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 الفصل الأول 
 تمهيد 

 

ية الجمعية وسوف نستعرض في هذه اللائحة  هيكلتها التنظيمية هدفها ووظيفتها وهو
 انشاءكيان الجمعية والمستفيد من خدماتها بينالرابط العلائقي الذي يشكل النسيج و
ية والاستفادة من و ية الدافع الذي يدفع المستفيد على القيام بالاشتراك بالعضو تقو

 خدماتها
  
  يف   ةالجمعيبطاقة تعر

  لطب العناية الحرجةالسعودية  الجمعية / الاسم
ياض وتتكون ادارتها من  /صفتها   مؤسسة حكومية للخدمات الصحية مقرها الر
 الامين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، رئيسا .1
 الرئيس التنفيذي للجميعات الصحية ، نائبا للرئيس .2
 اعضاء منتخبين  10رئيس مجلس ادارة الجمعية و  .3

 
 هدف الجمعية ووظيفتها 

بكافة الوسائل الممكنه وعلى المتقدمة للمستهدف  بناء المعارف الاساسية والمهارات
وجه الخصوص من عقد المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية وورش العمل 

ية بصورة منتظمة معتمدة على تقويم متجدد لكل ربع سنوي يحدد  واللقاءات الشهر
 لجنة العلمية الختلفة فعالياتها الممواعيد 
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  ية  الرؤ
 أن نكون جمعية الرعاية الحرجة الرائدة والأكثر موثوقية في المنطقة

  القيم 
 نجاحا وعلو سمويفي تواضعا  علم
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  الفصل الثاني
 الهيكل التنظيمي
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 الفصل الثالث
 المستهدفون

 مفهوم العناية الحرجة 
للمرضى ذوي ان مفهوم العناية الحرجة هو دعم متقدم للحياة او لأعضاء الجسم المصابة 

يتم ذلك داخل ما  يسمى بوحدة العناية المركزة الحالة الصحية الحرجة و

 من الخدمات  لمستفيدونا
يض  –أطباء ممارسين صحيين أقسام العناية الحرجة ) التخصصات فيهم   (فنيين –تمر

جميع التخصصات ل طفالألا بط –عامة للكبار والصغار جراحة  ) وتخصصات اخرى
  لامتيازااطباء وطلبه ويستفيد ايضا ال ( صغارللكبار وللالتخدير  بط –باطني  بط –
 

  هي  التخصصيللتطوير المهني فروع الأقسام 
  الحرجة للأطفالالعناية  العناية الحرجة للكبار

 العلاج التنفسي العناية الحرجة للمخ والأعصاب
يض في العناية الحرجة  البحث العلمي للعناية الحرجة التمر

 أخلاقيات العناية المركزة العناية المركزة الجراحية ) الجراحة والإصابات (
 المحاكاة للعناية الحرجة الأدلة الاسترشادية للعناية الحرجة

  العناية المركزة القلبية للكبار والصغار (ECMO) خارج الجسم الأكسجة
  (الصيدلة الاكلنيكية  )قيد الدارسة (التغذية )قيد الدراسة
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 الفصل الرابع 
 المجلس التنفيذي 

ية المجلس ال تنفيذي يهتم بشؤون تنظيم أطر التشغيل وتقديم مقترحات وتوصيات تطوير
التخصصات الصحية والأنظمة القانونية المتعارف لعمليات الجمعية حسب أنظمة هيئة 

 عليها في الممل كة بحيث يتكون المجلس من التالي:
 رئيسا   طارق العايد  .1
 عضوا   وائل طاشكندي  .2
 عضوا   هند بافقيه  .3
 عضوا   فيصل السويدان  .4
 عضوا   أنس عمرو  .5

 وتكون مهام المجلس التنفيذي كالتالي:
ية والرسالة والق .1 ية الممل كة مراجعة الرؤ  2030يم بما يتناسب مع رؤ
 مراجعة الهيكلة التنظيمية .2
الموجودة ضمن هيكلة الجمعية الحالية والطلب من   Chapters تفعيل الأقسام .3

 كل مشرف قسم بتحضير الخطة التدريبية في مجاله 
ية ورسالة الجمعية    New chaptersالتوصية بإضافة أقسام إضافية  .4  بما يخدم رؤ
يق .5  وضع الأطر والسياسات اللازمة للدعاية والاعلام والتسو
 وضع الأطر التنظيمية لموقع الجمعية الاليكتروني .6
يات .7 يات ومزايا العضو  وضع الأطر التنظيمية لمستو
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تقديم المقترحات لإبرام عقود وشراكات مع القطاع الخاص والشركات  .8
يته ا ضمن الأطر القانونية المعتمدة نظاما وأنظمة الراعية بما يدعم مجالات الجمعية ورؤ

 هيئة التخصصات
 2020مراجعة الخطط التدريبية وتطويرها لعام .  9

ملاحظة: يكون عمل المجلس التنفيذي في المهام أعلاه بالتشاور والتباحث والتصويت 
يتم الرفع عبر رئيس المجلس التنفيذي الى مجلس الإدارة  بين أعضائه، و

 
  مسالخاالفصل 

 مجال عمل الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة 
 

o  التطوير والجودة 
o  نشر مقالات في مجلة العلوم الطبية والصحية موقعwww.sccj-sa.org 
o  ية ية سنو  على مستوى الممل كة وخارجها تقاممؤتمرات دور
o  ادارة شؤون الموظفين 
o  المالية ادارة المصروفات والورادات 
o  يعها الاستراتيجة التوسعيةاستثمار العوائد  المالية لبناء مشار
o  ية  اصدار قواعد والأدلة السرير
o  والإجراءاتتقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة 

 الصحية
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o  وتنص على "تقييم المنشأت الصحية  11العمل بالمادة الخامسة للائحة التتنظيمة فقرة
التدريبية التخصصية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة اذا انطبقت فيها والنشاطات 

 المعايير"
o  ية الصحية لرفع الوعي في المجتمع  تقديم النشرات التوعو
o  نصت عليها المادة الرابعة للائحة التنظيمة لانشاء الجمعيات لمابماتراها  مواداضافة 
o د من نجاح العملمراقبة سير الانشطة المقامة للتأكفي  الاشراف العام 
o  كتابة مذكرة تفاهم مع الشركات الطبية لدعم المالي لجميع نشاطات الجمعية في مقابل

يتر ، فيس بوك  يق منتجاتها في مواقع الال كترونية المعتمدة )صفحة ال كترونية ، تو تسو
 ) 

o  . التعاقد مع شركة الاغذية لجميع الأنشطة خلال السنة 
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على المعلومات الرئيسية سوف يكون بامكانه تحديد  المستفيداو  بعد حصول المستهدف
ية المناسبة ومعرفة خصائص  ية العضو  ومنافعهاكل عضو

 
ية ية أساسية[ أقسام العضو ية انتساب[و ]عضو     ]عضو

ية الاساسية   العضو
الجمعية ومصنف مسجل في  قسامأ ات فروعيشترط في الاساسية "مؤهل علمي في تخصص

 الهيئة" 
ية   الأساسيةخصائص العضو

  ية في قائمة انتظار وادي نالومجلة العلوم الطبية  SCCJفي  الاشتراكالأولو
ية  والمؤتمرات السنو

  ية مزدوجة مخفضة مع الجمعيات  المتحالفةعضو
 ية لجان فروع الجمعيات  الترشيح لعضو
  ستشارات وتنظيم اللقاءات العلميةمثل خدمات الانشاطات الجمعية الترشيح في 
  الهيئة لمن يهمه الأمر وفقًا للوائح  الجمعية سيتم اعتماد الأعضاء النشطين من

 السعودية للتخصصات الصحية
  تخفيض رسوم حضور النشاطات وتختلف هذه النشاطات من حيث مصدر

% والمحلية نسبة 10المقرر العلمي ، فمنها معتمده دوليا ونسبة التخفيض فيها 
 %  20تخفيض 

  الاستفادة من النشرات والمقالات التي تصدر من اقسام فروع الجمعية 
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  مجلة الجمعيةالحصول على نسخة من 
  الحضور المجاني للمؤتمر السنوي 
  ية  الحضور المجاني للاجتماعات الشهر
 دارة حسب أنظمة الهيئة التي تنص تخصص دقيق في العناية الترشح لمجلس الا

 الحرجة 
 رب حسب تخصصك  بعد اجتياز المقابلة الشخصية مع مدير امكانية التقدم كمد

 الدورة
ية مشفوعا بصورة حديثة لبطاقة  بعد توفر الشروط يلزم تعبئة نموذج تسجيل العضو

 التصنيف المهني
يال  ، لمدة سنتين  250رسوم الاشتراك لمدة سنة  يال 400ر  ر

 
ية )يتمتع العضو خيار اضا التسجيلات المرئية لجميع الفعاليات بمتابعة في لخصائص العضو

بتوثيق المواد  العلمية في الموقع الال كتروني وقناة اليوتيوب( ولن تفعل الخاصية الا )
ية من النسخ والتصوير واعادة الطبع قانونيا  (لحفظ حقوق المل كية الفكر

ية الإنتساب  عضو
ية " لا يحمل مؤهل في تخصص الجمعية  طفال أاطباء ، اطباء امتياز  نميشترط في العضو

اطباء تخدير للكبار  ،جراحة عامة للكبار والصغار ، طباء باطني أ ،جميع التخصصات ل
في الهيئة سواءاً كان  داخل الممل كة او خارجها وكذلك اذا كان  او غير مسجل والصغار

 طالبا او طبيب ناشىء "
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ية   خصائص العضو
 على الانشطة المعتمدة محليا10بخصم  الاشتراك في فعاليات الجمعية المختلفة % 
  ية بالمجان  الاستفادة من اللقاءات الشهر
 الحضور مجاني في المؤتمر السنوي 
  قسام فروع الجمعية النشرات والمقالات التي تصدر من أالاستفادة من 
يد الوارد  والمقالات النشرات عضاء منالأيستفيد  الموقع او تتاح في من خلال البر

  الال كتروني
ية  بعد توفر الشروط يلزم تعبئة نموذج تسجيل العضو

يال  ، لمدة سنتين  002رسوم الاشتراك لمدة سنة  يال 003ر  ر

ية  ية الاساسية  المتحدثونعضو  وهي الزامية بالاشتراك في العضو
واما من سبق لهم الاشتراك يجب تحديث اشتراكهم ، ويتطلب للتسجيل تعبئة نموذج 

 التسجيل 
 مشفوعا

 نسخة حديثة للسيرة الذاتية  .1
 بطاقة حديثة لتصنيف هيئة التخصصات الصحية .2
 جواز سفر حديثة لغير المسجلين في الهيئة  .3
ية )الوطنية  .4  المقيم ( –الهو
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  السادسالفصل 

  مجال عمل الفروع التدريبية
لجنة علمية يكون مرجعها اللجنة التنفيذية حيث  12يية وعددها يتشكل الفروع التدر 
 تقوم بالمهام التالية  

 

o  التعرف على احتياجات مدير الدورة  من تجهيزات التدريبية والتقنية في قاعة
يق عمله الم كون من افراد رئيسين التدريب واللوازم التنظيمية  يف بفر والتعر

مساعد متخصص لورشة  –وصفتهم )المحاضر  وطوارىء عند غياب الرئيسين
 منظمين او منسقين(   -العمل 

o  ية والندوات تحديد جدولة النشاطات من الدورات التدريبية واللقاءات الشهر
ية وتقديمها للاعتماد ولا يجوز اشهار الد ية والخير ورات الا بعد حصولها التوعو

 على الموافقات من الهيئة
o اللجنة تقييم المرحلة عند كل اجتماع للمجلس   تستعرض 
o  التعليم تطوير مجال التدريب وتحسين الجودةدراسة سبل  
o  ويجب تسلم التقييم يوميا والتأكيد على المشتركين منح الدرجة بعد اعداد تقييم خاص

 نهاية كل محاضرة
o  تقييم الدورات للوقوف على النقاط السلبية ومعالجتها مراجعة كشوف 
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o و يحصل  اختبار ومن لم يجتاز الاختبار يحرم من شهادة الحضور اعداد نموذجان
 فقط على الساعات الهيئة

o    يق عمله للنشاطات المحلية والاقليمة والدولية لاكتساب الخبرة  مشاركة المدراء وفر
o  يق العمل والاخدراسة مكافئات ذ في الاعتبار تكرار مرات عمل النشاط فر

يوجد جدول و يادة موارد الجمعية المالية و تخصيص مكافئات مناسبة تساهم في ز
 مقترح للمكافئات 

 
o   مقعد  35مقعد والحد الأعلى  25تحديد الحد الأدنى لمقاعد الدراسية 
o يق الجيد ودراسة سعر الاشتراك معتمد واهمية هذه الدورة العلمي  المحتوىعلى ا التسو

 عند الطلبة والباحثين عن التطوير المهني والعلمي 
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o ة واجازاتهم ودفعات المتخرجين يدراسة المجتمع الطلابي من معرفة اوقات الدراس
 وذلك لتصميم نشاطات مناسبة لهم

o  مع جهات حكومية والتعاقد ايضا مع القطاع الخاص لتدريب دراسة التعاقد
لمادة العلمية السوقية لقيمة الدراسة حساب تكاليف المنتسبيهم ويجب في 

ية المتعلقة بالاعتماد والتكاليف قيمة المشترك الواحد  وحساب التكاليف الادار
 وتفصل في الاتفاقية 
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  استمارات
ية للتسجيل  استمارة  عضو
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 طلب نشاط  استمارة
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  السابعالفصل 
  فئات الرعاية
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 وسائل الاتصال  
 
 

 منسق الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة 
يد الال كتروني   uthman@saudicriticalcare.org 1البر
يد الال كتروني   info@saudicriticalcare.org 2البر

 thesccares@gmail.com 3الاكتروني البريد 
 0559392615 رقم الجوال 

 
 

 وسائل تواصل اضافية
يتر  https://twitter.com/saudiccsociety تو

Saudi-https://www.facebook.com/The- فيس بوك

188161317861194-Society-Care-Critical/ 
 sa.org-http://www.sccs الموقع الال كتروني

 0560647562 وال جالرقم 
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