وزارة الصحة اإلتحادية

اإلدارة العامة للجودة
والتطوير واالعتماد

المقدمة :
إدارة المخاطر هي عمليةيق ايةيات ي مي يةيةي
لييلييمييخيياطيير ي مييطيييةيير إ ييمييراميية ي ييةييا
إلدارمها.ممضمن هذه اإل ميراميةي يةيا ي ي
المخاطر إلى هق أخرى ي م بها ي م ليةي
آثارها ال لبةق ي ابي بعض أي ك مبعامها.
إن إدارة المخاطير اليمي يليةيدةيق ميركي عيليى
الميخياطير الي يامي يق عين أ يبيا ميادةيق أي
اا ي ةيق ععيليي اليمي يمييي اإلداري ميميميثي
معظ المخاطر الممياع حديثها في اآلمي :
 .1مدي توافر رأس المال

السنة الثانية
العدد السابع /يوليو5102

وزارة الصحة اإلتحادية

Tele: 018376993

.2المخاطر السياسية والسيادية

. 3التغيرات القانونية والتشريعية

. 4فقدان الكادر البشري

 .5السمعة

 .6وتغيرات البيئة الطبيعية

أما علي صعةد المخاطر الطبةق فإن المؤ ا الصحةق ميعيرضيق ا ييا
خاصق من المخاطر الفة ةائةق يبةيلي ةق ةمكن ردها في لآلمي :
.2مخاطر كهربائية

.1مخاطر بيولوجية

.4مخاطر فيزيائية
الحريق

Fax: 0183785776
Email: quality@fmoh.gov.sd

.3مخاطر ميكانيكية
. 5مخاطر

في حالق إدارة الميخياطير اليميثياليةيقع ميميبيع
عييمييلييةييق إعييطيياح اايليييةييا بييحيية ي أن
المخاطر ذا الخ ائر الكبةرة ياحميمياليةيق
حدي عالةق معالج أيالً بيةي يميا اليميخياطير
ذا الخ ائر ااا ياحممالةق حيدي أاي
معالج فةما بعد .عملةا ً اد مكين هذه العملةيق
بالغق الصعيبقع كما أن المييا يق ميا بيةين
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ممطلّ إدارة المخاطر في المؤ ا الصحةق مصير
شام لكا ّفق المخاطر الداخلةق ياليخيار يةيق اليميي مين
الممكن أن ّ
مؤثر على المؤ ق يكافق العاميليةين فيةيهيا
بشك عا ياليافدةن إلةها مين اليميرضيى ي يار ع
مما ة مل يضع الخطط اال مرامة يةيق ياليخيطييا
الياائةق لمفادي هذه المخاطر يالمخفةف من عياايبيهياع
إضافق لمدرة كافق العاملةن على كةفةق م ّبها ي بي
الييمييعييامي مييعييهييا فييي حييا حييديثييهييا يفي يا ً لي يييعييهييا
يخطيرمها.
م ي معظ المؤ ا بمكيةن ل ق ممخيصيصيق هيي
"ل ق ال المق يإدارة المخاطر Risk & Safety
" Committeeليضع ا مرامة ةق ممكاملق لمع ةي
دةد يشام إلدارة المخاطر ي المق المرةض في المؤ ق.

شر يمطبةق ث افق ال المق العامق يإدارة المخاطر في
كافق أر اح المؤ ق
المحدةد المب ّكر للمخاطر المحيميمي حيديثيهيا فيي كيافيق
أ حاح المؤ ق يممابعمها عبر الكشف الديري علةهياع
يعبر آلةا العم الميي مضيمين اليخيطييا الييايائيةيق
ياليميصيحيةييحيةيق اليمي يا يبيق لييميعيالي يمييهياع يمين خييال
المؤشرا المي يضع ل ةات يممابعق هذه المخياطير
يممابعق ي يد مخاطر دةدة.
مش ةع المبلةغ عن المخاطر المي مشيكي خيطيراً عيليى
ال المق العامّقع يااخطاح يالحياد غةر الممياعق المي حدث أي المي كان من اليميميكين أن ميحيد
(حاد عم ع حياد شخصةقع خطأ في الممار ا المه ةق يمطبةق آلةا العم ع خطأ في ا معميا
ااديةقع خطأ امج عن ا مخدا المعدا ع )....يذلك با معما ال ماذج المعممدةع يم لةمها إليى ا ي
ال يدة لممابعمها ييضع اآللةا الم ا بق يالخطط المصحةحةق لمعال مها مع المع ةةنع يضيميان عيد
مكرارها دين الم ات بالشخص المبلّغ
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مراجعة كافة اآللياا الاصاا باة الاالااعماة الاعاا بماة
وتحديثها وفق ما يتناسب مع المعايير الجديدة إلدارة
المصاطر وسعمة المريض
تعزيز ثقافة الاعمة الاعااماة وردارة الاماصااطار ما
خعل رجراء المحاضرا الدورية لكافة العاملي في
الامااةسااااة رضاافااة لالااماالطاباايا الااجاادد والا ااع
المتمرني .
رفع تقرير فصلي الى لجنة تحاي الجلدة
يشرف على أعمال هذه اللجنة قام الجالدة وياتااالاع
نشاطها مراقب الاعمة العا بمة في المةساة

 -Iالتحضير:
ويتضم التص يط للعملية ورسم خري ة ن اق العمل.

 -IIتحديد المخاطر:
األهاماياة وما أهام الا ارق الشااراعاة لالاتاعارف عالاى

في هذه المرحلة يتم التعرف على المصاطر ذا
المصاطر:
الاتااحااديااد الاامااعااتااماد عاالااى األهااداف :ما الامااعاالاال ر
المنظما والبرق العاملة عالاى مشاروا ماا جاماياعاهاا
لديها أهداف وأي حدث يعرض تحقياق هاذه األهاداف
رلى خ ر سلاء جزرياً أو كلياً يعتبر خ لرة .
التحديد المعتمد على الايانااريال  :فاي عامالاياة تاحالايال
الايناريل يتم خلق سيناريلها مصتلبة قد تكل طارق
الديلة لتحقيق هدف ما لذا فإ أي حدث يللد سايانااريال
مصتلف ع الذي تم تصلره وغير مرغل اله يعارف
على أنه خ لرة .
التحديد المعتماد عالاى الاتاصاناياف  :وهال عاباارة عا
تبصيل جميع المصادر المحتملة للمصاطر .
مراجعة الاماصااطار الشااراعاة  :يالجاد فاي الاعادياد ما
المةساا قلارم الالمصاطر المحتملة .

 -IIIالتقييم:
العد التعرف على المصاطر المحتملاة ياجاب أ تاجاري
عملية تقييم لها م حيث شدتاهاا فاي رحاداث الاصاااارار
واحتمالية حدوثها .أحياناً يكل م الااهال قايااه هاذه
الكميا وأحياناً أخرى يتعذر قياسها .
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 -IVالتعامل مع المخاطر:
الاماااتاصادماة

العد أ تتم عملية التعرف على المصاطر وتقييمها فاإ جاماياع الاتاقاناياا
للتعامل معها تقع ضم واحدة أو أكثر م أرالع مجملعا ررياية :
النقل  :وهي وسارل تااعد على قبلل الص ر م قبل طرف آخر وعادة ما تكل ع
طريق العقلد أو اللقاية المالية التأمي هل مثال على نقل الص ر ع طريق العقلد .
التجنب :وتعني محاولة تجنب النشاطا التي تةدي رلى حدوث خ ر ما ومثال على
ذلك عد شراء ملكية ما أو الدخلل في عمل ما لتجنب تحمل الماةولية القانلنية
التقليص  :وتشمل طرق للتقليل م حدة الصاارر الناتجة ومثال على ذلاك شاركاا
ت لير البرمجيا التي تتبع منهجيا للتقليل م المصاطر وذلك عا طارياق تا اليار
البرامج الشكل تدريجي .
القبلل (االحتجاز) :وتعني قبلل الصاارر عند حدوثها كال الاماصااطار الاتاي ال ياماكا
تجنبها أو نقلها يجب القبلل الها .

-Vوضع الخطة:
وتتضم أخذ قرارا تتعلق الاختيار مجملعة ال رق
التي ستُتَبع للتعامل مع المصاطر وكل قرار يجب أ
ياجال ويالافاق عالاياه ما قابال الاماااتالى اإلداري
المناسب.

 -VIالتنفيذ:
ويااتاام فااي هااذه الااماارحاالااة رتااباااا الا اارق الاامااصا ااط
الستصدامها في التصبيف م أثار المصاطر.

 -VIIمراجعة و تقييم الخطة:
تعد الص ط المبدرية إلدارة المصااطار لايااال كاامالاة
فم خعل الممارسة والصبرة والصاارر الاتاي تاظاهار
على أرض اللاقع تظهر الحاجة رلى رحداث تعدياع
على الص ط واستاصادا الاماعارفاة الاماتالفارة التاصااذ
قرارا مصتلبة .

 -IIXالمحددات (المعوقات)
رذا تم تقييم المصاطر أو ترتيبها حاب األوللية الشكل غير مناسب فإ ذلك قد يةدي رلى تضييع اللقل فاي
التعامل مع المصاطر ذا الصاارر التي م غير المحتمل أ تحدث .وم المهم أيضاً األخذ العي االعتباار
حا التمييز الي الص لرة والشك .
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