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مجلس إدارة هٌئة الهالل األحمر ٌناقش سبل تطوٌر عمل الهٌئة ومنسوبٌها
األحد  24دٌسمبر 2017
عقد مجلس إدارة هٌئة الهالل األحمر السعودي الٌوم  ,اجتماعه الثامن بالمقر الرئٌس للهٌئة برئاسة معالً وزٌر
الصحة رئٌس مجلس اإلدارة الدكتور توفٌق الربٌعة وبحضور أعضاء المجلس.
ورحب الدكتور الربٌعة فً بداٌة االجتماع بالحضور  ,وتم البدء فً جدول األعمال الذي تضمن عرض مبادرات إدارة
األسطول بالهٌئة والتً ٌهدف من خاللها الى تقلٌل زمن استجابة سٌارات اإلسعاف للبالغات وقٌاس مؤشر األداء فً
مباشرة الحاالت اإلسعافٌة باإلضافة لربط سٌارات اإلسعاف بغرفة العملٌات المركزٌة إلكترونٌا ًا من خالل تحدٌد أقرب
فرقة إسعاف للموقع وتوجٌهها إلٌه .
كما تم تقدٌم عرض عن مبادرة سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ  ,حٌث تم استعراض الحلول واألفكار
التقنٌة والتً ٌتم العمل علٌها لتحسٌن سرعة االستجابة لمكالمات الطوارئ وتعزٌز فرص التحسٌن بتنفٌذ هذه المبادرة
واالستفادة من التقنٌة للتخفٌف من العوائق الحالٌة ,وشملت محاور االجتماع كذلك استعراض البرامج التً تقوم بها
الهٌئة فً تنمٌة مهارات مقدمً الخدمة الطبٌة اإلسعافٌة وتطوٌرها من خالل تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لمنسوبً الهٌئة
العاملٌن فً المٌدان لكً تكون الخدمة اإلسعافٌة متوافقة مع التطورات المتجددة فً هذا المجال,إضافة للدورات
والمحاضرات اإلسعافٌة التثقٌفٌة للمجتمع.
وتم استعراض أبرز المشارٌع التً تعمل الهٌئة على تنفٌذها كمشروع تترا وتطبٌق أسعفنً باالضافة إلى استخدام
التقنٌة بترحٌل البالغات والتحول للتعامالت االلكترونٌة.
وتم خالل االجتماع كذلك تقدٌم عرض عن مبادرات التحول الوطنً الخاصة بالهٌئة والجهود التً قامت بها الهٌئة فً
هذا السٌاق .
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة بجدول األعمال واتخاذ اإلجراءات المناسبة حٌالها.
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حائل :وفاة شخص بعد انقالب سٌارة
االثنٌن  25دٌسمبر 2017

سٌف الشوٌلعً (حائل)
توفً شخص أمس (األحد) إثر انقالب مركبة على طرٌق الغزالة  -حائل.
وأوضح المتحدث باسم فرع هٌئة الهالل األحمر بحائل سلطان عبدالعزٌز البراهٌم بأن غرفة العملٌات بالهٌئة تلقت
بالغا من الدفاع المدنً ٌفٌد بوقوع حادثة انقالب على طرٌق حائل الغزالة بالقرب من محطة الرحاب ,مضٌفا "وتبٌن
وفاة السائق ,بعد مباشرة الفرق اإلسعافٌة والقٌادة المٌدانٌة الحادثة ".
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مجلس إدارة هٌئة الهالل األحمر ٌناقش سبل تطوٌر عمل الهٌئة ومنسوبٌها
االثنٌن  25دٌسمبر 2017

خبر نٌوز  -الرٌاض  -عمر الشٌخ
عقد مجلس إدارة هٌئة الهالل األحمر السعودي الٌوم  ,اجتماعه الثامن بالمقر الرئٌس للهٌئة برئاسة رئٌس مجلس
اإلدارة معالً وزٌر الصحة الدكتور  /توفٌق الربٌعة – وبحضور أعضاء المجلس .
وقد رحب معالً الدكتور  /الربٌعة – فً بداٌة االجتماع بالحضور بعد ذلك تم البدء فً جدول األعمال والذي تضمن
عرض مبادرات إدارة األسطول بالهٌئة والتً ٌهدف من خاللها الى تقلٌل زمن استجابة سٌارات اإلسعاف للبالغات
وقٌاس مؤشر األداء فً مباشرة الحاالت اإلسعافٌة باإلضافة إلى ربط سٌارات اإلسعاف بغرفة العملٌات المركزٌة
إلكترونٌا ًا من خالل تحدٌد أقرب فرقة إسعاف للموقع وتوجٌهها إلٌه كما تم تقدٌم عرض عن مبادرة سرعة إستجابة
اإلسعاف لمكالمات الطوارئ حٌث تم استعراض الحلول واألفكار التقنٌة والتً ٌتم العمل علٌها لتحسٌن سرعة
االستجابة لمكالمات الطوارئ وتعزٌز فرص التحسٌن بتنفٌذ هذه المبادرة واالستفادة من التقنٌة للتخفٌف من العوائق
الحالٌة ,وشملت محاور اإلجتماع كذلك إستعراض البرامج التً تقوم بها الهٌئة فً تنمٌة مهارات مقدمً الخدمة
الطبٌة اإلسعافٌة وتطوٌرها من خالل تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لمنسوبً الهٌئة العاملٌن فً المٌدان لكً تكون الخدمة
االسعافٌة متوافقة مع التطورات المتجددة فً هذا المجال  ,اضافة للدورات والمحاضرات اإلسعافٌة التثقٌفٌة للمجتمع .
وتم خالل اإلجتماع استعراض أبرز! المشارٌع التً تعمل الهٌئة على تنفٌذها كمشروع – ( تترا ) وتطبٌق أسعفنً
باالضافة الى إستخدام التقنٌة بترحٌل البالغات والتحول للتعامالت اإللكترونٌة .
وتم خالل االجتماع كذلك تقدٌم عرض عن مبادرات التحول الوطنً الخاصة بالهٌئة والجهود التً قامت بها الهٌئة فً
هذا السٌاق .
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة بجدول األعمال واتخاذ اإلجراءات المناسبة حٌالها .
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"إدارة الهالل األحمر" ٌناقش سبل تطوٌر عمل الهٌئة ومنسوبٌها
االثنٌن  25دٌسمبر 2017

عقد مجلس إدارة هٌئة الهالل األحمر السعودي ,أمس ,اجتماعه الثامن بالمقر الرئٌس للهٌئة برئاسة وزٌر الصحة
رئٌس مجلس اإلدارة الدكتور توفٌق الربٌعة وبحضور أعضاء المجلس.
ورحب الدكتور الربٌعة فً بداٌة االجتماع بالحضور ,وتم البدء فً جدول األعمال الذي تضمن عرض مبادرات إدارة
األسطول بالهٌئة والتً ٌهدف من خاللها الى تقلٌل زمن استجابة سٌارات اإلسعاف للبالغات وقٌاس مؤشر األداء فً
مباشرة الحاالت اإلسعافٌة باإلضافة لربط سٌارات اإلسعاف بغرفة العملٌات المركزٌة إلكترونٌا ًا من خالل تحدٌد أقرب
فرقة إسعاف للموقع وتوجٌهها إلٌه.
كما تم تقدٌم عرض عن مبادرة سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئ ,وتم استعراض الحلول واألفكار التقنٌة
والتً ٌتم العمل علٌها لتحسٌن سرعة االستجابة لمكالمات الطوارئ وتعزٌز فرص التحسٌن بتنفٌذ هذه المبادرة
واالستفادة من التقنٌة للتخفٌف من العوائق الحالٌة.
وشملت محاور االجتماع كذلك استعراض البرامج التً تقوم بها الهٌئة فً تنمٌة مهارات مقدمً الخدمة الطبٌة
اإلسعافٌة وتطوٌرها من خالل تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لمنسوبً الهٌئة العاملٌن فً المٌدان لكً تكون الخدمة اإلسعافٌة
متوافقة مع التطورات المتجددة فً هذا المجال ,إضافة للدورات والمحاضرات اإلسعافٌة التثقٌفٌة للمجتمع.
وتم استعراض أبرز المشارٌع التً تعمل الهٌئة على تنفٌذها كمشروع تترا وتطبٌق أسعفنً باالضافة إلى استخدام
التقنٌة بترحٌل البالغات والتحول للتعامالت االلكترونٌة.
وتم خالل االجتماع كذلك تقدٌم عرض عن مبادرات التحول الوطنً الخاصة بالهٌئة والجهود التً قامت بها الهٌئة فً
هذا السٌاق.
كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة بجدول األعمال واتخاذ اإلجراءات المناسبة حٌالها.
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الهالل األحمر ٌباشر 30حالة إسعافٌه فً معرض الكتاب الدولً بجدة
االثنٌن  25دٌسمبر 2017

باشرت الفِرق الراجلة التطوعٌة بهٌئة الهالل األحمر السعودي المتمركزة داخل وخارج أرض فعالٌات معرض الكتاب
الدولً بجدة  30حالة إسعافٌه.
باشرت الفِرق الراجلة التطوعٌة بهٌئة الهالل األحمر السعودي المتمركزة داخل وخارج أرض فعالٌات معرض الكتاب
الدولً بجدة  30حالة إسعافٌه .وأبان الناطق باسم هٌئة الهالل االحمر السعودي بمحافظة بجدة عبدهللا بن أحمد أبو
زٌد ,أن الفرق اإلسعافٌة المتمثلة بـ  6عربات إسعاف فً البوابة الجنوبٌة والشمالٌة للمعرض ,وسٌارة إسعاف
“قولف” ,و  5فرق تطوعٌة راجلة,تعمل طٌلة أٌام المعرض.
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