مكخب جدقيق السؤيت ،همىذج السعاًت الصحيت
مشازكة القطاع الخيري في همىذج السعاية الصحية الجديد
 ١٤فبراٌر ٢٠١٨

بسهامج املداغسة

• مقدمة عن بسهامج التدىل
• الاسدثماز في همىذج السعاًت

لقد مهدث زؤيت  2030الطسيق هدى قطاع زعاًت صحيت أفػل
ّ
الصحيت ،سىعمل على
"ولسفع حىدة الخدماث
جقدًمها مً خالل شسكاث خكىميت جمهيدا
لخخطيطها .كما سىعمل على جىسيع قاعدة
املسخفيدًً مً هظام الخأمحن الطحي ،وحسهيل
الحطىل على الخدمت بشكل أسسع ،وجقليظ
أوقاث الاهخظاز للىضىل ئلى ألاخطائيحن
والاسدشازيحن".

وطن طمىح

"هيخهج الشفافيت"

"هخدمل املسإوليت في خياجىا"

"هخدمل املسإوليت في مجخمعىا"

اقتصاد مصدهس

ٓ
"هدعم ميشاجىا الطغحرة واملخىسطت وألاسس
املىخجت"

"هخطظ خدماجىا الحكىميت"

"هيش ئ مىطت لىحسديت ممحزة"

مجتمع خيىي

"وعيش خياة صحيت"

ٔ
"نهخم باسسها"

"هسعى صحخىا"

ًىاحه هظام السعاًت الصحيت الحالي جددًاث كبحرة جخطلب جدىال حرزيا لخدقيق جلك السؤيت
جىغيحي

التدديات السئيسية لنظام السعاية الصحية
همط خياة غير صحي

ثكاليف متصاعدة
اهية السعاية الصحية الحكىمية +
متىسط الصيادة في ميز ً
 ٪7سنىيا منر عام 2010

 ٪75ال يجسون فدىصات دوزية
 ٪60يعاهىن من شيادة الىشن أو السمنة

منصة
ملتهبة
الىفيات املبكسة
 ٪46من الىفيات الناثجة من ألامساض غير
السازية في اململكة هي وفيات مبكسة مقازهة
بأقل من  ٪25في أوزوبا الغسبية

شيادة ألامساض املصمنة
 5+مليىن خالة مصمنة
ومن املتىقع أن يتراوح عدد الحاالت املصمنة بين 8
و  10ماليين بدلىل عام 2030

ًسجكص جطميم الخدىل على أفػل املمازساث الدوليت مً خيث فطل الجهت
الخىظيميت و مصودي السعاًت وممىلي الخدمت

ألاهداف السئيسية للتدىل

مبادئ التصميم
1

فصل التنظيم وثقديم السعاية الصحية بىشازة الصحة
2

ثقديم السعاية الصحية من خالل مؤسسات خكىمية
3

ثمىيل هظام السعاية الصحية من خالل كيان ثمىيل قائم براثه

عدد مىظفين وشازة الصحة

260,000+

هفقات وشازة الصحة

75 Bn+ SAR

مستشفيات وشازة الصحة ومساكص الصحة ألاولية

مسدشفى 274
 2,325مسكص زعاًت ضحي

أطلق مكخب جدقيق السؤيت الخابع لىشازة الصحت ثماهيت بسامج مترابطت
لدسهيل عمليت الخدىل وجىفيرها
الحىكمة
• حعصيص وشازة الصحت لقيادة ئضالح القطاع وجدىيله
ليكىن أكثر استراجيجيت
• ئوشاء مجمىعت مً الهيئاث الخىظيميت
ثمىيل السعاية الصحية
• ئوشاء الخأمحن الطحي الىطني
• فطل املشتري عً الدافع
• التركحز على الىخائج بدال مً املدخالث
همىذج السعاية
• التركحز على الىقاًت
• دمج جخطيط القدزاث وجىفحر السعاًت عبر
القطاعاث
خصخصة
• ئغفاء الطابع املإسس ي على جقدًم الخدماث الصحيت.
• ئوشاء مجمىعاث مدليت حشكل في نهاًت املطاف مىظماث
زعاًت خاغعت للمساءلت.

القىي العاملة
• حعصيص حىدة القىي العاملت
• وخدة جخطيط القىي العاملت الىطىيت
للسعاًت الصحيت

الحوكمة
القوى العاملة

تموٌل الرعاٌة الصحٌة

الصحة الرقمٌة

الصحة السقمية
• جىفحر ألادواث السقميت (جطبيقاث) للمسض ى
والقىي العاملت
• حسسيع البييت الخدخيت لخكىىلىحيا
املعلىماث في وشازة الصحت
املشازكة املجتمعية
• حسهيل مشازكت املجخمع في قطاع الصحت
• شيادة جأثحر مشازكت املجخمع

الخصخصة

المشاركة المجتمعٌة
مشاركة القطاع الخاص

مشازكة القطاع الخاص
• خصخطت خدماث السعاًت الصحيت
• دعم جىطحن ألاحهصة الطيدالهيت والطبيت

بدلىل عام  ،2030سىكىن قد جدىلىا ئلى هظام مإسس ي مسجكص على
القيمت املدطلت التي جخمدىز خىل املسيؼ
كيف سيكىن النظام...

زيال

القيمة املدصلة
• هماذج زعاًت مً الطساش العالمي
• جدفحز الىخائج
• مساقبت الخكاليف
• الشفافيت

خدمات ثتمدىز خىل املسيض

• مطممت خىل اخخياحاث مىاطىيىا
• جفعيل املىاطىحن
َ
• خياز املسيؼ
• الىقاًت مً ألامساع و جىفحر الخدماث املجخمعيت

 ...وكيف سنعمل لتدقيق ذلك ...
وشازات الىطنية ،والتي ...
• جددد مجمل الخمىيل الطحي
• جددًد معاًحر ألاداء
• جىظيم الىظام
• غمان الخكلفت والجىدة
شسكة التأمين الصحي العام ،والتي ...
• سخكىن مسإولت عً شساء الخدماث
• سدخعاقد مع وجساقب مىظماث السعاًت املسإولت
منظمات السعاية املسؤولة ،والتي ...
• هي املسإولت عً صحت السكان
• سخقدم السعاًت بشكل مخكامل
• سدسدثمس في شيادة الىعي والىقاًت
• جداسب مقابل ألاداء

برناهح الوحاضرة
■ مقدمة عن برنامج التحول
االستثمار فً نموذج الرعاٌة

ها هو نووذج الرعايت الصحيت الجديد؟
نموذج الرعاٌة الصحٌة الجدٌد...

الصحة النفسية

الصحة البدنية
الصحة االجتماعية

رعاية األمراض املزمنة

الرعاية االختيارية

• هو نهج وخارطة طرٌق لتقدٌم خدمات الرعاٌة
الصحٌة المطلوبة لتلبٌة االحتٌاجات الصحٌة
للسكان سوا ًء الوقائٌة او العالجٌة
• مصمم على أساس متطلبات المجتمع السعودي
وباالستفادة من أفضل الممارسات الدولٌة
• ٌقع فً قلب التحول الصحً الذي ٌوجه تطبٌق
جمٌع البرامج

في أبسيل  ،2017أطلق الىشيس جىفيق السبيعت همىذج السعاًت الجدًد بعد
املىافقت على جطميمه

ًخكىن جطميم همىذج السعاًت الجدًد مً  42مبادزة مخمحزة جىفس فسص
مخعددة ملشازكت القطاع الخحري واملجخمع
مبادرات نموذج الرعاٌة الصحٌة

جمع البٌانات المنظم

شبكة اإلحالة الوطنٌة
مراقبة المخرجات

برنامج األبحاث
الصحٌة

المرحلة األخٌرة

خدمات الرعاٌة
المنزلٌة المحسنة
الملف الطبً الموحد

األدلة الطبٌة الوطنٌة

الحاالت المزمنة

دعم المرٌض وأهله

الفحص المبكر
لألمراض المزمنة

حمالت نمط الحٌاة
الصحٌة
خدمات الرعاٌة
األولٌة المحسنة

االستخدام االمثل
للموارد

المشاكل العاجلة
مركز القٌادة والتحكم

أدوات الرعاٌة الذاتٌة
االفتراضٌة

خدمات الخط الساخن
الصحٌة
برامج التعلٌم المدرسً

الوالدة اآلمنة
الفحص قبل الزواج

الصحة فً جمٌع
السٌاسات

المبادرات
الشاملة

التصفح والتثقٌف الصحً
االفتراضً

الرعاٌة االختٌارٌة
العٌادة الشاملة

الحفاظ على الصحة
برنامج المدرب
الصحً

خدمات الرعاٌة فً
المرحلة األخٌرة

تنسٌق الحاالت

عٌادات الرعاٌة العاجلة

الرعاٌة قبل الحمل

تحسٌن المسار الطبً
للمرضى

برامج تعزٌز الصحة
الصحة فً المجتمع

بناء فرٌق رعاٌة من
مختلف التخصصات

خدمات الرعاٌة الممتدة

مراكز الرعاٌة الحرجة
التخصصٌة

الرعاٌة أثناء الحمل

خفض مدة اإلقامة فً
المستشفى

برامج تعزٌز الصحة فً
أماكن العمل

سجل الموالٌد الوطنً

الرعاٌة بعد الخروج من
المستشفى

برامج تعزٌز الصحة
فً المدارس

الرعاٌة بعد الوالدة

تروٌج الغذاء الصحً

رعاٌة حدٌثً الوالدة

برامج التعلٌم بالترفٌه

عٌادة الطفل السلٌم

دعم المركز الوطنً
للوقاٌة من األمراض

CDC

مثال على الفسص :في السىىاث القادمت ًمكً ئوشاء ٤٠ألف
وظيفت مخطلت بىظام السعاًت املجزليت
خدمات النمل
السائقٌن ،عاملون مركز
االتصال

مركز الرعاٌة الصحٌة المنزلٌة
• اإلدارة والتنظٌم
• موظفً تكنولوجٌا المعلومات

Ambulance

• محللون البٌانات

موردو األدوٌة والمعدات الطبٌة
أخصائً المشترٌات
امٌن المخزن
متخصص سلسلة التورٌد
منسق الموارد

• الموارد البشرٌة
بٌت المرضى

الهٌئات التنظٌمٌة  /مؤسسة
النمد العربً السعودي /
وزارة الصحة

• الفرٌق الكلٌنٌكً
• دعم الفرٌق الكلٌنٌكً

• خبٌر تنظٌمً

• خدمات الدعم الفنً أو العام مثل
فرٌق الصٌانة

• منسقً وزارة الصحة فً مختلف المناطق

المستشفٌات

• المنسقٌن السرٌرٌٌن
المجتمع
خبراء تعزٌز الصحة والتعلٌم

• موظفً التسوٌق

شركات التأمٌن
وسطاء
أخصائً التأمٌن

سيىلد الاسدثماز في الىمىذج الجدًد للسعاًت فىائد ماليت جساكميت جطل ئلى  260ملياز
زيال سعىدي بدلىل عام 2030
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بشكل تراكمً حتى عام  ،2022سٍؤدي االستثمار فً نموذج الرعاٌة إلى تولٍد  220ألف وظٍفة خدٌدة،
وٌضٍف  74ملٍار لاير سعودي إلى الناتح المحلً اإلخمالً
االستثمار فً النموذج الجدٌد للرعاٌة ٌفٌد االلتصاد بشكل عام من خالل خلك فرص للعمل
تشمل الوظائف التً سٌتم إنشاؤها:
•
•
•

الوظائف المباشرة لقطاع الصحة (مثل توظٌف منسقً الحاالت)
الوظائف الداعمة الغٌر المباشرة (مثل وظائف توفٌر المعدات الطبٌة للمبادرات الجدٌدة)
الوظائف الغٌر الصحٌة الغٌر مباشرة (مثل وظائف جدٌدة فً المتاجر حٌث ٌنفق الموظفون
الجدد دخلهم)

الف >220
حتى 2022

تشمل نتائج نموذج الرعاٌة الجدٌد فوائد التصادٌة إضافٌة

فوائد من صحة المجتمع والتوظٌف
•

انخفاض العبء المرضً وبالتالً زٌادة االنتاجٌة فً العمل

•

انخفاض الغٌابات المرضٌة وبالتالً قضاء وقت أطول فً العمل

•

تكلفة االستثمار

•

المضاعف المالً بسبب االستثمار العام

ملٌار>74
حتى 2022

سيتن إدارة هبالغ االستثوار هن قبل برناهح الوشترياث الصحيت
برنامج شراء الخدمة

برنامج شراء الخدمة هو كٌان مستقل أنشئ إلدارة األموال العامة لتوفٌر الرعاٌة الصحٌة ،بهدف مراقبة معاٌٌر الكفاءة والجودة من قبل مقدمً الخدمات.

تدفك استثمارات األموال

حوكمة عن طرٌك مجلس اإلدارة

مصدر تموٌل

برنامج شراء الخدمة

العمود المائمة على المٌمة

مبادرة معتمدة من لبل برنامج التحول فً
دٌسمبر 2016
موافمة على المفهوم بمرسوم ملكً فً
ٌولٌو 2017
تصمٌم معتمد من لبل لجنة اإلشراف على
الخصخصة فً دٌسمبر 2017
تأسٌس الكٌان ومجلس اإلدارة بموجب
مرسوم وزاري فً دٌسمبر 2017

الجودة

الخدمة

المستفيدين

اختتام

•
•
•
•

ٌجري حالٌا ً تطبٌق نموذج الرعاٌة فً خمس مواقع مختلفة
تمثل تدخالت نموذج الرعاٌة فرص لسد فجوات الرعاٌة بالمجتمع
ٌمكن للقطاع الخٌري االستثمار فً تطبٌق أي من تدخالت النموذج
ٌعمل مكتب تحقٌق الرؤٌة على َوضع اآللٌات لتسهٌل االستثمار بالنموذج

الولحق

2022 جىشيع العىائد املخىقعت على الاسدثماز في "أهظمت السعاًت" لىمىذج السعاًت ختى عام
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 23.6ملٌار لاير إلى 2022
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