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الجمعيــة تحصــل علــى المركــز الثالث ضمــن الجمعيات 
الصحيــة المصنفــة فئــة )أ( فــي معاييــر كفــاءة األداء 

لعــام ٢٠٢١م

نظـــًرا لمـــا توليـــه الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة مـــن اهتمـــام فـــي 
ـــر  ـــر ربحيـــة تســـعى لتطوي تنميـــة مخرجـــات الجمعيـــات الصحيـــة كمنظمـــات غي
وتنميـــة المجتمـــع الصحـــي علـــى المســـتوى العلمـــي والمهنـــي, وإشـــارة إلـــى 
تطبيـــق معاييـــر تقييـــم كفـــاءة أداء الجمعيـــات العلميـــة الصحيـــة تحـــت إشـــراف 
الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة ممثلـــة بـــاإلدارة العامـــة للجمعيـــات 

الصحيـــة لعـــام ٢٠٢١م,

حافظـــت الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة علـــى تواجدهـــا هـــذا العـــام 
ضمـــن الفئـــة أ فـــي معاييـــر كفـــاءة األداء وحصلـــت علـــى الترتيـــب الثالـــث لعـــام 
٢٠٢١م ضمـــن ٥٦ جمعيـــة صحيـــة مهنيـــة تحـــت إشـــراف الهيئـــة الســـعودية 

للتخصصـــات الصحيـــة.

وكانـــت الجمعيـــة قـــد حصلـــت فـــي عـــام ٢٠٢٠م علـــى المرتبـــة العاشـــر ة 
ــاءة أداء  ــر كفـ ــة فـــي تحقيـــق معاييـ ــر أعلـــى فئـ ــة )أ(، والتـــي تعتبـ ضمـــن الفئـ

الجمعيـــات العلميـــة الصحيـــة.

يذكـــر ان الجمعيـــة تـــم تكريمهـــا مـــع الجمعيـــات الصحيـــة المميـــزة خـــالل حفـــل 
الجمعيـــات الصحيـــة للعـــام الماضـــي مـــن قبـــل ســـعادة األســـتاذ الدكتـــور 
أيمـــن عبـــده األميـــن العـــام للهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة وذلـــك 

لتميزهـــا فـــي العـــام ٢٠٢٠م. 
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مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  الجمعيــة 
والــدواء للغــذاء  العامــة  الهيئــة 

وّقعـــت الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة مذكـــرة تعـــاون مـــع 
الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء، تهـــدف االتفاقيـــة التعـــاون فـــي 

مجـــال دعـــم البحـــوث والدراســـات وتبـــادل البيانـــات والخبـــرات.

ومّثـــل “الغـــذاء والـــدواء” فـــي توقيـــع مذكـــرة التعـــاون معالـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي الدكتـــور هشـــام بـــن ســـعد الجضعـــي، فيمـــا 
رئيـــس  ســـعادة  الصحيـــة  لـــإدارة  الســـعودية  الجمعيـــة  مّثـــل 

مجلـــس اإلدارة الدكتـــور بنـــدر بـــن دخيـــل الصاعـــدي.

وتهـــدف المذكـــرة إلـــى تبـــادل البيانـــات واالحصائيـــات والخدمـــات 
االستشـــارية والمشـــورة العلميـــة والخبـــرات العلميـــة والعمليـــة، 
والتعـــاون فـــي مجـــال دعـــم البحـــوث والدراســـات المشـــتركة 

ذات العالقـــة.

ووفًقـــا لمذكـــرة التعـــاون سيتشـــارك الطرفـــان فـــي الحمـــالت 
والمؤتمـــرات  والمعـــارض  الخارجيـــة  والفعاليـــات  التوعويـــة 
المؤقتـــة  المشـــتركة  اللجـــان  وتشـــكيل  العلميـــة،  والنـــدوات 
ذات العالقـــة بطبيعـــة أعمـــال الطرفيـــن، واإلبـــالغ عـــن حـــاالت 
األعـــراض الجانبيـــة والجـــودة المتعلقـــة بالمســـتحضرات الدوائيـــة 

الطبيـــة. األجهـــزة والمســـتلزمات  ومشـــاكل 

ــتمر بيـــن الجمعيـــة  ــاون المسـ ــزز التعـ ــراكة تعـ ــر ان هـــذه الشـ ُيذكـ
والجهـــات والمؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة وهـــي تضـــاف الـــى 
سلســـلة شـــراكات الجمعيـــة مـــع المنظمـــات المحليـــة والدوليـــة.
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تمكين المتخصصين في اإلدارة الصحية

تحديـــات  لمعالجـــة  الصحيـــة  لـــإدارة  الســـعودية  الجمعيـــة  مـــن  ســـعيًا 
العاطليـــن عـــن العمـــل مـــن المتخصصيـــن فـــي اإلدارة الصحيـــة، وفـــي ظـــل 
ــة  ــة الصحيـ ــة واألكاديميـ ــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـ ــاون بيـــن الجمعيـ التعـ
فـــي الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة، حققـــت الجمعيـــة إنجـــازات غيـــر 
مســـبوقة فـــي إيصـــال صـــوت المتخصصيـــن والـــذي نتـــج عنـــه وللـــه الحمـــد 
إعـــالن برنامجيـــن تدريبييـــن منتهيـــة بالتوظيـــف مخصصـــة للعاطليـــن فـــي 

تخصـــص اإلدارة الصحيـــة والمستشـــفيات. 

حيـــث أعلنـــت وزارة الصحـــة بالتعـــاون مـــع االكاديميـــة الصحيـــة عـــن برنامـــج 
مســـؤول تجربـــة المريـــض والـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز ودعـــم ثقافـــة الرعايـــة 
الصحيـــة المرتكـــزة علـــى المريـــض وذويـــه. كمـــا أعلنـــت هيئـــة الهـــالل األحمـــر 
الســـعودي بالتعـــاون مـــع االكاديميـــة الصحيـــة عـــن برنامـــج المرحـــل الطبـــي 
وهـــو مقـــدم الرعايـــة الطبيـــة الطارئـــة األولـــى مـــن خـــالل االتصـــال عـــن طريـــق 

٩٩٧ بمراكـــز الترحيـــل الطبـــي بالمملكـــة. 

وحرًصـــا مـــن الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة علـــى اتاحـــة آفـــاق حديثـــة 
ــاء مجلـــس اإلدارة  ــن أعضـ ــدد مـ ــام عـ ــد قـ ــة فقـ ــي اإلدارة الصحيـ لمتخصصـ
بزيـــارة األكاديميـــة الصحيـــة خـــالل هـــذا العـــام الماضـــي واالجتمـــاع مـــع 
ســـعادة الرئيـــس التنفيـــذي د. ســـامي الســـلمي، وتـــم مناقشـــة أوجـــه التعـــاون 
فـــي البرامـــج التـــي تقدمهـــا األكاديميـــة ومنهـــا تخصيـــص برامـــج لمتخصصـــي 
اإلدارة الصحيـــة، وأفـــاد د. بنـــدر الصاعـــدي بـــأن األكاديميـــة الصحيـــة تقـــدم 
ــات ســـوق العمـــل، وتقـــدم الصاعـــدي بجزيـــل  ــة تلمـــس احتياجـ برامـــج نوعيـ
الشـــكر والتقديـــر لســـعادة األســـتاذ الدكتـــور أيمـــن عبـــده وســـعادة الدكتـــور 
ســـامي الســـلمي علـــى جهودهـــم لتقديـــم برامـــج نوعيـــة تدعـــم المنظومـــة 
الصحيـــة بالمملكـــة. كمـــا شـــكر كل مـــن شـــارك فـــي اعتمـــاد هـــذه البرامـــج 

ــة.  ــة لمتخصصـــي  اإلدارة الصحيـ المخصصـ

يذكـــر أن الجمعيـــة منـــذ انطـــالق دورتهـــا الرابعـــة وهـــي تعمـــل علـــى معالجـــة 
وضـــع الخريجيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل بالتنســـيق مـــع جهـــات عديـــدة مثـــل وزارة 
الصحـــة ووزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة والهيئـــة الســـعودية 
للتخصصـــات الصحيـــة ممثلـــة باألكاديميـــة الصحيـــة والتـــي انعكســـت إلقامـــة 

مثـــل هـــذا البرنامـــج.



مكررات الربحية ألسهم قطاع الرعاية الصحية

ُيعـــد قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة مـــن القطاعـــات الجاذبـــة لالســـتثمار دوليـــًا، ولربمـــا 
ــي  ــة فـ ــاع المتداولـ ــهم القطـ ــة ألسـ ــررات الربحيـ ــر. إذ أن مكـ ــكل أكبـ ــًا بشـ محليـ
مـــرة،  العشـــرين، والخمـــس واألربعيـــن  بيـــن  مـــا  تتـــراوح  الســـعودي  الســـوق 
بمتوســـط حالـــي يبلـــغ ٣١ مـــرة. وهـــذا يتجـــاوز متوســـط المكـــررات ألســـهم 
القطاعـــات األخـــرى. فقطـــاع البنـــوك يتـــداول عـــادًة عنـــد متوســـط العشـــرين مـــرة 
علـــى ســـبيل المثـــال.  فـــي هـــذه المقالـــة، نتعـــرض لبعـــض الجوانـــب المتعلقـــة 
بنشـــاط القطـــاع الطبـــي والتـــي قـــد تبـــرر تلـــك الزيـــادة فـــي معـــدل المكـــررات.

تشـــكل الحاجـــة المســـتمرة لتلقـــي خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة مصـــدرًا لزيـــادة 
الطلـــب علـــى مزوديهـــا. والـــذي يـــؤدي – تبعـــًا لذلـــك – للنمـــو فـــي حجـــم القطـــاع 
ككل، مـــن الناحيـــة االســـتيعابية وكذلـــك الماليـــة. ويتـــم قيـــاس ومتابعـــة ذلـــك 
النمـــو مـــن خـــالل بعـــض المؤشـــرات ومنهـــا نســـبة االنفـــاق الحكومـــي علـــى 

الرعايـــة الصحيـــة مـــن اجمالـــي االنفـــاق الحكومـــي.

فاســـتجابًة مـــن حكومتنـــا الغاليـــة لتلـــك الحاجـــة، زادت مخصصـــات الميزانيـــة 
الحكوميـــة لـــوزارة الصحـــة بشـــكل مطـــرد منـــذ العـــام  ٢٠١٨م )مـــن ثالثـــة وســـتين 
مليـــار إلـــى قرابـــة الثمانيـــن مليـــار ريـــال(. وكان ذلـــك مصحوبـــًا بالزيـــادة فـــي 
نســـبة االنفـــاق الحكومـــي المحلـــي علـــى ذلـــك القطـــاع مـــن اجمالـــي االنفـــاق 
ـــة، نمـــت هـــذه النســـبة فـــي  ـــر منظمـــة الصحـــة العالمي الحكومـــي. فوفقـــًا لتقري
المملكـــة إلـــى قرابـــة ١١٪ وُيعـــد ذلـــك ضمـــن المتوســـط العالمـــي للـــدول عاليـــة 
الدخـــل )مـــن ١٠٪ الـــى ١٤٪ خـــالل الخمـــس ســـنوات الماضيـــة(. وُتعـــد هـــذه 
النســـبة أيضـــًا هـــي األعلـــى إنفاقـــًا مـــن الحكومـــات علـــى مســـتوى دول الخليـــج 
العربـــي.  كمـــا أن نصيـــب الفـــرد مـــن اإلنفـــاق الصحـــي فـــي الســـعودية ال يـــزال 
معقـــول التكلفـــة. إذ يبلـــغ نصيـــب الفـــرد ١١٤٧ دوالر أمريكـــي، وذلـــك مقـــارب 
لمتوســـط دول الخليـــج )١١٨٥ دوالر(، واقـــل كثيـــرًا مـــن نصيـــب الفـــرد فـــي دولـــة 
ـــر اإلحصائـــي  ـــي ١٩٩٠ دوالر )التقري قطـــر )١٨٢٧ دوالر(، ومـــن المتوســـط األوروب

لصحـــة العالـــم، ٢٠١٩م(.

وباإلضافـــة الزديـــاد مؤشـــرات الحاجـــة والطلـــب، تعمـــل الحكومـــات علـــى تطويـــر 
أنظمتهـــا الصحيـــة بشـــكل مســـتمر لتوفيـــر خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة الشـــاملة. 
ومثـــال ذلـــك مـــا نشـــهده حاليـــًا مـــن مخرجـــات برنامـــج تحـــول القطـــاع الصحـــي 
ونظـــام التأميـــن الصحـــي الوطنـــي. األمـــر الـــذي ال يخلـــو مـــن االســـتراتيجيات 
الداعمـــة للقطـــاع الخـــاص كإحالـــة تشـــغيل بعـــض األقســـام الطبيـــة التابعـــة 
لشـــركة الصحـــة القابضـــة للشـــركات الخاصـــة. وخلـــق ســـوق إضافـــي للتعامـــل 
مـــع مـــزودي الخدمـــة للخدمـــات التـــي تتخطـــى اســـتيعاب التجمعـــات الطبيـــة.

جـــذب  المعطيـــات عناصـــر  تلـــك  تشـــكل  أن  المســـتغرب  مـــن  ليـــس  وعليـــه، 
لالســـتثمار فـــي ذلـــك القطـــاع. فوفقـــًا لبلومبـــرغ، شـــّكلت صناديـــق الرعايـــة 
صناديـــق  متجـــاوزًة  النقديـــة  للتدفقـــات  عالميـــًا  األكبـــر  الوجهـــة  الصحيـــة 
ــوًا  ــة نمـ ــة الصحيـ ــاع الرعايـ ــر أســـهم قطـ ــر مؤشـ ــا اظهـ ــرى. كمـ ــات األخـ القطاعـ
ـــن. ـــن الماضيي ـــر مـــن نمـــو مؤشـــر الســـوق الرئيســـي الســـعودي خـــالل العامي أكب

مقال



إن هـــذا األمـــر إذا مـــا تـــم ربطـــه مـــع معطيـــات التعـــداد الســـكاني فـــي 
المملكـــة والنمـــو المرتقـــب لســـاكنيها وفقـــًا لمســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 
٢٠٣٠، فإنـــه ســـُيكون رافـــدًا آخـــر لزيـــادة االحتيـــاج. فمـــن المتوقـــع ان يســـتمر 
ــًا لتقديـــرات األمـــم  النمـــو الســـكاني فـــي المملكـــة الـــى العـــام ٢٠٦٠م وفقـ
المتحـــدة ليصـــل إلـــى قرابـــة الخمســـين مليـــون نســـمة. وســـيصحب تلـــك 
الفتـــرة تغيـــرًا فـــي تكويـــن الهـــرم العمـــري نتيجـــًة لزيـــادة عمـــر فئـــة الشـــباب 
الســـائدة الحاليـــة ودخولهـــا فـــي الفئـــة متقدمـــة عمريـــًا والتـــي لديهـــا احتماليـــة 
أكبـــر لالعتـــالل والتطبيـــب. وإذا مـــا علمنـــا بـــأن عـــدد األســـرة محليـــًا يبلـــغ ٢٠٢ 
ـــة بالمتوســـط  ـــي, ٢٠١٧م(، مقارن ـــكل ألـــف مـــن الســـكان )البنـــك الدول ســـرير ل
األوروبـــي ٤٠٨ ســـرير )منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ٢٠١٤م(، فـــإن ذلـــك يدعـــم 

االنطبـــاع عـــن وجـــود حاجـــة فعليـــة للزيـــادة.

إن جميـــع هـــذه العوامـــل مجتمعـــًة انعكســـت بطبيعـــة الحـــال علـــى شـــركات 
الرعايـــة الصحيـــة المدرجـــة. فاغلـــب الشـــركات افصحـــت عـــن خطـــط للتوســـع 
فـــي خدماتهـــا، وســـعة اســـتيعابها. حيـــث تفاوتـــت تلـــك المشـــاريع فـــي كبـــرى 
الشـــركات مـــن ٢٠٠ ســـرير الـــى مـــا يتجـــاوز األف ســـرير موزعـــًة مـــا بيـــن مناطـــق 

المملكـــة.

ولعـــل هـــذا التوجـــه يبـــرر اســـتجابة الســـوق المبكـــرة لتلـــك االحـــداث مـــن 
خـــالل مكـــررات الربحيـــة المرتفعـــة اآلنفـــة الذكـــر. ويتوافـــق ذلـــك مـــع ســـلوك 
المســـتهلكين وتفضيالتهـــم، إذ احتـــل القطـــاع الصحـــي المركـــز الخامـــس 
كأكثـــر قطـــاع أنفـــق الســـعوديين عليـــه خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 
ـــارات دوالر  الجـــاري مـــن خـــالل نقـــاط البيـــع. وذلـــك بمـــا يتجـــاوز الخمســـة ملي

ــعودي. ــزي السـ ــك المركـ ــُا للبنـ وفقـ

وعلـــى الرغـــم مـــن تلـــك الجاذبيـــة، إال ان القطـــاع ال يخلـــو مـــن تحديـــات جديـــرة 
بالذكـــر. فكـــون القطـــاع يعتمـــد علـــى شـــركات التأميـــن فإنـــه عرضـــه لالرتبـــاط 
بذمـــم مدينـــة قـــد تكـــون كبيـــرة نســـبيًا. األمـــر الـــذي قـــد يؤثـــر علـــى سالســـة 
التدفقـــات النقديـــة ويحيـــل إلـــى االســـتعانة بحلـــول التمويـــل علـــى حســـاب 
تأثـــر هامـــش الربحيـــة. وكســـائر القطاعـــات، لـــدى النشـــاط انكشـــاف علـــى 
التضخـــم فـــي أســـعار المـــواد الطبيـــة والمســـتهلكات ممـــا يزيـــد علـــى تكلفـــة 

التأســـيس والتشـــغيل والنفقـــات الرأســـمالية.

وهـــذا مـــا يجعـــل شـــركات الرعايـــة الصحيـــة الكبـــرى، متعـــددة النشـــاط، وذات 
اإلدارة التنفيذيـــة الواعيـــة فـــي موقـــع أفضـــل مـــن ســـواها. فهـــي أقـــدر علـــى 
التعامـــل مـــع متغيـــرات الســـوق. ولديهـــا أدوات أكثـــر تعـــددًا لزيـــادة الكفـــاءة 

التشـــغيلية، وحلـــواًل أيســـر للتغطيـــة الماليـــة.

 

أ. د. نايف بن عبدالله بن دايل
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إنشــاء نــادي االبتــكار الصحــي بالجمعيــة 
ــادي ــا للن ــف أ. أمــل الحســاني رئيًس وتكلي

أصـــدر رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة 
الصحيـــة قـــرارًا بإنشـــاء نـــادي االبتـــكار الصحـــي بالجمعيـــة 
ـــة. وذكـــر ســـعادة رئيـــس مجلـــس  الســـعودية لـــإدارة الصحي
اإلدارة د. بنـــدر بـــن دخيـــل الصاعـــدي انـــه تعزيـــزًا لمفهـــوم 
االبتـــكار الصحـــي بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ومواكبـــًة 
للحـــراك العالمـــي واالهتمـــام الحاصـــل باالبتـــكار الصحـــي، 
وبنـــاًء علـــى توصيـــة مجلـــس إدارة الجمعيـــة فقـــد تـــم إنشـــاء 
النـــادي ضمـــن روافـــد الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة.

ويهـــدف النـــادي باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز مفهـــوم االبتـــكار 
الدعـــم  بتوفيـــر  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  الصحـــي 
والتوجيـــه مـــن خـــالل اللقـــاء بخبـــراء االبتـــكار فـــي المجـــال 
الصحـــي، وتقديـــم االستشـــارات النوعيـــة لتمكين الممارســـين 
الصحييـــن لتقديـــم أفـــكار إبداعيـــة. كمـــا انـــه يدعـــم التكامـــل 
االبتـــكار  يخـــص  فيمـــا  العالقـــة  ذات  المؤسســـات  مـــع 

الصحـــي.

وقـــد أصـــدر رئيـــس مجلـــس اإلدارة قـــرارًا بتكليـــف األســـتاذة 
أمـــل بـــن عـــوض الحســـاني برئاســـة نـــادي االبتـــكار الصحـــي، 
وتعتبـــر الحســـاني مـــن الكفـــاءات الوطنيـــة البـــارزة فـــي مجـــال 
الجـــودة  مجلـــة  فـــي  مؤســـس  وعضـــو  الصحـــي  االبتـــكار 
األعمـــال  إدارة  فـــي  ماجســـتير  علـــى  وحاصلـــة  الصحيـــة 
وبكالوريـــوس اإلدارة الصحيـــة والمستشـــفيات. كمـــا انهـــا 
تشـــغل منصـــب مديـــر تعزيـــز االبتـــكار فـــي التجمـــع الصحـــي 
ومدينـــة الملـــك عبداللـــه الطبيـــة بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة.
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جامعـــة المؤســـس مقـــر جديـــد للجمعيـــة 
بجـــدة

أفتتـــح ســـعادة عميـــد كليـــة االقتصـــاد واإلدارة األســـتاذ 
الدكتـــور ناصـــر بـــن عقيـــل كدســـه يـــوم الثالثـــاء الموافـــق 
ــة الســـعودية  ــرع الجمعيـ ــر الجديـــد لفـ ١٧ مايـــو ٢٠٢٢م المقـ
االقتصـــاد  كليـــة  فـــي  وذلـــك  بجـــدة  الصحيـــة  لـــإدارة 
واإلدارة بجامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز بحضـــور ســـعادة مديـــر 
فـــرع الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة بجـــدة األســـتاذ 
عبدالعليـــم بـــن معيـــض المرعشـــي وعـــددًا مـــن قيـــادات 

الكليـــة وأعضـــاء فـــرع الجمعيـــة بجـــدة.

األســـتاذ/  بجـــدة  الجمعيـــة  فـــرع  مديـــر  ثّمـــن  جانبـــه  مـــن 
عبدالعليـــم المرعشـــي هـــذه المبـــادرة الكريمـــة مـــن الجامعـــة 
وعبـــّر عـــن وافـــر شـــكره لمعالـــي رئيـــس الجامعـــة وألصحـــاب 
الســـعادة وكالء الجامعـــة ولســـعادة عميـــد كليـــة االقتصـــاد 
واإلدارة ولســـعادة وكالء الكليـــة ولســـعادة مديـــر اإلدارة 
بكليـــة االقتصـــاد واإلدارة.وكمـــا أعـــرب عـــن شـــكره لســـعادة 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الدكتـــور بنـــدر بـــن دخيـــل الصاعـــدي 

وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة وأعضـــاء فـــرع الجمعيـــة بجـــدة. 

يذكـــر أن وجـــود الفـــرع داخـــل حـــرم جامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
بجـــدة وبالقـــرب مـــن قســـم اإلدارة الصحيـــة سيشـــكل إضافـــة 
كبيـــرة لتفعيـــل أنشـــطة الجمعيـــة فـــي جوانـــب عديـــدة منهـــا 
البحـــوث والدراســـات ومشـــاركة طـــالب التخصـــص وتفعيـــل 

البرامـــج التدريبيـــة والعلميـــة المشـــتركة.
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نظام العضويات الموحد

خدمـــة  الصحيـــة  للتخصصـــات  الســـعودية  الهيئـــة  فعلـــت 
ــة  ــة المندرجـ ــات الصحيـ ــد للجمعيـ ــات الموحـ ــام العضويـ نظـ
قبـــول  آليـــة  وتنظيـــم  أتمتـــة  بهـــدف  إشـــرافها،  تحـــت 
العضويـــات فـــي الجمعيـــات الصحيـــة بشـــكل كامـــل. تهـــدف 
عمليـــة  بتســـهيل  الصحيـــة  للجمعيـــات  العامـــة  اإلدارة 
أنـــواع  بمختلـــف  الصحيـــة  للجمعيـــات  االنضمـــام  طلـــب 
فـــي  الصحيـــن  للممارســـين  الفرصـــة  وإتاحـــة  العضويـــات 
مجـــاالت تخصـــص الجمعيـــات باإلســـهام فـــي حركـــة التقـــدم 
العلمـــي والمهنـــي فـــي هـــذه المجـــاالت وتمكينهـــم بطلـــب 
االنضمـــام للجمعيـــات واختيـــار نـــوع العضويـــة ودفـــع رســـوم 

للجمعيـــة.  االنضمـــام 

يجـــدر اإلشـــارة أن النظـــام يمنـــح ثالثـــة أنـــواع للعضويـــات، 
“عضويـــة عاملـــة” والتـــي تشـــترط حصـــول المتقـــدم علـــى 
بطاقـــة تســـجيل مهنـــي فـــي تخصـــص الجمعيـــة، وعضويـــة 
“انتســـاب” للمهمتيـــن فـــي تخصـــص الجمعيـــة دون شـــرط 
التخصـــص،  نفـــس  فـــي  مهنـــي  تســـجيل  علـــى  الحصـــول 
وعضويـــة “طالـــب” والتـــي يمنحهـــا النظـــام للطـــالب فقـــط.

https://scfhs.org.sa/ar/E-Services/HealthAssociations



استقالل لــ ريادة وطموح

قبـــل مـــا يقـــارب العـــام فـــي لقـــاء تلفزيونـــي خـــاص مـــع ســـمو 
ولـــي العهـــد األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان حفظـــه اللـــه تحـــدث 
فيـــه عـــن عـــدة محـــاور هامـــة تصـــب فـــي مصلحـــة المواطـــن 
مجانيـــة  أن  موضحـــًا  الصحيـــة،  الخدمـــات  منهـــا  وذكـــر 
الخدمـــات الصحيـــة حـــق ال جـــدال فيـــه للمواطـــن. وبيـــن 
ــذه  ــي هـ ــة فـ ــه الحكومـ ــذي تبذلـ ــاق الـ ــم االنفـ ــموه حجـ سـ
الخدمـــات للمحافظـــة علـــى جودتهـــا كمـــا يجـــب, وذلـــك 
بنطاقهـــا الجغرافـــي الواســـع وكوادرهـــا البشـــرية الضخمـــة 
ممـــا يجعـــل الحكومـــة تواجـــه تحديـــات للمحافظـــة علـــى 
جـــودة القطـــاع الصحـــي بالشـــكل المناســـب وبشـــكل دائـــم 
الـــى ان يتـــم تحقيـــق التحـــول فـــي الخدمـــات الصحيـــة ســـواًء 
للقطـــاع الخـــاص او العـــام بتحويلهـــا الـــى قطاعـــات غيـــر 
ربحيـــة بشـــكل مرحلـــي بالتزامـــن مـــع الـــزام القطـــاع الخـــاص 
والحكومـــي علـــى التأميـــن الصحـــي لمنســـوبيهم والـــذي 
الصحيـــة  الخدمـــات  علـــى  الطلـــب  فـــي  زيـــادة  سيشـــكل 
ــوده  ــق جـ ــة وفـ ــات الطبيـ ــم الخدمـ ــادة التنافـــس لتقديـ وزيـ
عاليـــة يتطلـــع لهـــا المواطـــن والـــذي سيســـاهم فـــي التوســـع 
ــة. ــة بالمملكـ ــات الصحيـ ــي الخدمـ ــن مقدمـ ــة بيـ و المنافسـ

القاضـــي بتحويـــل  الكريـــم  الملكـــي  شـــهدنا مؤخـــرا االمـــر 
األبحـــاث  ومركـــز  التخصصـــي  فيصـــل  الملـــك  مستشـــفى 
الـــى مؤسســـة مســـتقلة غيـــر هادفـــة للربـــح وهـــي مملوكـــة 
بشـــكل كامـــل للحكومـــة، ويعـــد هـــذا االمـــر خطـــوه تهـــدف 
أفضـــل  مـــن  ليكـــون  شـــامل  تحـــول  برنامـــج  النطـــالق 
هـــذا  يهـــدف  حيـــث  العالـــم،  فـــي  الصحيـــة  المؤسســـات 
التحـــول الـــى تطويـــر خدمـــات المستشـــفى وســـعته وانتاجـــه 
البحثـــي بشـــكل مســـتمر ودائـــم وليكـــون ممكـــن حيـــوي 
رؤيـــة  ألهـــداف  تحقيقـــًا  الصحـــي  القطـــاع  تحـــول  لرحلـــة 
المملكـــة 2030 والتوســـع فـــي افتتـــاح فـــروع لـــه وتقديـــم 
خدماتـــه ألكبـــر شـــريحة ممكنـــه لالرتقـــاء بجـــودة الحيـــاة.

مقال
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Sed ut per-
spiciatis unde 
omnis iste na-
tus error sit 
voluptatem 
accusantium 
doloremque 
laudantium, 
totam rem.

وبهـــذا االمـــر الكريـــم ســـتتمتع المؤسســـة بصالحيـــات كاملـــة 
ومرونـــة عاليـــة فـــي خلـــق السياســـات واإلجـــراءات والقـــرارات 
التـــي تصـــب فـــي تطويـــر المستشـــفى ومركـــز األبحـــاث ليكون 
ــى  ــة علـ ــودة الصحيـ ــر الجـ ــى معاييـ ــى اعلـ ــزا علـ ــدا ومتميـ رائـ
مســـتوى العالـــم والتـــي مـــن أهمهـــا االســـتقالل المالـــي 
الـــذي يمكـــن المؤسســـة مـــن ســـهولة اســـتقطاب المـــوارد 
البشـــرية ذات الكفـــاءة العاليـــة والمـــوارد الطبيـــة الالزمـــة و 
االســـتثمار وانشـــاء الشـــركات وعـــدم االعتمـــاد علـــى الميزانية 
ــر  ــم عبـ ــن دعـ ــة مـ ــه للمؤسسـ ــا تخصصـ ــة ومـ ــة للدولـ العامـ
التـــدرج المرحلـــي فـــي تخفيـــض الدعـــم بشـــكل ســـنوي مـــن 
ــي  ــاء الذاتـ ــة لالكتفـ ــول المؤسسـ ــى وصـ ــة الـ ــة الدولـ ميزانيـ
واالعتمـــاد علـــى المـــوارد الذاتيـــة المخصصـــة مـــن خـــالل 

منافـــذ الخدمـــات المتنوعـــة التـــي تملكهـــا .

وفـــي المجمـــل وعطفـــًا علـــى لقـــاء ســـمو ولـــي العهـــد 
ـــة  ـــن القطاعـــات الصحي ـــق التنافـــس بي ـــه حـــول خل حفظـــه الل
ـــر ربحيـــة تســـعى مـــن  الخاصـــة وانشـــاء مؤسســـات صحيـــة غي
خاللهـــا الدولـــة علـــى المحافظـــة علـــى صحـــة المواطـــن 
بجـــودة عاليـــة وبتكلفـــة مناســـبة وحريـــة اختيـــار مـــن قبـــل 
المســـتفيد دون تحملـــه أي أعبـــاء ماليـــة والتـــي كان أولهـــا 
االمـــر الملكـــي الكريـــم انـــف الذكـــر وبذلـــك يتحقـــق التـــوازن 
فـــي الرضـــى وتحقيـــق الهـــدف بيـــن المســـتفيد ومـــزودي 
الخدمـــة والجهـــة الحاكمـــة. وان الدولـــة ايدهـــا اللـــه تســـير 
وفـــق خطـــط مدروســـة وواضحـــة وقابلـــة للتحقيـــق والقياس 
بقيـــادة وتوجيهـــات خـــادم الحرميـــن الشـــريفين -يحفظـــه 
اللـــه -وســـمو ولـــي عهـــده األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان -ايـــده 
اللـــه- للمضـــي قدمـــا نحـــو محاورهـــا الثـــالث )وطـــن طمـــوح.. 

ــر.. مجتمـــع حيـــوي(. ــاد مزدهـ اقتصـ

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”

أعلنـــت جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك عـــن إطـــالق برنامـــج شـــهادات االلتـــزام 
“شـــهادة صديـــق المســـتهلك للمنشـــآت الصحيـــة”، بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة 
الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة، حيـــث يســـتهدف البرنامـــج المنشـــآت الصحيـــة 
مـــن مستشـــفيات ومراكـــز صحيـــة منهـــا: مراكـــز األســـنان، مراكـــز الجلديـــة 
الرعايـــة  مراكـــز  الطبيعـــي،  العـــالج  مراكـــز  الطبيـــة،  المختبـــرات  والتجميـــل، 

الصحيـــة األوليـــة.

وتهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى نشـــر الوعـــي بحقـــوق المســـتهلك ورفعـــة 
ثقـــة المســـتهلك فـــي التعامـــل مـــع المنشـــآت المشـــاركة فـــي البرنامـــج 
وتحســـين تجربتـــه فيهـــا وإشـــراك العديـــد مـــن المنشـــآت الصحيـــة فـــي توعيـــة 

المســـتهلك بحقوقـــه مـــن خـــالل تحســـين مســـتوى تجربـــة المســـتهلك.

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الملتحقيـــن فـــي البرنامـــج ســـيحصلون علـــى مزايـــا 
متعـــددة مـــن جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك وجمعيـــة اإلدارة الصحيـــة تتضمـــن 
منـــح شـــهادة “صديـــق المســـتهلك” وإعـــالن العالمـــة التجاريـــة للمنشـــأة فـــي 
موقـــع الجمعيـــة وحســـابات التواصـــل االجتماعـــي، كذلـــك إتاحـــة الفرصـــة 
الســـنوية  المســـتهلك  حمايـــة  جمعيـــة  جائـــزة  فـــي  المشـــاركة  للمنشـــآت 
أخـــرى تشـــمل  إلـــى مزايـــا  المســـتهلك” باإلضافـــة  ضمـــن مســـار “صديـــق 
تقديـــم التدريـــب لمقدمـــي الخدمـــة فـــي مجـــال حقـــوق المســـتهلك وتجربـــة 

المســـتهلك.

يأتـــي هـــذا البرنامـــج لتعزيـــز دور القطـــاع الغيـــر ربحـــي فـــي كل مـــا يتعلـــق 
بحمايـــة وحقـــوق المســـتهلك وتحســـين تجربتـــه، وذلـــك عبـــر عقـــد برامـــج 
متخصصـــة وفـــق مســـارات معتمـــدة فضـــاًل عـــن تحســـين الجـــودة ورفـــع ثقـــة 

ــي. ــوق المحلـ ــي السـ ــه فـ ــين تجربتـ ــتهلك وتحسـ المسـ

ــة التـــي تهـــدف  حيـــث تكمـــل هـــذه البرامـــج الجهـــود والسياســـات الحكوميـ
ــاة. ــودة الحيـ ــات وجـ ــين الخدمـ لتحسـ

ويمكـــن للمنشـــآت الصحية االنضمام 
والتعـــرف  البرنامـــج  عضويـــة  إلـــى 
علـــى المزيـــد مـــن المعلومـــات مـــن 

خـــالل الرابـــط:

https://cpa.org.sa/page/236 
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مذكـــرة تعـــاون بيـــن وزارة الصحـــة والنـــادي 
الســـعودي لتجربـــة المريـــض

بحضـــور ســـعادة رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية 
ــر  ــعادة مديـ ــدي وسـ ــدر الصاعـ ــور بنـ ــة الدكتـ ــإدارة الصحيـ لـ
عـــام مركـــز تجربـــة المريـــض بـــوزارة الصحـــة الدكتـــور تركـــي 
الحميدانـــي، وقعـــت الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة 
ممثلـــًة فـــي النـــادي الســـعودي لتجربـــة المريـــض ومركـــز 
تجربـــة المريـــض بـــوزارة الصحـــة مذكـــرة تفاهـــم وتعـــاون فـــي 

عـــدد مـــن المجـــاالت.

وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم والتعـــاون العمـــل معـــًا في مجال 
تجربـــة المريـــض لتقديـــم خدمـــات اســـتثنائية علـــى المســـتوى 
الوطنـــي. وتهـــدف االتفاقيـــة تقديـــم برامـــج تدريبيـــة وورش 
ــة.  ــات العلميـ ــرات والملتقيـ ــي المؤتمـ ــاركة فـ ــل والمشـ عمـ
كمـــا تشـــمل كذلـــك تقديـــم االستشـــارات والمشـــاركة فـــي 
علـــى  عـــالوة  والمهنيـــة  العلميـــة  واألبحـــاث  الدراســـات 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــات المقدمـــة للمجتمـــع والقطاعـــات 
تجربـــة  مجـــال  فـــي  الوعـــي  مســـتوى  ورفـــع  المختلفـــة 

المريـــض.

األســـتاذة مكيـــة  االتفاقيـــة  توقيـــع  فـــي  الجمعيـــة  مثـــل 
المريـــض  لتجربـــة  الســـعودي  النـــادي  رئيـــس  مجرشـــي 
واألســـتاذة منـــال المطيـــري مديـــر إدارة التمكيـــن المعرفـــي.
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الســعودية  للجمعيــة  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 
الفــروع المتميــزة لــإدارة الصحيــة وتكريــم 

عقـــد يـــوم الخميـــس الموافـــق ١٠ مـــارس ٢٠٢٢م اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
للجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة بحضـــور أكثـــر مـــن )١٠٠( عضـــو مـــن 
أعضـــاء الجمعيـــة. بـــدء االجتمـــاع بكلمـــة ترحيبيـــة مـــن ســـعادة رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة د. بنـــدر بـــن دخيـــل الصاعـــدي شـــكر فيهـــا أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 
علـــى  الصحـــي  اإلداري  تطـــوع  نـــادي  وإدارة  والمكاتـــب  الفـــروع  وإدارات 
جهودهـــم خـــالل العـــام ٢٠٢١م والتـــي تكللـــت وللـــه الحمـــد بتحقيـــق العديـــد 
مـــن اإلنجـــازات ســـاهمت بشـــكل مباشـــر فـــي تطويـــر أداء الجمعيـــة وحصولهـــا 
ـــر تقييـــم كفـــاءة االداء للجمعيـــات  علـــى المركـــز الثالـــث والفئـــة )أ( فـــي معايي

العلميـــة الصحيـــة.

ــازات  ــرز انجـ ــى أبـ ــوي علـ ــي يحتـ ــرض مرئـ ــم عـ ــاع تقديـ ــالل االجتمـ ــم خـ ــا تـ كمـ
الجمعيـــة منـــذ انطالقـــة الـــدورة الرابعـــة ولنهايـــة العـــام ٢٠٢١م. وأســـتعرض 
أيًضـــا أميـــن مـــال الجمعيـــة األســـتاذ احمـــد بـــن عبداللـــه العريـــج الحســـاب 
تـــم  والتـــي  ٢٠٢٢م  للعـــام  المقترحـــة  والميزانيـــة  ٢٠٢١م  لعـــام  الختامـــي 
مناقشـــتها واعتمادهـــا مـــن أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة. وقـــام رئيـــس لجنـــة 
الفـــروع والمكاتـــب األســـتاذ ســـعيد بـــن محمـــد آل راقـــع بمناقشـــة قـــرار مجلس 
إلـــى فـــروع حيـــث  الجمعيـــة  بتعديـــل مســـمى مكاتـــب  اإلدارة والقاضـــي 
تـــم اعتمـــاد القـــرار مـــن اعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة. وضمـــن جـــدول أعمـــال 
االجتمـــاع، أعلـــن نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة األســـتاذ علـــي بـــن عبدالرحمـــن 
آل طـــراد عـــن نتائـــح معاييـــر تقييـــم كفـــاءة االداء لفـــروع ومكاتـــب الجمعيـــة 
والـــذي تـــم تكريمهـــم مـــن قبـــل رئيـــس المجلـــس. حيـــث حصـــل علـــى المركـــز 
األول مكتـــب الدمـــام وأســـتلم درع المركـــز األول مديـــر المكتـــب األســـتاذ 
ثامـــر الدرعـــان، وحصـــل مكتـــب جـــدة علـــى المركـــز الثانـــي واســـتلم درع المركـــز 
ـــر المكتـــب االســـتاذ عبدالعليـــم المرعشـــي، وحصـــل علـــى المركـــز  الثانـــي مدي
ـــز  الثالـــث مكتـــب المدينـــة المنـــورة واســـتلم مديـــر المكتـــب األســـتاذ عبدالعزي
الصاعـــدي علـــى درع المركـــز الثالـــث. وقـــدم رئيـــس المجلـــس شـــكره وتقديـــره 
لمـــدراء ومنســـوبي المكاتـــب المتميـــزة، متمنًيـــا وداعًيـــا كافـــة فـــروع الجمعيـــة 
لبـــذل المزيـــد مـــن العطـــاء للعـــام ٢٠٢٢م. وكـــرم رئيـــس المجلـــس كذلـــك نـــادي 
تطـــوع اإلداري الصحـــي والـــذي حصـــل علـــى المركـــز الثانـــي علـــى مســـتوى 
المملكـــة فـــي منصـــة العمـــل التطوعـــي ضمـــن الجمعيـــات العلميـــة التابعـــة 

للهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة.

وفـــي نهايـــة االجتمـــاع قـــدم األســـتاذ عبدالعزيـــز الصاعـــدي مديـــر مكتـــب 
الجمعيـــة بالمدينـــة المنـــورة محاضـــرة متميـــزة بعنـــوان حوكمـــة المنظمـــات 

ــور. ــان الحضـ ــة والتـــي نالـــت استحسـ الصحيـ



إعادة التمهير

فـــي ظـــل التغيـــر المتســـارع فـــي طبيعـــة الوظائـــف والـــذي 
الموظفيـــن  لمهـــارات  تحديًثـــا  تقديـــر  أقـــل  علـــى  يتطلـــب 
الحاليـــة إلـــى مســـتوى متقـــدم أو مهـــارات مختلفـــة كليـــًا تبـــرز 
الحاجـــة إلـــى وعـــي المنظمـــات بضـــرورة تهيئـــة موظفيهـــا 
حتـــى اليجـــدوا أنفســـهم خـــارج المنافســـة بعـــد ســـنوات 

ــة.  قليلـ

 جهـــات العمـــل الناضجـــة تســـتثمر فـــي إعـــادة تمهير موظيفها 
بالتدريـــب و باإلرشـــاد المهنـــي وإســـناد المهـــام والمشـــاريع، 

وتقـــدم لهـــم الدعـــم والمرونـــة الالزمـــة لتحقيـــق ذلـــك. 

هـــذه  التمهيـــر  إعـــادة  عمليـــة  مـــن  األول   المســـتفيد 
هـــي المنظمـــة نفســـها بتحقيـــق االكتفـــاء الداخلـــي مـــن 
الكفـــاءات  علـــى  والمحافظـــة  المهـــارة  ذوي  الموظفيـــن 
مـــن التســـرب، وبالتالـــي توفيـــر المـــوارد الماليـــة والبشـــرية 

النقـــص. ذلـــك  ض  تعـــوِّ أخـــرى  كفـــاءات  الســـتقطاب 

 الموظفـــون اليـــوم قليلـــو الصبـــر مرتفعـــو الوعـــي والتوقعـــات 
ــًا  ــاًل، خصوصـ ــروا طويـ ــن ينتظـ ــن لـ ــاًل ولكـ ــرون قليـ ــد ينتظـ قـ
فـــي ظـــل فـــرص العمـــل النوعيـــة التـــي يتميـــز بهـــا ســـوق 

العمـــل الســـعودي خـــالل هـــذه الســـنوات الذهبيـــة.

د. خالد الشهراني 

@KhalidsShahrani 

مقال
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اإلداري  تطـــوع  نـــادي  أبطـــال  إنجـــازات 
بالجمعيـــة الصحـــي 

تطـــوع  بنـــادي  الصحيـــة ممثلـــة  لـــإدارة  الســـعودية  الجمعيـــة  أصـــدرت 
اإلداري الصحـــي تقريـــر انجـــازات النـــادي للعـــام ٢٠٢١م. وكانـــت الجمعيـــة 
قـــد أنشـــأت نـــادي تطـــوع اإلداري الصحـــي برئاســـة أ. ثامـــر الدرعـــان تلبيـــة 
لمتطلبـــات التحـــول ورؤيـــة المملكـــة ٢٠٣٠. حيـــث تـــم إعتمـــاد النـــادي مـــن 
منصـــة التطـــوع الصحـــي بـــوزارة الصحـــة ومنصـــة العمـــل التطوعـــي بـــوزارة 
المـــوارد البشـــرية. كمـــا وحصـــل النـــادي علـــى المركـــز الثانـــي للجمعيـــات 
الصحيـــة بهيئـــة التخصصـــات الصحيـــة فـــي منصـــة العمـــل التطوعـــي خـــالل 

العـــام ٢٠٢١م. 

حيـــث قـــام النـــادي خـــالل عـــام ٢٠٢١م بفتـــح ٨٣ فرصـــة تطوعيـــة شـــارك 
فيهـــا ٤٨٨ متطـــوع ومتطوعـــة بعـــدد ١٩٣٧٨٠ ســـاعة تطوعيـــة. وســـجل فـــي 
النـــادي لغايـــة اآلن ٨٠٣ متطـــوع ومتطوعـــة مـــن أبنـــاء الوطـــن مـــن مختلـــف 
األنشـــطة  مـــن  العديـــد  فـــي  ســـاهموا  وقـــد  والمحافظـــات  المناطـــق 
التطوعيـــة التـــي هدفـــت لخدمـــة المجتمـــع وحققـــت عائـــد اقتصـــادي بأكثـــر 

مـــن مليـــون ريـــال.

يذكـــر ان النـــادي حصـــل علـــى عـــدد مـــن الجوائـــز والتكريـــم باإلضافـــة الـــى 
حصولـــه علـــى المركـــز الثانـــي فـــي منصـــة العمـــل التطوعـــي للجمعيـــات 

ــة. الصحيـ

رابط التقرير
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وســـالمة  للجـــودة  الســـنوي  المؤتمـــر 
لمرضـــى ا

٢٠٢١م   ديســـمبر   ١٨ الموافـــق  الســـبت  يـــوم  انطلقـــت 
فعاليـــات المؤتمـــر الســـعودي الســـنوي للجـــودة وســـالمة 
المرضـــى تحـــت شـــعار ” الجـــودة ، مخرجـــات واســـتدامة ” 
الـــذي ينظمـــه نـــادي الجـــودة وســـالمة المرضـــى الســـعودي 
الصحيـــة  لـــإدارة  الســـعودية  الجمعيـــة  مـــع  بالشـــراكة 

افتراضيـــًا وقـــد اســـتمر لمـــدة ثالثـــة أيـــام.

 وقـــد هـــدف هـــذ المؤتمـــر إلـــى نقـــل التجـــارب والممارســـات 
األفضـــل فـــي تطبيـــق الجـــودة ومناقشـــة األســـاليب والنظـــم 
ـــة لتحســـين الخدمـــات الصحيـــة مـــن خـــالل مجموعـــة  المؤدي
مـــن الخبـــراء والمتخصصيـــن بالمجـــال لنشـــر الثقافـــة المرتبطـــة 

بالجـــودة بيـــن أوســـاط العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي.

دور   ” تتنـــاول  محاضـــرات  تســـعة  المؤتمـــر  شـــمل  حيـــث 
الرعايـــة  جـــودة  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا  المهنيـــة  الجمعيـــات 
الصحـــي  الوضـــع  لمراقبـــة  الفعالـــة  واألنظمـــة   ، الصحيـــة 
ــي  ــوازن فـ ــة اإلداء المتـ ــات بطاقـ ــفيات ، وتطبيقـ بالمستشـ
فـــي  والمراقبـــة  التقييـــم  ، ومنهجيـــات  الصحيـــة  القطـــاع 
تعزيـــز  رحلـــة  الصحـــة:  اتقـــان  وبرنامـــج   ، الصحيـــة  الرعايـــة 
اإلدراك للوصـــول إلـــى أثـــر مســـتدام ، وجائحـــة كورونـــا – 
تحويـــل العقبـــات الـــى حلـــول مســـتدامة ، وتطبيقـــات ليـــن.
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فـــرع الجمعيـــة بحائـــل يقيـــم دورة بعنـــوان 
)مهـــارات القيـــادة والجـــودة (

نظـــم فـــرع الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة بحائـــل دورة بعنـــوان 
مهـــارات القيـــادة والجـــودة وذلـــك خـــالل أيـــام األحـــد واألثنيـــن الموافـــق 
بتقديـــم  قـــام  وقـــد  وافتراضيـــًا،  حضوريـــًا  ٢٠٢١م  ديســـمبر   ١٩-٢٠
الـــدورة كال مـــن الدكتـــور عبداللطيـــف العقيفـــي – مستشـــار الجـــودة 
والتخطيـــط اإلســـتراتيجي – واألســـتاذ ماجـــد بـــن ســـريحان التفيهـــي – 

رئيـــس فـــرع الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة بحائـــل.

أفتتحـــت الـــدورة بالتعـــرف علـــى الحضـــور والغـــرض مـــن حضورهـــم 
عـــدة  الـــدورة  رغباتهـــم وإمكانياتهـــم. كمـــا شـــملت  علـــى  للتعـــرف 
محـــاور وقـــد تـــم تداولهـــا خـــالل يومـــي األحـــد واألثنيـــن باإلضافـــة إلـــى 
جانـــب المناقشـــات بيـــن المحاوريـــن والحضـــور وقـــد كانـــت المحـــاور 

علـــى النحـــو التالـــي:

 – التعرف على الجودة وتطبيقاتها.

– شرح أساسيات المعرفة والوعي بالجودة والقيادة.

– أمثلة على الجودة والقيادة.

القياديـــة  المهـــارات  اســـتخدام  كيفيـــة  علـــى  المشـــاركين  تدريـــب   –
الجـــودة. تطبيـــق  لتحســـين 

– وصف المزيد من مهارات الجودة.

 وقـــد شـــملت الـــدورة كذلـــك الجانـــب النظـــري والـــذي تخللـــة عـــدد مـــن 
العـــروض التقديميـــة والمداخـــالت والمناقشـــات مـــن قبـــل الحضـــور 
مـــع المحاوريـــن والجانـــب العملـــي الـــذي شـــمل عـــدد مـــن التطبيقـــات 
ـــة لتحســـين الجـــودة  العمليـــة علـــى كيفيـــة اســـتخدام المهـــارات القيادي

بإســـتخدام أدوات الجـــودة.

مـــن  أعتمـــدت  والجـــودة  القيـــادة  أن دورة مهـــارات  بالذكـــر  الجديـــر 
الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة بواقـــع ١٠ ســـاعة تعليـــم طبـــي 

ــتمر. مسـ
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ــع  ــم مـ ــرة تفاهـ ــع مذكـ ــة توقـ وزارة الصحـ
ــة ــإدارة الصحيـ ــعودية لـ ــة السـ الجمعيـ

وّقعـــت وزارة الصحـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة 
الصحيـــة، وذلـــك ضمـــن جهودهـــا لبنـــاء شـــراكات وطنيـــة وإقليميـــة ودوليـــة 

وتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف مـــع المختصيـــن فـــي المجـــاالت كافـــة.

وتضمنـــت االتفاقيـــة التفاهـــم والتعـــاون فـــي مجـــاالت القيـــادة والجـــودة 
التدريـــب  إلـــى جانـــب خدمـــات  الصحيـــة،  المنظمـــات  فـــي  وإدارة األداء 
والتعليـــم المســـتمر ومشـــاركة الخبـــرات واإلســـهام فـــي البرامـــج المشـــتركة، 

وعـــدد مـــن مجـــاالت التعـــاون.

وتأتـــي المذكـــرة امتـــداًدا لجهـــود برنامـــج أداء الصحـــة فـــي العمـــل بشـــكل 
المنظومـــة  المعنيـــة فـــي  الجهـــات واإلدارات  تشـــاركي ومتكامـــل مـــع 
ــي  ــر الربحـ ــاع غيـ ــة والقطـ ــة والمهنيـ ــات العلميـ ــك الجمعيـ ــة، وكذلـ الصحيـ
التـــي بدورهـــا سُتســـهم فـــي خلـــق المزيـــد مـــن فـــرص التطويـــر والتحســـين 

فـــي القطـــاع الصحـــي.

ُيذكـــر أن برنامـــج أداء الصحـــة هـــو أحـــد البرامـــج الممكنـــة لرؤيـــة المملكـــة 
٢٠٣٠ فـــي مجـــال إدارة وتحســـين األداء، حيـــث يهـــدف إلـــى تســـهيل الوصـــول 

للخدمـــات، ورفـــع جـــودة وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة.

العالـــي،  العبـــد  الدكتـــور محمـــد  الصحـــة  وزيـــر  التوقيـــع مســـاعد  حضـــر 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة الدكتـــور بنـــدر 

الصاعـــدي.
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تفعيل اليوم العالمي للجودة ٢٠٢١م بفرع الرياض

عادل المطيري )مكتب الرياض(:

شـــاركت الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة ممثلـــة بمكتـــب الجمعيـــة 
ـــوم العالمـــي للجـــودة ٢٠٢١م وذلـــك فـــي مجمـــع  ـــات الي ـــاض فـــي فعالي بالري
ـــاح  ـــة الريـــاض. وتشـــمل المشـــاركة تخصيـــص جن إرادة للصحـــة النفســـية بمدين
ــية  ــة النفسـ ــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة فـــي مجمـــع إرادة للصحـ للجمعيـ
يحتـــوي علـــى العديـــد مـــن الخدمـــات واســـتعراض للتدريـــب الـــذي يقـــام فـــي 
ـــر  الجمعيـــة مـــع خدمـــات الجمعيـــة وآليـــة التســـجيل. كمـــا قـــام ســـعادة المدي
التنفيـــذي لمجمـــع إرادة والصحـــة النفســـية الدكتـــور محمـــد القحطانـــي بزيـــارة 
لجنـــاح الجمعيـــة وقـــدم خطـــاب شـــكر وتقديـــر لمكتـــب الجمعيـــة بالريـــاض 
وقـــد تســـلمته الدكتـــورة أمنـــه الدخيـــل نيابـــة عـــن ســـعادة رئيـــس مكتـــب 
الجمعيـــة  لجهـــود  وذلـــك  الرحيمـــي،  فيصـــل  الدكتـــور  بالريـــاض  الجمعيـــة 

ــات اليـــوم العالمـــي للجـــودة ٢٠٢١م ــاركة فـــي فعاليـ بالتواجـــد والمشـ
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