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 واالمكانيةحق المريض في الخدمة الصحية بين الحاجة 

  بن مزىر  جوويبن  فيد
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غخبار  املًرظ حلوق ىو حوهل املؤمتر ىذا هلاشاث ثدور اذلي احملور ب ن بإ
 امطحَة اخلدمو ػىل احلطول يف حلو ىو شم بال وب برزىا ب مهيا من فاإن
 ..احلاجة وكت



 
 

 .  نفوت ادلوةل ىذا احلق بشلك خاص وخططت هل مادثني يف امنظام ال سايس نوحمك 
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 .ثُؼىن ادلوةل بمطحة امؼامة وثوفر امرػاًة امطحَة ملك مواطن 31املادت 

حكفل ادلوةل حق املواطن وب رسثو يف حاةل امطوارئ واملرض وامؼجز وامش َخوخة وثدمع هظام  27املادت 
 .  امضامن الاجامتغي وجشجع املؤسساث وال فراد ػىل الإسيام يف ال غامل اخلرًية



ىذا احلق ًخطوب ب مَة واحضة وسيةل متكن من وضول لك من حيخاح ىذه اخلدمة 
 ..ملن ًلدهما 
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امنظام امطحي ًُمثل ال مَة اميت حكفل سيوةل اموضول نوخدمة 
 .امطحَة ملن حيخاهجا



 :كذلك 
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كامًة هظامِة حق احلطول ػىل اخلدماث امطحَة  نفوت ادلوةل نوملمي اإ

من خالل هظام امضامن امطحي، حبَر ًخوىل ضاحب امؼمل حاكمَف 

 ثكل اخلدماث



 ادلوةل مضنت حق املواطن يف احلطول ػىل اخلدمة امطحَة غند املرض
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 ذكل وزارت امطحة هبااجلية املناط 



 الصحةوسارة  –وثيقة حقوق ومسؤوليات المزضى 
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:للمرٌض وذوٌه الحق فً         

الحصول على الخدمة الصحية المناسبة في الوقت 
 المناسب 
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بس مترار ب حدج امخجيزياث وثوفر و وفرث ول حزال ثبين املنشآ ث امطحَة اخملخوفة اموزارت بَنَت •
 !!امكوادر اخملخوفة وثرصف بسخاء ػىل امخدًرب 

 

 دلًنا مشلكة يف احلطول ػىل اخلدمة امطحَة ؟فيل 
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 ؟ ( اهؼداهما)ىل املشلكة حمكن يف ػدم ثوفر اخلدمة ب ي •

 اههيا ؟( اموضول) ب م ب ن املشلكة حمكن يف •

 ب م غري ذكل ؟•

 ؟
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(  اهؼدام ) بسبب ػدم وجود  تامواكع ٌشري اإىل ب ن املشلكة مُس
 ..اخلدمة امطحَة

 !اخلدمة امطحَة ؟ اىلاموضول ( سيوةل)ًبلى اجلاهب ال خر وىو 
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 ىل حنن حباجة اإىل امخحلق من وجود املشلكة 
 ؟؟

واحض بدرجة ( اخلول ب و املطور)ماىَة املشلكة ب و / ىل هوع 
 اكفِة نوجمَع ؟
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   دراسة ػومَة ب و حبر مِداين ؟ 

براز مناكشة بؼظ ادللئل واملؼطَاث  منطل ػىل ال كل لإ
 ..بؼظ ب وجو املشلكة 
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 :وجود املشلكة واملمتثةل يف ال يت  اىلمناكشة بؼظ ادللئل اميت جشري 

 .امرب ي امؼام املمتثل يف حدًر امناس ورب هيم وشكوامه وما ًطرخ يف وسائل الإػالم اخملخوفة_ 

 ب مثةل:  اسرتاثَجَاث اموزارت اميت انكش هتا ب و اميت رفؼهتا نوجياث اخملخطة نوموافلة ػوهيا 

 .مرشوع بوسم

 .ػىل املواطننيامطحي  امخآ منيثطبَق دراسة مرشوع 

 .مشاًرع ب خرى مل حكمتل مرحِل ب حصاهبا
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 :وجود املشلكة واملمتثةل يف ال يت  اىلبؼظ ادللئل اميت جشري ..    اتبع 

 ارثفاع ػدد املراجؼني خلدماث امطوارئ يف مسدشفِاث اموزارت _    

 الإرثفاعامطوب املزتاًد نوخدماث امطحَة يف املطاع اخلاص رمغ حلكفهتا املرثفؼة واملس مترت يف _   
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  -وزارة الصحة

 ماليزيا

  -وزارة الصحة  

 السعودية

 الطوارئ مراجعي 21,259,928 7,369,128

الحاالت غير  ؟؟؟؟ 1,606799

 الطارئة

 الحاالت الطارئة ؟؟؟؟ 5,762,329
 

الخارجية  العيادات

القطاع والمجمعات 

 الخاص

  -الخارجية  العيادات

 وزارة الصحة

27,264,868 11,130,708 



ػدد زايراث املراجؼني 
نومجمؼاث 

واملسدشفِاث بملطاع 
 اخلاص
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الخارجية  العيادات

القطاع الخاصوالمجمعات   

وزارة  -الخارجية  العيادات

 الصحة
 المنطقة

 الرياض 2,217,182 7,467,722

 مكة المكرمة 727,995 2,254,830

 جدة 689,143 1,927,885

 الطائف 586,872 909,690

 المدينة المنورة 800,063 2,358,954

 القصيم 924,451 928,221

 الشرقية 1,097,603 5,608,662

 األحساء 440,881 1,839,957

 حفر الباطن 180,126 286,059

 عسير  701,357 417,885

 بيشة 204,009 218,771

 تبوك 373,697 403,655

 حائل 270,039 454,690

 الشمالية الحدود 217,392 293,770

 جازان 688,241 677,639

 نجران 255,538 489,135

 الباحة 384,623 325,400

 الجوف 192,182 110,535

 القريات 107,168 73,840

 القنفذة 72,146 217,568

 ػدد زايراث املراجؼني 

 نوؼَاداث اخلارجِة
مبسدشفِاث وزارت  

 امطحة

 وزارة الصحة القطاع الخاص
 المجموع

27,264,868 11,130,708 



17 

وزارة الصحة  القطاع الخاص  

 عدد األسرة 40300 15656

1332480 
 

1699377 
 

 منومونال

 

 السعوديون 1,487,218 753,207

56.5 87.5 % 

...   56  % نسبة  

االشغال م 
 عامة

... 65  % نسبة  

االشغال 
 الكلٌة



  

  

خٌارات المرٌض؟  ماهً     

؟     

؟     

القطاع الخاص ؟       

 

 18 فهــد بن جلــوي بن لزهـــر



... ال س باة    
َّاً )حمكن يف هوغَة اخلدمة امللّدمة ( ب و املطور)ىل املشلكة   ؟؟(فن  

  

 ب م ب ن املطور يف فاػوَة اخلدمة ب م نفاءهتا؟؟ 
  

اموضول نوخدمة ؟؟( سيوةل)ب م ب ن املشلكة حمكن يف هَفِة    
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املًرظ بشلٍك ػام ل ًؼرف املؼاًري امطبَة يف امدشخَص وامؼالح ؛ 
سيوةل ) ًؼرف ب ن املطاع اخلاص ًوفر خدماث مبارشت ورسًؼة 

  (اموضول نوخدمة لكام احذاهجا 

املراجع ًلارن خدماث املسدشفى احلكويم مع اخلاص :ببساطة 
ومس امفرق بوضوخ يف جاهب  ( . اموضول نوخدمة)ًو  



عناصز الضعف في 
 مستشفيات الوسارة

 ال صحٌة خدمة تقدٌم تحقٌق على نعمل ان نرٌد
 تقدٌمها ٌتجاوز وال األدنى الطبً الحد عن تقل

 .لها المواطن حاجة وقت

 21 فهــد بن جلــوي بن لزهـــر

أن ٌجد المرٌض الخدمة الصحٌة المرادة وقت •
 حاجته لها  

 :المريض هدف

 (!  الخدمة)توفٌر •

 ..تسهٌل وصول المرٌض لها•

 :ما تحرص عليه المستشفيات الخاصة

 لكامل الوقت  االستفادة من كامل وقت الطبٌب الذي ٌتقاضى أجرعدم •

 دارةالنظام والصالحٌات واإلوجود خلل فً •

 :مايحول دون ذلك عنصرين أساسيين



 22 فهــد بن جلــوي بن لزهـــر

 :أمثله 

 ىالمستشف الطبٌب فً
 الحكومٌة

 مرٌض فً العٌادة 12فً األسبوع بمتوسط  تٌنعٌادمتوسط •

   96عدد المرضى فً الشهر •

 960فً السنة •

 :ٌوم إجازات فً السنة 65بإعتبار •

 إعتٌادٌة 35•

 أعٌاد 20•

 مؤتمرات 10•

  ىالمستشف الطبٌب فً
 الخاص

 مرٌض 40عٌادة فً االسبوع بمتوسط  11•

 1760عدد المرضى فً الشهر •

 18480فً السنة •

 ٌوم إجازات فً السنة 45بإعتبار •

 :ٌعنً وهذا

  لدٌه الذي نظٌره انتاجٌة = سنة فً الخاص المستشفى فً الطبٌب إنتاجٌة

 سنة 20 فً الحكومً المستشفى فً عٌادتٌن



 :ب مَاث خمخوفة  
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  املرىض من ػدد انرب اس خلطاةو  ملبول الإماكهَة اجياد *

 (الاس بوع/تفرت  11 ) ال طباء جداول  *

   امطبُب مع امخؼامل زلافة  *

 املوظف غند اخلاصا املسدشفى يف اموظَفة مفيوم  *

 ػدمو من املوف فذح حيدد من ىو املًرظ *
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 :عناصر أساسٌة 

 . 

.وضوح الرؤٌة ووضوح األهداف وااللتزام بتحقٌقها  -  

.التركٌز على الكفاءة مقابل الفاعلٌة  -    

.الحرص باستمرار على خفض التكلفة  -    

(. اإلتجاهٌنفً )مزاٌا الوظٌفة مقابل نوعٌة المهام   -    

.من الموظف مقابل استمراره  انتاجٌةالحصول على أعلى  -    

.ثقافة المحاسبة  -    
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 ىل ىذا ًؼين ب ن ىناك رس خفي يف املطاع اخلاص ؟

ل .. الإجابة   

 -:ببساطة يف حمتثل  ( ًنجح )ىناك ب س باة جتؼل املطاع اخلاص مكن 

 (.حمراكث)الادارت املادرت ػىل حتلِق الاىداف   -
 ( . ممكناث)ال مَاث امنظامِة املرهة اميت متكن من حتلِق ال ىداف  -
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 ىل املطاع اخلاص ىو ال وسب مخويل املسؤومَة ؟؟

  

 . 
هل التخصٌص مناسب لكل األنشطة ؟؟    

..مجاالت نجاح التخصٌص كثٌرة لكن هناك مجاالت ٌصعب تخصٌصها   

:أمثلة     

   
( تعارض المصلحة ..) مقارنة أهداف القطاع الخاص مع أهداف الدولة   
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     !!ىناك  دغواث بمخخطَص ثآ يت من امبؼظ

هدِجة 
 -:ذلكل

 



 ىل امخخطَص ىو اخلَار ب و احلل اموحِد نومشلكة ؟؟ 
 

 ..وجود املطاع اخلاص يف اخلدماث امطحَة همم هرافد ودامع واخذَاري نومًرظ   

 ..ًناط بو ادلور ال سايس يف ب ي هظام حصي  ىل مكن  

 .ب وحض مثال امنظام امطحي ال مٍريك  
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 ثدغو اىل اخلطخطة ؟(  مؤثرت )ىناك ب راء  

اموحِد كناػاهتم مطدرمه ب شخاص مؤثٍرن يف اختاذ املرار من غندما ثآ يت  متثل مشلكةراء ال  ىذه 

 ..امشخطَة 
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 اغخبار امخغَري حالً 

    خذطارامرغبة يف  ػامل امزمن اإ

  امرتنزي ػىل وجه امخغَري 

  جيابَاثو اإحنطار   امرؤًة يف بدًل واحد وامرتنزي ػىل اإ

   ب و الاحنرافاث احملمتةل الاخفاكاثخوو ب غوب ادلراساث من امخطرق اإىل جواهب 

 :ب مثةل سابلة  

 (جتربة اموزارت بدشغَل املسدشفِاث بواسطة امرشاكث اخلاضة)

 . 



ىناك هلاط حمددت مؼدودت متثّل مّب املشلكة وجحميا امرئُس اذلي ًخوّسع بس مترار  

طبح حمور حدًر امناس؛  ب و ب نرث من % 80ب و ب كل من امؼنارص متثّل % 20ًو
(بًرخوكاػدت )املشلكة   

ب و ب نرث من جحم % 80من غنارص املشلكة مت املضاء ػىل % 20مو مت مؼاجلة  
!!ىل ىذا مطووة ال ناملشلكة؛   

ذاً   اإ
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ىل ال وسب يف ىذه املرحةل حتدًدًا ب ن هوفر نومًرظ مؼاًري خدمة ًؼرفيا 
 ىو؟ 

  

 . 
ب م هبحر يف ثبيّن حوول ب و خِاراث  خارجِة كد ل ثناسب 

 اجملمتع امسؼودي؟ 
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 ما ىو اموضع املراد حتلِلو ؟؟ 

  

امفرق بني اموضع احلايل واملخوكع ؟ ماىو .   



ب ن ٍمتكّن املواطن من احلطول ػىل امرػاًة امطبَة 
حلامخو امطحَة يف اموكت املناسب واملاكن املناس بة 

.املناسب وفلًا مخوكّؼاثو وكميو  

 ...املطووة
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 ىل ىذا ًؼين ب ن ىناك رس خفي يف املطاع اخلاص ؟

ل .. الإجابة   

 -:ببساطة يف حمتثل  ( ًنجح )ىناك ب س باة جتؼل املطاع اخلاص مكن 

 (.حمراكث)املادرت ػىل حتلِق الاىداف  الادارت-
 .(ممكناث)ال مَاث امنظامِة املرهة اميت متكن من حتلِق ال ىداف  -

   احملاس بة-


