
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

[ ـــاب اإلدارة الصحيــــةنـــادي كت   ]             

 
 

 إحدى مبادرات مجلة الجودة الصحية

1439 

( 20رقم )  اجتماعمحضر   

أدوار القيادة في المنشآت الصحية لتحسين مستوى جودة وسالمة  الـمــوضــوع:

.الرعاية الصحية في المملكة  

 

 

 إعداد محضر االجتماع: 

 إسراء الغريبي

اب اإلدارة الصحيةرئيسة نادي كت    
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 التاريخ:  21ربيع أول 1439  

 الوقت: يوم السبت -الساعة الرابعة مساء

 األعضاء:

                                                                                                       @ :                                                                                                                          esraa3algharibiاسراء الغريبيأ.  •

 .كاتبة في مجلة الجودة الصحية, ادي كت اب اإلدارة الصحية رئيسة ن -اخصائية إدارة صحية 

 :@AldayelSaleh د.صالح الدايل •

 .الصحية لإلدارةامين عام الجمعية السعودية  ,العسكريةبمركز الدراسات الصحية بمدينة االمير سلطان الطبية  األكاديميواالعتماد مدير الجودة      

 : @mamdooh_alonaziالعنزي  دوح.ممد •

 .الصحية لإلدارةئيس اللجنة العلمية في مجلس ادارة الجمعية السعودية ر ,المرضىمجلس إدارة المركز السعودي لسالمة  وعض ,الداخليةالعامة للخدمات الطبية بوزارة  باإلدارةمدير إدارة الجودة 

 د.أميرة برهمين : •

 مستشفى النور التخصصي. –منسقه لبرنامج المراجعة اإلكلينيكية مركز موارد الجودة الصحية,كاتبة في مجلة الجودة  

 : smayouf@أ.سليمان بن معيوف.  •

 تشارات.المدير العام لمكتب التسوية لالس والتأمين,محكم معتمد من مركز التحكيم الخليجي في اإلدارة الصحية  صحية,ماجستير إدارة      

 :almalkiabunasir@ أ.عبدهللا المالكي •

 الصحة.منسوبي وزاره من   - والمستشفيات / ماليزيا الصحيةالخدمات  إدارةباحث دكتوراه في      
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 التمهيد:

 

  :بعنوانوكان   االجتماعوذلك بذكر محاور موضوع  ب االدارة الصحيةارئيسة نادي كت    .إسراء الغريبيافتتحت النقاش أ

كون هذا الموضوع  وح العنزيدد.ممبالشكر ل  و تقدمت,"ة أدوار القيادة في المنشآت الصحية لتحسين مستوى جودة وسالمة الرعاية الصحية في المملك "

 .من سعادتهكان بتوصية 

 : ص بمجلة الجودة الصحية على تويترعلى حساب آراء الخاها ي تم نشرتال االستبياناتعرض نتائج ببعد ذلك قامت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل.في مصلحة  الجودةالوعي كثير من يجهلون دور  على أبرز التحديات:@ToDanam قالت

 .الوظيفيةممن بيدهم سلطه يقاومون ولهم صالحيه بذلك بحكم اماكنهم  االشخاص المعقيين

 :sabbagh_emanugn@قالت و

  الجهل الذي يحتاج للتوعية. ,نمستخدميال أومقاومة التغييرات االفراد سواء مقدمي خدمة 
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 ثم بعد ذلك عرضت محاور االجتماع التي سوف يتم مناقشتها :

 .المقدمة الصحية الرعاية وسالمة جودة مستوى تحسين في الصحي الممارس دوارأ ⚕�🁨� .المرضى وسالمة الجودة ثقافة بناء في الصحية المنشأة وادارة الحاكمة الجهة ومسؤوليات دوارأ��

 .الصحية الرعاية جودة مستوى تحسين في التحديات أبرز�� 

 

 # المحور  النقاش

 

 ةسسؤم وا ةمظنم يا يف رمتسملا نيسحتلا و ةدوجلا ماظن حاجن :ليادلا حلاص.د لاق 

او   يرتكز بشكل رئيسي على تبني و دعم و مساندة القيادة العليا و التنفيذية في المنظمة

 او قسم او حدة الجودة و التطوير المستمر من خالل إلدارةالمؤسسة 

 

في  البارزين والممارسين عملياا وتعيين المختصين المؤهلين علمي ختيارا. استقطاب وأوال 

  مجال ادارة الجودة التي تناسب تخصص المنظمة او المؤسسة.

 

فعلى سبيل المثال في المنظمات الصحية والطبية تتطلب تعيين مؤهلين وممارسين بارعين 

ومبدعين في مجال جودة وسالمة الرعاية الصحية والطبية. واختيار قيادة بشكل مهني 

       تدير منظومة ونظام وتدير ممارسي الجودة وسالمة المرضى بمهنية احترافي تقود و

 السليمة. والممارسات العمليةمبني على البراهين العلمية  واحتراف ابداعي

 

الجودة وسالمة المرضى لتنفيذ ما تضمنه  إلدارة.. الدعم المادي والمعنوي والتمكين وثانيا  

معنويا في العاملين بالمنظمة ماديا ووتحفيز نظام وخطة الجودة وسالمة الرعاية الصحية 

 ططها.خسبيل انجاح نظام الجودة و

   

  :                                                                                            وأضاف  

 فريق العمل بكل احتياجاته.ونظامها وخططها ودعم تبني ادارة الجودة  -1

استقطاب واختيار وتعيين ممارسين مؤهلين وبارعين ومبدعين علميا وعمليا -2

الكافية والتوصيف والتمكين  باألعدادفي مجال الجودة وسالمة المرضى 

 الوظيفي لفريق الجودة بالمنظمة.

 
 

دوار ومسؤوليات الجهة الحاكمة وادارة أ��

المنشأة الصحية في بناء ثقافة الجودة وسالمة 

 المرضى.
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  والتقنية والمعنويةية توفير المتطلبات الماد-3

 وسالمة المرضى بالمنظمة. ونظام الجودةالالزمة لتنفيذ خطه 

التعليم المستمر والتدريب المتخصص للعاملين في ادارة الجودة خاصة  -4

 والممارسين عامة واالستثمار االيجابي الدائم.

اعداد التحديث المستمر للسياسات و االجراءات و التدريب على تنفيذها و -5

 التقارير و االحصائيات و جمع البيانات و تحليها و توثيقها.

 

 عيمج دوهج رفاظتب الا لمتكم نوكي نا لمع يأل نكمي ال :فويعم نب ناميلس.أ لاق 

 .األطراف ذات العالقة وفيما يخص تحسين جودة وسالمة المرضى

 

 :دور الجهة الحاكمة

 :وضع اللوائح واالنظمة حسب المعايير الدولية والمحلية المرتبطة بها من خالل اوال  

بناء وتأصيل ثقافة الجودة وسالمة المرضي لمعرفة حقوقهم وواجباتهم اما  -1

 إلزامبنشرها في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي او إقامة الفعاليات او 

المنشأة الصحية للقيام بدور فعال في نشر هذه الثقافة بين الممارسين الصحيين 

 .في تحسين مستوى جودة وسالمة اوال  والمستفيدين ثانيا  

الصحية للتأكد من االلتزام بالمعايير  المنشأةوالمراقبة على  باإلشرافالقيام  -2

 .وضمان أقصى درجات الجودة وسالمة المرضى

 بعمل دراسات وتقارير إحصائية لتحسين الجودة وسالمة المرضىالقيام  -3

في ضوء التطور  المتغيرات والظروفالقيام بتحديث اللوائح واالنظمة حسب 

 .تقنيا  واداريا  

 :يتمثل في اآلتي دور المنشأة الصحية

 .احترافية بكل الحاكمة الجهة قبل من واللوائح باألنظمة االلتزام-1

الداخلية التنفيذية لتطبيق االنظمة من الجهة الحاكمة وتفصيلها وضع اللوائح -2

 .حسب كل قسم وإدارة

 لما توصالقيام بدورات وورش عمل لتدريب الممارسين الصحيين على اخر  -3

 .له من ناحية جودة وسالمة المرضى
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نشر ثقافة الجزاء والعقاب والتطوير بين العاملين ليتحقق عنصر التغيير  -4

 .اإليجابي

وضع نظم الكترونية قادرة على جمع البيانات وتحليلها والخروج بحلول  -5

 .لرفع الجودة وسالمة المرضى

 .ةالخدم لتحسين الكترونية دورية استبيانات بعمل القيام-6

 

 اهدرس يتلا راودالا عم قفتا :لاقو فويعم نب ناميلس.أ هلاق امب ليادلا حلاص.د داشأ 

بن معيوف للجهات المهنية في بناء و تمكين نظام الجودة و مشكورا االستاذ سليمان 

 .سالمة المرضى في المنظمات الصحية

 

 ةدوج نيسحت يف مهم لماع ةينقتلا مادختسا ماع لكشب :فويعم نب ناميلس.أ فاضأو 

 والمنشأةوهي تحتاج على قاعدة بيانات دقيقة ومرتبطة بكل الجهات  وسالمة المرضى

 المنشأةهناك العديد من  الصحية ليتم وضع الحلول دون تدخل بشري في بعض الحاالت

الصحية العالمية وضعت تطبيقات وبرامج ساعدت على رفع وتطوير جودة سالمة 

 .المرضى وخفضت عن طريقها التكاليف المادية والموارد البشرية

 

 ,نيسرامملا تآشنم نيب ةسفانملا ,عيجشتلا ,يداملا معدلا  :يكلاملا هللادبع.أ قلع 

والقوانين , بناء البرامج  األنظمة, بنا قاعده بيانات ضخمه , تشريع ياللوجستالدعم 

 الخدمة ةوذلك من خالل مشروع وطني تتبناه يهدف لتغير السلوك نحو جود التدريبية

في  ةدجولتحدد المستوى العام ل ةدقيق مؤشراتوالوصول الى المنشود. بناء  الصحية

 .الطبية المنشأة

 

 ينطولا يزكرملا طبرلا معن :لاقو فويعم نب ناميلس.أ هلاق ام ىلع ليادلا حلاص.د قلع 

التقنية و نظام المعلوماتية الصحية و توحيده في النظام الصحي الوطني  تللتطبيقا

مطلب يتفق عليه جميع الممارسين المختصين و هو يحقق الفاعلية للنظام الصحي و 

 .األخطاءتوفير جودة عالية تضمن صحة و سالمة المستفيد بأعلى المعايير و اقل 
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 اصوصخو ريراقتلاو ثاحبألا رود ىسنن ال :ليادلا حلاص.د ىلع فويعم نب ناميلس.أ در 

ارى ان دور الجهات الخاصة منعدم تماما و  دور الجامعات في ذلك والقطاع الخاص

 .بالمشاركة

 .ةمكحملا ةيملعلا ثاحبالا جئاتن قيبطت و :ليادلا حلاص.د فاضأ 

 

 نع ةلوئسملا ةيسيئرلا ةهجلا اهنوك يف ةمكاحلا ةهجلا لثمتت :يزنعلا حودمم .د لاق 
لها من مستشفيات ومراكز  التابعةفي جميع المنشآت الصحية  الخدمات الصحية المقدمة

 صحية

التي تشرع وتعتمد اللوائح الرئيسية المنظمة للعمل  المظلة النظامية في كونها تتمثل

 ى.الصادرة من جميع الجهات الرسمية االخر

كما انها مسئولة عن توفير جميع الموارد المالية والبشرية والموارد االخرى من مباني 

المنشأة الصحية لتقديم ه تحتاج واجهزة ومواد ومستلزمات طبية وغير طبية وكل ما

. الرعاية الصحية. كما انها تقر وتعتمد الخطط االستراتيجية ونطاق الخدمات المقدمة

الهياكل التنظيمية  واعتمادير الثقافة التنظيمية من خالل اقرار وتساهم في تكوين وتطو

كما   التي توضح العالقات التنظيمية وخطوط االتصال وتحديد الصالحيات والمسؤوليات.

  ان الجهة الحاكمة لها دور كبير في دعم وتحسين مستوى الجودة وسالمة المرضى

مجالس االدارة له تنظيم واضح  يسمى يتمثل في كيان تنظيمي غالبا ما قما سبكل 

 يقر ومتابعة لما يتم تنفيذه وانجازه. محددة واجتماعات موثقه لما تومسؤوليا

 

 ة المنشأة الصحية:إداردور 

فريق قيادة يعمل على تحقيق االهداف االستراتيجية وترجمتها من خالل  بناء -1

العمل على  برامج وخطط تشغيل يساهم فيها جميع االدارات واالقسام وفرق

  جميع المستويات التنظيمية.

بناء منظومة صحية متكاملة في جميع مكوناتها من مدخالت وعمليات  -2

 ومخرجات.

  بناء ثقافة تنظيمية من خالل تعزيز القيم االخالقية والمهنية -3
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التطويرية التي تساهم  والمبادراتوالدعم المستمر لجميع البرامج  االلتزام -4

 ستوى االداء وجودة وسالمة الخدمات المقدمة.في تحسين م

  التطوير المهني المستمر للعاملين . -5

                                                                                              :ليادلا حلاص.د لاق 

 التعليم المستمر و التدريب المتخصص-1        1

 .واإلجراءاتالتطبيق الدقيق للسياسات -2

 .الدقيقوالتوثيق التسجيل -3

 .االلتزام بميثاق اخالقيات المهنة الصحية-4

 

   :فويعم نب ناميلس.أ لاق 

 واألنظمة.تنفيذ خطة ادارة المنشأة والعمل على االلتزام باللوائح -1

تحسين جودة وسالمة  فيه من خالل االطالع على كل ما ذاتهالعمل تطوير -2

 .المرضى

 .االلتزام بالمعايير السلوك المهني -3

 

 /ب نوكيف يحصلا سرامملا رود صخي اميف ":يكلاملا هللا دبع.أ فاضأ 

 استيعاب اهميه دور السياسات في تنسيق االدوار وتسهيل عمليه تلقي -1

 .وتحسينها الخدمة

 ت.ااسييالستطبيق دليل -2

 .الخدمةفي تقديم  االجهادتجنب -3

 االجتهاد العلمي في تطور الذات وتغير السلوك.-4

على  بناء الخدمةوذلك بااللتزام تقديم  الخدمةاخفاء التبابين بين تقديم -5

 الطب المبني على البراهين. سياسة

  وتناغم. سالسةالتواصل الجيد مع جميع الوحدات والممارسين االخرين بكل -6

 

 مستوى تحسين في الصحي الممارس دوارأ ⚕�🁨�

 .المقدمة الصحية الرعاية وسالمة جودة

2 
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 :ليادلا حلاص.د لاق 

 .العالمي اعتماد المنشآت الصحية الوطني اواالهتمام الشكلي بمتطلبات -1         

 .وعمليا   عدم توفر المختصين المؤهلين علميا  -2

توقعات المستفيدين من الخدمات الصحية التي تفوق امكانيات الخدمات -3

 .الصحية المتاحة

 .والتقنية والماليةمحدودية الموارد البشرية -4

 .المجتمعوالثقافة السائدة في المنظمات الصحية عامة  -5

 لخادلا نم ةفلتخم تاطوغضو تايدحت ةيحصلا تآشنملا تهجاو :نيمهرب ةريمأ.د تركذ 

 .ومن الخارج خالل العقود األخيرة من القرن الماضي من أهمها:

 ارتفاع تكاليف المعدات واألجهزة الطبية. -1

طرح فكرة التخصص الدقيق في الممارسات الطبية المختلفة رغم قلة  -2

 ن.المتخصصي

زيادة الطلب على مختلف أنواع الخدمات الصحية الحديثة ورافق هذه الزيادة  -3

 زيادة من نوع آخر في االهتمام بتلبية احتياجات وتوقعات العمالء.

 زيادة قوة التنافس بين المنشآت الصحية المتشابهة. -4

 ارتفاع نسبة األخطاء الطبية. -5

القانونية المقدمة ضد المستشفى بسبب سوء ممارسة  الشكاوىزيادة نسبة  -6

 المهن الطبية.

زيادة درجة الوعي لدى المستفيدين والمنتفعين بالخدمة وارتفاع نسبة  -7

 اهتمامهم بالجودة.

غياب اإلدارة الفعالة وانعدام التنسيق بين األقسام المختلفة جميع هذه األمور  -8

فعها لتطوير النظم الموجودة فيها بطريقة شكلت حاجزا أمام المنشآت أدت إلى د

مستوى  تخدم المنتفعين وتقدم نظام صحي متكامل ومناسب للمرضى وعلى

 الجودة.عالي ومقبول من 

 

 جودة مستوى تحسين في التحديات أبرز�� 

 .الصحية الرعاية

 

3 
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فبادرت معظم المنشآت الصحية بتطبيق برامج الجودة النوعية أو إدارة الجودة وذلك من 

سوف يساهم ويساعد المنشأة أجل تحسين وتطوير مستوى األداء في المنشأة األمر الذي 

 في الحفاظ على سمعتها من خالل اهتمامها بجودة الرعاية والخدمات الصحية.

إن تطبيق نظام إدارة الجودة في المنشآت الصحية من شأنه مساعدة المنشأة في التعرف 

على الموارد المهدرة من الوقت مرورا بالطاقات والقدرات الذهنية المتمثلة في الموارد 

البشرية باإلضافة إلى الموارد المادية ومن ثم العمل على التخلص منها وفي نفس الوقت 

يعد نظام إدارة الجودة نظام تحفيزي حيث أنه يتيح الفرصة للعاملين بالتعرف على 

 إمكانياتهم ومنحهم صالحيات وفق هذه اإلمكانيات ويحثهم أيضا على التفوق واإلبداع.

للموظفين في تحديد المفهوم األمثل للجودة ووضع اإلجراءات  ويتيح هذا النظام الفرصة

السليمة التي تهدف إلى تلبية احتياجات وتوقعات العميل ونرى أن أهمية إدارة الجودة في 

المنشآت الصحية تكمن في أن المنشآت الصحية تختلف عن أي منشآت صناعية أو تجارية 

يها بأي مستوى أقل من الخدمات الصحية من حيث أنها مرتبطة بحياة المرضى وال يقبل ف

والسبب يعود إلى أن حدوث أي خطأ طبي قد يؤدي إلى عواقب سيئة كحاالت العجز الكلي 

والوفاة بينما في القطاعات األخرى ال يترتب على الخسارة أي خطورة توازي خطورة 

  األخطاء الطبية.

ويعتبر االهتمام بالجودة هو المقياس األساسي الذي من خالله تستطيع المنشأة التعرف 

على مستوى أدائها مقارنة بالمنشآت األخرى. أيضا تعطي المنشأة القدرة على تحقيق 

وليس فقط البقاء ضمن اإلطار التنافسي مع  النجاح(تلو  النجاح)مطرد النجاح بشكل 

 المنشآت األخرى.

إدارة الجودة تكمن في تحقيق الهدف العام من إنشاءها حيث أنها تعمل على إن أهمية 

توثيق وتحضير العديد من البرامج واآلليات الفعالة الكتشاف المشكالت ومحاولة إيجاد 

حلول مثالية لها وأيضا البحث عن المشكالت المحتمل ظهورها في المستقبل والتي يمكن 

                مقدمة للمرضى وعلى النتائج المرجوة.أن تؤثر بشكل سلبي على الخدمة ال

وكما نعلم أن اإلدارة العليا تعد المسئولة األولى عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالمنشأة 
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ألنها بحكم السلطة التي لديها فهي المسئولة عن الموظفين والموردين والعمالء وهي 

ارتها, إال أنه من المعروف أن إحدى المسئولة أيضا عن نجاح المنشأة التي يقومون بإد

النقاط الرئيسية لتطبيق برامج الجودة هي أن هذه البرامج من حيث التنفيذ تعتبر من 

مسئولية الجميع سواء عاملين أو موظفين في جميع مستويات المنشأة وليست فقط مهمة 

على التدريب في اإلدارة العليا أو منسق برامج الجودة لذا يعتبر تحفيز وتشجيع العاملين 

جميع المستويات والمراحل بمختلف التخصصات على أسس ومفاهيم الجودة من أهم 

الخطوات التي تساعد اإلدارة العليا على تحديد اإلجراءات المناسبة من أجل االستمرارية 

 في تحسين الجودة.

 :المنتدى العربي إلدارة الموارد البشريةمنقول من 

https://hrdiscussion.com/hr107586.html  

   :فويعم نب ناميلس.أ لاق و 

لمرضى في المجتمع الختالف ا صعوبة نشر ثقافة الوعي بجودة وسالمة-1

 .الشرائح االجتماعية

 .تعدد المنشأة الصحية الحكومية والخاصة-2

 .جهة واحدةعدم توحيد المعايير الصحية من -3

 .بصالحيات مطلقة إشرافيهجهات  وجود عدم-4

 .عدم وجود إحصائيات دقيقة لألخطاء الطبية-5

 :نيمهرب ةريمأ.د تلاق امك 

 زيادة الطلب على الخدمات الصحية بشكل مطرد. -1          

  عدم كفاءة خدمات الرعاية الصحية. -2

و بين المناطق  المناطق من جهةالتباين في تغطية الخدمات الصحية بين  -3

 الحضرية والقروية من جهة اخرى.

https://hrdiscussion.com/hr107586.html
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نسبة العمالة الوطنية في  انخفاض)الصحي توطين الوظائف في القطاع  -4

  الجهازين الطبي والتمريضي(.

عدم توفر قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة للبيانات الخاصة بالخدمات  -5

 الصحية.

 

  :يزنعلا حودمم.د لاق 

للمارس الصحي رسالة انسانية تتمثل في تقديم رعاية صحية صحيحة وفي وقت صحيح 

  الممارسات المبنية على الدالئل والبراهين العلمية. أفضلوالجودة وفق  باألمانتتصف 

  اهم التحديات:

 عدم التزام القيادة واالدارة العليا في دعم وتحسين الجودة وسالمة المرضى.-1

 غياب الخطط االستراتيجية والتشغيلية. -2

الشخصية الغير مبنية على العمل  تواالجتهاداالتركيز على االعمال الفردية  -3

  الجماعي.

غياب مفهوم التركيز على االنظمة وتحسين ادائها وفق معايير موضوعية  -4

 محددة وقابلة للقياس .


