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حىنٍ جبيؼت انًهك ػبذ انؼزَز اهخًبيبً ببنغبً بجىدة انخذيبث انجبيؼُت وحطىَزهب واالرحقبء بهب 

ئًَبنبً ينهب بأهًُت انجىدة فٍ حؼزَز انقذرة انخنبفسُت نهب كًإسست حؼهًُُت وببنخبنٍ ححقُق انخًُز 

انخؼزف ػهً رؤَت وانزَبدة، نذا حسؼً انجبيؼت ببسخًزار فٍ حقُُى أداء كبفت قطبػبحهب ين خالل 

ينسىبُهب حىل انخذيبث انجبيؼُت انًقذيت ين قبم كبفت انقطبػبث ويذي رضبهى ػنهب، وحطىَز 

هذه انخذيبث نخحقُق حىقؼبث ينسىبُهب وحطهؼبحهى وببنخبنٍ حؼزَز انصىرة انذهنُت ػنهب نذي 

 . ينسىبُهب

 

 

ػهً رؤَت ينسىبٍ انجبيؼت حىل يسخىي انخذيبث انجبيؼُت انًقذيت ين قبم انقطبػبث  انخؼزف

يحم انذراست فٍ يشزوع حقُُى خذيبث انجبيؼت ويؼزفت حطهؼبحهى ويقخزحبحهى نذػى جىدة هذه 

 .انخذيبث

 

  

هـ الموافق 2531/  4/ 21األحد ظهرا من يوم  21:54صباحا وحتى  :9:3: الزمان
 .م8/3/1:24

 .قاعة اإلبداع والتميز بمركز الممك فهد لمبحوث الطبية: المكان

 

 

نخبت ين أػضبء هُئت انخذرَس واإلدارَُن ين انجنسُن وين كبفت انكهُبث وانقطبػبث ببنجبيؼت، 

 .ببإلضبفت ئنً يًثهٍ انقطبػبث انًشبركت فٍ يجًىػت انخفكُز

 : القطاعات المشاركة في مجموعة التفكير

 . ػًبدة انقبىل وانخسجُم -1

 .ػًبدة حقنُت انًؼهىيبث -2

 (.اإلدارة انطبُت/ انًسخشفً انجبيؼٍ)انقطبع انصحٍ  -3

 .وكبنت انجبيؼت نهًشبرَغ -4

 األهداف

 

 المكان والزمان

 

 المشاركون

 

 الموضوع
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 .انًزكز اإلػاليٍ -4
 

 

 : عمى المحاور التالية"  تحسين الخدمات الطبية "اشتمل لقاء 
انخؼزَف بأهًُت جىدة انخذيبث انجبيؼُت وحأثُزهب فٍ ححسُن انصىرة انذهنُت  :المحور األول

 .ػن انجبيؼت

ست فٍ انخؼزَف بأهى انخذيبث انجبيؼُت انًقذيت ين قبم انقطبػبث يحم انذرا :المحور الثاني

 :يشزوع حقُُى خذيبث انجبيؼت وهٍ كبنخبنٍ

 القطاع الخدمات نوع الخدمة

 الخدمات

 اإللكترونية

 .خذيت اإلنخزنج -

 .خذيت انبىابت اإلنكخزونُت -

 .نكخزونُتخذيت انًؼبيالث اإل -
 ػًبدة حقنُت انًؼهىيبث

 .خذيت انًىقغ اإلنكخزونٍ -

 .ODUS PLUSخذيت انحذف واإلضبفت بنظبو  -

خذيت انخسكُن وانخخصُص اإلنكخزونٍ وانخحىَم  -

 .وانخخزَج اِنٍ

 ػًبدة انقبىل وانخسجُم

 الصحية الخدمات

 .خذيت فخح يهفبث انًزضً -

 .خذيت انخنىَى -

 .خذيت انؼُبداث انخبرجُت -

 .خذيت اإلدارة انطبُت -

انًسخشفً )انقطبع انصحٍ 

 (اإلدارة انطبُت/ انجبيؼٍ 

 خدمات المرافق

 

 .خذيت يىاقف انسُبراث -

 .خذيت انصُبنت وانخشغُم -

 .خذيت األين وانساليت -

 .خذيت انسكن -

 وكبنت انجبيؼت نهًشبرَغ

 الخدمات اإلعالمية

 .خذيت اننشز واإلػالو -

 .نهفؼبنُبث انجبيؼُت وانخحزَزٌ انًزئٍ انخىثُق خذيت -

 .اإلػاليٍ انًزكز يىقغ ػبز اإلنكخزونٍ اإلػالو خذيت -
 انًزكز اإلػاليٍ

 

انخؼزف ػهً واقغ هذه انخذيبث ين وجهت نظز ينسىبٍ انجبيؼت، وححذَذ يكبين  :المحور الثالث

 . انقىة وانضؼف فُهب

 محاور اللقاء
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 .جىدة هذه انخذيبث ويقخزحبحهى نخطىَزانخؼزف ػهً حطهؼبث ينسىبٍ انجبيؼت  :المحور الرابع

 

 

 

  


