
 الوقف اإلسالمً ودوره فً

 الصحة_تعزٌز#الصحة الوقائٌة 

 صالح بن سعد األنصاري. د



 العرض خالصة

 عشر سنوات صحة-

 

 عشر سنوات تعلٌم-

 

 تعلٌم تدرٌب/خمس سنوات أكادٌمٌة-

 

 الصحة_تعزٌز#خمس سنوات ممارسة فً -



 

 لمحة عن اقتصادٌات الصحة

 

 .زٌادة تكالٌف الخدمات الصحٌة-

 .الزٌادة المضطردة فً التوقعات والجودة-

 .زٌادة الطلب على مصادر التموٌل-

 .الزٌادة فً عدد السكان-

 توفٌق خوجة. د.                                الحاجة للترشٌد-

 



 

 الصحة_تعزٌز#ما هو 

 

تمكين األشخاص من السيطرة على صحتهم »

 .«وعواملها الحاسمة بما يحسن صحتهم

 .م2009ميثاق بانكوك 

 

 



 

 الصحة_تعزٌز#ما هو 

 

علم وفن مساعدة الناس على تغيير نمط حياتهم »

 .«لالنتقال نحو حالة صحية مثلى

 .م1986المجلة األمريكية لتعزيز الصحة 

 

 



 

 الصحة_تعزٌز#ما هو 

 

يمكن الناس من زيادة السيطرة على صحتهم »

 .«وتحسينها

WHO Europe 

 

 



 

 الصحة_تعزٌز#لماذا 

 

 .انتشار األمراض المزمنة-

 .عبؤها على المصروفات الصحٌة-

 .األمراض األهم أمراض نمط معٌشً-

 .تتطلب استثماراً فً الوعً والسلوك-

 

 



 

 الصحة_تعزٌز#لماذا 

 

 .أمراض مكلفة ٌمكن الوقاٌة منها-

 الصحة استثمار فً عافٌة األمة_تعزٌز#-

 (.إطفاء الحرائق)إلى متى وصحتنا تقوم على -

 .الوقاٌة أهملت فً الدول النامٌة لعقود-

 .درهم وقاٌة خٌر من قنطار عالج-

 

 



 

 لماذا الوقف والخدمات الوقائٌة

 

 .شح نماذج الوقف على الخدمات الوقائٌة-

 .غالب الوقف اإلسالمً كان عالجٌاً أٌضاً -

 .«ومن أحٌاها»الحاجة إلى توسٌع -

 .تنوع وتفرد تارٌخ الوقف ٌحتمل-

 ذ



 

 لماذا الوقف مصدراً للصرف

 الصحة_تعزٌز#على الخدمات الوقائٌة و

 

 (برٌقها ضعٌف)الصحة _تعزٌز#طبٌعة الوقاٌة و-

 .الصحة قٌمة إسالمٌة واستثمار فً صحة وقوة األمة_تعزٌز#-

 (.استراتٌجٌاً )طبٌعة الوقف مصدراً -

 .الصحة_تعزٌز#ضرورة استدامة الصرف على -

 

 



 

 لماذا الوقف مصدراً للصرف

 الصحة_تعزٌز#على الخدمات الوقائٌة و

 

 .تجاربنا مع المسؤولٌة االجتماعٌة-

 للصحة_المشً#تجاربً مع نشر ثقافة -

 .واقع موارد التوعٌة الصحٌة المدرسٌة-

 عندما تشح الموارد وفر الحد األدنى وركز على األسس-

 

 

 



 

 واقعنا والدول اإلسالمٌة

 

 (جراحات السمنة فً الخلٌج)مصروفات األمراض المزمنة -

 .ستة من أكثر دول العالم سمنة دول عربٌة-

 .عبء األمراض المزمنة ٌنتقل من الدول المتقدمة إلى النامٌة-

 ..(التدخٌن. الجلطات. CAD. الخمول. السمنة)العشرة األوائل -

 



 

 الصحة المقترح_تعزٌز#وقف 

 

الصحة، _تعزيز#وقف أعيان يصرف منها على أنشطة 

يديره قطاع غير هادف للربح، على أسس علمية 

وحسب أفضل الممارسات العالمية، يشرف على 

 .الصحة من خالل منفذين_تعزيز#أنشطة 

 

 



 الصحة _تعزٌز#نشاطات 

 نماذج

 .تغٌٌر السلوكٌات المؤدٌة ألمراض النمط المعٌشً-

 .الصحة فً السن المدرسٌة_تعزٌز#-

 .الجامعات  المعززة للصحة-

 .الصحة فً أماكن العمل_تعزٌز#-

 .المدن الصحٌة، وأنسنة المدن-

 نشر ثقافة المشً والدراجة-

 

 



 الصحة _تعزٌز#نشاطات 

 نماذج

 .تطوٌر التغذٌة المدرسٌة-

 دعم نشطاء السوشٌال مٌدٌا-

 الترجمة والتعرٌب-

 التدرٌب والتعلٌم-

 الصحة_تعزٌز#أبحاث -

 الجوائز المحكمة-

 



 عوامل النجاح والمهددات

 

 .اختالط أولوٌات الوقاٌة بإطفاء الحرائق-

 مع السلوكٌات“ الصراع”صعوبة -

 اختالط االحتٌاجات والمطالب-

 الصحة بغٌر هدى_تعزٌز#تطبٌق -

 قلة كوادر الصحة العامة-

 تراجع القناعة والدعم-

 ضعف بناء الشراكات-



 

 مع تحٌات

 مركز تعزٌز الصحة

 المصٌف -الرٌاض

 11342الرٌاض     260747ب .ص

 4770506/4788322هاتف 

 4771187فاكـــس 

www.sihatona.com 

Saudihpc@gmail.com 

 @SaudiHPC     SaudiHPC 


