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السعودية رائدة في مجال إعداد متخصصي الرعاية الصحیة الشباب على 
الرعاية الصحیة الحديثة

استكشاف فجوات التعلیم والتدريب 
في الرعاية الصحیة

عصر الفرص
تمكین الجیل القادم إلحداث التحول في 

قطاع الرعاية الصحیة

مؤشر الصحة المستقبلیة اجري لحساب فیلیبس

تشمل دراسة عام ۲۰۲۰ بحثاً أصلیاً من خالل استطالع شمل ۲۸٦۷ متخصصاً في الرعاية الصحیة تحت سن ٤۰ عاماً، في ۱٥ دولة: أسترالیا، والبرازيل، 
والصین، وفرنسا، وألمانیا، والھند، والیابان، وھولندا، وبولندا، ورومانیا، وروسیا، والسعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقیا، والواليات المتحدة األمريكیة

www.philips.com/a-w/about/news/future-health-index/research-methodology.html// لالطالع على المنھجیة الكاملة وقائمة المصادر يمكن زيارة

www.philips.com/futurehealthindex-2020 لالطالع على التقرير الكامل حول المملكة العربیة السعودية يرجى زيارة الموقع

فجوة المھارات
غالبیة متخصصي الرعاية الصحیة الشباب 

في السعودية يشعرون بأن تعلیمھم 
الطبي أعدھم للجوانب غیر السريرية من 

مھنتھم.

فجوة المعرفة
أسھم التركیز على تحسین وتقدم 

الرعاية الصحیة في أن يكون متخصصو 
الرعاية الصحیة الشباب في السعودية 
من بین أفضل من لديھم وعي بالرعاية 
المبنیة على القیمة مقارنة مع اقرانھم 

في االستطالع.

تسخیر التقنیة للمساعدة في احداث 
التحول في الرعاية الصحیة

يوافق معظم متخصصي الرعاية الصحیة الشباب في السعودية على
أن التقنیات الجديدة مھمة لعملھم.

متخصصو الرعاية الصحیة الشباب في االستطالع متحمسون لإلمكانات 
التي تتیحھا بیانات المرضى الذين ال يتم الكشف عن ھوياتھم

من المشاركین في االستطالع 
يوافقون على أن التطورات المحرزة في 

التقنیة الطبیة تجعلھم متحمسین 
لمستقبل منھة الرعاية الصحیة

من  متخصصي الرعاية الصحیة 
الشباب المشاركین في 

االستطالع في السعودية يؤمنون 
بثقافة التعاون عند اختیار 

مستشفى أو مكان لممارسة 
للعمل فیه

يوافقون على أھمیة توفر 
أحدث المعدات والتقنیات 

عند اختیار مستشفى أو 
مكان لممارسة للعمل فیه

من متخصصي الرعاية الصحیة الشباب 
في السعودية في االستطالع يوافقون 
على أن التكنولوجیا قادرة على خفض 

عبء عملھم.

من متخصصي الرعاية الصحیة الشباب في 
السعودية يقولون ان استخدام الذكاء 

االصطناعي لدمج المعلومات التشخیصیة 
سیحسن شعورھم بالرضا.

يتفقون على أن الفوائد المجتمعیة الستخدام البینات 
الصحیة للمرضى دون الكشف عن ھويتھم تفوق المخاطر

من متخصصي الرعاية الصحیة الشباب في السعودية يعتقدون ان 
تقنیات الرعاية الصحیة الرقمیة ستحسن تجربة المرضى

يعتقدون أن ھذا يعني قضاء وقت أطول مع المرضى.

تواجه أنظمة الرعاية الصحیة العالمیة تحديات غیر مسبوقة نتیجة 
لتنامي أعداد السكان وارتفاع معدالت الشیخوخة، إضافة إلى انھاك 

القوى العاملة بشكل متزايد.

يركز تقرير مؤشر الصحة المستقبلیة ۲۰۲۰، وھو أول استطالع 
عالمي من نوعه، على آراء الجیل القادم من متخصصي 
الرعاية الصحیة*  والذين سیتولون قريباً مسؤولیة مواجھة 

تحديات الرعاية الصحیة العالمیة.

ھذا العام، يغوص تقرير مؤشر الصحة المستقبلیة ۲۰۲۰، الذي 
أجري لحساب فیلیبس، في تجارب الحیل الحالي من متخصصي 

الرعاية الصحیة الذين سیشكلون غالبیة العاملین في الرعاية 
الصحیة لدينا خالل العشرين سنة المقبلة. وتكشف اآلراء المھمة 

التي جمعھا االستطالع عن آمال وأحالم الجیل القادم من 
متخصصي الرعاية الصحیة في المملكة العربیة السعودية 

واستعداده إلدارة الرعاية الصحیة مستقبالً.

خلق بیئة العمل المثالیة في مجال 
الرعاية الصحیة

*متخصصو الرعاية الصحیة يشملون جمیع أفراد الطاقم الطبي دون سن ٤۰ عاماً.

 التعلیم الطبي أعدھم 
تماماً أو تقريباً  لمھمات إدارة 

األعمال

يعرفون الكثیر عنھا

مقدار معرفة متخصصي الرعاية 
الصحیة الشباب بالرعاية المبیة على 

القیمة قبل اجراء االستطالع.

رغم أن اإلمكانات التشخیصیة 
المتنقلة والسجالت الصحیة 

الرقمیة تتصدر قائمة أكثر تقنیات 
الصحة الرقمیة فائدة لتحسین رعاية 

المرضى في السنوات الخمس 
المقبلة، فإن  الجیل الحالي يرى 
كذلك الفوائد الكامنة في الذكاء 
االصطناعي، وشبكة الجیل 

الخامس، والواقع المعزز.
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https://www.philips.sa/a-w/about/news/future-health-index/reports/2020/the-age-of-opportunity

