
 
: بصىث المريض   

 أجدتم 

 و لكن فقط أغلقىا الفجىة 
 

 
 د عبد السالم بن عبد هللا الشهري

 استشاري طب االسرة 

 مدٌر برنامج الدراسات العلٌا لطب المجتمع بالطائف

 عضو مجلس ادارة الجمعٌة العلمٌة السعودٌة

 للرعاٌة الصحٌة المبنٌة على البراهٌن 
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 1917معاٌٌر الحد االدنى  – 1•

 1951اللجنة المشتركة االمرٌكٌة العتماد المستشفٌات   – 2•

 1953اللجنة الكندٌة العتماد المستشفٌات  – 2•

 :  اللجنة االمرٌكٌة فً  – 3•

 1960: كندا                                   

 1970: استرالٌا                                 

   1980: اوروبا                                     

   1990: بقٌة دول العالم                             

                     

 برامج اعتماد المستشفٌات  

شهادة تمنحها منظمة محاٌدة معتبرة بناءا على 

 مدى تحقٌق معاٌٌر جودة عمل محددة مسبقا 

 2005المركز السعودي العتماد المنشآت الصحٌة   – 4
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 مبررات الدراسة في عصر
 زيبدة الىعي و هيمنت البراهين و دعىاث المشبركت 

 .المرٌض رضا المرٌض العالجٌة و استبٌانات  تجربةقٌاس  1.

 .تجارب المرٌض ظهور تجارب عالمٌة ناجحة لالستفادة من 2.

 المبنٌة على البراهٌن انتشار الوعً بمفاهٌم الرعاٌة الصحٌة 3.

صناعة الرأي االلكترونٌة فً وسائل التواصل مشاركة 4.

 .اإلعالم الصحً االحترافً العام و ضعف مشاركة 

 .  التأثٌر الفعلً لشهادات االعتماد الشكوك حول 5.



Accreditation  of Health Services ; 
is it money and time well spent ?  

Dr Reece Hinchcliff et al 

Since few studies include clinical outcome measures 
as part of their evaluation , it is difficult to know 
whether accreditation programs actually lead to 

better patient outcomes , rather than just improved 
organisational processes .   

122 Ref. from 29 countries 

Deeble institute evidence brief 11/4/2013    



 مبررات الدراسة في عصر
 زيبدة الىعي و هيمنت البراهين و دعىاث المشبركت 

 .المرٌض رضا المرٌض العالجٌة و استبٌانات  تجربةقٌاس  1.

 .تجارب المرٌض ظهور تجارب عالمٌة ناجحة لالستفادة من 2.

 المبنٌة على البراهٌن انتشار الوعً بمفاهٌم الرعاٌة الصحٌة 3.

صناعة الرأي االلكترونٌة فً وسائل التواصل مشاركة 4.

 .اإلعالم الصحً االحترافً العام و ضعف مشاركة 

 .  التأثٌر الفعلً لشهادات االعتماد الشكوك حول 5.

 . مؤلمةمرٌض عالجٌة  لتجربةمعاٌشتً 6.



 منوم  تسعٌنً مصاب بداء السكري

اشعة الرنٌن صباحا  غداو لورم بالمريء 

 لها  الصٌام ٌجب المغناطٌسً و 

 الجراحٌن  و المرٌض و اقاربه 

 ٌنتظرون نتٌجة االشعة 

 اشعة  العالج و الاكل و  ال

 تسجٌل  فً غرفة العملٌات  الو  

 و بعد جهد جهٌد عملت فً الرابعة عصرا 

 تنوٌم إضافٌة و معاناة و تكالٌف أخرى ثالثة اٌام و 

 لمعالجة هذا الوضع المعقد 

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!   
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 اصل الدراست و بيئتهب  

 عدد من مستشفٌات مدٌنة الطائف 1.

  2014 – 2011للفترة ما بٌن 2.

منومٌن و ) مرٌضا و مراجعا من واقع تجربتهم   418استبٌان أراء 3.

 :حول ما ٌلً ( عٌادات خارجٌة 

 نقاط القوة فً الخدمات الصحٌة ( أ     

 نماذج من معاناة المرضى( ب    

 سلوكٌات المرضى الخاطئة( ج    

 إقتراحاتهم ( د    

    



 حرص صاحب القرار و دعمه 1.

 شمولٌة التغطٌة و تنوعها  2.

 تعدد و تنوع كبٌر فً االنشطة  3.

 تزاٌد اعداد الكلٌات الصحٌة 4.

 مشاركة القطاع الخاص 5.

 مشاركات القطاع الخٌري 6.

: نقاط التمٌز و القوة   



 .لدٌهم ملفٌن طبٌٌن او اكثر %  137.

 .لدٌهم فائض من االدوٌة %  222.

 .المواعٌد غٌر ملزمة %  336.

 .مراجعة الطوارئ عند الرغبة %  442.

 .ال ٌتابعون نتائج تحالٌلهم %  518.

 :   مؤشرات تحذٌرٌة 
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 بالمستشفىالمزمن  والبقاء ما أمكن 1.

 لمصالحنا و لو فوق النظام االولوٌة 2.

 عدم االلتزام بالمواعٌد3.

 سوء استخدام خدمات اقسام الطوارئ4.

 سلوكٌات المستهلك السلب5ً.

 االطباءبتوجٌهات عدم التزامنا 6.

 المرضى الكٌدٌةشكاوى 7.

 

    

:و نحن جزء من المشكلة    
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:معاٌٌر و مقٌاس اإلنتاج    
   

 

 نبحث عن  االنجاز بدال من البصمة و التوقٌع1.

 ادارة وقت المرٌض أثناء التنوٌم 2.

 قوائم االنتظار و أعداد االطباء 3.

 االنتهاء من التقارٌر 4.

 معدالت الحوادث العرضٌة بالمستشفٌات 5.

 التشخٌصات الخاطئة معدل 6.

 الوالداتمعدل مضاعفات 7.

 انتشار العدوى بالمستشفٌاتمعدل 8.
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 الصحٌةالصراع بٌن السبق الصحفً و المهنٌة 1.

 تخصص االعالم الصحً 2.

 التوعٌة الصحٌةبرامج 3.

 مشاركة المجتمع 4.

 الرأي العام  صناعة 5.
 

   

   

 

 

:صناعة الرأي العام  الصحً   
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 الطرح و محدودٌة تأثٌره بساطة 1.

 المدارس المعززة للصحة 2.

 مهرجانات االٌام الصحٌة 3.

  حمالت التثقٌف الصحً 4.

 التأثٌر  مدى نفتقد تقٌٌم و قٌاس 5.

 المدن الصحة نموذجا6.

  

 :أنشطتكم و النفس القصٌر 









 و مبذا بعد ؟؟؟
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Baldrige 
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 مشاركة المجتمع و افراده
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