
 

 يرياالمعالمجال/ 
 شاديةاالستر

 االبتكار االستدامة الشراكة ثراأل افقالتو

ة الرعاي منشآت
حية الص

والمجتمعات 
 المهنية 

أساس منطقي 
 واضح للمبادرة.

ضرورة ال هيما
للتطوير أو 

 التغيير؟
صف المشكلة 

 -بوضوح
 ؟وأهميتها

الخطوات  هي ما
أو المنهجيات 

 المستخدمة؟

إظهار واستخدام الدليل 
 ،الكمي و/ أو الكيفي

لمشروع أو كيف أدى ا
المبادرة إلى تغيير محدد 

بل للقياس في نتائج قا
 سالمة المرضى.

 توفير وثائق داعمة.

المستخدمة في  صف األساليب
التعاون والتنسيق والشراكة مع 
المرضى وعائالتهم والعاملين 

متعددة االختصاصات  وفرق
والقيادات والمجتمع األكبر 

ى وقدم أدلة عل خالل المبادرة
 ذلك. 

ى استدامة المبادرة ر مدإظها
يب الشراكة ونتائجها وأسال

المتبعة فيها )هل توجد خطة 
 استدامة؟(.

كيف يمكن مضاعفتها أو 
نشرها في مناطق أخرى من 

 المنظمة وخارجها.

صف مدى ابتكارية هذه المبادرة 
في تطوير وتبني طرق حديثة من 
شأنها تحسين سالمة المرضى من 

ل خالل الرعاية المتمحورة حو
المرضى والعائالت ومن خالل 

عاون مع المريض تصميم الت
 والتكنولوجيا واألنظمة والعمليات.

 الممارسون
 ونالصحي

أساس منطقي 
 واضح للمبادرة.

ضرورة ال هيما
للتطوير أو 

 التغيير؟
صف المشكلة 

 -بوضوح
 ؟وأهميتها

الخطوات  هي ما
أو المنهجيات 

 المستخدمة؟

إظهار واستخدام الدليل 
 ،و/ أو الكيفي الكمي

فريق القيادة كيف تأثر 
بالمبادرة أو المشروع 
لالرتقاء بأوجه سالمة 

 المرضى؟
دليل تطوير عرض 

استراتيجيات إبداعية 
 وتعزيزلالندماج 

مثبتة علميا.  اتممارس
تفسير كيفية سير العمل 
من خالل أفضل طرق 

 الممارسة.
 توفير وثائق داعمة. 

األساليب والتقنيات صف 
عاون دمة في التالمستخ

والتنسيق والشراكة بين 
مجموعات القيادة وغيرهم 

  .خالل المبادرة

إظهار مدى استدامة المبادرة 
ونتائجها وأساليب الشراكة 

المتبعة فيها )هل توجد خطة 
 استدامة؟(.

كيف يمكن مضاعفتها أو 
نشرها في مناطق أخرى من 

 المنظمة وخارجها. 

وصف مدى االبتكار واإلبداع في 
ة في تطوير وتبني هذه المبادر

طرق حديثة من شأنها تحسين 
سالمة المرضى من خالل الرعاية 

المتمحورة حول المرضى 
والعائالت ومن خالل تصميم 

التعاون مع المريض والتكنولوجيا 
 واألنظمة والعمليات. 

      



 

القادة 
والمنظمات 

المجتمعية )بما 
في ذلك 

 المتطوعون(

إظهار الفريق 
مدى نجاح 

 رسات مبادرةمما
 سالمة المرضى.
إظهار االلتزام 

والتعهد بتحسين 
الرعاية الصحية 

وسالمة المرضى 
 أمام مجتمعهم.

 
هل يمكن 

اعتبارها نموذج 
فاعل أو عنصر 

 توجيهي؟

إظهار كيف أدت 
 وأ مشاركة المرضى

المتطوعين  وأ العائالت
 تغيرفي المبادرة إلى 

للقياس في  قابل ملحوظ
 ى.نتائج سالمة المرض

تتمثل في  عرض أدلة
وفيديوهات أإحصائيات 

وتزكيات ...  صقص وأ
 .الخ

وصف الطرق التي تمكن من 
خاللها الفريق من إشراك 

 وأ العائالت وأ المرضى
المجتمع بشكل فعال وتعاوني 
 مع أعضاء آخرين في الفريق.

إبراز الدور الذي يلعبه 
العائلة كجزء من  أو المريض

وكذلك الفريق ونجاح المبادرة 
المستفادة توضيح الدروس 

التي يمكن نشرها إلى 
 أو العائالتو مرضىال

آخرين في مناطق  متطوعين
أخرى من المنظمة أو 

 خارجها.

 و وصف مدى مساهمة المرضى
العائالت في تطوير أو تبني أو 
التكيف مع طرق أو أجهزة أو 

بما  الختكنولوجيا ابتكارية حديثة... 
فيها طرق إشراك المرضى 
ول ح ةوأسلوب الرعاية المتمحور

المرضى والتي أسهمت في تحسين 
 سالمة المرضى.

 


