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المقدمة

المركــز الطبــي الجامعــي وفروعــه يعتبــر تقديــم الرعايــة الطبيــة والعالجيــة فــي مختلــف المياديــن الطبيــة لكافــة 
طــالب ومنســوبي الجامعــة وذويهــم ممــن لهــم أهليــة العــالج بالمجانــي مــن أهــم بنــود رســالته وذلــك للمحافظــة 
علــى صحتهــم ووقتهــم؛ وبمــا يضمــن ســير العمليــة التعليميــة بالكفــاءة والجــودة المنشــودة، ويســعى دائمــًا فــي 
اســتمرارية تطويــر منظومــة العمــل للوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن التميــز؛ ولتقديــم رعايــة طبيــة متطــورة تضاهي أكبر 
تجمــع عيــادات خارجيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة مــن خــالل عيــادات تخصصيــة وأقســام للخدمــات الطبيــة المســاندة 
يعمــل بهــا نخبــة مــن األطبــاء االستشــاريين واألخصائييــن الســعوديين وغيــر الســعوديين مــن منســوبي المركــز 
الطبــي الجامعــي، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن األطبــاء مــن أســاتذة الكليــات الطبيــة والصحيــة بالجامعــة فــي العديــد 

مــن التخصصــات الطبيــة الدقيقــة.
ــد للمبنــى، مــع  ومواكبــة لخطــة الجامعــة االســتراتيجية فقــد شــهد المركــز الطبــي الجامعــي عمليــات ترميــم وتجدي
توســع تدريجــي فــي العيــادات التخصصيــة واســتحداث خدمــات طبيــة متطــورة وذلــك لالرتقــاء بمســتوى األداء 
وكســب رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات الطبيــة المقدمــة لهــم وفــق معاييــر الجــودة وســالمة المرضــى؛ ولتيســير 
الخدمــة وتوفيــر العــالج المجانــي لكافــة المراجعيــن بمــا يتوافــق مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 فــي مجــال الرعايــة 

الصحيــة مــن خــالل تســهيل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة.





الرؤيــــــــــــة والرسـالة
واألهداف والقيـــــــــم
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ووقائيــة  عالجيــة  خدمــات  تقديــم 
الجامعــة  الطــالب ومنســوبي  لكافــة 
بمــا يحافــظ علــى صحتهــم ووقتهــم 
التعليميــة  العمليــة  ســير  ويضمــن 

المنشــودة. والجــودة  بالكفــاءة 

الرؤية

الرسالة

األهداف

أن نصبــح مركــزًا طبيــًا متميــزًا للرعايــة الصحيــة المتكاملــة والقائمــة علــى خدمــات العيــادات الخارجيــة وبمــا يحقــق أعلــى درجــات الرضــا 
للمراجعيــن والعامليــن.

األنشــطة  فــي  الفعالــة  المشــاركة 
التوعويــة والتثقيفيــة الصحيــة داخــل 
والمجتمــع  الجامعــي  المجتمــع 

. لمكــي ا

المســاهمة في تدريــب طالب الكليات 
الطبيــة والعلــوم الصحيــة بالجامعــة 
االكلينيكيــة  الدراســة  مراحــل  فــي 

)االمتيــاز(. التدريبيــة  والســنة 

الخدمــات  مســتوى  فــي  التميــز 
. لطبيــة ا

التميز في دعم الرعاية الوقائية

التميز في الخدمات اإللكترونية.

التميــز فــي دعــم التطويــر المهنــي 
والتعليــم الطبــي المســتمر.

التميز في تحقيق الجودة وسالمة 
المرضى واألداء الوظيفي.
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القيــــم

الجودة والتميز في رعاية 
المريض

التحفيز والتشجيع لجميع 
العاملين

االلتزام بتعاليم وأخالق 
اإلسالم

سالمة وأمان المرضى التعاون والعمل في فريق
والعاملين

التراحم والتعاطف في 
معاملة المرضى وأسرهم

االحترام والنزاهة في جميع 
التعامالت
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الفئات المشمولة بأهلية العالج
بالمركز الطبي الجامعي

أعضاء هيئة التدريس، 
والموظفين، والمتقاعدين 

الرسميين.

الطالب والطالبات والطالب 
الوافدين 

الموظف/ الموظفة 
المتعاقد

الزائرين للجامعة.

أفراد األسرة التابعين لعضو/ عضوة هيئة التدريس أو الموظف/ الموظفة وهم كما يلي: 

السعوديين: األب واألم 	 
الزوجة أو الزوج 	 
البنات المسجالت ببطاقة العائلة لعضو/ عضوة هيئة التدريس والموظف/ الموظفة.	 
األبناء البالغة أعمارهم أقل من )22( عامًا.	 





الخدمات المقدمة من 
المركز الطبي الجامعي 
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الخدمات المقدمة

يقــدم المركــز الطبــي الجامعــي خدماتــه العالجيــة والوقائيــة للخدمــات الصحيــة لكافــة منســوبي وطــالب الجامعــة ومــن لهــم أهليــة العــالج بالمركــز 
الطبــي الجامعــي مــن خــالل مجموعــة مــن العيــادات الطبيــة العامــة والتخصصيــة، باإلضافــة إلــى الخدمــات الطبيــة المســاندة، وذلــك علــى النحــو 

اآلتــي:
التشخيص والعالج والمتابعة لألمراض الحادة والمزمنة والمعدية وغير المعدية في بعض التخصصات الطبية األساسية.	 
تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطبية الطارئة ومن ثم تحويلها إلى مستشفيات وزارة الصحة. 	 
تحويل الحاالت التي تحتاج للتنويم بعد الفحوصات والتشخيص إلى مستشفيات وزارة الصحة الستكمال العالج الالزم.	 
تقديم خدمات األشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي، باإلضافة لألشعة السينية والتصوير بالموجات فوق الصوتية.	 
تقديــم خدمــات الرعايــة الصيدليــة للمراجعيــن مــن خــالل توفيــر العقاقيــر الطبيــة الالزمــة، وشــرح طريقــة االســتخدام اآلمــن لهــا، وذلــك لعــالج 	 

األمــراض التــي يتــم تشــخيصها وعالجهــا بالمركــز الطبــي الجامعــي.
تقديم بعض الخدمات الوقائية شاملة التطعيمات األساسية والحمالت الوقائية.	 
تقديم خدمات الفحوصات المخبرية الروتينية وبعض الفحوصات المتقدمة.	 
تقديــم خدمــات الفحوصــات المخبريــة للمتعاقديــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطالب الوافدين وتســجيلها من خالل نظام إفادة الســتكمال 	 

إجــراءات اســتخراج رخصة اإلقامة.
تقديم خدمات الفحوصات المخبرية وتسجيلها من خالل نظام إفادة الستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة.	 
المشاركة في الفعاليات واأليام الصحية العالمية لنشر الوعي الصحي وتثقيف المراجعين حول سبل الوقاية من األمراض.	 
ــى إتاحــة خدمــة حجــز المواعيــد مســبقًا 	  ــي، باإلضافــة إل ــادات اإللكترون ــة للمراجعيــن مــن خــالل برنامــج تشــغيل العي حفــظ المعلومــات الطبي

ــًا عــن طريــق موقــع الجامعــة. إلكتروني
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أعداد المستفيدين من خدمات المركز الطبي الجامعي

88,3k                  87,7k                    94,7k               92,5k              91,5k            100,9k                       62,6k

2020201920182017201620152014
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أعداد المستفيدين من عيادات المركز الطبي الجامعي 

االنف واالذن 
والحنجرة

8731

االنف 
واالذن 

والحنجرة
4340

الجلدية
8311

الجلدية
4972

طب االسرة
7770

طب 
االسرة
7754

االسنان
7692

االسنان
2700

العيون
7934

العيون
4943

النساء 
والوالدة

8963

النساء 
والوالدة

5797

االطفال
13957

االطفال
2573

الباطنة
14453

الباطنة
6826

الطبيب 
الزائر
3128

الطبيب 
الزائر
1151

التغذية 
اإلكلينيكية

1004

التغذية 
اإلكلينيكية

500

التطعيمات
102

التطعيمات
2571

العالج 
الطبيعي 

1637

العالج 
الطبيعي 

484

جراحة عامة
5678

جراحة 
عامة
2573

العظام
5599

العظام
4981

القلب
6028

القلب
4433

العدد 
اإلجمالي 

100998

العدد 
اإلجمالي 

62619

2019

2020
التثقيف 
الصحي

3
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أعداد المستفيدات من خدمات فروع المركز الطبي الجامعي بمقار الطالبات بمكة المكرمة 

العيادة الطبية 
بالكليات الطبية 

بالعابدية

العيادة الطبية 
بفرع عمادة 
الدراسات 
الجامعية
بالششة

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية
بريع ذاخر

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية
بالعزيزية

 فرع المركز 
الطبي الجامعي 

بعمادة الدراسات 
الجامعية
للطالبات

العدد 
اإلجمالي 
34571

عام

2019 م

18012837 28293540 23564

فرع المركز 
الطبي الجامعي 

بعمادة الدراسات 
الجامعية للطالبات 

بالزاهر

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية
بريع ذاخر

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية بكلية 
خدمة المجتمع 

والتعليم
المستمر

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية
بالعزيزية

العدد 
اإلجمالي 

7695

عام

2020 م

554 359 649668 5465

العيادة الطبية 
بوكالة عمادة 

الدراسات 
الجامعية
بالعابدية
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عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المساندة 

االشعة المختبر الصيدلية

5818

5950

14682

9469

56903 2019

33327 2020
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عدد الخدمات الطبية المساندة المقدمة للمستفيدين 

أشعة فحوصات مخبرية وصفات طبية

7238

5950

46843

40020

143839 2019

88474 2020



21

عدد الخدمات الطبية المساندة المقدمة للمستفيدين 
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أعداد الطالب المتدربين بالمركز الطبي الجامعي

طالب   27  طالب     4  طالب   50  طالب   18  طالب   63 

طالب كلية
الطب السنة

الثالثة

طالب كلية الطب 
السنة الرابعة

طالب كلية الطب 
السنة السادسة

طالب الصحة 
العامة والصحية 

المعلوماتية 
كلية طب االسنان  عام 2019

عام 2020

طالب   11  طالب     4  طالب    8  طالب   19  طالب   114 

طالب كلية الطب 
السنة الخامسة 
بقسم النساء 

والوالدة 

طالب كلية الطب 
السنة االمتياز 

للتدريب االكلينيكي 
بقسم االطفال 

طالب كلية الطب 
السنة الثانية

بقسم التثقيف 
الصحي

طالب االمتياز 
بقسم التثقيف 

الصحي 

كلية طب
االسنان 
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أعداد المستفيدين من برنامج)اإلحالة( اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

االحاالت الطارئة   العيادات الخارجية

1560

 اإلجمالي

180

106 1222

1740 حالة عام 2019

1328 حالة عام 2020
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أعداد المستفيدات من الحوامل لفحص مرض نقص المناعة المكتسبة )االيدز( 

 العدد اإلجمالي= 288

ديسمبر

فبرايرابريليونيواكتوبرديسمبر

نوفمبر

ينايرمارسمايوسبتمبرنوفمبر

أغسطساكتوبر

يوليوسبتمبر

عدد المستفيدين 2019م 49 51 49 65 35 39

العدد
 اإلجمالي= 216

 عدد
المستفيدين2020 228119101720195050
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النساء

المسالك

االطفالالجراحة

الجلدية

الباطنة

النظام اإللكتروني لمراقبة األمراض واألوبئة
Health Electronic Surveillance Network

أعداد الحاالت المسجلة في نظام )حصن( التابع لوزارة الصحة
لإلبالغ عن األمراض المعدية

2

1

4

24

28 1

1

28

14

5

30 العدد اإلجمالي60

عام 2019 عام 2020





خــطــة مــتــابــعة أهداف
المركز الطبي الجامعي
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خطة متابعة أهداف المركز الطبي الجامعي

تكمــن رؤيــة المركــز الطبــي الجامعــي فــي الحصــول علــى التميــز فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وتوفيــر جميــع التخصصــات الطبيــة والخدمــات 
العالجيــة والوقائيــة للمســتفيدين بمــا يحقــق أرقــي مســتويات الخدمــات الطبيــة وضمــان اكتســاب رضــاء المســتفيدين والعامليــن. وبنــاء علــى هــذه 
الرؤيــة، تــم اســتنتاج عــدة محــاور رئيســيه العتمــاد رســالة المركــز بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ورســالة الجامعــة، وتتمحــور الرســالة علــى االهتمــام بالخدمــات 

العالجيــة واألنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة، وايضــًا االهتمــام بتدريــب الطــالب وتعليمهــم وتأهيلهــم إكلينيكيًا. 
وتماشــيًا مــع األهــداف االســتراتيجية الجامعيــة، قامــت إدارة المركــز الطبــي الجامعــي بالتعــاون مــع منســوبي المركــز باســتنتاج اهــم نقــاط وأهــداف 

خطــة تطويــر وتحســين كافــة الخدمــات المقدمــة مــن المركــز الطبــي الجامعــي خــالل الثــالث الســنوات )1439-1440-1441هـــ(.  
وتشــمل خطــة المركــز الطبــي خمســة أهــداف رئيســية ينحــدر منهــا أهــداف فرعيــة وإجــراءات تفصيليــة اخــرى لتغطية متطلبــات التطوير والتحســين 
المنشــودة بالتنســيق مــع وحــدة الجــودة وســالمة المرضــى بالمركــز الطبــي الجامعــي، واالســتفادة مــن نتائــج االســتبيانات اإلحصائيــة بتحديــث 
وإعــادة صياغــة القيــم والمبــادئ األخالقيــة بمــا يتماشــى مــع قيــم ومبــادئ الجامعــة األخالقيــة وبمــا يتناســب مع طبيعــة العمل والخدمــات المقدمة 

للمســتفيدين. حيــث تتمحــور القيــم والمبــادئ فــي النقــاط التأليــه: )االلتــزام/ التعــاون/ الســالمة / الجــودة / التحفيــز/ التراحــم(.
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األهداف

1. التميز في مستوى
الخدمات الطبية

2. التميز في الخدمات
اإلكترونية

3. التميز في تحقيق
الجودة وسالمة المرضى

واألداء الوظيفي

4. التميز في دعم الرعاية 
الوقائيه

5. التميز في دعم
التطوير المهني

والتعليم الطبي 
المستمر

1-1 تحسين وتطوير
البنية التحتيه للمبنى

الرئيسي والمرافق الطبية
المسانده

4-1 تطوير وتحسين
برامج الصحة العامة

0-1 تطوير وتحسين
برامج التطور المهني

والتعليم الطبي المستمر
للممارسين الصحيين

2-1 تطوير وتحسين
مستوى الخدمات

اإللكترونية المقدمة
للورضى

3-1 تطوير وتحسين
جودة الخدمات الطبية

المقدمة للرضى
وقياسها

2-1 تحسين وتطوير
مستوى الخدمات الطبية

المقدمة للمرضى

4-2 تطبيق اساسيات
مكافحة العدوى ومراقبة

مستوى جودتها

5-2 تطوير وتحسين
برامج التدريب والتعليم
لطالب سنة اإلمتياز من
الكليات الطبيه والصحيه

2-2 تسهيل التعامالت
الحكومية اإللكترونية
ودعم استمرارية عقد

الشراكات والتعاون مع
الجهات المعنية بتطبيق
خدمات الر عاية الصحية

3-2 تطوير وتحسين
برامج األداء الوظيفي
للممارسين الصحيين
واإلداريين وقياسها

3-3 نشر وتطبيق ثقافة
الجوده والتميز 

المؤسسي
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مطابقة األهداف االستراتيجية للجامعة مع أهداف المركز الطبي الجامعي 

األهداف االستراتيجية
المركز الطبي الجامعي

األهداف االستراتيجية
التميز في دعم التطوير جامعة ام القرى

المهني والتعليم الطبي 
المستمر

التميز في 
دعم الرعاية 

الوقائية

التميز في تحقيق الجودة 
وسالمة المرضى واألداء 

الوظيفي

التميز في 
الخدمات 
اإللكترونية

التميز في مستوى 
الخدمات الطبية

√ التعليم والتعلم

√ √ البحث العلمي

√ المسؤولية المجتمعية

√ √ تحسين البنية التحتية

√ √ الشؤون القيادية واإلدارية والفنية

√ √ ضمان الجودة وتحسينها

√ √ √ √ التعاون الخارجي

اإلعالمي والتسويق

االستثمار واالقتصاد المعرفي
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مطابقة القيم والمبادئ للجامعة مع المركز الطبي الجامعي 

القيم والمبادئ
المركز الطبي الجامعي القيم والمبادئ

جامعة ام القرى
التراحم التحفيز الجودة السالمة التعاون االلتزام

√ √ √ المسؤولية

√ √ األخالق الحسنة

√ √ √ التميز

√ √ العمل الجماعي والتعاون

√ √ التخطيط والرؤية المستقبلية

√ √ √ الكفاءة والفعالية

√ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة في العمل

√ √ االلتزام بالمنهج اإلسالمي

√ √ √ التطوير والتحسين الدائم
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)SWOT Analysis(خطوات اإلجراءات التحليلية

اخــذت إدارة المركــز الطبــي الجامعــي زمــام المبــادرة الســتخراج مصفوفــة التحليــل الرباعــي لتقييــم الوضــع التنافســي للمركــز الطبــي الجامعــي مــن 
خــالل تحديــد العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تؤثــر علــى جــودة تقديــم الخدمــات الطبيــة وفــرص التطويــر والتحســين المنشــودة، وهــذا يشــمل 

نقــاط القــوة التــي قــد ترفــع مــن فــرص النجــاح نحــو تحقيــق رســالة واهــداف المركــز الطبــي الجامعــي. 

كمــا تــم أيضــًا جمــع نقــاط الضعــف والفــرص والتهديــدات المحتملــة بشــكل متــوازن للتحقــق مــن الوضــع الحالــي للمركــز الطبــي الجامعــي ووضــع 
خطــه تشــغيليه دقيقــه للتطويــر والتحســين.

     فــي البدايــة قدمــت قيــادات المركــز الطبــي الجامعــي بالتعــاون مــع المنســوبين وبمســاهمة أعــداد مــن بعــض المســتفيدين نقــاط ومحــاور مهمــه 
يجــب اخذهــا فــي االعتبــار قبــل بدايــة التخطيــط وصياغــة األهــداف، أيضــًا تــم االســتفادة مــن جلســات العصــف الذهنــي واالستشــارات التخصصيــة 

فــي كتابــة أهــداف المركــز الطبــي الجامعــي بنــاًء علــى نتائــج المصفوفــة التحليليــة.
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية

نقاط الضعف نقاط القوة

· محدودية المساحة والمكان. 	

· عــدم توفــر بعــض التخصصــات الطبيــة مثــل تخصــص الطبيــة )الغــدد 	
الصمــاء – األمــراض الصدريــة – جراحــة عامــة )رجــال( -الجــودة – مكافحــة 

العــدوى – الترميــز الطبــي – تقنيــة المعلومــات الصحيــة.

· واألشــعة 	 الســينية  األشــعة  لجهــاز  بديلــة  حديثــة  أجهــزة  إحــالل 
. لمقطعيــة ا

· عــدم توفــر بعــض األجهــزة الحديثــة مثــل جهــاز الموجــات فــوق الصوتيــة 	
وجهــاز الماموغــرام للمســاهمة فــي التشــخيص الطبــي الحديــث.

· عــدم وجــود التعــاون المتكامــل مــع بعــض الجهــات اإلداريــة بالجامعــة 	
خصوصــا فــي مجــاالت الجــودة والتطويــر واإلعــالم.

· وجود قيادة إدارية داعمة. 	

· توفــر التخصصــات الطبيــة األساســية ممــا يســهل الرعايــة 	
الشــاملة. الطبيــة 

· توفر عدد كبير من األجهزة الطبية الحديثة. 	

· رفــع 	 فــي  يســاهم  ممــا  متخصصــة  بشــرية  كــوادر  وجــود 
المتخصصــة.  الطبيــة  الرعايــة  مســتوى 

· التحصيــل العلمــي المتميــز مــن قبــل الكــوادر الطبيــة الوطنيــة 	
يشــكل إضافــة لزيــادة الكفــاءة المهنيــة.

التهديدات فرص التطوير

· محدودية الموارد المالية والبشرية. 	

· الســالمة 	 إدارة  قبــل  مــن  للســالمة  متكاملــة  خطــة  وجــود  عــدم 
. معــة لجا با

· ظهــور أمــراض وبائيــة مســتجدة تعيــق مــن تنفيــذ بعــض الخطــط 	
باالســتمرار.  المســبقة  الصحيــة 

· قدم المبنى وطلبات الصيانة المستمرة.	

· االقبــال الواســع للعــالج بالمركــز الطبــي مــن قبــل منســوبي 	
الجامعــة وطالبهــا.

· وجــود أهــداف الســتراتيجيات الصحــة فــي رؤيــة 2030 يمكــن أن 	
تكــون قاعــدة فعالــة للمركــز لتقديــم خدمــات صحيــة متالئمــة 

مــع أهــداف الرؤيــة. 

· وعيــادات 	 الصحــي  للتعزيــز  دوريــة  صحيــة  برامــج  تقديــم 
أم  جامعــة  ومنســوبي  لطلبــة  المبكــر  الصحــي  الكشــف 
الفــرى خصوصــًا فــي مجــاالت التوعيــة مــن البدانــة والســكري 
وصحــة الفــم واألســنان والتوعيــة للوقايــة مــن المخــدرات 

التدخيــن.  ومكافحــة 
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التحسين وضمان الجودة

يســعى المركــز الطبــي الجامعــي لتقديــم خدمــات طبيــه عاليــة الجــودة مــن خــالل اســتقطاب الكــوادر الصحية وخلق بيئة عمل اســتثنائية واالســتفادة 
مــن التطــور التكنولوجــي فــي المجــاالت الطبيــة والتشــخيصية، باإلضافــة إلــى التحســين المســتمر لــألداء الوظيفــي مــن خــالل مراقبــة الجــودة 
وتقييمهــا وتحســينها. حيــث تتمركــز خطــة تحســين وتطويــر المركــز الطبــي الجامعــي علــى تطبيــق نظامــًا شــاماًل لمراقبــة الجــودة لضمــان مشــاركة 
جميــع المســتفيدين فــي صنــع القــرار المبنــي علــى خطــط التحســين والتطويــر، كمــا يســتخدم المركــز الطبــي الجامعــي سلســلة »المدخــالت – 

التحليــل – المخرجــات« لتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة لضمــان مواكبــة التقــدم المهنــي فــي المجــاالت الطبيــة.  





الخطة التنفيذية 
لتحقيق األهداف
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الهدف الرئيسي :1-  التميز في مستوى الخدمات الطبية

اإلجراء التنفيذي 1-1: تحسين وتطويرالبنية التحتية للمبنى الرئيسي والمرافق الطبية المساندة

الحالة الخطة الزمنية للتنفيذ
اإلجراءات التفصيلية

مكتمل 
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

- - تم االنتهاء من تهيئة وتجهيز وترتيب وتشغيل غرفة سحب 
عينات منفصلة للسيدات.

استحداث وتشغيل غرفة سحب 
العينات للسيدات 1

مكتمل - تم االنتهاء من تهيئة وتجهيز وتشغيل غرفة مخصصة للضماد 
وعمل الجبس والجبائر.

استحداث وتشغيل غرفة 
مخصصة للضماد وعمل الجبس 

والجبائر 
2

مكتمل - -
تم االنتهاء من عمل فتحة شباك صرف األدوية خاص بالسيدات 

من خالل زيادة عدد منافذ صرف األدوية وتسليمها للصيدلية 
للبدء في استخدامها. 

زيادة عدد منافذ صرف العالج 
واألدوية في الصيدلية 3

اكتمال جزئي إكمال تجهيز منطقة المستودع والبدء في استخدامها.

تخصيص وتجهيز منطقة 
المستودع الخاص بحفظ وتجميع 
عربات النظافة واألدوات الخاصة 

بها.

4

مكتمل - - اكتمال تجهيز وتشغيل مكتب التنسيق الطبي والسجالت 
الطبية.

استحداث مكتب مخصص 
للسجالت الطبية والتنسيق 

الطبي
5

اكتمال جزئي - - إكمال تنفيذ الخطط التطويرية الخاصة بمستودع األدوية

تطوير مستودع األدوية طبقا 
للمواصفات القياسية المعتمدة 

مع توفير متطلبات األمن 
والسالمة المتعلقة بها.

6
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الهدف الرئيسي : 1-  التميز في مستوى الخدمات الطبية

اإلجراء التنفيذي 1-1: تحسين وتطوير البنية التحتية للمبنى الرئيسي والمرافق الطبية المساندة

الحالة الخطة الزمنية للتنفيذ
اإلجراءات التفصيلية

اكتمال جزئي

1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

- اكمال تنفيذ الخطة المعتمدة في تجهيز غرفة االجتماعات
تخصيص غرفة مجهزة 

لالجتماعات اإلدارية والمحاضرات 
العلمية.

7

اكتمال جزئي - إكمال تنفيذ الخطة المعتمدة في تجهيز غرفة المصلى تخصيص مصلى للرجال واخر 
للنساء 8

مكتمل - - توفير الكراسي المخصصة بجانب كل عيادة. زيادة عدد كراسي االنتظار بجانب 
العيادات الطبية. 9

مكتمل - - توفير وتشغيل الشاشات في مناطق مختلفة في الممرات.

تخصيص شاشات تلفزيونية في 
ممرات المركز الطبي الستخدامها 

في عرض فيديوهات توعويه 
وتعليمية.

10

مكتمل - - تم االنتهاء من إعادة طالء جدار العيادات والمرافق والممرات 
لمبنى المركز الطبي الجامعي.

تجديد طالء ودهانات العيادات 
والمرافق  11

مكتمل - - تم االنتهاء من تغير كامل االضاءات داخل العيادات والمرافق 
والممرات لكامل المبنى بنوعية جيدة وموفرة للطاقة.

تغير االضاءات الداخلية للمبنى 
والعيادات. 12

اكتمال جزئي - - اكمال صيانة وتجديد دورات المياه الداخلية بالعيادات ودورات 
المياه العامة للرجال.

صيانة وتجديد دورات المياه 
للرجال والنساء. 13
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الهدف الرئيسي : 1-  التميز في مستوى الخدمات الطبية

اإلجراء التنفيذي 1-2: تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

الحالة الخطة الزمنية للتنفيذ
اإلجراءات التفصيلية

مكتمل 
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

- - زيادة أعداد التخصصات الطبية الرئيسية )الباطنة، طب األسرة، 
عظام، جراحه عامة، الجلدية، األنف واألذن والحنجرة(.

تطوير الخدمات الطبية المقدمة 
للمرضى. 1

مكتمل زيادة اعداد عيادات األسنان من )4( إلى )6( عيادات. تحسين خدمة عيادات األسنان. 2

مكتمل - - إضافة طبيبة استشارية لخدمات النساء والوالدة. تحسين خدمة عيادات النساء 
والوالدة. 3

مكتمل - تجهيز وتشغيل غرفة مخصصه لجهاز اشعة بانوراما األسنان تحسين خدمة عيادات األسنان. 4

اكتمال جزئي - استحداث وتشغيل قسم األحياء الدقيقة في المختبر. تطوير خدمات المختبر. 5

مكتمل - -
استحداث عيادة لتقديم خدمة التطعيمات والتحصينات 

المجدولة وتوفير جميع اللقاحات حسب الخطة المعتمدة من 
وزارة الصحة.

تطوير خدمة الطب الوقائي 
والتطعيمات. 6

مكتمل - - توفير جهاز قياس المجال البصري واستخدامه في عيادة العيون تطوير خدمات العيون. 7

مكتمل - - استحداث وتشغيل عيادة العالج الطبيعي. تطوير الخدمات الطبية المساندة. 8

مكتمل
تهيئة وتجهيز وتشغيل العيادات الطبية بفروع الجامعة بشطر 

الطالبات لتقديم الخدمات الطبية لطالبات ومنسوبات فروع 
الجامعة بالليث والقنفذة والجموم وأضم. 

استحداث الخدمات الطبية في 
فروع الجامعة )الليث ـ القنفذة ـ 
الجموم ـ أضم( بشطر الطالبات.

9



42

الهدف الرئيسي : 2-  التميز في الخدمات اإللكترونية

اإلجراء التنفيذي 2 -1: تطوير وتحسين مستوى الخدمات اإللكترونية المقدمة للمرضى

الحالة الخطة الزمنية للتنفيذ
اإلجراءات التفصيلية

مكتمل 

1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

- استحداث خدمة فنح الملفات الطبية إلكترونيًا لمنسوبي 
الجامعة وذويهم ممن لهم أهلية العالج بالمركز الطبي الجامعة الملفات الطبية. 1

- استحداث خدمة تحديث البيانات الشخصية وإضافة المرافقين 
للملف الطبي اإللكتروني. البيانات الشخصية والمرافقين. 2

مكتمل - - استحداث خدمة التواصل اإللكتروني مع المراجعين والرد على 
استفساراتهم بكفائه عالية وسرعة في اإلنجاز خدمة التواصل اإللكتروني 3

مكتمل - - اكمال خدمة الحجز اإللكتروني لجميع العيادات المختلفة. الحجز اإللكتروني 4

مكتمل - إصدار التقارير الطبية إلكترونيًا. التقارير الطبية 5

مكتمل - - إصدار اإلحاالت الداخلية بين العيادات إلكترونيًا. اإلحاالت الداخلية 6

مكتمل - - توفير خدمة صرف األدوية والعالجات إلكترونيًا. الصيدلية. 7

مكتمل - - توفير خدمة ربط نتائج األشعة والمختبر بالملف اإللكتروني 
للمريض. نتائج التحاليل 8

اكتمال جزئي توفير خدمة الكشف الطبي للحصول على رخصة القيادة 
إلكترونيًا. رخصة القيادة 9
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الهدف الرئيسي : 2-التميز في الخدمات اإللكترونية

اإلجراء التنفيذي 2 -2: تسهيل التعامالت الحكومية اإللكترونية ودعم استمرارية عقد الشراكات والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق خدمات الرعاية 
الصحية

الحالة الخطة الزمنية للتنفيذ
اإلجراءات التفصيلية

مكتمل

1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

- -
االنضمام لبرنامج )إحالتي( التابع لوزارة الصحة لتحويل المرضى 

المحتاجين إلى الرعاية الصحية المتقدمة في المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة.

تحويل المرضى. 1

مكتمل - -
تطبيق برنامج )إفادة( المرتبط بإدارة الجوازات إلدخال نتائج 

التحاليل المخبرية الستخراج إقامة طالب المنح الخارجية 
والموظفين المتعاقدين من غير السعوديين.

استخراج اإلقامة. 2

مكتمل - - تطبيق برنامج )إفادة( المرتبط بإدارة المرور الستكمال إجراءات 
استخراج رخصة القيادة. استخراج رخصة القيادة 3

مكتمل - تنفيذ برنامج )منصة صحة( اإللكتروني لمنح اإلجازات المرضية 
عن طرق موقع وزارة الخدمة المدنية. اإلجازات المرضية 4

مكتمل - تنفيذ برنامج )حصن( التابع لوزارة الصحة للتبليغ عن األمراض 
المعدية الطب الوقائي 5

مكتمل - -

الشراكات المجتمعية مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة 
المكرمة والكليات الطبية والصحية لتطبيق الرعاية الصحية عن 

طريق تفعيل )حمالت التطعيم الموسمية وعلى مدار العام، 
فعاليات األيام العالمية الصحية(.

خدمة المجتمع 6
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الهدف الرئيسي :3-التميز في تحقيق الجودة وسالمة المرضى واألداء الوظيفي

اإلجراء التنفيذي 3 -1: تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وقياسها

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

مكتمل - - استحداث وحدة الجودة وسالمة المرضى. وحدة الجودة وسالمة المرضى 1

مكتمل - - إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل في المركز الطبي الجامعي السياسات واإلجراءات 2

اكتمال جزئي - الرفع من جاهزية المركز الطبي الجامعي لتحقيق معايير االعتماد. اعتماد المنشآت الصحية لمراكز 
الرعاية التخصصية. 3

غير مكتمل - إنشاء وتطبيق برنامج قياس تجربة المريض قياس تجربة المريض 4

مكتمل - - متابعة عمل وتحليل نتائج استبيانات قياس رضا المرضى 
والمراجعين قياس رضا المرضى والمراجعين 5
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الهدف الرئيسي : 3- التميز في تحقيق الجودة وسالمة المرضى واألداء الوظيفي

اإلجراء التنفيذي 3 – 2: تطوير وتحسين برامج األداء الوظيفي للممارسين الصحيين واإلداريين وقياسها

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

اكتمال جزئي - - إعداد برامج تعليمية ومهنية لرفع كفاءة العاملين في المركز 
الطبي الجامعي وتحسين مستوى األداء البرامج التعليمية 1

اكتمال جزئي - - تحسين نسبة التوثيق الطبي في الملف الطبي اإللكتروني التوثيق الطبي 2

مكتمل - متابعة عمل وتحليل نتائج استبيانات قياس رضا الموظفين االستبيانات القياسية 3

مكتمل - متابعة التطور المهني والتعليمي للممارسين الصحيين 
وتصنيفهم من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. التطور المهني والتصنيف 4
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الهدف الرئيسي : 3- التميز في تحقيق الجودة وسالمة المرضى واألداء الوظيفي

اإلجراء التنفيذي 3 – 3: نشر وتطبيق ثقافة الجودة والتميز المؤسسي

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

اكتمال جزئي - إعداد برامج تأهيليه لنشر ثقافة الجودة بين موظفي المركز 
الطبي الجامعي في مختلف تخصصاتهم.  ثقافة الجودة 1

اكتمال جزئي - -
مراجعة وتحديث السياسات واللوائح المعتمدة في المركز 

الطبي الجامعي بناء على المستجدات التطبيقية على المستوى 
المحلي والعالمي.

السياسات واللوائح 2

اكتمال جزئي - - تطبيق برامج مراقبة الجودة في جميع عيادات واقسام ووحدات 
المركز الطبي الجامعي. مراقبة الجودة 3

مكتمل - - متابعة التطور الوظيفي للممارسين الصحيين ومستوى األداء  التطور الوظيفي 4

مكتمل - - متابعة التطور الوظيفي لإلداريين ومستوى األداء. التطور الوظيفي 5

غير مكتمل - - المســاندة  الخدمــات  لبعــض  الصحــي  االعتمــاد  علــى  الحصــول 
محليــًا. معتمــدة  مؤسســه  مــن  األشــعة(  ـ  )المختبــر  االعتماد الصحي 6
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الهدف الرئيسي : 4- التميز في دعم الرعاية الوقائية

اإلجراء التنفيذي 4 – 1: تطوير وتحسين برامج الصحة العامة

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

مكتمل - - الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم عن طريق استخدام التحليل 
الجزيئي تحسين برنامج فحص عنق الرحم. 1

اكتمال جزئي - الفحص المبكر لسرطان الثدي برنامج سرطان الثدي 2

غير مكتمل - - توفير جهاز فحص سرطان الثدي )الماموجرام( جهاز اشعة الماموجرام 3

مكتمل - - توعية المرضى والمراجعين باألمراض الوبائية المختلفة  التوعية والتثقيف 4

اكتمال جزئي - تنظيم حمالت تطوعية للتثقيف الصحي داخل وخارج المركز 
الطبي الجامعي. الحمالت التطوعية 5
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الهدف الرئيسي : 4- التميز في دعم الرعاية الوقائية

اإلجراء التنفيذي 4 – 2: تطبيق اساسيات مكافحة العدوى ومراقبة مستوى جودتها

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

مكتمل - - استحداث وحدة ولجنة مكافحة العدوى  وحدة مكافحة العدوى 1

مكتمل - - استمرارية التوعية بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وخالية من 
الوباء. التوعية الصحية 2

اكتمال جزئي - صياغة وإعداد السياسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة 
العدوى في المنشئات الصحية السياسات واإلجراءات 3

اكتمال جزئي - إعداد برنامج يساهم في مكافحة األمراض المعدية والحد من 
انتشارها وطرق متابعتها واإلبالغ عنها. مكافحة العدوى والوباء 4



49

الهدف الرئيسي : 5 - التميز في دعم التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر

اإلجراء التنفيذي 5 – 1: تطوير وتحسين برامج التطور المهني والتعليم الطبي المستمر للممارسين الصحيين

الحالة
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

مكتمل - - التعاون الدائم المستمر مع الكليات الطبية والصحية وتعزيز 
الشراكة المهنية التعاون والشراكة المهنية. 1

مكتمل - - تدريب الطالب في كافة التخصصات الطبية والخدمات الطبية 
المساندة.  تدريب الطالب. 2

مكتمل - - حضور الدورات التعليمية والتدريبية لكافة الممارسين الصحيين 
غيرها للمساهمة والرفع في مستوى األداء الوظيفي حضور الدورات وورش العمل. 3

مكتمل  - - السماح للممارسين الصحيين بااللتحاق ببرامج اإليفاد الداخلي 
والخارجي حسب النظام المتبع بالجامعة.  اإليفاد الداخلي والخارجي. 4

مكتمل  تقديم محاضرات علمية تطويرية للممارسين الصحيين في 
مختلف التخصصات داخل المركز الطبي الجامعي. المحاضرات العلمية. 5

اكتمال جزئي - - المشاركة في إجراء البحوث الطبية والمساهمة في رفع كفاءة 
الممارسين الصحيين البحوث الطبية. 6
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الهدف الرئيسي : 5- التميز في دعم التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر

اإلجراء التنفيذي 5 – 2: تطوير وتحسين برامج التدريب والتعليم لطالب سنة االمتياز من الكليات الطبية والصحية

الحالة 
الخطة الزمنية للتنفيذ

اإلجراءات التفصيلية
1441 هـ 1440 هـ 1439 هـ

اكتمال جزئي -
إعداد برنامج لتنظيم وتنسيق خطة تدريب الطالب في المركز 

الطبي الجامعي بمختلف التخصصات. خطة التدريب

غير مكتمل - - متابعة التطور المهني للمتدربين وعمل خطة تحسين. التطور المهني

غير مكتمل - - تطوير مخرجات التعلم والمهارات المهنية بالتنسيق مع المرجع 
األكاديمي في الكليات الطبية والصحية. مخرجات التعلم

غير مكتمل - - إعداد طرق وادوات للتقييم المستمر للمتدربين. التقييم المستمر







المحاضرات وورش العمل التي 
أقيمت بالمركز الطبي الجامعي
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محاضرات وورش العمل لعام 2019
التاريخالفئة المستهدفةطريقة التقديمالمادةم

16-2019/1/17كافة الممارسين الصحيينورشة عملغسل اليدين واالحتياطات القياسية1
2019/2/28-27

7-2019/3/8كافة الممارسين الصحيينورشة عملالنفايات الطبية ووخز االبر والتعامل مع االنسكابات المعدية2
2019/3/14-13

18-2019/4/19كافة الممارسين الصحيينمحاضرةنبذة تعريفية عن سالمة المرضى3
2019/5/16كادر التمريضورشة عملتدريب لجهاز كاشف األوردة الدموية4
2019/7/18كادر التمريضمحاضرةالربو5
2019/7/11كادر التمريضمحاضرةغيار الجروح6
2019/7/25كادر التمريضمحاضرةاألمراض المعدية7
2019/8/30كادر التمريضمحاضرةاإلسعافات األولية8
2019/9/2األطباءمحاضرةعالج مضاد الدهون9
2019/9/5كادر التمريضمحاضرةارتفاع ضغط الدم10
2019/9/11كادر التمريضمحاضرةالتطعيمات11
2019/10/3كافة الممارسين الصحييندورةاإلنعاش القلبي الرئوي12
13Pap Smear Investigation2019/10/7كادر التمريضمحاضرة
2019/10/28كادر التمريضمحاضراتالصرع14
2019/10/28كادر التمريضمحاضرةالتعقيم15
2019/11/9كافة الممارسين الصحيينمحاضرةإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية16
2019/11/25كادر التمريضمحاضرةالحساسية17
2019/12/11كافة الممارسين الصحيينمحاضرةالجودة في الرعاية الصحية18

2019/12/17عمال النظافةدورةاستراتيجية التنظيف19

2019/12/19كافة الممارسين الصحيينمحاضرةالتطعيمات20
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محاضرات وورش العمل لعام 2020
تاريخ المحاضرةالفئة المستهدفةطريقة التقديماسم المحاضرةم

2020/01/06كافة الممارسين الصحيينمحاضرةمحاضرة عن الجودة في الرعاية الصحية1

2020/01/28كافة الممارسين الصحيينمحاضرةدورة تدريبية عن أساسيات مكافحة العدوى2

2020/01/31كافة الممارسين الصحيينمحاضرةدورة تدريبية عن أساسيات مكافحة العدوى3

2020/02/12االطباءمحاضرةمحاضرة بعنوان األخطاء الدوائية4

2020/02/20كافة الممارسين الصحيينمحاضرةمحاضرة عن التطعيمات5

6Covid-19 2020/03/09كافة الممارسين الصحيينمحاضرةورشة عمل عن كورونا المستجد

2020/11/30كافة الممارسين الصحيينعن بعدمحاضرة بعنوان هشاشة العظام7

2020/12/8كافة الممارسين الصحيينعن بعدمحاضرة بعنوان تطعيم االنفلونزا الموسمية 8

2020/12/28كافة الممارسين الصحيينعن بعدمحاضرة بعنوان سرطان عنق الرحم9







دور الـمـركـز الـطـبـي الـجامعي في 
كيفية التعامل مع جائحة كورونا 
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دور الـمـركـز الـطـبـي الـجامعي في كيفية التعامل مع جائحة كورونا
منــذ بدايــة الجائحــة قــام المركــز الطبــي الجامعــي باتخــاذ خطــوات وإجــراءات اســتباقية، باإلضافــة إلــى وضــع خطــة اســتقصاء احترازيــة فــي كيفيــة 
التعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بفايــروس )كورونــا المســتجد كوفيــد 19/ كورونــا متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية( وفــق الدليــل 

ــا والصــادر مــن وزارة الصحــة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: اإلرشــادي المحــدث لتشــخيص ومنــع انتشــار العــدوى بفايــروس كورون

أواًل: تــم التواصــل والتنســيق مباشــرة مــع إدارة الطــوارئ والكــوارث والنقــل اإلســعافي وإدارة االتصــاالت الالســلكية وغرفــة العمليــات بمديريــة 
الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة الكرمــة وذلــك لوضــع آليــة واضحــة لســرعة التواصــل مــع العمليــات ولضمــان ســرعة نقــل الحالــة المشــتبه 

ــى اللحظــة.  ــالزم ومــازال التنســيق والتواصــل مســتمر حت ــى أحــد مستشــفيات وزارة الصحــة الســتكمال العــالج ال بإصابتهــا إل

ثانيــًا: يتــم التواصــل والتنســيق باســتمرار مــع إدارة الصحــة العامــة ومكافحــة األمــراض المعديــة بمديريــة الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة الكرمــة 
لتحديــث اإلجــراءات أواًل بــأول، وتبــادل المعلومــات، باإلضافــة إلــى تزويدهــم ببيانــات الحالــة وأرقــام التواصــل عنــد تحويلهــا للمستشــفى ومتابعتهــا 

لمعرفــة النتيجــة النهائيــة.

ثالثــًا: حاليــًا هنــاك تنســيق مــع إدارة الصحــة العامــة بمديريــة الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة علــى إمكانيــة تحويــل الحــاالت المشــتبه 
بإصابتهــا بفايــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19 إلــى مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة المتخصصــة فــي أخــذ العينــات للتأكــد مــن إصابــة الحالــة مــن 

عدمهــا مــع اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة حيــال ذلــك. 

رابعــًا: تــم إعــداد خطــة اســتقصاء احترازيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا منــذ بدايــة الجائحــة وتتــم مراجعتهــا وتحديثهــا 
بشــكل مســتمر وفــق مــا يــرد لوحــدة الصحــة العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي مــن إجــراءات ســواًء مــن إدارة الصحــة العامــة أو إدارة مكافحــة 

األمــراض المعديــة بمديريــة الشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، والجهــات ذات العالقــة. 
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خطة االستقصاء االحترازية المعمول بها في المركز الطبي الجامعي

في كيفية التعامل مع الحاالت المشتبه بإصابتها منذ بداية الجائحة

بــدأت خطــوات تنفيــذ الخطــة مــن خــالل قيــام وحــدة الصحــة العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي بتعميــم الدليــل اإلرشــادي المحــدث لتشــخيص ومنــع 
انتشــار العــدوى بفايــروس كورونــا والصــادر مــن وزارة الصحــة علــى جميــع الممارســين الصحييــن، مــع المتابعــة والتأكــد مــن تدريبهــم علــى كيفيــة 
تنفيــذ خطــوات الخطــة، باإلضافــة إلــى التقيــد وااللتــزام التــام باالحتياطــات القياســية لمنــع العــدوى ولحمايــة الممارســين الصحييــن والمراجعيــن 
والتركيــز علــى طــرق الحمايــة الشــخصي: ومنهــا غســيل األيــدي فــي اللحظــات الخمــس التــي نصــت عليهــا تعليمــات منظمــة الصحــة العالميــة، 

وارتــداء المالبــس الواقيــة )الماســك ـ القفــازات ـ المعطــف الواقي(عنــد معاينــة الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا.

محاور تنفيذ الخطة االحترازية كانت على النحو التالي:

محطة الفرز البصري.. 1

غرفة الفرز التنفسي.. 2

غرفة العزل.. 3

تطهير المكان. . 4

1ـ محطة الفرز البصري:
	ü تــم اســتحداث محطــة الفــرز البصــري عنــد مدخــل المركــز الطبــي الجامعــي والتــي يتــم مــن خاللهــا فــرز جميــع المراجعيــن إلــى حــاالت عاديــة

وحــاال تنفســية عــن طريــق قيــام كــوادر التمريــض بتعبئــة نمــوذج فحــص الفــرز التنفســي المعتمــد والــذي يشــتمل علــى قيــاس درجــة الحــرارة 
والتأكــد مــن عــدم وجــود أعــرض تنفســية )ضيــق فــي التنفــس، ســعال، احتقــان بالحلــق، ســيالن باألنــف .... الــخ( وفــق المنصــوص عليــه بالدليــل 

االسترشــادي الصــادر مــن وزارة الصحــة.
	ü جميــع المراجعيــن عنــد دخولهــم المركــز يتــم تزويدهــم بالكمامــة الجراحيــة )الماســك( الرتدائهــا طــول فتــرة بقائهــم فــي المركــز، باإلضافــة إلــى

التأكــد مــن تعقيــم أيديهــم بالطــرق الصحيحــة مــن خــالل مــواد التعقيــم المتوفــرة بجميــع مرافــق المركــز الطبــي الجامعــي، مــع توجيــه الحــاالت 
التنفســية إلــى غرفــة الفــرز التنفســي والحــاالت العاديــة لوحــدة االســتقبال لمســاعدتهم.  
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2ـ غرفة الفرز التنفسي:

يقــوم الفريــق الطبــي المتواجــد فــي غرفــة الفــرز التنفســي باحتســاب مجمــوع النقــاط طبقــًا لنمــوذج الفحــص التنفســي المعتمــد وذلــك لتحديــد 
الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا مــن عدمهــا، فــاذا كان المجمــوع )4( نقــاط أو أكثــر ممــا يعنــي زيــادة احتمــال اإلصابــة بفايــروس كورونــا متالزمــة الشــرق 
األوســط التنفســية، أو احتماليــة االشــتباه بإصابتهــا بفايــروس كورنــا المســتجد كوفيــد 19، ويتــم مباشــرًة توجيــه الحالــة إلــى غرفــة العــزل المخصــص 

لذلــك، مــع اســتدعاء الطبيــب المعالــج لمناظــرة الحالــة وتقيمهــا بشــكل أدق داخــل غرفــة العــزل.

3ـ غرفة العزل:

يتــم اســتدعاء عاجــل للطبيــب المعالــج لمناظــرة الحالــة بغرفــة العــزل المخصصــة لهــذا الغــرض، مــع ضــرورة قيــام الطبيــب المعالــج بارتــداء . 1
المالبــس الواقيــة قبــل البــدء بالكشــف علــى الحالــة المشــتبه بهــا داخــل غرفــة العــزل.

إذا انطبقــت العالمــات اإلكلينيكيــة علــى معاييــر الحالــة المشــتبهة بإصابتهــا والمنصــوص عليهــا بالدليــل اإلرشــادي لــوزارة الصحــة، يتــم إبــالغ . 2
وحــدة الصحــة العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي بذلــك الســتكمال اإلجــراءات الالزمــة حيــال تحويــل الحالــة إلــى أحــد مستشــفيات وزارة الصحــة، 

وحاليــًا إلــى أحــد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة المتخصصــة فــي أخــذ العينــات مــع متابعــة الحالــة.

تقــوم وحــدة الصحــة العامــة بإبــالغ إدارة مكافحــة األمــراض المعديــة بالشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة مــع تزويدهــم ببيانــات الحالــة، . 3
باإلضافــة إلــى التواصــل بعمليــات الصحــة بالمنطقــة للتنســيق حيــال نقــل الحالــة فــورًا إلــى أحــد المستشــفيات، مــع اتخــاذ كافــة االحتياطــات 

المنصــوص عليهــا بالدليــل االرشــادي لــوزارة الصحــة، وال يســمح للحالــة بالذهــاب خــارج غرفــة العــزل اطالقــًا.

4ـ تعقيم وتطهير المكان:

	ü ــر بإجــراءات تنظيــف وتعقيــم ــة المشــتبه بإصابتهــا مــن المركــز الطبــي الجامعــي تقــوم فرقــة التعقيــم والتطهي بعــد االنتهــاء مــن نقــل الحال
األســطح التــي المســها المريــض وغرفــة العــزل باتبــاع سياســة تنظيــف وتطهيــر بيئــة المركــز الطبــي الجامعــي بإشــراف مباشــر مــن الخدمــات 

التمريضيــة. 
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خامسًا: مبادرة االستشارات الطبية )عن بُعد(: 

تماشــيًا مــع خطــط وزارة الصحــة االحترازيــة فــي كيفيــة الوقايــة مــن انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد بضــرورة البقــاء فــي المنــزل، وبعــد تعليــق 
العمــل بالعيــادات التخصصيــة مــع بدايــة فتــرة الجائحــة واقتصارهــا علــى الحــاالت الطارئــة خــالل ســاعات الــدوام، فقــد قــام المركــز الطبــي الجامعــي 
بإطــالق مبــادرة االستشــارات الطبيــة )عــن ُبعــد( مــن خــالل تســهيل التواصــل مــع مــا يقــارب )25( طبيــب مــن أطبــاء المركــز الطبــي الجامعــي 
فــي مختلــف التخصصــات الطبيــة لضمــان جــودة الخدمــات العالجيــة والوقائيــة المقدمــة لكافــة طــالب ومنســوبي الجامعــة واســتمرارية تقديــم 
الخدمــات الطبيــة )عــن ُبعــد(، وقــد كان هنــاك تفاعــل مــن قبــل منســوبي الجامعــة مــع هــذه المبــادرة عبــر التواصــل الهاتفــي بســنترال المركــز الطبــي 
الجامعــي أو عبــر وســائل التواصــل المختلفــة مــع بعــض األطبــاء بشــكل مباشــر، علمــًا بــأن المركــز الطبــي الجامعــي قــدم خدمــات االستشــارات 

الطبيــة )عــن ُبعــد( لمــا يزيــد عــن )1000( استشــارة طبيــة لكافــة طــالب ومنســوبي الجامعــة فــي مختلــف التخصصــات منــذ إطــالق المبــادرة.

سادسًا: العيادة الطبية بالحجر الصحي للطالب الوافدين:

بنــاًء علــى قيــام الجامعــة باتخــاذ خطواتهــا االحترازيــة حيــال توفيــر بيئــة صحيــة للطــالب الوافديــن مــن خــالل إقامــة فندقيــة الســتضافة مــا يقــارب 600 
طالــب مــن مختلــف الجنســيات، قــام المركــز الطبــي الجامعــي مباشــرة بالتواصــل والتنســيق مــع إدارة الصحــة العامــة بمديريــة الشــؤون الصحيــة 
بمنطقــة مكــة المكرمــة  وذلــك لوضــع آليــة محــددة فــي كيفيــة اإلشــراف علــى خطــوات الحجــر الصحــي للطــالب النــزالء، باإلضافــة إلــى قيــام المركــز 
الطبــي الجامعــي بتجهيــز عيــادة طبيــة تتوفــر بهــا جميــع األدويــة الضروريــة والمســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة الالزمــة تحــت اشــراف فريــق طبــي 
مكــون مــن طبيــب مــن المركــز الطبــي الجامعــي، وكــوادر تمريضيــة مــن كليــة التمريــض والشــؤون الصحيــة بالعاصمــة المقدســة متواجديــن علــى 
مــدار الســاعة داخــل مقــر اإلقامــة الفندقيــة وذلــك للتأكــد مــن تقديــم الخدمــات العالجيــة اإلســعافية لكافــة الطــالب النــزالء، باإلضافــة إلــى إمكانيــة 
تحويــل الحــاالت الطارئــة إلــى مستشــفيات وزارة الصحــة عنــد الحاجــة الســتكمال عالجهــا بالمستشــفى بالتنســيق مــع إدارة الصحــة العامــة 

بالشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة.
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سابعًا: التوعوية والتثقيف:

	ü .التوعية والرد على االستفسارات عن فيروس كورنا من قبل األطباء بالعيادات الطبية

	ü .استغالل الشاشات المرئية داخل مبنى المركز الطبي الجامعي

	ü.اللوحات الجدارية بمرافق المركز الطبي الجامعي

	ü التزام جميع الممارسين الصحيين بإعطاء المراجعين معلومات الوقاية بدقة وعدم اإلفصاح عن أي معلومات تتعلق بتحويل حاالت
مشتبه بها أو بأعداد الحاالت وما إلى ذلك من معلومات تؤدي إلى انتشار الشائعات.

ثامنًا: بعض اإلجراءات المتبعة داخل المركز الطبي الجامعي:

· إجراءات التعامل مع كافة العاملين بالمركز الطبي الجامعي:	

االلتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتباعد حتى في مقر العمل، وأن تجعل بينك وبين زميلك مسافة ال تقل )1.5( م. . 1
 ارتداء الكمامة )الماسك( الجراحية طوال تواجدك بالمركز. 2. 
 البقاء في موقع عملك، وعدم التجول داخل مرافق المركز. 3. 
 ال يسمح بالدخول لغرفة الفرز التنفسي سوى للمراجعين والممارسين الصحيين الذين يعملون في هذه المنطقة فقط. 4. 
 عدم الدخول للصيدلية أو المختبر لغير المختصين.5. 
 عدم لمس أغراض الزمالء اآلخرين ألي سبب من األسباب. 6. 
 تعبئة النموذج االلكتروني للتقييم الذاتي لكافة العاملين بالمركز.7. 
 عنــد الشــعور بــأي أعــراض تنفســية مثــل )ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة، الكحــة، ضيــق فــي التنفــس( يجــب التواصــل هاتفًيــا مــع الرئيــس المباشــر 8. 

وإبالغــه باألعــراض، مــع االلتــزام بعــدم الحضــور للعمــل قبــل التنســيق مــع حــدة الصحــة العامــة وذلــك الســتكمال اإلجــراءات الالزمــة مــع إدارة 
مكافحــة األمــراض المعديــة حيــال ذلــك.

 على جميع الموظفين التوقيع على )ميثاق االلتزام( والتقيد التام بمضمونه.9. 
 يتــم التعامــل مــع حــاالت االشــتباه بعــدوى كورونــا بســرية تامــة ووفقــًا ألخالقيــات ممارســة العمــل الطبــي بعــدم افشــاء المعلومــات الخاصــة 01. 

بالمرضى.
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· إجراءات التعامل مع الممارسين الصحيين المخالطين لحالة إيجابية داخل المركز الطبي الجامعي:	

ü	 يتــم التأكــد مــن كافــة الممارســين الصحييــن الذيــن باشــروا الحالــة ســواء كانــت الحالــة مشــتبهة بإصابتهــا أو مؤكــدة مــن حيــث ارتــداء أدوات 
الوقايــة الشــخصية بالطــرق الســليمة مــن عدمهــا. 

ü	 عــودة الممارســين الصحييــن إلــى العمــل الروتينــي بعــد تعرضهــم لخطــر اإلصابــة بعــدوى )كوفيــد -19( يكــون بعــد التنســيق مــع وحــدة الصحــة 
العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي وذلــك وفــق دليــل وزارة الصحــة فــي التعامــل مــن المخالطيــن لمصابيــن كورونــا.

· إجراءات التعامل مع الممارسين الصحيين الذين خالطوا حاالت إيجابية خارج مقر العمل:	

	ü.ابالغ الرئيس المباشر هاتفيًا مع عدم الحضور للعمل إال بعد التنسيق مع وحدة الصحة العامة بالمركز الطبي الجامعي

ü	.تعبئة استمارة مخالط لمصاب خارج العمل 

ü	 ضــرورة التوجــه لعمــل التحليــل )المســحة( بأحــد مراكــز الرعايــة الصحيــة مــع تعبئــة نمــوذج الفــرز التنفســي والتنســيق مــع وحــدة الصحــة 
العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي.

ü	 إذا كانــت النتيجــة ســلبية يعــود للعمــل فــورًا أمــا إذا كانــت إيجابيــة فيتــم عــزل نفســه بالمنــزل، وعــدم العــودة للعمــل إال بعــد اخــذ الموافقــة مــن 
قبــل وحــدة الصحــة العامــة بالمركــز الطبــي الجامعــي.

· إجراءات التعامل مع عمال النظافة بالمركز الطبي الجامعي:	

	ü.يتم التعامل مع جميع عمال النظافة بنفس الية التعامل مع الكادر الصحي

	ü.التدريب المستمر لعمال النظافة من قبل مشرف النظافة

	ü.اتباع آلية التنظيف الواردة من المركز الوطني للوقاية
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الحمالت والمشاركات
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حملة تطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية حملة تطعيم ضد شلل األطفال
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المشاركة في فعاليات ملتقى المستجدين )بوابة المستقبل(
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حملة تطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي )ب( بالكليات الطبية 
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زيارة مدارس الفرقان للتوعية بصحة األسنان
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زيارة المدرسة الثانوية الرابعة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتغذية المناسبة



الفعاليات
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اليوم العالمي للسكري بمحور الطالب بالعابدية
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اليوم العالمي لإلسعافات األولية  اليوم العالمي لمكافحة العدوى وغسل اليدين بالمشاركة 
مع كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية  
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االسبوع العالمي للمضادات الحيوية األسبوع التوعوي لسرطان الثدي
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اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية حملة سرطان الثدي
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اليوم العالمي لألشعة 
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االسبوع الخليجي لصحة األسنان للطالبات
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اليوم العالمي للسكري 
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إعداد
د. خديجة بنت توفيق الجوهري

د. ماجد بن عبدهللا بامقا
أ. هاني بن عبدالحميد حيات نور

أ. أمل بنت حبيب البيشي
أ. عديلة بنت عبدالقادر صالح

االشراف العام
د. ياسر بن حسن باحكيم





مطبعة جامعة أم القرى
تصميـم و إخــراج


