
الطبيةفهدالملكمدينة



طبيةالفهدالملكمدينةفيالتميزسفراءتعيين

دةللجوعبدالعزيزالملكجائزةمسؤوليمعالتواصل•

الجائزةومتطلباتاجراءاتاستكمالو

دةللجوعبدالعزيزالملكجائزةعلىالعملخطةوضع•

ومتابعةلهمالدعمتقديم، العملفرققادةاختيار•

عملهم

لكالمجائزةلجنةاجتماعاتوتنسيقالنماذجتجهيز•

للجودةعبدالعزيز

النهائيةالتقاريرمنوالتاكدالتحقق•



األولىالمرحلة
تكوين لجنة وفرق عمل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة•

المحاضرات التوعوية وورش العمل•

تطبيق أداة اتقان•

جمع االدلة والبراهين•

الثانيةالمرحلة
التقييم الداخلي للمنظمة•

كتابة التقارير النهائية•

استكمال اجراءات ومتطلبات التسجيل في الجائزة•

الثالثةالمرحلة
برنامج التجهيزات للزيارة•

الزيارة
•27 ،28 ،29

2022سبتمبر •

للجودةعبدالعزيزالملكجائزةعلىالعملخطة



ةللجودعبدالعزيزالملكلجائزةاالستشاريةلجنةتماعاج 28 عملفرققادة 7 عملفرق8



الطبيةفهدالملكلمدينةالداخليالتقييم

الداخليللتقييممؤهلفريقتكوين•

والبراهينواالدلةالتقاريرمراجعة•

المكتبيالتقييمنموذجكتابة•

العملفرققادةمعمناقشتها•

التحسينفرصعلىالعمل•



الطبيةفهدالملكمدينةقياداتعملورشة



المشاريعوالمطبقةالممارساتأفضلبعضعلىامثلة

:القياسفترةخاللتمتالتيوالمبادرات

علىهاونشرالمستفيدعلىالمرتكزةالرعايةمبادئتطبيق•

.المنظمةمستوى

الرحالتمختلفعلىالمرضىرضامعدالتمتابعة•

سنويربعبشكل( متخصصةعالجيةرحلة25)العالجية

واإلداراتالطبيةوالمراكزالمستشفياتمدراءقبلمن

. المعنية

الجودةلجانفيالمرضىرضاتقاريرومراجعةعرض•

.سنويربعبشكل

قةالمتحقوالنتائجالممارساتأبرز

81.9%

83.4%

85.0%

2019 2020 2021

لمرض   ا لرضا  م   عا ل ا معدل  ل ا
مريض  ل ا ة  تجرب قياس  مج  ا رن ب من خالل 

مدينة الملك فهد الطبية

%84=  2021المستهدف لعام 



المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

88.6%

88.0%

89.7%

2019 2020 2021

ن  دي في لمست ل م  عا ل ا لرضا  ا معدل 
ية  خل دا ل ا م  وي ن ت ل ا م  قسا ا

مدينة الملك فهد الطبية 

%90=  2021المستهدف لعام 

تمتالتيوالمبادراتالمشاريعوالمطبقةالممارساتأفضلبعضعلىامثلة

:الداخليةالتنويماقسامفيالقياسفترةخالل

•Enhancing Family Engagement in Effective Discharge 
Planning Project

تشفىالمسمنللخروجالفعالالتخطيطمشروعفياألسريةالمشاركةتحسين•

•Paving way to increase patient satisfaction :Happy 
Staff  equals Happy Patient

المريضيساويالسعداءالموظفون: المرضىرضالزيادةالطريقتمهيد•

السعيد

•Marhaba : Improve The Patient Experience.
.المريضتجربةتحسين: مرحبا•
•They Are Talking About Me, but Not with Me”: 

Improving Patient Safety through Patient and Family 
Engagement during Hand-over

خاللمنالمريضسالمةتحسين": معيليسلكن، عنييتحدثونإنهم•

.التسليمأثناءواألسرةالمريضإشراك



اللختمتالتيوالمبادراتالمشاريعوالمطبقةالممارساتأفضلبعضعلىامثلة

:الخارجيةالعياداتفيالقياسفترة

•Improve Quality Of Health Messages In OPD
الخارجيةالعياداتفيالصحيةالرسائلجودةتحسين•

•Waiting Area Screens Reduce Patients Journey in OPD
الخارجيةالعياداتفيللمرضىاالنتظارتجربةتحسين•

•Reduce No-Show Rate in OPD.
.الخارجيةالعياداتمواعيدفيالحضورعدممعدلتقليل•

•Transforming Outpatient pharmacy practice through 
implementing robotics

الخارجيةالعياداتفيالصيدلةفيوالممارساتالعملياتأتمته•

المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

80.3%
81.2%

84.0%

2019 2020 2021

لمستفيدين ل م  عا ل ا لرضا  ا معدل 
رجية لخا ا دات  ا عي ل ا

مدينة الملك فهد الطبية 

%86=  2021المستهدف لعام 



المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

متتالتيوالمبادراتالمشاريعوالمطبقةالممارساتأفضلبعضعلىامثلة

:القياسفترةخالل

 NIDCAPالخديجالطفلصديقةمستشفياتبرنامج•

برنامجشهادةعلىالمركزةالعنايةفيالموظفينجميعحصول•

S.T.A.B.L.E شهادةوNRP

العنايةوحدةفيكوروناجائحةخاللالمريضتجربةتحسينمشروع•

(Patient’s Family Update during COVID)للخدجالمركزة
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معدل الرضا العام للمستفيدين
ي الوالدة

العناية المركز ألطفال حديث 

%90=  2021المستهدف لعام 



اللخإيجابيومنحىمعدلعلىالطبيةالمدينةحافظت

:الىذاكويعودالماضيةسنواتالثالث

.البشريةالكوادرومهاراتسلوكتميز•

.  الحديثةواألجهزةالتقنياتفيالتميز•

.الطبيةوالخدماتالتخصصاتوتكاملتوفر•

المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

85.60%

87%

88.10%

2019 2020 2021

لألخرين لمرض   ا توصية  ية  ل ما حت ا
لطبية  ا فهد  ملك  ل ا نة  مدي بخدمات 

مدينة الملك فهد الطبية 

%84=  2021المستهدف لعام 



المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

لىعاألثريعكسقيمنابرنامجخاللمنإيجابيمنحى

دالمستفيعلىالمرتكزةالرعايةمبادئثقافةنشر

:مثلالمتميزينلتكريممبادراتولوجود

.النجمجائزة•

.التميزجائزة•

.الجودةتحسينمشاريعجوائز•

ةجائحفيالعاملينلجهودالمقدمةالشكرشهادات•

.كورونا

92.20%

94%

94.50%

2019 2020 2021

لطبية من خالل  ا ية  لرعا ا تقييم مقدمي 
ا  برنامج قيمن

مدينة الملك فهد الطبية 

%86=  2021المستهدف لعام 



المتحققةوالنتائجالممارساتأبرز

تيالوالمبادراتالمشاريعوالمطبقةالممارساتأفضلبعضعلىامثلة

:القياسفترةخاللتمت

•Enhance Nurses Responsiveness to Patient and 
Family Needs: Nurse Call Bell Responsiveness

خاللمنواألسرةالمريضالحتياجاتالممرضاتاستجابةتعزيز•

.الجرساستدعاء

86.8%

85.9%

89.6%

2019 2020 2021

يتها ل بة وفعا رسعة االستجا

مدينة الملك فهد الطبية 

%84=  2021المستهدف لعام 



المنظمةأرجاءفيالتميزثقافةنشر•

الطبيةفهدالملكمدينةفيالمقامةوالمشاريعالمبادراتعلىالتعرف•

المختلفةاالداراتوقادةوممثليالعملفرققادةبينالتواصلتحسين•

المنظمةمنسوبيبينالجيدةالممارساتأفضلنشر•

المستفادةالدروس



مستوياتجميععلىبالنتائجوالمشاريعوالمبادراتوالعملياتاالستراتيجيةلربطمنهجيةوضع•

الطبيةفهدالملكمدينةفيالموظفين

حيةالتصحيواالجراءاتالعسكريةالطبيةسلطاناالميرمدينةمعالفعالةالمرجعيةالمقارنة•

عليهابناءا ًالمتخذة

معالجتهافيوالبدءالمنظمةفيالتميزرحلةفيوالخللالقصورمناطقمعرفة•

المستفادةالدروس



المنظمةفيالتميزمستوىعلىللمحافظةجديدةمبادراتاستحداث•

والماليةواالجتماعيةالبيئيةالمبادراتخاللمنالمستدامةالتنميةعلىالعمل•

المنظمةفيالمعرفةالدارةالجهودتكثيف•

المستفادةالدروس



لىعوالقائمينالمنظمةللجنةالشكرآياتأسمىنرفع

للجودةعبدالعزيزالملكجائزة

وماالجانبهذافيواهتمامتعاونمنلمسناهلما

كبيربشكليساهممماوتقدمتطورمنذلكيعكسه

2030المملكةرؤيةتحقيقفي

الشاملواهتمامهاالرشيدةحكومتناوتطلعات

المجاالتجميعفي

االمننعمةعلينايديمانوجلعزالمولىسائلين

الدائموالتقدمواألمان



شكرًا لكم


