توصيات ندوة
"الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة :الواقع
والتطلعات المستقبلية"

توصيات الندوة

خلصت ندوة "الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة :الواقع والتطلع ات
المستقبلية" إلى عدد من التوصيات على النحو التالي:
أوالً :تقوم وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية من خالل:
 تط وير البن ى التحتي ة لمستش فيات وزارة الص حة بم ا يض من س المتھاومناس بتھا الس تقبال المرض ى والم راجعين ،والعناي ة ب التجھيز الش امل
للمستشفيات ،وتوفير الصيانة المناسبة لھا.
 تحقي ق ت وازن كم ي ون وعي ف ي توزي ع الخ دمات الص حية ب ين من اطقالمملكة وإنشاء مراك ز رعاي ة ص حية أولي ة ومستش فيات تخصص ية وم دن
طبية مرجعية في كل منطقة إدارية.
 زي ادة الطاق ة االس تيعابية ف ي مستش فيات ال وزارة م ن خ الل زي ادة أع داداألسرة بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية.
 التوسع في تقديم الخدمات الصحية لذوي االحتياجات الخاص ة وكب ار الس نومتطلبي الرعاية الصحية الطويلة األمد.
 تطبي ق نظ ام المعلوم ات الص حية اإللكترون ي ف ي المراف ق الص حية التابع ةلوزارة الصحة.
 نشر ثقافة الجودة لدى العاملين في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة. اإلس راع ف ي وض ع التنظ يم المالئ م لتش غيل مستش فيات وزارة الص حة بم ايض من تط وير الخ دمات الص حية المقدم ة ويحق ق مس تويات أداء وج ودة
عالية.
 الرفع من مس توى التنس يق والتع اون ب ين ال وزارة وك ٍّل م ن وزارة التربي ةوالتعل يم ووزارة التعل يم الع الي ،وزارة الثقاف ة واإلع الم ،ووزارة التج ارة
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والص ناعة ،ووزارة الش ئون البلدي ة والقروي ة ،والرئاس ة العام ة لرعاي ة
الش باب ،ووس ائل اإلع الم المختلف ة للرف ع م ن مس توى التوعي ة والتثقي ف
الصحي ،وزيادة وعي المريض بحقوقه وواجباته.
ثانيا ً :يقوم مجلس الخدمات الصحية باإلس ھام ف ي تط وير الخ دمات الص حية م ن
خالل الرفع من مستوى التنسيق والتعاون بين الجھات المختصة بتق ديم الخ دمات
الصحية من وزارات ومصالح وھيئات وجامع ات ومعاھ د ص حية م ن خ الل إيج اد
لجان تنسيق مشتركة.
ثالثا ً :يقوم معھد اإلدارة العام ة ومعاھ د الت دريب الص حية المتخصص ة والكلي ات
الطبية ،بدعم جھود وزارة الصحة ف ي تط وير الخ دمات الص حية م ن خ الل القي ام
بالتالي:
 إع داد وتص ميم ب رامج دراس ية وتدريبي ة متخصص ة ومالئم ة لمتطلب اتواحتياجات الجھات المعني ة بالخ دمات الص حية ،واالس تمرار ف ي تطويرھ ا
وتح ديثھا إلكس اب الك وادر الوطني ة المھ ارات الالزم ة للعم ل ف ي المج ال
الصحي.
 دع م وتش جيع الدراس ات والبح وث العلمي ة الت ي تعن ى بقض ايا الخ دماتالص حية ،لتحدي د تح ديات ومعوق ات تط وير الخ دمات الص حية وإيج اد
الحلول المناسبة لھا.
 عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل متخصصة لمناقشة واق ع الخ دماتالصحية وسبل تطويرھا.
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