
 
 

Domain   Category Topic Alignment 10% Impact 40% Spread and 
Sustainability 15% 

 Value and 
Innovation 15% 

 Engagement 20% 

Community 
and Public  

Community Leaders and 
Organizations  
-Community Leaders, 
and/ or Organizations 
which have successfully 
improved patient safety.  
Can include volunteers. 
 قادة المجتمع والمنظمات
قادة المجتمع و/ أو المنظمات 
ن سالمة  ي تحسي 

ن
ي نجحت ف

الت 
تشمل  يمكن أن . المرضن 

 . ن   المتطوعي 
-Demonstrates a 
commitment to and 
passion for improving 
health care and patient 
safety for members of 
their community.  

ام والعاطفة لت ن ن تقييد بااللت  حسي 
الرعاية الصحية وسالمة المرضن 

. ألفراد مجتمعهم  
 -Is highly regarded as a 
role model and mentor. 
 يقتدى 

ً
 ومثاال

ً
هل يعتتر نموذجا

 به؟

-A clear rationale for the 
initiative/project.  

سباب المنطقية الواضحة أ
وع . للمبادرة أو المشر  

-How did the initiative 
draw on existing 
knowledge and best 
practice?   

كيف استندت المبادرة إىل 
المعرفة الحالية وأفضل 

 الممارسات؟
-Describe the targets and 
goals.  

 وصف األهداف والغايات . 
- Assumes a leadership 
role in improving patient 
safety. 

ي  قياديدور  يتخذ  / يتوىل
ن
ف

ن سالمة المرضن  . تحسي   
  

-Evidence that the project 
has directly contributed to 
improve quality patient 
safety within the public 
/community. Does it meet 
local needs?  
وع ساهم بشكل  دليل عىل أن المشر

ن جودة سالمة  ي تحسي 
ن
مباشر ف

ي المجتمع أو العامة. هل 
ن
المرضن ف

ي االحتياجات المحل ية؟تلتر  
-What are the results, the 
impact or outcome?  

؟المخرجاتما هي النتائج ، األثر أو   
-This evidence can be 
quantitative number people 
involved, survey, social 
media data, results can also 
include qualitative data such 
as community, families and 
individual feedback, art, 
stories, video, testimonials. 
يمكن أن يكون هذا الدليل رقم كمي 

ن ، واال  ،  ستبيانلألشخاص المشاركي 
وبيانات وسائل التواصل االجتماعي ، 
ا عىل 

ً
ويمكن أن تشمل النتائج أيض

بيانات نوعية مثل المجتمع واألش 
والتعليقات الفردية ، والفن ، 

او  ، والشهاداتوالقصص ، والفيديو 
 .التوصيات. 

-Evidence that the patient 
safety is the top priority for 
the nominee and the 

-Has the potential or 
has spread widely 
within a local and 
public community, or 
within other 
organizations in the 
region or beyond.  
ت  لديها اإلمكانيات أو انتشر

عىل نطاق واسع داخل 
المجتمع المحىلي والعام ، أو 
ي 
ن
داخل منظمات أخرى ف

 المنطقة أو خارجها. 
 

-Evidence or 
illustrate how the 
work could easily be 
replicated elsewhere.  
Is it scalable? 
دليل أو توضيح كيف يمكن 

ي بس
ن
هولة تكرار العمل ف
مكان آخر. هل هو قابل 

  للتطوير؟

-Clear evidence the 
initiative has delivered 
improved value. 
Wherever possible, 
this should include 
financial savings as 
well as patient, family 
and community 
experience 
improvements. 
Quantitative evidence 
of improved value 
should be supplied.  
دليل واضح عىل أن المبادرة 

ن ذو قيمة. حق قت تحسي   
يجب أن تشمل أينما أمكن 

ات مالية وتحسينات  توفت 
عىل تجربة المريض واألشة 

والمجتمع. يجب تقديم دليل 
. كمي عىل القيمة المحسنة . 

-Is it transformative of 
patient safety 
outcomes? 

تحول أو تغت  نتائج  هل
؟      سالمة المرضن

-How is it unique, 
novel, or creative in 
the means utilized to 
address an identified 
problem or need in 
patient safety?  

-Clear evidence of an 
engagement approach 
with all relevant parties 
in the community. This 
should include patients 
and their families, 
relatives, etc., staff, 
boards, funders where 
appropriate in planning, 
design and 
implementation of the 
initiative. 

عىل نهج المشاركة دليل واضح 
مع جميع األطراف الذين لهم 
ي المجتمع

ن
 .صلة ف

ي أن يشتمل ذلك المرضن 
ينبغن

وأشهم وأقارب  هم ، وما إىل ذلك 
ن عند  ، ،والممولي  ن ،والموظفي 
تخطيط وتصميم وتنفيذ 
 .المبادرة
-Provide evidence/ 
illustrate how the 
leader and /or 
organization creates 
connections and fosters 
an environment that 
encourages everyone to 
contribute to patient 
safety. 
تقديم دليل أو توضيح يوضح 
ي خلق 

ن
دور القائد أو المنظمة ف

روابط صلة وإنشاء بيئة تشجع 



 
 

activities performed are 
evidence of significant 
contribution to patient 
safety practice. 

دليل عىل أن سالمة المريض هي 
األولوية العليا للمرشح واألنشطة 

ُمنجزة هي دليل عىل أهمية ال
ي ممارسة

ن
سالمة  المساهمة ف

 .المرضن 
-Delivering tangible 
improvements in patient 
safety. 
ي سالمة 

ن
تقديم تحسينات ملموسة ف

 .المرضن 

هل هي فريدة من نوعها 
بمعتن أنه يمكن استخدامها 

للتعرف عىل مشكلة أو 
؟ ي سالمة المرضن

ن
 لحاجة ف

ي 
ن
كل شخص للمساهمة ف
 سالمة المرضن 

 


