بن ــدر
الصاع ــدي.
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تفعيل اليوم العالمي للجودة 2021م بفرع الرياض
عادل المطيري (مكتب الرياض):
ش ــاركت الجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة ممثل ــة بمكت ــب الجمعي ــة
بالري ــاض ف ــي فعالي ــات الي ــوم العالم ــي للج ــودة ٢٠٢١م وذل ــك ف ــي مجم ــع
إرادة للصح ــة النفس ــية بمدين ــة الري ــاض .وتش ــمل المش ــاركة تخصي ــص جن ــاح
للجمعي ــة الس ــعودية ل ــإدارة الصحي ــة ف ــي مجم ــع إرادة للصح ــة النفس ــية
يحت ــوي عل ــى العدي ــد م ــن الخدم ــات واس ــتعراض للتدري ــب ال ــذي يق ــام ف ــي
الجمعي ــة م ــع خدم ــات الجمعي ــة وآلي ــة التس ــجيل .كم ــا ق ــام س ــعادة المدي ــر
التنفيــذي لمجمــع إرادة والصحــة النفســية الدكتــور محمــد القحطانــي بزيــارة
لجن ــاح الجمعي ــة وق ــدم خط ــاب ش ــكر وتقدي ــر لمكت ــب الجمعي ــة بالري ــاض
وق ــد تس ــلمته الدكت ــورة أمن ــه الدخي ــل نياب ــة ع ــن س ــعادة رئي ــس مكت ــب
الجمعي ــة بالري ــاض الدكت ــور فيص ــل الرحيم ــي ،وذل ــك لجه ــود الجمعي ــة
بالتواج ــد والمش ــاركة ف ــي فعالي ــات الي ــوم العالم ــي للج ــودة ٢٠٢١م
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