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:رؤيتنا
. أن تكون الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة الرائدة واألكثر موثوقية في المنطقة

Vision:
TO BE THE LEADING AND MOST RELIABLE CRITICAL CARE SOCIETY IN
THE REGION.

:مهمتنا
الجمعية السعودية لطب العناية الحرجة هي مجتمع رائد متعدد التخصصات يستهدف
رفع معايير تقديم العناية الحرجة من خالل التطبيقات النظرية والعملية التي تعتمد على
. كما تمثل مرجعا موثوقا لإلرشادات والبحوث السريرية،التعليم والتدريب االحترافي

Mission:
THE SAUDI CRITICAL CARE SOCIETY IS A LEADING
MULTIDISCIPLINARY SOCIETY THAT PROMOTES HIGH STANDARD
INTENSIVE CARE BY THEORETICAL AND PRACTICAL APPLICATIONS
MEDIATED BY VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING , WHICH ALSO
SERVES AS A RELIABLE REFERENCE FOR CLINICAL GUIDELINES AND
RESEARCH.

:هدفنا
تعزيز الرعاية المركزة من خالل التطبيقات النظرية والعملية الموثوق به لإلرشادات
والبحوث السريرية

OUR GOAL:
TO PPROMOTE INTENSIVE CARE SERVICES THROUGH EVIDENCE BASED THEORETICAL AND PRACTICAL APPLICATIONS OF CLINICAL
GUIDELINES AND RESEARCH .
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:قيمنا

VALUES:
S SCIENCE
C COMPASSION
C CREATIVITY
S SUCCESS

علم
بتعاطف
إبداع
نجاح

ٌ""علمٌٌبتعاطفٌٌينتجٌٌإبداعاٌٌونجاحا
"SCIENCE WITH COMPASSION RESULTS IN CREATIVITY AND
SUCCESS "
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:األهداف اإلستراتيجية

STRATEGIC GOALS:
إنشاء األدلة السريرية

Developing Clinical
Guidelines

تعزيز الهوية اإلعالمية

توسيع الشراكات

Enhancing the Identity
in Media

Developing
Partnerships

تقديم أنشطة التطوير المستمر
للمستفيدين

رفع مستوى الخدمات المقدمة
لدعم أعضاء الجمعية
Improving members
services

Providing Professional
Development Activities
االستثمار إليجاد عوائد
مستدامه للجمعية
Investing in Sustainable
Funding
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PERFORMANCE INDICATORS:
Developing Clinical
Guidelines

: مؤشرات األداء
إنشاء األدلة السريرية

Number of Prepared
Clinical Guidelines
Annually

عدد األدلة السريرية التي تم
.اعدادها سنويًا

Number of Approved
Clinical Guidelines

عدد األدلة السريرية المعتمدة

Users' Satisfaction of the
Clinical Guidelines

رضى المستفيدين عن األدلة
السريرية

Developing
Partnerships

Number of new Agreements

Variability of Agreements
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توسيع الشراكات

عددد اإلتفاقيات الجديدة

تنوع اإلتفاقيات

Improving Members
Services
Number of services for
the members

Number of membership
benefits

Members' satisfaction of
the services

Investment in
Sustainable Funds

Increase in annual income versus
expenses

Value of sustainable funds
annually
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رفع مستوى الخدمات المقدمة
لدعم األعضاء
عدد الخدمات المقدمة ألعضاء
الجمعية

عدد مميزات العضوية
للمنتسبين

رضى المستفيدين عن الخدمات
المقدمة

اإلستثمار إليجاد عوائد
مستدامه

نسبة الدخل السنوي للجمعية مقارنة
بالمصروفات

قيمة المبالغ المستدامة سنويا

Providing Professional
Development Activities

تقديم أنشطة التعليم المستمر
للمستفيدين

Number of activities
accredited with CME Hours

عدد أنشطة التطوير المستمر
المعتمدة بساعات

Number of external
participants

عدد المستفيدين من األنشطة
من خارج الجمعية

Number of members
attending the activities

عدد المستفيدين من األنشطة
من األعضاء

Continuous professional
development satisfaction
rate

Enhancing the Identity in
Media

نسبة الرضى عن المحتوى
العلمي المقدم

تعزيز الهوية اإلعالمية

Improving the efficiency of
social media channels

رفع كفاءة قنوات التواصل
اإلجتماعي

Developing a new website

إنشاء موقع جدبد للجمعية

Diversifying messages to
members, healthcare
workers, and the society
Improving the society's
contribution through
Tatawa Platform
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تنويع الرسائل الموجهة
للمستفيدين والمجتمع
رفع نسبة المشاركة المجتمعية
من خالل منصة تطوع

Strategies:
Developing
Clinical
Guidelines

Forming a
committee for the
development of
Clinical Guidelines
Establish a plan to
determine the number
of clinical guidelines
the committee is
required to complete
annually

Establishing a
mechanism for
approving clinical
guidelines

Developing
Partnerships
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Signing an
agreement with
the Saudi
Commission for
Health Specialties
for classification

:االستراتيجيات
تشكيل لجنة إلعداد
األدلة السريرية

إنشاء األدلة
السريرية

وضع خطة لتحديد
عدد األدلة السريرية
المطلوب من اللجنة
إنجازها سنويا
وضع ألية العتماد
األدلة السريرية من
خالل القنوات
الرسمية محليا

توقيع اتفاقية مع
الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية
في مجال التصنيف

Signing an
agreement with
the SCFHS
Scientific Council
for Training

توقيع إتفاقية مع
المجلس العلمي
للتدريب

Signing with
international
bodies that
support the
society's field of
specialization

التوقيع مع جهات
دولية تدعم مجال
تخصص الجمعية

توسيع
الشراكات

Improving
Members
Services

Investing in
Sustainable
Funding
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Determining
aspects of
support for
members

تحديد أوجه
الدعم ألعضاء
الجمعية

Allocate a
support budget

تخصيص
ميزانية للدعم

Establishing and
developing
membership
benefits

وضع وتطوير
مميزات
العضوية

Developing an
investment plan
for the Society's
resources

وضع خطة
إستثمارية لموارد
الجمعية

Renting or
selling unused
equipment and
buildings

تأجير أو بيع
المعدات والمباني
الغير مستعملة

رفع مستوى
الخدمات المقدمة
لدعم األعضاء

االستثمار إليجاد
عوائد مستدامه
للجمعية

Providing
Professional
Development
Activities

Forming a Continuous
Professional
Development
Committee

تشكيل لجنة للتعليم
المستر

Setting Annual Plans
for Educational
Activities

وضع خطة لالنشطة
والتكاليف

Collaboration with
other societies
Developing the
website to become an
educational platform

Enhancing
the Identity
in Media

Update the official
social media
accounts and
create new
accounts
Raise the level of
services provided
through the
society's website
Increase the number
and quality of
publications targeting
the community and
critical care
professionals
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تقديم أنشطة
التعليم المستمر
للمستفيدين

التعاون مع الجمعيات
األخرى
تطوير موقع الجمعية
كمنصه تعليمية

تحديث الحسابات
الرسمية للتواصل
اإلجتماعي وإنشاء
حسابات جديدة
رفع مستوى الخدمات
المقدمة من خالل
موقع الجمعية
زيادة عدد وجودة
المنشورات الموجهة
للمجتمع والختصين
في العناية الحرجة

تعزيز الهوية
اإلعالمية

List of Services:
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Providing Continuous Medical and
Professional Education Activities
(Seminars, workshops, conferences, and
lectures)
Conducting, supporting, and publishing
research in Critical Care services.
Developing a medical journal in the
speciality.
Developing Clinical Guidelines in the
different aspects of critical care practice.
Providing consultations services to
health care facilities, companies, and
governmental entities to support
patients and their families.
Improving critical care services in Saudi
Arabia and the region.
Providing health education to
community and the society
Diversifying the society's funding
resources.
Collaboration with other societies and
regulatory bodies locally and
internationally to support the
development of healthcare practices.
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:قائمة الخدمات
توفير أنشطة التعليم الطبي المهني
المستمر (ندوات وورش عمل
)ومؤتمرات ومحاضرات
إجراء ودعم ونشر البحوث في
.مجال خدمات العناية الحرجة
تطوير ورفع مستوى المجلة طبية
.في التخصص
تطوير المبادئ التوجيهية
السريرية في مختلف جوانب
.ممارسة الرعاية الحرجة
تقديم خدمات االستشارات لمنشآت
الرعاية الصحية والشركات
والجهات الحكومية لدعم المرضى
.وأسرهم
تحسين خدمات الرعاية الحرجة
في المملكة العربية السعودية
.ومنطقة الخليج
توفير ورفع مستوى الوعي
.المجتمعي للتخصص
.تنويع مصادر تمويل الجمعية
التعاون مع الجمعيات والهيئات
التنظيمية األخرى محليا ودوليا
لدعم تطوير ممارسات الرعاية
.الصحية

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

