
 
 

 %20إشراك عناصر أخرى  %15القيمة واالبتكار  %15االنتشار واالستدامة  %40التأثير  %10لتوافق مع الموضوع ا الفئة المجال

معععيعععععا عععيعععر 
منعمعمعععععا  
العععرععععععا عععععة 

 الصحية

 وضوح الفكرة األساسية للمبادرة. المستشفيات
توضيييييييييييي  لين تم    الم  مة 
من وضيييال سيييممة المرضييي     

 مرلز أولوياتها؟
 

وير أو مييياتا ترار ضييييييييييييييرورة للت 
 التغيير؟

 
لماتا  -صييييم المشيييي لة  وضييييوح

 ه  مهمة؟
ميييييييا الو وات أو الم ه ييييييييات 

 المستودمة لحل المش لة؟
 
 

ي ييين أك ي وك تليييأ لم  أو 
كيف  لتغ ييييييية أو من أو يييييي  

 سممة تقديم الرعاية الصحية.
البيييييااييييات الكمييييية تتم ييييل     
حسييييييييييييييييااليييات التكلفييية  م يييد ت 
ال ييدوا األ,ييل  ال ييدد المتقل  

 السقوط والحوادث.لمرات 
البيييااييات ال ومييية م ييا   اتييا   
إحصييييييا يات رضييييييا المرضيييييي   
خ االات من المرضييييييييييي   أ راد 

 عا متهم  ال املين الالم ا .
ميييياتا ليييياايييي  ال تييييا    التيييي  ير 

 عل  سممة المرض ؟

هل هذر مبادرة يم ن اشيييرها 
خارج القسم الت  تم ت  يمها 
خمليييييي  إل  م ييييييا   أخرا 

 الالمستشف ؟
أ المبييييادرات أو أو ه  تليييي

المميييييارسيييييييييييييييييييات الت  يم ن 
 تكرارها    أ,سام أخرا.

هيييييل ه ييييياق خ ييييية مت لقييييية 
ال يفية   ل ال رق ال ديدة 
للمشييييييييييييييرو  تقلييييييييد لل ميييييييل 

 ال ا  ؟
تف يل اسيييتراتي يات لنيييماك 

 استمرار استدامة المشرو ؟
 

 هل يم ن قياسها؟

وضييييييييييييوح الدليل عل  أك هذر 
المبادرة تم    من إرسيييييييييييييييا  

ا  اك تلأ متاح  قيمة. حسبما ل
ي ن أك يتنيييييمن تلأ األدلة 
عل  القيميية المييادييية الم ييدليية 
وقيمة ال ودة الم دلة الال سيييبة 

 للمرض .
كين ليييييااييييي  المبيييييادرة؟ هييييل 
كيييييييااييييييي  اليييفيييكيييرة والييي يييميييلييييييييييية 

 والتك ولو يا حدي ة؟
هل يم ن اقلها ل تا   سيييممة 

 المرض ؟

و ود دلييييييييل ,وو عل  أك  ميال 
 ال هات تات الصييييلة مشييييارلوك القوة

   المبييييادرة المييييا  يهم المرضيييييييييييييي   
ال ا مت والم تمال واإلدارة وال املين 

م عل  مسيييييييييتوا التو ي  والتصيييييييييمي
ك و والت فيذ الالمشييييييييييييييرو  ولواهم ,ادر 

عل  وضييييييييييييييال مقترحيييات للت يييديمت 
 ا.حسبما لاك تلأ م اسب  

  ريقة الفري ؟ إتبا هل تم 



 
 

مراكز الرعاية 
 األولية

 م    عمل واض 
تو  مييييا ه  أ رك مشيييييييييييييي ليييية 

سيييييييييييييممة المرضييييييييييييي     مراكز 
الرعيييياييييية األولييييية وهييييل ليييياايييي  

تحسييييييييين  ما سييييييييبن  إل الحا ة 
الحا ة إل  التحسيييييييييين  لين تم 
الت ييامييل مال األمر  ومييا ال تييا    
 ولين تحس   سممة المرض ؟

كين تم إدراج سيييممة المرضييي  
الييالرعيياييية األولييية  ومييا الييدرو  
المسيييتفادة الت  يم ن أك تسييياعد 

 األخرا؟مراكز األولية 

تقديم أدلة عل  إحداث المبادرة 
ا    سيييييممة المرضييييي  تحسيييييي   

ومسييييييييييييييياهمتها    تقديم رعاية 
 عالية ال ودة الش ل متس .

تقديم أدلة    صييييييييييييييورة  يااات 
كميية وتشييييييييييييييميل ليذليأ  يياايات 
كيفية حسيييييييييييبما هو م اسييييييييييين. 
األم لييييييية الكميييييييية  الو ر    
اليييتيييكيييليييفييييييية  تيييقيييليييييييييييل أخييي يييييييا  

 التشوي   المس  الميداا .
م لييييييية ال وميييييييية  رضيييييييييييييييييييييا األ

المرضيييييييييييييي   اتيييييا   المسيييييييييييييي  
الميداا   المرضييي   ال ا مت  
ال يييييا,م  دراسييييييييييييييييييات الحييييياليييية  
تييييييييييزليييييييييييييييييييييات  ,صيييييييييييييييييييييييي   

 .الخخ االات...
ماتا لاا  ال تا    األ ر عل  

 سممة المرض ؟

المبيييييادرات الت  ااتشييييييييييييييرت 
عل  ا ييياق واسييييييييييييييال داخيييل 
مراكز الرعيييايييية األوليييية  أو 
 ييييد  من تلييييأ تقييييديم أدليييية 

اايييية تكرار ال ميييل عل  إم ييي
  ها    أو م اك آخر.

هيييييل ه ييييياق خ ييييية لكيفيييييية 
تحويل وسا ل ال مل ال ديدة 
الالمشرو  ومور ات  الم دلة 

 لتصب  ,اعدة لل مل؟
هيييييييل ا سيييييييييييييييييتيييراتييييييي يييييييييييات 
الموضييوعة م اسييبة لنييماك 

 استمرار استدامة المشرو ؟
 هل ه  ,ا لة للقيا ؟

تقيييييديم أدلييييية عل  تحسييييييييييييييين 
 المبادرة للقيمة.

ن ي بغ  أك يشييييييييييييييمييل إتا أم 
تلأ أدلة عل  تحسيييين القيمة 

لذلأ القيمة الال سييييييبة  ؛المالية
للمرضيييييييي  من خم  تحسيييييييين 

 ال ودة.
كين لاا  هذر المبادرة  هل 
ه   كرة أو عمليييية أو تق يييية 

  ديدة؟
هل يم ن تحويلها الما ي اسيين 

 مور ات سممة المرض ؟

تقديم أدلة واضيييييييييييحة عل  أسيييييييييييلو  
الكاملة إشييراق الما يوضيي  المشييارلة 

ل ميال األ راف الم  يييييية الشيييييييييييييي يييييل 
م اسيييييييييييين    التو ي  والتصييييييييييييميم 
والت فيذ للمبادرة. ي ن أك يشييييييييييييييمل 
تليييييييأ اإلدارة وأ ييييقييييم الييييتييييمييييرييييي  
والمرضيي  والم تمال المحل  إتا لاك 

 تلأ م اسبا.
 ا؟هل لاك ال مل  مامي  



 
 

مراكز الرعاية 
 اإلس افية

 م    واض  لل مل
 رح واضيييييييييييييي  لكيفيييييية ارتكييييياك 

ل  أ نيييييل الممارسيييييات ال مل ع
الحالية لسيييييييييممة المرضييييييييي     

 مراكز العيادات المت ددة.
ما مشييييي مت سيييييممة المرضييييي  
الت  لاا  الحا ة إل  تحسييييييييييين 

    مراكز العيادات المت ددة؟
تحسييييييين   إل وهل لاا  الحا ة 

ما سييييبن الحا ة إل  التحسييييين  
كين تم الت امل مال األمر  وما 
ال تا    ولين تحسييييي   سيييييممة 

 رض ؟الم
كين تم إدراج سيييممة المرضييي  
الييالرعيياييية األولييية  ومييا الييدرو  
المسيييتفادة الت  يم ن أك تسييياعد 
ميييراكيييز اليييعيييييييييييادات اليييميييتييي يييييييددة 

 األخرا؟
 

تقديم أدلة عل  إحداث المبادرة 
تحسيييييي ا    سيييييممة المرضييييي  
المتلقين للرعاية ل تي ة مباشرة 

 للمبادرة. 
 

تقديم أدلة    صييييييييييييييورة  يااات 
ذليأ  يياايات كميية وتشييييييييييييييميل لي

كيفية حسيييييييييييبما هو م اسييييييييييين. 
األم لييييييية الكميييييييية  الو ر    
اليييتيييكيييليييفييييييية  تيييقيييليييييييييييل أخييي يييييييا  

 التشوي   المس  الميداا .
األم لييييييية ال وميييييييية  رضيييييييييييييييييييييا 
المرضيييييييييييييي   اتيييييا   المسيييييييييييييي  
الميداا   المرضييي   ال ا مت  
ال يييييا,م  دراسييييييييييييييييييات الحييييياليييية  
تييييييييييزليييييييييييييييييييييات  ,صيييييييييييييييييييييييي   

 .الخخ االات...
ماتا لاا  ال تا    األ ر عل  

 ة المرض ؟سمم

المبيييييادرات الت  ااتشييييييييييييييرت 
عل  ا ييياق واسييييييييييييييال داخيييل 
مراكز الرعيييايييية األوليييية  أو 
 ييييد  من تلييييأ تقييييديم أدليييية 
عل  إم ييياايييية تكرار ال ميييل 

  ها    أو م اك آخر.
هيييييل ه ييييياق خ ييييية لكيفيييييية 
تحويل وسا ل ال مل ال ديدة 
الالمشرو  ومور ات  الم دلة 

 لتصب  ,اعدة لل مل؟
هيييييييل ا سيييييييييييييييييتيييراتييييييي يييييييييييات 

وعة م اسييبة لنييماك الموضيي
 استمرار استدامة المشرو ؟

 هل ه  ,ا لة للقيا ؟

تقيييييديم أدلييييية عل  تحسييييييييييييييين 
 المبادرة للقيمة.

إتا أم ن ي بغ  أك يشييييييييييييييمييل 
تلأ أدلة عل  تحسيييين القيمة 
المالية لذلأ القيمة الال سيييييييييييبة 
للمرضيييييييي  من خم  تحسيييييييين 

 ال ودة.
كين لاا  هذر المبادرة  هل 
 ه   كرة أو عمليييية أو تق يييية

  ديدة؟
هل يم ن تحويلها الما ي اسيين 

 مور ات سممة المرض ؟

تقديم أدلة واضيييييييييييحة عل  أسيييييييييييلو  
إشييراق الما يوضيي  المشييارلة الكاملة 
ل ميال األ راف الم  يييييية الشيييييييييييييي يييييل 
م اسيييييييييييين    التو ي  والتصييييييييييييميم 
والت فيذ للمبادرة. ي ن أك يشييييييييييييييمل 
تليييييييأ اإلدارة وأ ييييقييييم الييييتييييمييييرييييي  
والمرضيي  والم تمال المحل  إتا لاك 

 تلأ م اسبا.
 هل لاك ال مل  ماميا؟



 
 

الصييييييييييييييييييدليييية 
 الم تمعية

 م    واض  لل مل
 رح واضيييييييييييييي  لكيفيييييية ارتكييييياك 
ال مل عل  أ نيييييل الممارسيييييات 
الحالية لسيييييييييممة المرضييييييييي     

 مراكز العيادات المت ددة.
ما مشييييي مت سيييييممة المرضييييي  
الت  لاا  الحا ة إل  تحسييييييييييين 

    الصيدليات الم تمعية ؟
تحسييييييين   إل  وهل لاا  الحا ة

ما سييييبن الحا ة إل  التحسييييين  
كين تم الت امل مال األمر  وما 
ال تا    ولين تحسييييي   سيييييممة 

 المرض ؟
كين تم إدراج سيييممة المرضييي  
اليالصييييييييييييييييدلييات الم تمعيية  وميا 
الدرو  المسييييييييييييييتفادة الت  يم ن 
أك تسييييييييييييييييياعييييد مراكز العيييييادات 

 المت ددة األخرا؟

تقديم أدلة عل  تحسيييييييييييييين إدارة 
ل تي ييييية مبييييياشييييييييييييييرة  األدويييييية 
 للمبادرة. 

تقديم أدلة    صييييييييييييييورة  يااات 
كميية وتشييييييييييييييميل ليذليأ  يياايات 
كيفية حسيييييييييييبما هو م اسييييييييييين. 
األم لييييييية الكميييييييية  الو ر    
التكلفيية  تقليييل أخ ييا  األدوييية  

 المس  الميداا .
األم لييييييية ال وميييييييية  رضيييييييييييييييييييييا 
المرضيييييييييييييي   اتيييييا   المسيييييييييييييي  
الميداا   المرضييي   ال ا مت  

ليييية  ال يييييا,م  دراسييييييييييييييييييات الحيييييا
تييييييييييزليييييييييييييييييييييات  ,صيييييييييييييييييييييييي   

 .الخخ االات...
ماتا لاا  ال تا    األ ر عل  

 سممة المرض ؟

   المبادرات الت  ااتشييييييرت 
لصيييييدليات الم تمعية. هل ا

 يم ن تكراراها؟
تقييييديم أدليييية عل  إم ييييااييييية  

تكرار ال مييييييل  هييييييا    أو 
 م اك آخر.

هيييييل ه ييييياق خ ييييية لكيفيييييية 
تحويل وسا ل ال مل ال ديدة 

الم دلة  الالمشرو  ومور ات 
 لتصب  ,اعدة لل مل؟

هيييييييل ا سيييييييييييييييييتيييراتييييييي يييييييييييات 
الموضييوعة م اسييبة لنييماك 

 استمرار استدامة المشرو ؟
 هل ه  ,ا لة للقيا ؟

تقيييييديم أدلييييية عل  تحسييييييييييييييين 
 المبادرة للقيمة.

إتا أم ن ي بغ  أك يشييييييييييييييمييل 
تلأ أدلة عل  تحسيييين القيمة 
المالية لذلأ القيمة الال سيييييييييييبة 
للمرضيييييييي  من خم  تحسيييييييين 

 ال ودة.
ين لاا  هذر المبادرة  هل ك

ه   كرة أو عمليييية أو تق يييية 
  ديدة؟

هل يم ن تحويلها الما ي اسيين 
 مور ات سممة المرض ؟

تقديم أدلة واضيييييييييييحة عل  أسيييييييييييلو  
إشييراق الما يوضيي  المشييارلة الكاملة 
ل ميال األ راف الم  يييييية الشيييييييييييييي يييييل 
م اسيييييييييييين    التو ي  والتصييييييييييييميم 
والت فيذ للمبادرة. ي ن أك يشييييييييييييييمل 

ارة وأ ييييقييييم الييييتييييمييييرييييي  تليييييييأ اإلد
والمرضيي  والم تمال المحل  إتا لاك 

 ا.تلأ م اسب  
 ما أسلو  المشارلة المتبال؟

 


