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مجال الصحة  
مدى تمتع الفرد أو األسرة بالصحة الجسدية والعقلية 

والنفسية. 

التحدي األول

01 
رفع جودة حياة 

المرضى 

      مـن خـالل عـدة جـوالت بـحثية ركـزت عـلى اسـتطالع  رأي  شـمل أكـثر مـن 750 شـاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـصحة وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات فـي مـجال الـصحة مـنها 

رفـع جـودة حـياة الـمرضـى والـتي تـعني  الـصحة الجسـديـة لـلمريـض وحـالـته النفسـية 

ومـعتقداتـه الـشخصية وعـالقـاتـه االجـتماعـية، عـلي سـبيل الـمثال ال الـحصر (رفـع 

جودة حياة كبار السن، أصحاب األمراض المزمنة، المستعصية). 

       لــذلــك نــحن بــحاجــة لــلتفكير فــي كــيفية إدارة احــتياجــاتــهم النفســية والجســديــة 

واالجـتماعـية مـن خـالل تـقديـم تـجارب تـعزز مـن صـحتهم وتـرفـع مـن جـودة حـياتـهم 

وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك عـلى تـقديـم فـكرة محـددة 

وواضحة.  

   



التحدي األول  

01 

رفع جودة حياة المرضى 

03 

02 

01 

أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا رفع جودة حياة المرضى من كبار السن عبر 
تسهيل تجربتهم العالجية؟ 

كيف بإمكاننا تقديم تجربة رعاية صحية متميزة لجميع 
المستفيدين في المملكة بغض النظر عن مكان إقامتهم؟ 

كيف بإمكاننا تخفيف األعباء الصحية والمعنوية على أصحاب 
األمراض المزمنة والمستعصية لرفع جودة حياتهم؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

جودة الحياة:  
استمتاع الفرد بحياته وشعوره بالسعادة والتفاؤل والتمتع بالصحة الجسمية 

والنفسية اإليجايية ورضاه عن حياته في جوانبها المختلفة. 

التجربة العالجية:  
الرحلة التي يمر بها المريض في المنشأة الصحية، ويتعامل فيها مع مقدمي العالج 

المختلفين، لتتكون لديه تجربة كاملة. 

األمراض المزمنة:  
 حالة مرضية أو مرض دائم أو طويل األمد في آثاره أو مرض يأتي مع الوقت ويتقدم

  بشكل بطيء

األمراض المستعصية: 
األمراض التي لم يستطع الطب التوصل لعالج واضح لها، وكل ما يمكن فعله 

لمساعدة المريض على تجاوز األلم هو إعطاؤه بعض األدوية التى قد تساعد في تقليل 
أعراض المرض وتقليل األلم على المريض. 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.
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بلغت نسبة اإلصابة بمرض السكري المشخص (8.5 )٪ بين 
سـكان المملكة (15 سنة فأكثر)، وهو أكثر انتشارا بين 

الذكور (8.7)%مقابل (8.3)%لإلناث

 إحصاءات اإلصابة في السعودية بمرض التصلب اللويحي 
المتعدد بلغت 100 مصاب لكل 100 ألف نسمة، بعدد 34 

ألف مصاب سعودي على مستوى المملكة، و 13 ألف 
مصاب من المقيمين.

بلغت نسبة اإلصابة بارتفاع ضغط الدم المشخص بين 
سكان المملكة 15 سنة فأكثر 7.6%. 

نسبة انتشار األمراض المزمنة تزداد بشكل كبير مع ازدياد 
العمر، حيث بلغت نسب انتشارها بين كبار السن في فئة 

العمر (65 ســنة فأكثر) 70.8%مقارنة بنســب االنتشار بين 
الفئات العمرية الشــابة 15-19 ســنة حيـث بلغت نسبتها 

4.1%

.

معلومات وإحصائيات: 

المصادر: 
•

تقرير نتائج مسح صحة األسرة  •
جمعية أرفى للتصلب المتعدد   •

منظمة الصحة العالمية

االضطرابات العصبية النفسية لدى كبار السن مسؤولة عن 
6.6% من مجموع حاالت العجز الكلي في هذه الفئة 

العمرية.

حوالي 15% من البالغين بأعمار 60 سنة فما فوق يعانون 
من اضطراب نفسي.

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/household_health_survey_2018.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/household_health_survey_2018.pdf
https://arfams.org.sa/
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