
كل ما تريد معرفته عن
ِمَنح االبتكار الصحي
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واإلبداع  املبادرة  وتطوير مفهوم  املبدعني  بدعم وتشجيع  الصحة  وزارة  تهتم 
ونشر هذه الثقافة على كافة قطاعات الصحة أمال يف أن يقود هذا الشأن إلى 

تطوير اخلدمات الصحية وفق املنهج العملي احلديث.

 الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 
وزير الصحة

’

و  ابتكارية  حلول  تتطلب  تحديات  يصاحبها  الصحي  القطاع  يف  التطورات 
إبداعية.

الدكتور محمود بن عبد الجبار اليماني
المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية 

’

4

الدكتور عبد الله بن سليمان العمرو
المدير العام التنفيذي السابق لمدينة الملك فهد الطبية

اململكة،  الصحي يف  القطاع  يُقام ألول مرة على مستوى  املهرجان  أن هذا   
وقال إنه يدعو لتطوير األفكار اإلبداعية يف اخلدمات الصحية. وبيَّن العمرو 
أن مهرجان اإلبداع يسعى لطرح أفكار إبداعية من شأنها أن تطور اخلدمات 
أو  أفراد  بها  يقوم  التي  املبادرات  ومناقشة  التجارب  الصحية خالل عرض 

جهات مختصة.

’



آمنة  صحية  رعاية  تقدمي  هي  سامية  رسالة  الطبية  فهد  امللك  ملدينة  إن 
ومتخصصة ومبنية على البراهني العلمية و معززة بالتعليم والتدريب واألبحاث، 
وتقدمي خدمات رعاية صحية عالية التخصص، واالسهام يف التقدم الطبي من 

خالل التعليم والتدريب واألبحاث.
الطبية  فهد  امللك  مدينة  لالبتكار يف  مسابقة  أول  إلطالق  دافعاً  كان  ذلك  كل 
قيم  لتأسيس  نواة  ليكون  لإلبداع  مهرجان  إلى  املطاف  نهاية  يف  تحول  والذي 
هذا  يف  واجلميل  اململكة.  مستوى  على  الصحي  القطاع  يف  واإلبداع  االبتكار 
الدكتور  معالي  بوزيرها  ممثلة  الصحة  وزارة  مباركة  القى  أن  الرائد  املشروع 
عبداهلل الربيعة، فكأن هذا التبني إكماالً ملا قدمه املدير العام التنفيذي ملدينة 
امللك فهد الطبية السابق الدكتور عبداهلل بن سليمان العمرو، ليثمر هذا املشروع 

مشاريع خالقة.
طموحات كبيرة تحمل القائمني على املشروع للمضي قدماً  يف تطوير املشروع 
وفتح اجملال لكل منتسبي القطاع الصحي باململكة، فهذا الوطن مملكة لالبتكار 
واالبداع، وهناك مؤسسات متخصصة يف هذا اجملال كل جهودها منصبة على 
خدمة املبتكرين و الباحثني وتخصص لهم مميزات مالية ومنح لتحقيق األهداف 

السامية لهذه البالد املباركة.
إن هدفنا األساسي هو نشر مفهوم املبادرة واإلبداع، وغرس هذه الثقافة يف كافة 
القطاعات الصحية، على أمل أن يقود يف النهاية إلى تطوير اخلدمات الصحية 

وفق املنهج العلمي احلديث.
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مجاالت المسابقة:
ينبغي أن تنتمي املشاريع و األفكار املقدمة حول االبتكار ألحد اجملاالت التالية:

إجمالي قيمة المنح هو 1,000,000 ريال سعودي

المركز األول:

المركز الثاني:

المركز الثالث:

 100,000 ريال سعودي

80,000  ريال سعودي

 70,000 ريال سعودي

يتم تخصيص 20٪ من مبلغ املنحة كمكافئة للفائز أو الفريق الفائز ويتم تخصيص 80٪ لتنفيذ الفكرة.

التكنولوجيا 
الحيوية

األجهزة 
الرعاية الطبية

الصحية 
والتعليم 
والتدريب 

الصحي
المستشفى 

الذكي و 
الصحة 

اإللكترونية

تقسم املنح على اجملاالت األربعة أعاله على النحو التالي لكل فئة:

6



الهدف من املسابقة الوطنية ملنح االبتكار الصحي هو دعم املشاريع اإلبداعية 
و الطموحة التي تقدم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي. 
هذه املسابقة هي حلث األفراد و اجلهات اخملتلفة لتقدمي أفكار إبداعية و 
مبتكرة قابلة للتطبيق و تؤدي إلى تحسني و تطوير الرعاية الصحية يف اململكة 

العربية السعودية.

االبتكار هو عملية إنشاء وتطوير أساليب و منتجات و برامج و تطبيقات 
مبا  التنافسية  وامليزة  والفاعلية  الكفاءة  تحسني  بهدف  جديدة 

يضيف قيمة ألصحاب املصلحة.

إرشادات عامة عن المسابقة 
الوطنية لمنح االبتكار 

الصحي

الهدف:

االبتكار:
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الجدول  الزمني 
للمسابقة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

من 20-5-1434 هـ إىل 7-9-1434 هـ
تقديم األفكار

من 10-9-1434 هـ إىل 14-10-1434 هـ
تقييم المرحلة األولى

15-10-1434 هـ

إعالن الفائزين في المرحلة األولى

من 9-11-1443 هـ إىل 12-11-1434 هـ

عرض األفكار أمام لجنة التحكيم

من 20-11-1434 هـ إىل 21-11-1434 هـ

تدريب و توعية بشروط المرحلة الثالثة

11-2-1435 هـ
إعالن الفائزين

من 17-10-1434 هـ إىل 21-10-1434 هـ
تدريب على مهارات عرض األفكار

16-11-1434 هـ
إعالن الفائزين في المرحلة الثانية

من 20-1-1435 إىل 22-1-1435 هـ
العرض النهائي لألفكار أمام لجنة التحكيم 
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www.hcinnovation.org
هـ   1434 رمضان   7 هو  األفكار  لتقدمي  النهائي  املوعد 
املوافق 15 يوليو 2013 ميالدي, و أي أفكار تقدم بعد 

املوعد هذا فلن تقبل.

يتم تقدمي األفكار و املشاريع من خالل رابط املسابقة:
تقديم األفكار

7
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واخلبرات                                  • األفكار  لتبادل  التواصل  فرص  يف  املشاركة  الفائزين  على 
....مع املبدعني اآلخرين.

على الفائزين االلتزام بانجاز املشروع. •
على الفائزين املوافقة يف املشاركة يف األنشطة االبتكارية يف مدينة .... امللك  •

....فهد الطبية.
تنطبق سياسة امللكية الفكرية على األفكار الفائزة. •

الشروط الخاصة:

لالستفسار أو املساعدة يف ما يخص املسابقة نرجو التواصل 
من خالل التالي:

الهاتف: 012889091
البريد اإللكتروني :

االتصال بنا:

يعتبر البريد اإللكتروني للمشارك هو أداة التواصل 
الرسمية التي تتواصل بها اللجنة  مع المشارك.

innovation@KFMC.med.sa
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....من  • أو  مباشرة  وإناثاً  ذكوراً  األفراد  قبل  من  للمنح  التقدمي  يتم   
...<خالل األفراد واملؤسسات.

أن يكون املتقدم سعودي اجلنسية، أو مقيماً يف اململكة العربية  ....السعودية. •
 أن ال يقل عمر املشترك عن 18 عاماً. •
يتم التقدمي للمنح يف اجملاالت املعلن عنها. •
استكمال كافة البيانات يف منوذج التقدمي على موقع املسابقة. •
تقدمي للمنح قبل نهاية املوعد املعلن عنه.  •
عدم تعارض األعمال املقدمة للجائزة مع الشريعة اإلسالمية  ....واألنظمة  •

...<السارية يف اململكة العربية السعودية والذوق العام.
سيتم استبعاد األفكار التي ينطبق عليها ما يلي: •

الشروط العامة:

9

وصف الفكرة غير واضح أو فوائدها غير مبررة. •
مت تطبيق الفكرة أو أخذت شكل تجاري. •
ملكية الفكرة محل نزاع. •
تكلفة تطوير الفكرة يتجاوز 2 مليون ريال أو أن يحتاج أكثر من .... •

ززززسنتني ...<للتنفيذ والتطوير.
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ماهي املهارات التي تحتاجها لتنفيذ الفكرة؟ )إذا واجهت صعوبة يف اإلجابة   .6
على هذا السؤال فاتركه لنا لنساعدك الحقاً يف اإلجابة عليه(

أو تقدميها ملسابقة أخرى؟ إذا كانت  هل مت نشر الفكرة أو عرضها مسبقاً   .7
اإلجابة نعم نرجو تزيدنا بالتفاصيل.

هل قمت بحماية الفكرة من خالل اإلجراءات التالية  .8

لم يتممت املنحمت التقدمينوع احلماية
حقوق النسخ و النشر

عالمة تجارية
براءة اختراع

تصميم صناعي

تقديم األفكار:
يتم تقدمي األفكار و املشاريع من خالل رابط املسابقة

هـ   1434 رمضان   7 هو  األفكار  لتقدمي  النهائي  املوعد 
بعد  تقدم  أفكار  أي  و  يوليو 2013 ميالدي,  املوافق 15 

املوعد هذا فلن تقبل.
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وصف موجز للفكرة ) ال يتجاوز 300 كلمة لشرح ماهية الفكرة(   .1

من هم املستفيدون من تنفيذ الفكرة؟ )على سبيل املثال: املرضى , مرضى   .2
السكر , العاملني يف الرعاية الصحية, اجملتمع...إلخ(

ماهي االحتياجات التي ستلبيها الفكرة؟ و كيف ستلبيها؟  .3

ماهي منهجية و طريقة تنفيذ الفكرة؟ و أيضأ ما هو الوقت الزمني و التكلفة   .4
التي تحتاجها لتنفيذ الفكرة؟

ملاذا تعتبر فكرتك جديدة و مبتكرة؟)بحث بسيط من خالل محركات البحث   .5
ميكن يساعدك يف اإلجابة عن هذا السؤال(

نموذج تقديم الفكرة:
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من  كغيرها  العالية  الكفاءة  مبدأ  لتحقيق  جاهدة  الطبية  فهد  امللك  مدينة  تعمل 
املنشآت يف الوقت احلالي وذلك لالستفادة من أهم مصادرها وهم »املرضى«، حيث 
وتقليل  املقدمة  اخلدمات  لتحسني  األخصائيني  مع  جنب  إلى  جنباً  هؤالء  سيعمل 
عوائق تقدمي الرعاية من خالل استخدام نظام »إدارة حركة املرضى«. ويحمل مفهوم 
إدارة حركة املرضى بني طياته مزايا كثيرة. حيث ميكن للمريض االستفادة من سمات 
املالحة و تحديد األماكن بسهولة باإلضافة إلى معرفة حجم املراجعني يف العيادات 
و توجيه املرضى بطريقة استباقية لتقليل ساعات االنتظار األمر الذي سيرفع من 
مستوى الرضى لدى املريض. ويدعم هذا النظام كل مريض على حده نظراً الرتباطه 
باحلاجات اخلاصة لكل منهم يف كل مرحلة من مراحل تقدمي الرعاية اعتماداً على 
أهم عنصر وهو »الوقت املناسب« والذي سيزيد مستوى التنسيق واستمرار الرعاية.

المركز الثاني: إدارة حركة المرضى 
م. رحيق الحريب، مدير مرشوع ،

 مدينة امللك فهد الطبية

تعتمد معظم أجهزة احملاكاة اخلاصة بتنظير البطن بشكل كبير على الواقع التقريبي، 
وهذه األجهزة تكلف مبالغ طائلة األمر الذي يحد من توافرها لشريحة كبيرة من 
اجلراحني املتدربني. تقوم الفكرة على توفير جهاز تدريب الستعمال املنظار اجلراحي 
للمصادقة.  يخضع  وأن  التكلفة  وعدم  البساطة  صنعه  يف  يراعى  أن  على  للبطن 
النموذج طبقتني مطاطتني بداخلها مادة هالمية. ومن املفترض أن يقوم  ويتضمن 
املتدرب بقطع الطبقة اخلارجية باستخدام أداة القطع اخلاصة باملنظار اجلراحي 

بدون قطع الطبقة الداخلية و التسبب يف تسرب املادة السائلة أو الهالمية.
 وسيتم توفير النموذج فور جهازيته بالكامل، كما ستكون 

األداة بسيطة وغير مكلفة 
و متاحة آلالف اجلراحيني

 املقيمني.

المركز الثالث: تنظير البطن بأداة المحاكاة
أ.جالل الفروخ، أ. محمد العامر

فني مهارات رسيرية، مدينة امللك فهد الطبية
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تصاب الكثير من النساء بأورام ليفية حميدة يف الرحم ولكنها ميكن أن تسبب لهن 
إجراءات  احلالية  العالج  وسائل  وتتضمن  أطول.  حيض  وفترة  ونزيفاً  شديداً  أملاً 
تدخلية تحمل معها احتمال عال يف حدوث مضاعفات. ولكن يف السنوات األخيرة 
مت استخدام إجراء جديد غير تدخلي وهو التصوير باملوجات فوق الصوتية املركزة 
األلم  تسبب  التي  احلراري  الكّي  تقنية  على  تعتمد  التي   )HIFU( الكثافة  عالية 
الصوتية  املوجات فوق  أما اجلهاز اجلديد فيستخدم طاقة  طوياًل.  وتستغرق وقتاً 
لتدمير خاليا الورم باحلرارة، ويعد هذا اإلجراء العالجي غير مؤلم إلى جانب أنه 
ال يستغرق وقتاً طوياًل. حيث ميكن إجراءه يف العيادات اخلارجية وال يتطلب تكاليف 

عالية.

من اليمني إىل اليسار:

 م. مريم املطريي،

د. صالح التميمي،

 د. فارس املياح، 

م. رحيق الحريب،

أ. جالل الفروخ، 

د. عبدالله العمرو

لمحة عن المشاريع 
الفائزة بالمراكز 

األولى في نسخة 
المسابقة األولى

المركز األول: الجهاز اإلبداعي 
لعالج أورام الرحم الليفية

د. فارس املياح، استشاري فيزياء طبيه

مدينة امللك فهد الطبية
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فيما يلي ابتكارات مميزة نافست على 
المراكز األولى:

1.  القيادة الطبية والتدريب اإلكلينيكي: 
آن     والسيدة  للتمريض(  التنفيذية  )املديرة  ولشو  مارجريت جني  السيدة     

....بلوندن )مديرة متريض املستشفى الرئيسي(.
2.  مشروع اجللطات اإللكتروني:

    الدكتور فهمي السناني )استشاري تخصص دقيق - املركز الوطني للعلوم 
املركز  )استشاري مساعد -  والدكتور أمين عبدالرحمن حمد  ...العصبية( 

...الوطني للعلوم العصبية(.
3.  مشروع تدوير: 

....الدكتورة رمي خالد العمران )طبيب مقيم - قسم عالج األورام باإلشعاع( 
....واملهندسة روان سليمان العمران )إدارة املعلومات الصحية(.

4.  مشروع الغد: 
....الدكتورة رمي خالد العمران )طبيب مقيم - قسم عالج األورام باإلشعاع( 

....واملهندسة روان سليمان العمران )إدارة املعلومات الصحية(.
5.  إخضاع العمليات للمعايير وتعديلها وفقاً للتغييرات املعتمدة: 

....املهندسة رحيق احلربي مديرة مشروع، لألنظمة مبدينة امللك فهد الطبية.
6.  توثيق املرضى من خالل املقاييس احليوية: 

....االستاذ مهند األفندي، رئيس قسم الرعاية الصحية املنزلية.
7.  احملاكاة الطبية من خالل التصوير املقطعي:

 ....الدكتور هاني البيدي )استشاري - قسم الصدرية والعناية احلرجة(.
8.  خدمات األشعة السريعة: 

....األستاذ أنور علوان والدكتور ثابت محمد زميل يف جراحة 
....العمود الفقري. 
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اجلروح  تقييم  مجال  يف  ثورة  اجلروح  لتقييم  اإللكترونية  األداة  ستُحدث 
اجلروح  قياسات  مسح  تقنية  األداة  هذه  وستتضمن  املنزل.  يف  وعالجها 
وتسجيلها باإلضافة إلى خاصية تصويرها. وستتمكن تقنية املسح من إعطاء 
قياسات دقيقة ثالثية األبعاد للجرح، كما ستتمكن هذه التقنية من التعرف 
تلك  نسبة  حساب  من  األداة  وستتمكن  التضرر.  ودرجة  األنسجة  نوع  على 
األنسجة وما إذا كانت قابلة للحياة ومحببة أو نخرية أو متخشرة. كما ميكننا 
من خالل خاصية األبعاد الثالثية تكوين فكرة عن مدى عمق اجلرح باإلضافة 
ويحلل  آلياً  املؤشرات  كافة  إلى قياس حجم تجويف اجلرح. يسجل اجلهاز 
واملنتجات  املمارسات  ألفضل  وفقاً  املناسبة  العالج  خطة  اقتراحات  ويقدم 
قبل  من  اجلهاز  استخدام  ميكن  تقدم،  ما  على  وبناء  الدالئل.  على  املبنية 

املبتدئني واخلبراء على حد سواء لعالج اجلروح.

جائزة البحث و التطوير:  األداة اإللكترونية 
لتقييم الجروح 

فهد  امللك  املنزلية مبدينة  الرعاية  رئيسة قسم متريض  جولينه محمد رشيف، 

الطبية  
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شـــــــركــاء
 partners  
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