
مجال الصحة
التحدي الرابع



مجال الصحة  
مدى تمتع الفرد أو األسرة بالصحة الجسدية والعقلية 

والنفسية. 

التحدي الرابع  04 
تحسين جودة 

الخدمات الصحية 

       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 

تحسين جودة الخدمات الصحية. 

       والخـدمـات الـصحية هـي الـرعـايـة الـتي يـتلقاهـا الـمجتمع مـن قـبل الـمهنيين الـطبيين، 

ومـوظـفي الـرعـايـة الـصحية، ومـؤسـسات الـرعـايـة الـصحية، وتـشمل الخـدمـات الـصحية 

كـل مـن: الـطوارئ، والخـدمـات الـوقـائـية، والـتأهـيلية، والـرعـايـة الـمنزلـية، والخـدمـات 

طـويـلة األجـل، والـرعـايـة االسـتشفائـية والـتشخيصية، لـذلـك نـحتاج إلـى تـمكين وصـول 

الــمجتمع إلــى رعــايــة صــحية سهــلة الــمنال وذات جــودة عــالــية وخــاصــة أن مــن 

الـمتوقـع ارتـفاع إجـمالـي عـدد سـكان الـمملكة إلـى ٣٩٫٤ مـليون نـسمة فـي عـام ٢٠٣٠ 

(حسـب وثـيقة خـطة تـنفيذ الـتحول الـصحي)، وهـو مـا يـمثل زيـادة فـي الـطلب عـلى 

الخــدمــات الــصحية، وفــيما يــلي بــعض األســئلة الــمحفزة لــألفــكار لــتساعــدك عــلى 

تقديم فكرة محددة وواضحة.  



التحدي الرابع  

04 

تحسين جودة الخدمات الصحية 

02 

01 

أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا استخدام التقنيات الناشئة لتسهيل الوصول 
إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل أكثر فاعلية؟  

كيف بإمكاننا زيادة نسبة التطوع في القطاع الصحي لتعزيز 
الوعي الصحي لدى المجتمع؟ 

       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: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

التقنيات الناشئة:  
 
ً
 مـلموسـا

ً
       مجـموعـة مـن االبـتكارات الـتقنية الـواعـدة الـتي أحـدثـت تـأثـيرا

عـلى حـياتـنا الـيومـية، رغـم أنـها مـا زالـت فـي الـمراحـل األولـى مـن تـطويـرهـا 
وتطبيقها. 
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معلومات وإحصائيات: 

 218,868
متطوع

المصادر: 
•

منصة التطوع الصحي

يشمل التطوع في القطاع الصحي 
 المجاالت التالية: 

التوعية والتثقيف. 
الخدمات العالجية. 

 الصحة العامة. 
الخدمات المساندة. 

االستشارات ومراكز االتصال. 
 الدعم اللوجستي.

عدد المتطوعين في 
المملكة في القطاع 

الصحي



#فكرـلبكرة 


