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الهيئة  مظلة  تحت  التخصصات  متعددة  جمعية  هي  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية 
 تم انتخابهم من 

ً
السعودية للتخصصات الصحية. ويتشكل مجلس إدارتها من أحد عشر عضوا

في  األول  اجتماعهم  في  العمومية  الجمعية  أعضاء  اجتمع  وقد  العمومية.  الجمعية  قبل 
تتمحور  والتي  للجمعية  االستراتيجية  األهداف  ووضعوا  26-3-2016م  الموافق   Ơ17-6-1437ه

حول:

 1.   نظام حوكمة الجمعية

 2.   التثقيف الصحي

 3.   التطوير المهني المستمر

 4.   األبحاث

 5.   الرعاية الصحية المبنية على البراهين.

 باستخدام 
ً
 استراتيجيا

ً
وقد ترجم مجلس اإلدارة هذه األهداف إلى أكثر من أربعين مشروعا

منهجية بطاقات األداء المتوازن. 

في  شارك  الجمعية  مشاريع  معظم  فإن  عالية،  بشفافية  يتمتع  حوكمة  لنموذج  وتأصيالً 
التخطيط لها وتنفيذها فرق عمل ولجان دائمة مثل لجنة التطوير المهني المستمر، لجنة البحوث، 
ل 

ِّ
مث

ُ
لجنة التثقيف الصحي، لجنة األعضاء، لجنة الهوية والتسويق. وقد حرصت الجمعية على أن ت

عزز 
ُ
جميع تخصصاتها الجراحية وغير الجراحية في تلك اللجان لتحقيق مبدأ الشمولية في الطرح وت

لرؤيتها في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري.

نشاطات متنوعة في مجال  بتقديم  منوالها  غرار  الثاني وعلى  عامها  الجمعية في  استمرت 
التثقيف الصحي. فقد تم وبالتعاون مع الجمعية األمريكية للعمود الفقري من إنتاج أكثر من 
لة معتمدة على الطب المبني على البراهين، كما زادت من إنتاجها  صَّ

َ
عشرين نشرة تثقيفية ُمف

في األيام التوعوية على مدار السنة وِفي عدة مدن، كان أهمها ما قامت به لجنة التثقيف 
الصحي من تنظيم حملة لليوم العالمي للعمود الفقري في شهر أكتوبر 2018م في ثمان مدن 
(الرياض، جدة، الدمام، أبها، جازان، نجران، تبوك، بريدة) بمشاركة 375 متطوع، استفاد منها أكثر 
من 5000 زائر. كما قامت الجمعية بحملة توعوية مصاحبة للمؤتمر الثاني للجمعية قبل إقامة 
توعوية  حمالت  إلى  باإلضافة  هذا  جدة.  بمدينة  طبية  ومدن  مستشفيات  عدة  في  المؤتمر 
هناك   أن  كما  مختلفة.  مدن  في  ومستشفيات  طبية  مدن  العام شملت  مدار  على  متفرقة 

الكثيرمن المشاريع التي ستقوم بها لجنة التثقيف الصحي العام المقبل.

150 ساعة  وتنفيذ  بتسجيل  الجمعية  المستمر، فقد قامت  المهني  التطوير  أما في مجال 
تعليم طبي مستمر. وقد قامت لجنة التطوير المهني المستمر بتنظيم الدورة المهنية الثانية 
الجمعية  قامت  كما   .SPINE MADE EASY بعنوان  والزمالة  التخصص  ألطباء  الموجهة 
عمل ورشة  بتنظيم  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  الجمعية  مع  بالمشاركة 
تم عقد ملتقى متخصص حول  8th SPINE UPDATE CADAVERIC WORKSHOP. كما 
 .COMPLICATIONS FORUM المضاعفات الجراحية وغير الجراحية في عالج العمود الفقري
المثال، سبيل  على  مختلفة،  مدن  في  علمية  ندوة  من  أكثر  الجمعية  أقامت  وقد 
LUMBAR SPINE SYMPOSIUM ، MINIMAL INVASIVE SPINE SYMPOSIUM. وخالل 
العام الماضي، أقامت الجمعية محاضرات علمية متفرقة في مستشفيات ومدن طبية مختلفة 
باإلضافة الى اإلستمرار بأنشطة أندية العمود الفقري في مناطق المملكة الوسطى والغربية 
للتطوير  المناطق  هذه  في  الجمعية  أعضاء  اجتماع  إلى  تهدف  والتي  والجنوبية  والشرقية 
المهني كل ثالثة أشهر. كما تم إطالق موقع الجمعية االلكتروني للتطوير المهني من خالله 

ملخص تنفيذي
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أمراض  وعالج  تشخيص  في  ُمختصص   100 من  أكثر  تابعها   WEBINARS الكترونية  محاضرات  عقد 
المستمر  المهني  التطوير  لجنة  تنوي  التي  التطويرية  المشاريع  من  عدد  وهناك  الفقري.  العمود 

إقامتها في 2019م.

وقد أقيم مؤتمر الجمعية السنوي األول في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. أيمن بن أسعد 
عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2017م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل حضرها اكثر من 
مة 

ّ
200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  وأبحاث محك

حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما يفوق على 800 
 NASS الفقري  للعمود  أمريكا  شمال  جمعية  هي  ومحلية  عالمية  جمعيات  فيه  وشارك  شخص 
والجمعية  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  والجمعية   AOSPINE INTERNATIONAL وجمعية 

السعودية للعالج الطبيعي.

الصحة  وزير  معالي  من  كريمة  برعاية  جدة  مدينة  في  للجمعية  الثاني  السنوي  المؤتمر  أقيم  كما 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. 
أيمن بن أسعد عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2018م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل 
حضرها اكثر من 200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  
مة حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما 

ّ
وأبحاث محك

الفقري  للعمود  أمريكا  5 جمعيات عالمية هي جمعية شمال  800 شخص وشارك فيه  يفوق على 
NASS وجمعية AOSPINE INTERNATIONAL  وجمعية EUROSPINE والجمعية المصرية للعمود 
ذات  التخصصات  في  محلية  جمعيات   6 الى  باإلضافة  األعصاب  لجراحة  اإلماراتية  والجمعية  الفقري 

العالقة.

أما في مجال األبحاث، فقد أعلنت لجنة البحوث وللسنة الثانية على التوالي في مارس 2018م عن 3 
منح بحثية صغيرة بإجمالي ستين ألف ريال. واستمر استقبال المقترحات البحثية لمدة ستة أشهر من 
تاريخ اإلعالن. وقد توفرت الشروط على مقترح بحثي واحد بمنحة مقدارها 20 ألف ريال سعودي فازت  
بها الدكتورة أمل فهر. كما قامت لجنة البحوث بإعداد الئحة الجوائز البحثية التي قدمت ألفضل األبحاث 
في مؤتمر الجمعية السنوي. وقد قامت لجنة البحوث بالمشاركة في عضوية اللجنة العلمية لمؤتمر 
بتحكيم  اللجنة  البحثية. كما قامت  المقترحات  آلية تحكيم  الثاني واإلشراف على  الجمعية السنوي 

  .NASS 2018 مشاركات الجمعية السعودية للعمود الفقري في مؤتمر

وأما في مجال الرعاية الصحية المبنية على البراهين، فقد تم تشكيل فريق عمل لوضع توصيات 
SAUDI SPINE CLINICAL PRACTICE GUIDE- إرشادات الممارسة اإلكلينيكية للعمود الفقري

 SAUDI الفقري  للعمود  السعودي  للسجل  توصيات  لوضع  عمل  فريق  تشكيل  تم  كما   .LINES
SPINE REGISTRY. وسيتم عرض التوصيات على مجلس اإلدارة التخاذ القرار.

2018 عقد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعيات الصحية والمركز السعودي لسالمة  وشهد العام 
المرضى نتج عنه عقد الملتقى األول لسالمة المرضى لممارسي العمود الفقري في شهر مارس خرج 
 من 

ً
 فريدا

ً
بتوصيات في منتهى األهمية تدور حول تعزيز سالمة المرضى. كما شهد العام 2018 حدثا

نوعه في عمل الجمعيات الصحية، حيث تم عقد اتفاقية رعاية حاضنة أعمال لمشاريع تختص بتشخيص 
ورعاية وعالج أمراض العمود الفقري مع شركة وادي مكة، تقدم لها أكثر من 19 مشروع وتم اختيار 

الفائز بالمنحة بعد عدة مراحل فرز وتدقيق الختيار المشروع األفضل.

المركز  مع  تعاون  اتفاقية  عقد  تم  فقد  المختلفة،  الصحية  المؤسسات  مع  االتفاقيات  جهة  ومن 
السعودي العتماد المنشآت الصحية (سباهي) لوضع برنامج متكامل آللية اعتماد مراكز عالج العمود 
من  المقدمة  الخدمة  مستوى  من  الرفع  في  البالغ  األثر  االتفاقية  لهذه  وسيكون  الفقري، 

المؤسسات الصحية المختلفة.
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الهيئة  مظلة  تحت  التخصصات  متعددة  جمعية  هي  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية 
 تم انتخابهم من 

ً
السعودية للتخصصات الصحية. ويتشكل مجلس إدارتها من أحد عشر عضوا

في  األول  اجتماعهم  في  العمومية  الجمعية  أعضاء  اجتمع  وقد  العمومية.  الجمعية  قبل 
تتمحور  والتي  للجمعية  االستراتيجية  األهداف  ووضعوا  26-3-2016م  الموافق   Ơ17-6-1437ه

حول:

 1.   نظام حوكمة الجمعية

 2.   التثقيف الصحي

 3.   التطوير المهني المستمر

 4.   األبحاث

 5.   الرعاية الصحية المبنية على البراهين.

 باستخدام 
ً
 استراتيجيا

ً
وقد ترجم مجلس اإلدارة هذه األهداف إلى أكثر من أربعين مشروعا

منهجية بطاقات األداء المتوازن. 

في  شارك  الجمعية  مشاريع  معظم  فإن  عالية،  بشفافية  يتمتع  حوكمة  لنموذج  وتأصيالً 
التخطيط لها وتنفيذها فرق عمل ولجان دائمة مثل لجنة التطوير المهني المستمر، لجنة البحوث، 
ل 

ِّ
مث

ُ
لجنة التثقيف الصحي، لجنة األعضاء، لجنة الهوية والتسويق. وقد حرصت الجمعية على أن ت

عزز 
ُ
جميع تخصصاتها الجراحية وغير الجراحية في تلك اللجان لتحقيق مبدأ الشمولية في الطرح وت

لرؤيتها في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري.

نشاطات متنوعة في مجال  بتقديم  منوالها  غرار  الثاني وعلى  عامها  الجمعية في  استمرت 
التثقيف الصحي. فقد تم وبالتعاون مع الجمعية األمريكية للعمود الفقري من إنتاج أكثر من 
لة معتمدة على الطب المبني على البراهين، كما زادت من إنتاجها  صَّ

َ
عشرين نشرة تثقيفية ُمف

في األيام التوعوية على مدار السنة وِفي عدة مدن، كان أهمها ما قامت به لجنة التثقيف 
الصحي من تنظيم حملة لليوم العالمي للعمود الفقري في شهر أكتوبر 2018م في ثمان مدن 
(الرياض، جدة، الدمام، أبها، جازان، نجران، تبوك، بريدة) بمشاركة 375 متطوع، استفاد منها أكثر 
من 5000 زائر. كما قامت الجمعية بحملة توعوية مصاحبة للمؤتمر الثاني للجمعية قبل إقامة 
توعوية  حمالت  إلى  باإلضافة  هذا  جدة.  بمدينة  طبية  ومدن  مستشفيات  عدة  في  المؤتمر 
هناك   أن  كما  مختلفة.  مدن  في  ومستشفيات  طبية  مدن  العام شملت  مدار  على  متفرقة 

الكثيرمن المشاريع التي ستقوم بها لجنة التثقيف الصحي العام المقبل.

150 ساعة  وتنفيذ  بتسجيل  الجمعية  المستمر، فقد قامت  المهني  التطوير  أما في مجال 
تعليم طبي مستمر. وقد قامت لجنة التطوير المهني المستمر بتنظيم الدورة المهنية الثانية 
الجمعية  قامت  كما   .SPINE MADE EASY بعنوان  والزمالة  التخصص  ألطباء  الموجهة 
عمل ورشة  بتنظيم  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  الجمعية  مع  بالمشاركة 

تم عقد ملتقى متخصص حول  8th SPINE UPDATE CADAVERIC WORKSHOP. كما 
 .COMPLICATIONS FORUM المضاعفات الجراحية وغير الجراحية في عالج العمود الفقري
المثال، سبيل  على  مختلفة،  مدن  في  علمية  ندوة  من  أكثر  الجمعية  أقامت  وقد 

LUMBAR SPINE SYMPOSIUM ، MINIMAL INVASIVE SPINE SYMPOSIUM. وخالل 
العام الماضي، أقامت الجمعية محاضرات علمية متفرقة في مستشفيات ومدن طبية مختلفة 
باإلضافة الى اإلستمرار بأنشطة أندية العمود الفقري في مناطق المملكة الوسطى والغربية 
للتطوير  المناطق  هذه  في  الجمعية  أعضاء  اجتماع  إلى  تهدف  والتي  والجنوبية  والشرقية 
المهني كل ثالثة أشهر. كما تم إطالق موقع الجمعية االلكتروني للتطوير المهني من خالله 
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أمراض  وعالج  تشخيص  في  ُمختصص   100 من  أكثر  تابعها   WEBINARS الكترونية  محاضرات  عقد 
المستمر  المهني  التطوير  لجنة  تنوي  التي  التطويرية  المشاريع  من  عدد  وهناك  الفقري.  العمود 

إقامتها في 2019م.

وقد أقيم مؤتمر الجمعية السنوي األول في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. أيمن بن أسعد 
عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2017م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل حضرها اكثر من 
مة 

ّ
200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  وأبحاث محك

حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما يفوق على 800 
 NASS الفقري  للعمود  أمريكا  شمال  جمعية  هي  ومحلية  عالمية  جمعيات  فيه  وشارك  شخص 
والجمعية  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  والجمعية   AOSPINE INTERNATIONAL وجمعية 

السعودية للعالج الطبيعي.

الصحة  وزير  معالي  من  كريمة  برعاية  جدة  مدينة  في  للجمعية  الثاني  السنوي  المؤتمر  أقيم  كما 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. 
أيمن بن أسعد عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2018م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل 
حضرها اكثر من 200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  
مة حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما 

ّ
وأبحاث محك

الفقري  للعمود  أمريكا  5 جمعيات عالمية هي جمعية شمال  800 شخص وشارك فيه  يفوق على 
NASS وجمعية AOSPINE INTERNATIONAL  وجمعية EUROSPINE والجمعية المصرية للعمود 
ذات  التخصصات  في  محلية  جمعيات   6 الى  باإلضافة  األعصاب  لجراحة  اإلماراتية  والجمعية  الفقري 

العالقة.

أما في مجال األبحاث، فقد أعلنت لجنة البحوث وللسنة الثانية على التوالي في مارس 2018م عن 3 
منح بحثية صغيرة بإجمالي ستين ألف ريال. واستمر استقبال المقترحات البحثية لمدة ستة أشهر من 
تاريخ اإلعالن. وقد توفرت الشروط على مقترح بحثي واحد بمنحة مقدارها 20 ألف ريال سعودي فازت  
بها الدكتورة أمل فهر. كما قامت لجنة البحوث بإعداد الئحة الجوائز البحثية التي قدمت ألفضل األبحاث 
في مؤتمر الجمعية السنوي. وقد قامت لجنة البحوث بالمشاركة في عضوية اللجنة العلمية لمؤتمر 
بتحكيم  اللجنة  البحثية. كما قامت  المقترحات  آلية تحكيم  الثاني واإلشراف على  الجمعية السنوي 
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وأما في مجال الرعاية الصحية المبنية على البراهين، فقد تم تشكيل فريق عمل لوضع توصيات 
SAUDI SPINE CLINICAL PRACTICE GUIDE- إرشادات الممارسة اإلكلينيكية للعمود الفقري

 SAUDI الفقري  للعمود  السعودي  للسجل  توصيات  لوضع  عمل  فريق  تشكيل  تم  كما   .LINES
SPINE REGISTRY. وسيتم عرض التوصيات على مجلس اإلدارة التخاذ القرار.

2018 عقد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعيات الصحية والمركز السعودي لسالمة  وشهد العام 
المرضى نتج عنه عقد الملتقى األول لسالمة المرضى لممارسي العمود الفقري في شهر مارس خرج 
 من 

ً
 فريدا

ً
بتوصيات في منتهى األهمية تدور حول تعزيز سالمة المرضى. كما شهد العام 2018 حدثا

نوعه في عمل الجمعيات الصحية، حيث تم عقد اتفاقية رعاية حاضنة أعمال لمشاريع تختص بتشخيص 
ورعاية وعالج أمراض العمود الفقري مع شركة وادي مكة، تقدم لها أكثر من 19 مشروع وتم اختيار 

الفائز بالمنحة بعد عدة مراحل فرز وتدقيق الختيار المشروع األفضل.

المركز  مع  تعاون  اتفاقية  عقد  تم  فقد  المختلفة،  الصحية  المؤسسات  مع  االتفاقيات  جهة  ومن 
السعودي العتماد المنشآت الصحية (سباهي) لوضع برنامج متكامل آللية اعتماد مراكز عالج العمود 
من  المقدمة  الخدمة  مستوى  من  الرفع  في  البالغ  األثر  االتفاقية  لهذه  وسيكون  الفقري، 

المؤسسات الصحية المختلفة.
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بالنسبة  أما  170 عضو مشارك.  و  عامل  209 عضو   ،
ً
الجمعية 379 عضوا أعضاء  عدد  بلغ  لقد 

للتخصصات الدقيقة لألعضاء فهي كالتالي: %31 جراحة عظام، %26 جراحة مخ وأعصاب، 19% 
بقية   15% التأهيل،  وإعادة  الطبيعي  الطب   4% اآلالم،  وعالج  التخدير  %5 طب  عالج طبيعي، 

التخصصات مثل األشعة وطب األعصاب والفسيولوجيا العصبية والتمريض وغيرها.

تعتني الجمعية بهويتها البصرية فقد شكلت لجنة متخصصة في الهوية والتسويق. وقامت 
بتحديث الموقع اإللكتروني  SAUDISPINE.ORG  بتصميم تفاعلي جديد. باإلضافة إلى إنشاء  
حساب موحد @SAUDISPINE في أشهر مواقع التواصل اإلجتماعي نتج عنها وصول مؤشر 
ببقية  مقارنة  مرتفع  رقم  ويعتبر  درجة،   60 إلى   INDEX KLOUT اإلجتماعي  للتأثير  كالوت 

الجمعيات المحلية والعالمية في نفس التخصص. 

تؤمن الجمعية بأهمية التطوع، فقد قامت بإنشاء مكتب متخصص بشؤون المتطوعين. وتم 
وضع سياسات وإجراءات للتطوع والئحة لحفظ حقوق المتطوعين. وقد بلغ عدد الراغبين بالتطوع 
المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، شارك الكثير منهم 

في نشاطات الجمعية التوعوية والتنظيمية.

، فقد حافظت الجمعية على تعزيز  النشاطات في مجال التعاون الدولي مع جمعيات 
ً
وختاما

عالمية عن طريق تبادل المشاركات العلمية في المحافل الدولية الداخلية منها والخارجية، ومن 
AOSPINE INTER- وجمعية ،NASS هذه الجمعيات المتخصصة برعاية العمود الفقري؛ جمعية

الفقري  للعمود  المصرية  والجمعية   EUROSPINE وجمعية   IMS وجمعية   ،NATIONAL
والجمعية اإلماراتية لجراحة المخ واألعصاب وذلك  لتحقيق األهداف االستراتيجية للجمعية. 

الهيئة  مظلة  تحت  التخصصات  متعددة  جمعية  هي  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية 
 تم انتخابهم من 

ً
السعودية للتخصصات الصحية. ويتشكل مجلس إدارتها من أحد عشر عضوا

في  األول  اجتماعهم  في  العمومية  الجمعية  أعضاء  اجتمع  وقد  العمومية.  الجمعية  قبل 
تتمحور  والتي  للجمعية  االستراتيجية  األهداف  ووضعوا  26-3-2016م  الموافق   Ơ17-6-1437ه

حول:

 1.   نظام حوكمة الجمعية

 2.   التثقيف الصحي

 3.   التطوير المهني المستمر

 4.   األبحاث

 5.   الرعاية الصحية المبنية على البراهين.

 باستخدام 
ً
 استراتيجيا

ً
وقد ترجم مجلس اإلدارة هذه األهداف إلى أكثر من أربعين مشروعا

منهجية بطاقات األداء المتوازن. 

في  شارك  الجمعية  مشاريع  معظم  فإن  عالية،  بشفافية  يتمتع  حوكمة  لنموذج  وتأصيالً 
التخطيط لها وتنفيذها فرق عمل ولجان دائمة مثل لجنة التطوير المهني المستمر، لجنة البحوث، 
ل 

ِّ
مث

ُ
لجنة التثقيف الصحي، لجنة األعضاء، لجنة الهوية والتسويق. وقد حرصت الجمعية على أن ت

عزز 
ُ
جميع تخصصاتها الجراحية وغير الجراحية في تلك اللجان لتحقيق مبدأ الشمولية في الطرح وت

لرؤيتها في الرعاية متعددة التخصصات للعمود الفقري.

نشاطات متنوعة في مجال  بتقديم  منوالها  غرار  الثاني وعلى  عامها  الجمعية في  استمرت 
التثقيف الصحي. فقد تم وبالتعاون مع الجمعية األمريكية للعمود الفقري من إنتاج أكثر من 
لة معتمدة على الطب المبني على البراهين، كما زادت من إنتاجها  صَّ

َ
عشرين نشرة تثقيفية ُمف

في األيام التوعوية على مدار السنة وِفي عدة مدن، كان أهمها ما قامت به لجنة التثقيف 
الصحي من تنظيم حملة لليوم العالمي للعمود الفقري في شهر أكتوبر 2018م في ثمان مدن 
(الرياض، جدة، الدمام، أبها، جازان، نجران، تبوك، بريدة) بمشاركة 375 متطوع، استفاد منها أكثر 
من 5000 زائر. كما قامت الجمعية بحملة توعوية مصاحبة للمؤتمر الثاني للجمعية قبل إقامة 
توعوية  حمالت  إلى  باإلضافة  هذا  جدة.  بمدينة  طبية  ومدن  مستشفيات  عدة  في  المؤتمر 
هناك   أن  كما  مختلفة.  مدن  في  ومستشفيات  طبية  مدن  العام شملت  مدار  على  متفرقة 

الكثيرمن المشاريع التي ستقوم بها لجنة التثقيف الصحي العام المقبل.

150 ساعة  وتنفيذ  بتسجيل  الجمعية  المستمر، فقد قامت  المهني  التطوير  أما في مجال 
تعليم طبي مستمر. وقد قامت لجنة التطوير المهني المستمر بتنظيم الدورة المهنية الثانية 
الجمعية  قامت  كما   .SPINE MADE EASY بعنوان  والزمالة  التخصص  ألطباء  الموجهة 
عمل ورشة  بتنظيم  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  الجمعية  مع  بالمشاركة 

تم عقد ملتقى متخصص حول  8th SPINE UPDATE CADAVERIC WORKSHOP. كما 
 .COMPLICATIONS FORUM المضاعفات الجراحية وغير الجراحية في عالج العمود الفقري
المثال، سبيل  على  مختلفة،  مدن  في  علمية  ندوة  من  أكثر  الجمعية  أقامت  وقد 

LUMBAR SPINE SYMPOSIUM ، MINIMAL INVASIVE SPINE SYMPOSIUM. وخالل 
العام الماضي، أقامت الجمعية محاضرات علمية متفرقة في مستشفيات ومدن طبية مختلفة 
باإلضافة الى اإلستمرار بأنشطة أندية العمود الفقري في مناطق المملكة الوسطى والغربية 
للتطوير  المناطق  هذه  في  الجمعية  أعضاء  اجتماع  إلى  تهدف  والتي  والجنوبية  والشرقية 
المهني كل ثالثة أشهر. كما تم إطالق موقع الجمعية االلكتروني للتطوير المهني من خالله 

أمراض  وعالج  تشخيص  في  ُمختصص   100 من  أكثر  تابعها   WEBINARS الكترونية  محاضرات  عقد 
المستمر  المهني  التطوير  لجنة  تنوي  التي  التطويرية  المشاريع  من  عدد  وهناك  الفقري.  العمود 

إقامتها في 2019م.

وقد أقيم مؤتمر الجمعية السنوي األول في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. أيمن بن أسعد 
عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2017م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل حضرها اكثر من 
مة 

ّ
200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  وأبحاث محك

حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما يفوق على 800 
 NASS الفقري  للعمود  أمريكا  شمال  جمعية  هي  ومحلية  عالمية  جمعيات  فيه  وشارك  شخص 
والجمعية  واألعصاب  المخ  لجراحة  السعودية  والجمعية   AOSPINE INTERNATIONAL وجمعية 

السعودية للعالج الطبيعي.

الصحة  وزير  معالي  من  كريمة  برعاية  جدة  مدينة  في  للجمعية  الثاني  السنوي  المؤتمر  أقيم  كما 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. 
أيمن بن أسعد عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2018م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل 
حضرها اكثر من 200 ُمختص، فيما استمر اليوم الثاني والثالث بتقديم محاضرات علمية وحلقات نقاش  
مة حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. وقد حضر المؤتمر ما 

ّ
وأبحاث محك

الفقري  للعمود  أمريكا  5 جمعيات عالمية هي جمعية شمال  800 شخص وشارك فيه  يفوق على 
NASS وجمعية AOSPINE INTERNATIONAL  وجمعية EUROSPINE والجمعية المصرية للعمود 
ذات  التخصصات  في  محلية  جمعيات   6 الى  باإلضافة  األعصاب  لجراحة  اإلماراتية  والجمعية  الفقري 

العالقة.

أما في مجال األبحاث، فقد أعلنت لجنة البحوث وللسنة الثانية على التوالي في مارس 2018م عن 3 
منح بحثية صغيرة بإجمالي ستين ألف ريال. واستمر استقبال المقترحات البحثية لمدة ستة أشهر من 
تاريخ اإلعالن. وقد توفرت الشروط على مقترح بحثي واحد بمنحة مقدارها 20 ألف ريال سعودي فازت  
بها الدكتورة أمل فهر. كما قامت لجنة البحوث بإعداد الئحة الجوائز البحثية التي قدمت ألفضل األبحاث 
في مؤتمر الجمعية السنوي. وقد قامت لجنة البحوث بالمشاركة في عضوية اللجنة العلمية لمؤتمر 
بتحكيم  اللجنة  البحثية. كما قامت  المقترحات  آلية تحكيم  الثاني واإلشراف على  الجمعية السنوي 
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وأما في مجال الرعاية الصحية المبنية على البراهين، فقد تم تشكيل فريق عمل لوضع توصيات 
SAUDI SPINE CLINICAL PRACTICE GUIDE- إرشادات الممارسة اإلكلينيكية للعمود الفقري

 SAUDI الفقري  للعمود  السعودي  للسجل  توصيات  لوضع  عمل  فريق  تشكيل  تم  كما   .LINES
SPINE REGISTRY. وسيتم عرض التوصيات على مجلس اإلدارة التخاذ القرار.

2018 عقد أول اتفاقية من نوعها بين الجمعيات الصحية والمركز السعودي لسالمة  وشهد العام 
المرضى نتج عنه عقد الملتقى األول لسالمة المرضى لممارسي العمود الفقري في شهر مارس خرج 
 من 

ً
 فريدا

ً
بتوصيات في منتهى األهمية تدور حول تعزيز سالمة المرضى. كما شهد العام 2018 حدثا

نوعه في عمل الجمعيات الصحية، حيث تم عقد اتفاقية رعاية حاضنة أعمال لمشاريع تختص بتشخيص 
ورعاية وعالج أمراض العمود الفقري مع شركة وادي مكة، تقدم لها أكثر من 19 مشروع وتم اختيار 

الفائز بالمنحة بعد عدة مراحل فرز وتدقيق الختيار المشروع األفضل.

المركز  مع  تعاون  اتفاقية  عقد  تم  فقد  المختلفة،  الصحية  المؤسسات  مع  االتفاقيات  جهة  ومن 
السعودي العتماد المنشآت الصحية (سباهي) لوضع برنامج متكامل آللية اعتماد مراكز عالج العمود 
من  المقدمة  الخدمة  مستوى  من  الرفع  في  البالغ  األثر  االتفاقية  لهذه  وسيكون  الفقري، 

المؤسسات الصحية المختلفة.

التقرير السنوي الثاني 2018



السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:

 أبرز إنجازات 
ً
يشرفني أن أقدم لكم التقرير الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري، موضحا

الجمعية خالل عامها الثاني.

يميز الجمعية السعودية للعمود الفقري أنها جمعية مهنية متعددة التخصصات تشمل في 
ذلك  ويشمل  الفقري  العمود  مرضى  يعالجون  الذين  الصحيين  الممارسين  جميع  عضويتها 
التخدير  والتداخلية، طب  التشخيصية  العظام، األشعة  جراحة  المخ واألعصاب،  جراحة  تخصصات 
وعالج اآلالم، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، طب األعصاب، المالحة العصبية، العالج الطبيعي، 
بأنها  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  تتميز  والكايروبراكتك. كما  البديل،  الطب  التمريض، 
إحدى الجمعيات الصحية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتمثل بذلك جميع 
الممارسين الصحيين في التخصصات المذكورة من جميع القطاعات الصحية سواء حكومية أو 

خاصة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

الثاني  المنصرم وهو  العام  للجمعية خالل  وإنجازات  الله على ما تم من مشاريع  وبعد شكر 
كان  فقد  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  أعضاء  جميع  شكر  إال  يسعني  ال  للجمعية، 
لتفاعلهم واقتراحاتهم ومشاركتهم في نشاطات الجمعية المختلفة األثر الكبير في إنجازها 
ورؤساء  األندية  ورؤساء  المختلفة  العمل  فرق  أعضاء  شكر  أود  كما  قياسية.  أوقات  في 
األقسام التي ساعدت مجلس اإلدارة في اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة تأصيالً لمبدأ المشاركة 
لجنة  األبحاث،  (لجنة  بالجمعية  الدائمة  اللجان  وأعضاء  لرؤساء  الجزيل  والشكر  القرار.  اتخاذ  في 
تطوير  لجنة  المؤتمر،  لجنة  العضوية،  لجنة  الصحي،  التثقيف  لجنة  المستمر،  المهني  التطوير 
المهني  العمل  في  والتميز  الحرفية  الواقع  أرض  على  اللجان  هذه  ترجمت  فقد  األقسام)، 

التطوعي المؤسسي. 

إلنجاح  السخي  دعمهم  على  الخاص  القطاع  من  االستراتيجيين  لƠشركائنا  موصول  الشكر 
الجمعية في نموذج مميز للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي، مع الحفاظ 
 للراعي الماسي للجمعية في عامها الثاني على التوالي شركة 

ً
على الضوابط المهنية. شكرا

نشكر  كما  العالمية.   MEDTRONIC ميدترونك  وشركة  والعلمية  الطبية  للتجهيزات  األمين 
 ،DEPUY SYNTHES - LILLY - الراعي البالتيني لهذا العام شركة دبوي سنثز العالمية / ليلي
أن  أود  ذ.م.م.،. كما  التجارية  زمو  PROMEDEX  وشركة  للجمعية شركة  الذهبيين  وللرعاة 
الدؤوب  عملهم  على  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  جميع  أشكر 

للجمعية وتفانيهم في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لجميع مشاريع الجمعية.
 

ممارسين صحيين  الفقري هم  للعمود  السعودية  الجمعية  أعضاء  جميع  أن  ، فال شك 
ً
وأخيرا

الفريق  وبروح  ولكننا  والبحثية،  والتدريبية  واإلدارية  اإلكلينيكية  االلتزامات  من  العديد  لديهم 
نا، ولله الحمد، من إنجاز العديد من المشاريع خالل العام الثاني للجمعية. وأدعو جميع 

ّ
الواحد تمك

األعضاء بدون استثناء أال يبخلوا على مجلس اإلدارة بأي أفكار أو مقترحات تساهم في تحقيق 
رسالة الجمعية وهي تعزيز التميز في الرعاية الصحية للعمود الفقري في المنطقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

الدكتور سامي بن إبراهيم العيسى       

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري      

كلمة رئيس مجلس إدارة 
الجمعية السعودية للعمود الفقري
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

 أبرز إنجازات 
ً
يشرفني أن أقدم لكم التقرير الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري، موضحا

الجمعية خالل عامها الثاني.

مما يميز الجمعية السعودية للعمود الفقري أنها جمعية مهنية متعددة التخصصات تشمل 
في عضويتها جميع الممارسين الصحيين الذين يعالجون مرضى العمود الفقري ويشمل ذلك 
التخدير  والتداخلية، طب  التشخيصية  العظام، األشعة  جراحة  المخ واألعصاب،  جراحة  تخصصات 
وعالج اآلالم، الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، طب األعصاب، المالحة العصبية، العالج الطبيعي، 
بأنها  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  تتميز  والكايروبراكتك. كما  البديل،  الطب  التمريض، 
إحدى الجمعيات الصحية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتمثل بذلك جميع 
الممارسين الصحيين في التخصصات المذكورة من جميع القطاعات الصحية سواء حكومية أو 

خاصة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

الثاني  المنصرم وهو  العام  للجمعية خالل  وإنجازات  الله على ما تم من مشاريع  وبعد شكر 
كان  فقد  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  أعضاء  جميع  شكر  إال  يسعني  ال  للجمعية، 
لتفاعلهم واقتراحاتهم ومشاركتهم في نشاطات الجمعية المختلفة األثر الكبير في إنجازها 
ورؤساء  األندية  ورؤساء  المختلفة  العمل  فرق  أعضاء  شكر  أود  كما  قياسية.  أوقات  في 
األقسام التي ساعدت مجلس اإلدارة في اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة تأصيالً لمبدأ المشاركة 
لجنة  األبحاث،  (لجنة  بالجمعية  الدائمة  اللجان  وأعضاء  لرؤساء  الجزيل  والشكر  القرار.  اتخاذ  في 
تطوير  لجنة  المؤتمر،  لجنة  العضوية،  لجنة  الصحي،  التثقيف  لجنة  المستمر،  المهني  التطوير 
المهني  العمل  في  والتميز  الحرفية  الواقع  أرض  على  اللجان  هذه  ترجمت  فقد  األقسام)، 

التطوعي المؤسسي. 

إلنجاح  السخي  دعمهم  على  الخاص  القطاع  من  االستراتيجيين  لƠشركائنا  موصول  الشكر 
الجمعية في نموذج مميز للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي، مع الحفاظ 
 للراعي الماسي للجمعية في عامها الثاني على التوالي شركة 

ً
على الضوابط المهنية. شكرا

نشكر  كما  العالمية.   MEDTRONIC ميدترونك  وشركة  والعلمية  الطبية  للتجهيزات  األمين 
 ،DEPUY SYNTHES - LILLY - الراعي البالتيني لهذا العام شركة دبوي سنثز العالمية / ليلي
أن  أود  ذ.م.م.،. كما  التجارية  زمو  PROMEDEX  وشركة  للجمعية شركة  الذهبيين  وللرعاة 
الدؤوب  عملهم  على  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  جميع  أشكر 

للجمعية وتفانيهم في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لجميع مشاريع الجمعية.
 

ممارسين صحيين  الفقري هم  للعمود  السعودية  الجمعية  أعضاء  جميع  أن  ، فال شك 
ً
وأخيرا

الفريق  وبروح  ولكننا  والبحثية،  والتدريبية  واإلدارية  اإلكلينيكية  االلتزامات  من  العديد  لديهم 
نا، ولله الحمد، من إنجاز العديد من المشاريع خالل العام الثاني للجمعية. وأدعو جميع 

ّ
الواحد تمك

األعضاء بدون استثناء أال يبخلوا على مجلس اإلدارة بأي أفكار أو مقترحات تساهم في تحقيق 
رسالة الجمعية وهي تعزيز التميز في الرعاية الصحية للعمود الفقري في المنطقة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

الدكتور سامي بن إبراهيم العيسى       

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري      

كلمة رئيس مجلس إدارة 
الجمعية السعودية للعمود الفقري
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نبذة تاريخية عن الجمعية

بدأت فكرة الجمعية السعودية للعمود الفقري في 23-6-1435 هƠ الموافق 23-4-2014م بمبادرة 
من الدكتور سهيل بن سالم باجّمال وتم جمع معلومات األعضاء المؤسسين الراغبين في 

المشاركة في تأسيس الجمعية.

جنة التأسيسية. 
ّ
ثم تم إرسال استبيان إلكتروني لألعضاء المؤسسين لترشيح خمسة أعضاء لل

وتكونت اللجنة التأسيسية من خمسة أعضاء حصلوا على أكثر األصوات برئاسة الدكتور سامي بن 
إبراهيم العيسى وعضوية الدكتور خالد بن ناصر المسرع والدكتور صالح بن موسى فالته والدكتور 
الجمعية  إنشاء  طلب  تقديم  تم  قطان.  عبدالرحمن  بن  معن  والدكتور  الحبيب  سعيد  بن  حسام 
لسعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 5-7-1435هƠ الموافق 4-5-2014م. 

الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  أمناء  مجلس  رئيس  الصحة  وزير  معالي  موافقة  صدرت 
 Ơبالموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للعمود الفقري بقرار رقم 17/أ/36 وتاريخ 25-11-1436 ه

الموافق 9-9-2015م. 

المركز  في  الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية  العمومية  للجمعية  األول  االجتماع  عقد  تم 
الرئيسي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 17-6-1437هƠ الموافق 26-3-2016م، وتم خالل 
االجتماع جمع أصوات أعضاء الجمعية المؤسسين لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة األول بإشراف من 
لجنة محايدة تم تشكيلها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقد صدر قرار سعادة 
رقم  بقرار  المرشح  اإلدارة  مجلس  بتشكيل  الصحية  للتخصصات  السعودية  للهيئة  العام  األمين 

2016003420 وتاريخ 29-6-1437هƠ الموافق 7-4-2016م.

22-4-2016م الختيار رئيس  15-7-1437ه الموافق  إدارة الجمعية اجتماعه األول في  عقد مجلس 
مجلس إدارة الجمعية ونائب الرئيس وأمين الجمعية وأمين المال. وتشكل المجلس األول إلدارة 

الجمعية السعودية للعمود الفقري من األعضاء:

1.   د. سامي بن إبراهيم العيسى: رئيس مجلس اإلدارة
2.   د. سهيل بن سالم باجّمال: نائب رئيس مجلس اإلدارة

3.   د. أحمد بن عبدالرحمن الفريان: أمين عام مجلس اإلدارة
4.   د. مروان بن سعد الكشي: أمين مال الجمعية

5.   د. خالد بن محمد العسيري: عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة التطوير المهني المستمر
6.   د. خالد بن ناصر المسرع: عضو مجلس اإلدارة

7.   د. إبراهيم بن محمد النعمي: عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة التثقيف الصحي
8.   د. حسام بن سعد الحبيب: عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة تطوير األقسام

9.   د. إبراهيم بن أحمد عسيري: عضو مجلس اإلدارة
10.  د. مبارك بن علي القحطاني: عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة العضوية

11.  د. زايد بن صالح الزايد: عضو مجلس اإلدارة
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ا�هداف االستراتيجية للجمعية

أوالً :
اإلدارية، وتطويره  اإلجراءات  بالشفافية وكفاءة وفاعلية  يتمتع  للجمعية  نموذج حوكمة  بناء 

باستمرار

:
ً
ثانيا

مهني  وتطوير  وإشراك  استقطاب 
مستمر ألعضاء الجمعية

:
ً
ثالثا

المتعلقة  األبحاث  وتشجيع  دعم 
برعاية العمود الفقري

:
ً
رابعا

تعزيز الممارسة المبنية على البراهين 
فيما يتعلق برعاية العمود الفقري

:
ً
خامسا

المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع فيما يتعلق برعاية العمود الفقري

BAL- المتوازن  األداء  بطاقات  منهجية  باستخدام  قمنا  االستراتيجية،  األهداف  ولتنفيذ هذه 
 
ً
، سيتم إطالقها تباعا

ً
 استراتيجيا

ً
ANCED SCORECARD ونتج عنها أكثر من أربعين مشروعا

لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية.

اجتمع األعضاء المؤسسون خالل اجتماع الجمعية العمومية األول بتاريخ 17-6-1437هƠ (الموافق 
الخطة  لمناقشة  بالرياض  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  مقر  في  26-3-2016م)  
أربع مجموعات  إلى  الحضور  الفقري. وتم تقسيم  للعمود  السعودية  للجمعية  االستراتيجية 
االتفاق على  األول. وتم  للجمعية في عامها  األولويات االستراتيجية  الذهني ووضع  للعصف 
إلى  للوصول  تحقيقها  يجب  التي  المشاريع  أبرز  طرح  تم  كما  الجمعية.  وقيم  ورسالة  رؤية 

األهداف االستراتيجية. 

    الرؤية:
     بحلول عام 2020، ستصبح الجمعية السعودية للعمود الفقري هي الجمعية الرائدة في 

     مجال العمود الفقري في المنطقة.

    الرسالة:
     تعزيز التمّيز في رعاية العمود الفقري

    القيم:
     نخدم األعضاء ليقومون بخدمة المرضى والمجتمع

     نتعاون بطريقة جماعية
     نحافظ على الشفافية والمصداقية في كل ما نقوم به

     نهدف للتميز من خالل االبتكار والتحسين المستمر

الخطة االستراتيجية والهيكل التنظيمي
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حوكمة الجمعية

على  مبنية  الجمعية  حوكمة  فإن  بالشفافية،  يتمتع  للجمعية  حوكمة  نموذج  لتحقيق   
ً
سعيا

الجهات التالية:

سددوا  الذين  الجمعية  في  العاملين  األعضاء  جميع  تمثل  وهي  العمومية:  الجمعية   .1
اشتراكاتهم السنوية.

 في تشكيل مجلس اإلدارة 
ً
. وقد وضع شرطا

ً
2. مجلس اإلدارة المنتخب: ويتكون من 11 عضوا

بأن ال يكون هناك تخصص يتمتع بأغلبية. ويتشكل مجلس اإلدارة األول من 3 تخصصات. 

3. اللجان الدائمة: وتشمل اللجان المنوط بها تحقيق األهداف االستراتيجية للجمعية. واللجان 
هي: لجنة التثقيف الصحي، لجنة التطوير المهني المستمر، لجنة المؤتمر السنوي، لجنة األبحاث، 
 في أهداف 

ً
لجنة األعضاء، لجنة تطوير األقسام، لجنة الهوية والتسويق. وسيتم التفصيل الحقا

وإنجازات كل لجنة.

4. األقسام SECTIONS: وتشمل أقسام تخصصات الجمعية األساسية، وتهدف األقسام 
 فيما يتعلق بتخصصه لتنفيذ المشاريع المتعلقة 

ٌ
إلى التواصل مع اللجان المختلفة كل

بالتخصص. األقسام هي:

أ. قسم جراحة العمود الفقري،
ب. قسم العمود الفقري لألطفال،
ج. قسم عالج آالم العمود الفقري،

د. قسم تأهيل العمود الفقري،
ه. قسم أشعة العمود الفقري،

و. قسم الفسيولوجيا العصبية للعمود الفقري
ز. قسم تمريض العمود الفقري.

5. أندية المناطق REGIONAL CLUBS: وتتبع هذه األندية لجنة التطوير المهني المستمر. 
وتهدف األندية إلى تواصل الجمعية مع األعضاء في مناطق المملكة الرئيسية بهدف التطوير 

.
ً
المهني المستمر. وسيتم التفصيل فيها الحقا

6. فرق العمل TASKFORCES: وهي فرق يتم تشكيلها من قبل مجلس اإلدارة بمدة 
محددة لدراسة موضوع محدد قبل اتخاذ القرار من مجلس اإلدارة. ومن أمثلة فرق العمل التي 

تم تشكيلها هذا العام، فريق عمل إرشادات الممارسة اإلكلينيكية، وفريق عمل السجل 
الوطني للعمود الفقري. 

 لهدف جعل اإلجراءات اإلدارية بالجمعية تدار بطريقة مؤسسية بكفاءة وفاعلية، فقد 
ً
وتحقيقا

POLICIES & PROCE- تم تشكيل فريق عمل بعضوية رؤساء اللجان لكتابة سياسات وإجراءات
 بأن السياسات تم اعتمادها من قبل مجلس 

ً
DURES تفصيلية لجميع إجراءات الجمعية. علما

اإلدارة في الربع األول من عام 2018م.
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العمومية  الجمعية  انتخبتهم   
ً
أحد عشر عضوا من  إدارة مكون  الجمعية مجلس  إدارة  يتولى 

باالقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين توفرت 
فيهم شروط الترشيح. ومدة عضوية المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 
.  ومهام 

ً
أربع مرات سنوّيا المرئي  االتصال  عبر  أو   

ً
اإلدارة بشكل دوري حضوريا يجتمع مجلس 

مجلس اإلدارة هي:

1. اقتراح ميزانية الجمعية.

2. إعداد جدول أعمال الجمعية.

3. اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار األهداف الواردة في الالئحة األساسية
     للجمعية، وعرضها على الجمعية العمومية إلقرارها.

4. اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.

5. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة ألداء مهام الجمعية ونشاطها.

6. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى مجلس الجمعيات بعد اعتماده من
     الجمعية العمومية.

7. تحديد االشتراكات السنوية لألعضاء.

8. الموافقة على إجراء الدراسات واألبحاث.

9. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق األنظمة المتعلقة بذلك التي
     تتبعها الهيئة.

10. قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

11. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الجمعيات المهنية العلمية الصحية.

12. انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأمين المال.

13. للمجلس الحق في توظيف أفراد أو جهات اعتبارية أو كالهما لمساعدة المجلس لتأدية
      مهامه مقابل أجر يقرره المجلس.

14. اإلشراف على استثمارات الجمعية وأوقافها.

وقد تم عرض أسماء مجلس اإلدارة األول في النبذة التاريخية للجمعية.

مجلس ا�دارة
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التثقيف الصحي

    أهداف لجنة التثقيف الصحي:

عنى اللجنة بتوجيه رسائل تثقیفیة توعوية للمجتمع في كل ما يختص بصحة العمود الفقري؛ 
ُ
ت

و تهدف كذلك إلى التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية والعالمية التي یمكن أن 
تخدم رسالة الجمعية السعودية للعمود الفقري وأهدافها التي قامت من أجلها كما نصت على 

ذلك الالئحة الخاصة بمجاالت عمل اللجنة.

    المشاريع التي قامت بها لجنة التثقيف الصحي:

1. إنتاج  منشورات تثقيفية مفصلة مختصة بالعمود الفقري :

سعت  فقد  البراهين،  على  المبني  الصحي  التثقيف  مفهوم  تعزيز  على  الجمعية  من   
ً
وحرصا

الجمعية لالستفادة من العالقات المتميزة التي أقامتها مع جمعيات عالمية لها باع طويل في 
خدمة المجتمع من خالل إصداراتها التثقیفیة، وكان من أبرز الجمعيات جمعية أميركا الشمالية 
للعمود الفقري NASS. وبعد الحصول على إذن الجمعية المذكورة بترجمة إصداراتها التوعوية، 

تم تشكيل فريق عمل متكامل لترجمة 24 مطوية منتقاة.

محترفين  مترجمين  مع  التعاقد  تم  حيث  مراحل،  خمس  من  تتكون  للترجمة  خطة  وضع  وتم 
التصميم  ثم  العلمي،  المحتوى  تحریر  ثم   ،

ً
لغویا المحتوى  تحرير  مرحلة  ثم  المبدئية  للترجمة 

واإلخراج ثم التدقیق و بعد ذلك النشر. 

وقد اكتمل المشروع وتم إطالقه في مايو  2018 شامالً 24 نشرة تثقيفية محكمة ومفصلة 
تم  كما  االلكتروني  الجمعية  موقع  طريق  عن  الجميع  لها  الوصول  يستطيع  العربية  باللغة 
 على مشروع تثقيفي متكامل 

ً
نشرها على جميع مواقع التواصل اإلجتماعي و يتم العمل حاليا

لخدمة مرضى العمود الفقري المتحدثين باللغة العربية.
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2. حملة اليوم العالمي للعمود الفقري :

إلى إقامتها في المستقبل بشكل  الفقري  الجمعية السعودية للعمود  وهي حملة تسعى 
عن  والتنبيه  الفقري  العمود  بأمراض  التعريف  عن طريق  المجتمع  تثقيف  إلى  وتهدف  سنوي 

مخاطرها وكيفية تجنبها.

وتعتبر هذه هي المشاركة الثانية للعام الثاني على التوالي حيث تم التواصل بداية مع منظمة 
اليوم العالمي للعمود الفقري WORLD SPINE DAY  وإدراج اسم الجمعية ضمن الجمعيات 
الداعمة لهذه الحملة في المنطقة وتم الحصول على موافقة المنظمة بذلك. كانت رؤيتنا في 
هذه الحملة هي الوصول إلى مجتمع خال بإذن الله من أمراض العمود الفقري. وكان شعارنا في 
 للمشاركة فيه في مختلف 

ً
 متاحا

ً
الحملة لهذا العام #اعتن_بظهرك، وكان شعار الحملة وسما

وسائل التواصل اإلجتماعية.

تم التوسع لهذا  العام حيث شملت الحملة ثمان مدن مختلفة هي (الرياض، جدة، الدمام، أبها، 
جيزان، نجران، بريدة، تبوك)، وقد تّم اختيار المراكز التجارية التي ستقام بها الحملة واستقطاب 
الجامعات  من  عدد  مع  شراكات  عقد  تم  كما  المدن.  تلك  في  متطوع   375 من  أكثر 
عدد  وكان  الله.  بإذن  مستقبلية  ألنشطة   

ً
وتمهيدا النشاط  هذا  إلتمام  والمستشفيات 

المستفيدين من الحملة أكثر من 5000 زائر في مختلف المواقع.
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    برنامج الحملة:

تم اعتماد برنامج الحملة األساسي حيث تضمن األركان التالية:

1. ركن المحتوى النظري: حيث تم تثقيف الزوار عن أهمية العناية بالعمود الفقري، إصابات
   العمود الفقري وكيفية العناية بها والحماية منها وتقديم عدد من المطويات التثقيفية

   وتمت كذلك اإلجابة على أسئلة الزوار.

2. ركن المحتوى العملي: وكان الهدف منه توعية الناس بالطرق الصحيحة ألداء المهام 
    اليومية كالجلوس والنوم والوقوف الصحي وتقديم التمارين الرياضية المتعلقة بصحة

    العمود الفقري للزوار. وتم اإلشراف على محتواه و أداء المتطوعين من قبل المختصين.

3. ركن هشاشة العظام: حيث اهتم الركن بتثقيف الزوار عن هشاشة العظام بشكل عام
    باإلضافة لتقييم عام عن احتمالية اإلصابة بهشاشة العظام و آخر التوصيات المتعلقة

    بفحص هشاشة العظام وكيفية الفحص.

4. ركن التطوع: وتم في هذا القسم التعريف بالجمعية السعودية للعمود الفقري وأهدافها
    المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 بشكل كامل.

5. ركن االستبيان و اآلراء: وتم فيه استقبال جميع مالحظات الزوار وتم تعبئة استبيان من
    قبلهم. كما تم توزيع بطاقات تحتوي على حسابات التواصل االجتماعي للجمعية.

6. فريق الجوالة: وهو فريق يهتم بتقديم النصائح التوعوية فيما يتعلق ببعض التصرفات
    الخاطئة التي قد تقع من العامة خارج موقع الحملة.

3. الحملة التوعوية عن مخاطر الدبابات الرباعية على األطفال :

الصحية  الشئون  مع  بالتعاون  مكثفة  توعوية  حملة  انطلقت  آمنة،   
ً

هواية لنجعلها  تحت شعار 
بالحرس الوطني تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول المخاطر المتوقع حدوثها نتيجة 
استخدام األطفال للدبابات الرباعية من إصابات جسيمة لألطراف والعمود الفقري. وقد أقيمت 
مهرجان  في  إقامتها  إلى  باإلضافة  مختلفة  مستشفيات  شملت  عدة  مواقع  في  الحملة 

الجنادرية. القت هذه الحملة صدى واسع وتفاعل كبير من أفراد المجتمع.

4. الحملة التوعوية المصاحبة للمؤتمر الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري :

استهدفت عموم  عدة  وتخصصية ومستشفيات  أقيمت في مدن طبية  تثقیفیة  حملة  هي 
لهذا  السنوي  المؤتمر  أقيم  الصحي منه وذلك في مدينة جدة حيث   

ً
المجتمع وخصوصا أفراد 

العام. أقيمت هذه الحملة قبل المؤتمر بأسبوع وسعت باإلضافة إلى  تثقيف المجتمع بأمراض 
إلى  الوصول  المؤتمر وذلك بهدف  نحو  إلى لفت األنظار  الفقري والتنبيه عن مخاطرها  العمود 
أعداد كبيرة من المختصين في رعاية مرضى العمود الفقري لتعريفهم بما سيقدمه من ورش 
عمل وِحلق علمية متعددة التخصصات ستعود  بفوائد عظيمة للمارس الصحي في مجال العمود 

الفقري.
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    المشاريع المستقبلية للجنة التثقيف الصحي:

1. إنتاج فیدیوهات تثقیفیة توعوية يكون لكل منها رسالة محددة وموجهة في وقت أقل من 
 تشكيل فريق لتلك المهمة، ودراسة آلية إعداد المادة العلمية ومن ثم 

ً
دقيقة. وقد تم حاليا

التعاقد مع إحدى الشركات المنتجة.

2. مشروع التثقيف آإللكتروني  WEBINARS، ويسعى  هذا المشروع الستضافة بعض من 
أعضاء الجمعية المختصين  في حلقات توعوية تتناول كامل أطياف األمراض التي تصيب 

العمود الفقري، وسوف يعلن عنها في جميع مواقع التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني 
لتصل ألفراد المجتمع بكل يسر وسهولة، كما سيتمكن الجميع من التواصل مع المختص 

مباشرة من خالل البرنامج المستخدم.

    أعضاء لجنة التثقيف الصحي:

التخصصالمنصباإلسم

د. إبراهيم النعمي

د. محمد الزهراني 

د. ناصر الغريس

رئيس

عضو

عضو

جراحة أعصاب

جراحة عظام

جراحة عظام
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التطوير المهني المستمر 

    أهداف لجنة التطوير المهني المستمر :

1. تحسين مستوى صحة المجتمع عن طريق التطوير المهني النوعي للممارسين الصحيين في 
   مجال رعاية العمود الفقري. 

2. الحفاظ على المستوى العالمي للممارسة المهنية للممارسين الصحيين. 
 

3. تطوير المستوى العلمي وأدبيات التعليم الطبي والتطوير المستمر لطرق التعليم
   والتدريب واإلبداع في مجال التعليم الطبي فيما يخص رعاية العمود الفقري. 

    مهام لجنة التطوير المهني المستمر :

1. تقدير االحتياج التعليمي والتدريبي للجمعية وأعضائها

2. وضع اللوائح واألنظمة والقوانين لعمل اللجنة ولكل نشاطات الجمعية العلمية والتدريبية

3. تكوين نوادي العمود الفقري لمناطق المملكة ومتابعة أنشطتها 

4. الموافقة على إنشاء الدورات واألنشطة العلمية والحصول على ساعات التدريب 

5. تقييم ومتابعة كافة البرامج التعليمية والتدريبية بالجمعية 

6. التعاون التدريبي والتعليمي مع المنشآت الطبية والجمعيات المحلية والعالمية

7. الدعم والمشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي للجمعية  

8. تفعيل التعليم االلكتروني 

9. تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل

10. إقامة برامج تطوير المدربين

11. البدء ببرامج الزمالة قصيرة وطويلة المدى.
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أوالً: الدورات التدريبية وورش العمل :

1. دورة SPINE MADE EASY السنوية

تم اعتماد هذه الدورة من قبل لجنة التطوير المهني المستمر، على أن تعقد بصفة سنوية 
في مدن مختلفة. وهي موجهة لألطباء في برامج التخصص والزمالة. وقد تم اعتماد برنامج 

 على جودة البرنامج.
ً
ثابت ومحاضرات محددة حفاظا

وقد تم عقد الدورة الثانية في مدينة جدة  في 3-3-2018. وتعتزم اللجنة بإذن الله أن تكون 
الدورة القادمة في المنطقة الشرقية في عام 2019، على أن تكون في مدينة أبها عام 

.2020

2. ورشة عمل مستجدات العمود الفقري الثامنة:
:EIGHTH SPINE UPDATE CADAVERIC WORKSHOP    

المخ واألعصاب وهي  لجراحة  الجمعية السعودية  بالشراكة مع   
ً
الدورة سنويا تتم عمل هذه 

تشمل ملتقى لنقاش متقدم في التعامل مع أمراض العمود الفقري تتلوه في اليوم الثاني 
التقنيات  أحدث  على  للتدريب  عظيمة  فرصة  عطي 

ُ
ت رة 

ّ
محض جثث  على  متقدمة  عمل  ورشة 

المخ  لجراحة  السعودية  الجمعية  أعضاء  من  مشتركة  علمية  لجنة  تشكيل  وتم  الجراحية. 
نجاح غير  انعكس على  برنامج مشترك  الفقري لوضع  للعمود  السعودية  واألعصاب والجمعية 

مسبوق في مثل هذه الدورات. وقد أقيم النشاط بمدينة الرياض في 2018-9-14.

إنجازات لجنة التطوير المهني المستمر 
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3. دورة المضاعفات لإلجراءات التداخلية في مجال العمود الفقري :
(COMPLICATIONS FORUM)    

الطبية  واألخطاء  المضاعفات  بين  الفروقات  لتوضيح  للمجتمع  تثقيفية  فيديوهات  إنتاج  أوال: 
بشكل عام وأمثلة من عمليات العمود الفقري على وجه الخصوص، وفيديوهات أخرى تثقيفية 
يساعد  بما  الفقري  العمود  مجال  في  الجراحية  العمليات  ألشهر  المحتملة  المضاعفات  عن 
المرضى على اتخاذ القرار. وذلك استكماال لما قامت به الجمعية من انتاج أكثر من 20 منشورا 

SAUDISPINE.ORG/PUBLIC تثقيفيا حول اعتالالت العمود الفقري والمتوفرة على الرابط

ثانيا: إنتاج نماذج لإلذن الطبي معتمدة من الجمعية السعودية للعمود الفقري ألشهر العمليات 
الجراحية في مجال العمود الفقري مع إدراج المضاعفات المحتملة ونسب احتمالية وقوعها بما 
وإتاحة  للجمعية  اإللكتروني  الموقع  على  ووضعها  العالقة.  ذات  الطبية  األبحاث  من  يتوافر 

استخدامها لجميع المستشفيات.

ثالثا: التأكيد على ضرورة االنتهاء من مشروع إرشادات الممارسة السريرية، وتسهيل الصعوبات 
التي واجهتها الجمعية في المشروع، مع ضرورة إيجاد دعم مالي مستدام للمشروع من قبل 
الجهات ذات العالقة بتحسين الرعاية الصحية. ويهدف المشروع إلى وضع األطر العامة لإلجراءات 

السليمة في تشخيص ومعالجة اعتالالت العمود الفقري.

رابعا: إكمال مشروع وضع معايير لمراكز تميز العمود الفقري تحت إشراف المركز السعودي 
الالزم  للمتطلبات  العامة  األطر  وضع  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  الصحية.  المنشآت  العتماد 

توفرها بالمراكز الطبية لممارسة دورها في تشخيص ومعالجة اعتالالت العمود الفقري.

خامسا: التواصل مع وزارة العدل بخصوص اقتراح تحسين آلية اختيار الخبير الطبي لتقييم حاالت 
القضايا الطبية في مجال العمود الفقري. حيث تقترح الجمعية أن يتم التخاطب معها لتوفير 
فريق من ذوي االختصاص والخبرة ممن ال يوجد لديهم تضارب مصالح في القضية المعنية لتقديم 
الرأي الطبي المتخصص على الوجه األكمل وبطريقة مبنية على البراهين الطبية، وذلك تماشيا 
وتاريخ   4080489 رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  من   33-3 و   33-2 البنود  مع 
وتاريخ  م/59  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الصحية  المهن  مزاولة  لنظام   .Ơ1439/1/2ه

1426/11/4ه.

سادسا: التواصل مع الرئاسة التنفيذية للممارسة المهنية في الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية بخصوص اقتراح مساهمة الجمعية السعودية للعمود الفقري في وضع معايير ممارسة 

وقد عقدت بتاريخ 12 يناير 2019، وكانت دورة متقدمة بحضور خبراء 
استشاريين وأساتذة في مجال العمود الفقري. كما شملت 
الدورة ندوة مستقلة بمشاركة محامين مختصين في مجال 

الصحة، وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية.
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الرئيسالنادي

نادي العمود الفقري للمنطقة الوسطى

نادي العمود الفقري للمنطقة الشرقية 

نادي العمود الفقري للمنطقة الغربية 

د. أسامة الرحيلي

د. نبيل النغموش 

د. فهد عبدالجبار

د. مهدي القرنينادي العمود الفقري للمنطقة الجنوبية 

ثانيا : أندية العمود الفقري لمناطق المملكة :

تم االستمرار بعمل أندية العمود الفقري األربعة والذين يرتبطون إدارًيا برئيس لجنة التطوير المهني 
المستمر بالجمعية.

وقد حرصت لجنة التطوير المهني المستمر على مهنية واستمرارية نشاطات األندية من حيث التأكيد 
والمتابعة المباشرة على التزام تلك األندية بإشراك جميع أعضاء الجمعية من مختلف التخصصات 

للعمود الفقري وباإلعالن عن كل اجتماع للنادي بفترة كافية بواسطة بوستر ثابت للنادي ينشر عن 
طريق مواقع التواصل االجتماعي للجمعية.

المهنة في مجال العمود الفقري والمشاركة في تقويم المؤهالت العلمية المهنية واألداء المهني 
الخامسة من  المادة  10 من  الرابعة و الفقرة  المادة  5 من  للممارسين الصحيين، وذلك تنفيذا للفقرة 

الالئحة العامة إلنشاء الجمعيات المهنية العلمية الصحية التابعة للهيئة. 

سابعا: التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الثغرات القائمة في عقود التأمين ضد األخطاء الطبية. 

ثامنا: دراسة مقترح "برنامج التأمين التعاوني للمتخصصين في رعاية العمود الفقري" ورفعه للجهات 
المعنية.

تاسعا: التواصل مع الهيئة السعودية للمحامين للبحث عن سبل التعاون في إقامة ورش عمل وبرامج 
تطويرية مشتركة.
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إجمالي الحضورعدد االجتماعاتنادي العمود الفقري 

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

3

3

3

60- 80 شخص لكل اجتماع 

100-80 شخص لكل اجتماع 

20– 30 شخص لكل اجتماع 

15-20 شخص لكل اجتماع3المنطقة الجنوبية

: الندوات :
ً
ثالثا

تم عمل ندوتين لهذا العام 2018  

1. ندوة مشاكل الفقرات القطنية وعالجها بتاريخ 2018/12/17 بمدينة الرياض 

2. ندوة التدخل البسيط في عالج مشاكل العمود الفقري بتاريخ 2018/12/22 بمدينة جدة 

: المحاضرات المستقلة :
ً
رابعا

وهي عبارة عن محاضرات علمية مختصة بالعمود الفقري بكافة تخصصاته وفي مواقع مختلفة 
من مدن المملكة:

1. محاضرة بعنوان (LUMBAR DISC HERNIATION) ألقاها الدكتور خالد العسيري 
بمستشفى اإلمام عبدالرحمن بن فيصل للحرس الوطني بالدمام بتاريخ 2018/12/9.

  (SPINE FUSION TECHNIQUE RESULTS/CURRENT EVIDENCE) 2. محاضرة بعنوان
ألقاها الدكتور فريد كساب بمستشفى  المركز الدولي بجدة بتاريخ 2018/12/4.

3. محاضرة بعنوان (MIS VS. OPEN LUMBAR SPINE SURGERY) ألقاها الدكتور شادي 
شحاتة بمستشفى بخش بجدة بتاريخ 2018/12/5.

4. محاضرة بعنوان (CERVICOGENIC DIZZINESS) ألقاها الدكتور فيصل المبارك 
بمستشفى عسير المركزي بمدينة أبها بتاريخ 2018/12/11.

5. محاضرة بعنوان (SPINE OR) ألقاها الدكتور خالد العسيري بمستشفى االمام عبد الرحمن 
بن فيصل للحرس الوطني بالدمام بتاريخ 2018/12/16.

6. محاضرة بعنوان (SPINE SPECIFIC EXERCISES) ألقاها األستاذ عبدالله المحيا بمركز 
فيزيوترايو للعالج الطبيعي بمدينة الرياض بتاريخ 2018/12/17.

7. محاضرة بعنوان (?LOW BACK PAIN IS IT ALWAYS SERIOUS) ألقاها الدكتور فهد 
عبد الجبار بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بمدينة جدة بتاريخ 2018/12/19.

8. محاضرة بعنوان (CHRONIC LOW BACK AND NECK PAIN MANAGEMENT) ألقاها 
الدكتور رزق العمري بمستشفى شرق جدة بتاريخ 2018/12/20.

2 3
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: عدد ساعات التعليم الطبي المستمر :
ً
خامسا

بلغ عدد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME HOURS) المسجلة بإسم الجمعية في عامها 
الثاني 150 ساعة.

: المحاضرات الويبينار :
ً
سادسا

الصحيين   الممارسين  من  شريحة  أكبر  استهداف  على  اللجنة  حرصت 
العلمية  النشاطات  حضور  عليه  يصعب  من  على  حتى  الفائدة  لتعم 
سواء لوقتها او مكانها وذلك من خالل إطالق النشاطات العلمية عن 
بتاريخ  أول محاضرة  بث  تم  بالوبينار وقد   يعرف  بما  او  االنترنت   طريق 
2018/12/19  تعني بمبادئ ممارسة الطب المبني على البراهين للعمود 
ألقاها  وقد    (EVIDENCE -BASED SPINE PRACTICE) الفقري 

الدكتور سهيل باجمال من مدينة جدة  وأدارها الدكتور خالد العسيري من مدينة الخبر

: النشاطات المستقبلية للجنة التطوير المهني المستمر :
ً
سابعا

حرصت لجنة التطوير المهني المستمر على وضع خطة مستقبلية للنشاطات العلمية للجمعية 
بمدة زمنية محددة.

من ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

 - دورة سنوية لتدريب المدربين بالجمعية 

 - دورة سنوية في الرعاية الصحية المبنية على البراهين 

WEBINARS & WEBCASTS محاضرات اون الين مباشرة - 

 - دورة متقدمة للعمود الفقري 

 - دورة سنوية لتدريب تمريض العمليات لتخصص جراحة للعمود الفقري 

 - دورة لتحسين العمل المشترك لتخصصات العمود الفقري
 

 - ورشة عمل سنوية (CADAVERIC WORKSHOP) للعمود الفقري 

 - باإلضافة إلى الدورات والمؤتمرات المشتركة مع الجمعيات المحلية 

 على وضع برنامج الزماالت القصيرة للتدريب (FELLOWSHIPS) سواء داخل 
ً
كما تعمل اللجنة حاليا

المملكة أو خارجها ويتوقع العمل بها في عام 2019.
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أعضاء لجنة التطوير المهني المستمر

التخصصالمنصباالسم

د. خالد العسيري 

د. عبدالواحد برناوي

د. خالد الغامدي

رئيس

عضو

عضو

جراحة عظام وعمود فقرى

جراحة مخ واعصاب 

جراحة عظام و عمود فقرى

العالج الطبيعيعضود. فيصل المبارك

د. شادي شحاته

د. عبدالعزيز الهزازي

د. مهدي باصي

عضو

عضو

عضو

جراحة عظام وعمود فقرى 

طب األلم

جراحة عظام وعمود فقرى

التخدير وطب األلمعضود. رزق العمري

2 5
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    التوصيات :

عقد ملتقى سالمة المرضى وبالتعاون مع المركز السعودي لسالمة المرضى ملتقى علمي 
لممارسي العمود الفقري وذلك في 31 مارس 2018 في مدينة الرياض، شارك فيه 9 جمعيات 
محلية هي؛  الجمعية السعودية لجراحة المخ و األعصاب، و الجمعية السعودية للعالج الطبيعي، 
والجمعية السعودية لجراحة العظام والجمعية السعودية للتخدير والجمعية السعودية لطب 
والجمعية  الطوارئ  لطب  السعودية  والجمعية  التداخلية  لألشعة  السعودية  والجمعية  األلم 
السعودية للعناية الحرجة. وخرج الملتقى بتوصيات من شأنها تعزيز مفهوم سالمة المرضى في 

 فيما يخص مرضى العمود الفقري.
ً
الرعاية الصحية وتحديدا

ملتقى سالمة المرضى لممارسي العمود الفقري

26
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في  المهنية  الجمعيات  عمل  في  وكسابقة  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  توجهت 
المنطقة الى دعم المشاريع الناشئة في مجال العمود الفقري وقد تم توقيع تنفيذ حاضنة 
أعمال مع شركة وادي مكة في تاريخ 12-3-2018 م برعاية صاحب السمو الملكي األمير عبدالله 
بن بندر آل سعود. وقد شملت االتفاقية على احتضان مبادرة ابداعية في تطوير تقنيات فكرية أو 

إلكترونية أو فيزيائية في تعزيز رعاية العمود الفقري في إحدى المجاالت التالية:

ويشمل المشروع ثالث مراحل:
المرحلة األولى: مرحلة اإلعالن والتسويق وتدشين البوابة اإللكترونية

المرحلة الثانية: مرحلة تصفية ومقابلة المرشحين.
المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ الفعلي لفترة االحتضان.

، خضعت تلك المشاريع لمعايير التقييم وتم إجراء المقابالت الشخصية 
ً
وقد تقدم 19 مشروعا

ألبرزها وذلك  لتحديد المشروع الفائز. هذا وقد أعلن عن الفائز على هامش المؤتمر السنوي بتاريخ 
18 نوفمبر، وتم توقيع االتفاقية مع الشركة الفائزة (تكنوهل) 27 نوفمبر 2018 برعاية صاحب 

السمو الملكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

•  التوعية بالرعاية الصحية للعمود الفقري
•  الوقاية من أمراض وآالم العمود الفقري

•  تشخيص أمراض العمود الفقري
•  عالج أمراض العمود الفقري

مشروع حاضنة ا�عمال
للجمعية السعودية للعمود الفقري

2 7
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1- اتفاقية التعاون مع المركز السعودي إلعتماد المنشآت الصحية 
:CBAHI

2- اتفاقية التعاون مع المركز السعودي لسالمة المرضى:

3- اتفاقية التعاون مع معهد البحوث والدراسات اإلستشارية بجامعة 
أم القرى:

تهدف االتفاقية الى العمل المشترك والتعاون المستمر وتبادل الخبرات مع المركز السعودي 
وسالمة  الصحية  الرعاية  جودة  بتحسين  يتعلق  فيما  ”سباهي"  الصحية  المنشآت  إلعتماد 
والتعليم،   التدريب  جوانب  االتفاقية  هذه  وتشمل  السعودية.  العربية  المملكة  في  المرضى 
جوانب البحث العلمي، وضع وتطوير معايير الجودة  وذلك فيما يتعلق برعاية وعالج أمراض العمود 

الفقري.

تهدف االتفاقية الى التعاون بين الطرفين في وضع إرشادات الممارسة المهنية في تخصص 
الى  االتفاقية  تعزز  كما  المرضى،  وسالمة  الصحية  الرعاية  جودة  يضمن  بما  الفقري  العمود 
كما  التخصصية.  واالستشارات  الخبرات  وتبادل  العلمي  البحث  مجال  في  المشترك  التعاون 
ستعمل االتفاقية على نشر ثقافة سالمة المرضى بين الممارسين الصحيين والمجتمع فيما 

يتعلق بالعمود الفقري. 

تسعى االتفاقية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات ممثلة في واحة أم القرى لإلستشارات 
وذلك فيما يتعلق بجوانب البحث العلمي المختلفة وتبادل اإلستشارات بين الطرفين.

االتفاقيات

2 8
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األعضاء

د. مروان الكشي

د. حسام الحبيب

د. ابراهيم النعمي 

د. ابراهيم العسيري

د. فيصل قنباز

الرئيس

د. سامي العيسى

أقيم مؤتمر الجمعية السنوي األول في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق 
بن فوزان الربيعة وحضور سعادة األمين العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. أيمن بن 
اسعد عبده خالل الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2017 م. وشمل اليوم األول ثمان ورش عمل 
علمية  محاضرات  بتقديم  والثالث  الثاني  اليوم  واستمر  فيما  ُمختص،   200 من  اكثر  حضرها 
مة حيث بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة أكثر من 70 ورقة بحثية. 

ّ
وحلقات نقاش وأبحاث محك

وقد تم تشكيل لجنتين للقيام بمهاّم المؤتمر: 

مؤتمر الجمعية السنوي

    اللجنة التنظيمية :

    اللجنة العلمية :

د. سهيل باجّمال

د. حسام الحبيب

د. حسام الجهني

د. انور بورغلي

د. نزار الزغيبي

د. عمرو الحبيب 

د. احمد الحبتر

د. هناء السبّيل 

د. مهدي باصي 

د. محمد الخشاب 

األعضاء

2 9

د. خالد العسيري 

الرئيس
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    اللجنة التنظيمية:

عالمية  جمعيات  فيه  وشارك  شخص   800 على  يفوق  ما  للجمعية  األول  المؤتمر  حضر  وقد 
AOSPINE INTERNA- NASS وجمعية  الفقري  للعمود  أمريكا  ومحلية هي جمعية شمال 

TIONAL والجمعية السعودية لجراحة المخ واألعصاب والجمعية السعودية للعالج الطبيعي.

بدأ  فقد  الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية  األول  المؤتمر  حققه  الذي  للنجاح   
ً
استمرارا و 

االستعداد للمؤتمر السنوي الثاني للعام 2018 مع بداية العام وقد قرر مجلس إدارة الجمعية 
في اجتماعه السادس والذي عقد بتاريخ  بتاريخ 16 ديسمبر 2017 بعقد المؤتمر السنوي األول 
للجمعية في مدينة جدة بتاريخ 19-17 نوفمبر 2018، وتمت الموافقة على أن يكون برئاسة الدكتور 

سهيل باجّمال، و قد تم تشكيل لجنتين للقيام بمهاّم المؤتمر: 

3 0

د. فهد عبدالجبار

د. احمد التركستاني

د. صالح الدين خليفة

د. المأمون ابراهيم جستنيه

د. خالد المدني

د. عبده البارقي

د. مهدي باصي

د. هاني السليماني

د. بكر البار

د. محمد الشمراني

د. ايمن طيبد. خالد الغامدي

األعضاء

الرئيس
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وقد ُعقد المؤتمر السنوي الثاني للجمعية السعودية للعمود الفقري على مدى ثالثة أّيام. 
خصص اليوم األول لورش العمل واليومين التاليين للمحاضرات النوعية و أوراق األبحاث المقدمة. 
واستمر مؤتمر الجمعية بنهجه في جمع جميع التخصصات الصحية والتي تعمل في عالج العمود 
الفقري من جراحي العمود الفقري -أعصاب و عظام،  و أطباء األعصاب، وأطباء عالج اآلالم و 
األشعة وأطباء التأهيل و أخصائي العالج الطبيعي و غيرهم. وقد سبق المؤتمر يوم توعوي 

يوافق يوم السبت 11 نوفمبر عقد في مراكز طبية مختلفة. 

، فقد شارك في المؤتمر 
ً
 و محليا

ً
ولتعزيز استراتيجيات الجمعية في  فتح أبواب التعاون عالميا

والجمعية  العالمية،   AOSPINE وجمعية   NASS الفقري  للعمود  األمريكية  الجمعية   
ً
عالميا

االوروبية للعمود الفقري والجمعية المصرية للعمود الفقري والجمعية اإلماراتية لجراحي المخ 
السعودية  الجمعية  و  األعصاب،  و  المخ  لجراحة  السعودية  الجمعية   ،

ً
واألعصاب. وشارك محليا

للروماتيزم  السعودية  والجمعية  العظام  لجراحة  السعودية  والجمعية  الطبيعي،  للعالج 
والجمعية السعودية للتخدير والجمعية السعودية لطب األلم. 

وقد تم اإلعالن عن قبول األبحاث قبل انعقاد المؤتمر بستة أشهر. وتم استقبال ما يزيد عن 70 
ورقة بحثية. و قد شكلت لجنة علمية مستقلة لفرز وتقييم األبحاث و أسفرت النتائج بقبول 52 
 اإلعالن عن قبول مشاريع ورش العمل لتقديمها 

ً
ورقة بحثية لتقديمها بالمؤتمر. كما تّم أيضا

على هامش المؤتمر، وقد تقدم ما يربو على 16 ورشة عمل تم قبول 8 ورش عمل.

األمين  افتتاحه سعادة  و حضر  الربيعة  توفيق  الدكتور  الصحة  وزير  المؤتمر معالي  رعى  وقد 
العام للهيئة السعودية للتخصّصات الصحية أ.د. ايمن عبده. هذا وقد حضر المؤتمر ما يربو على 
700 ممارس صحي في حين حضر ورش العمل أكثر من 200 ممارس صحي من تخصصات العمود 

الفقري المختلفة.

    وقد خرج المؤتمر السنوي الثاني بالتوصيات التالية:

1- مباركة الجمعية العمومية للجمعية السعودية للعمود الفقري فوز فريق "تكنو هيل" بدعم 
األعمال  حاضنات  دعم  في  باالستمرار  والتوصية   2018 لعام  الفقري  العمود  أعمال  حاضنة 

لتشجيع االبتكارات الصحية في رعاية العمود الفقري.

البحثية  بالمنح  للفائزين  الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية  العمومية  الجمعية  مباركة   -2
المقدمة من الجمعية لعام 2017 و 2018 والتوصية باالستمرار في مشروع المنح البحثية.

الرئيس

د. خالد المسرع

    اللجنة العلمية:
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األعضاء

د. فيصل قنباز

د. عمرو الحبيب

د. هناء السبّيل

اب
ّ

د. محمد خش

د. حسام الحبيب

د. فواز الشريف

د. انور بورغلي

د. احمد الحبتر

د. علي الشعيبي

د. اسامه سّيد
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3- توصية جمعيات العمود الفقري العالمية المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني للجمعية 
السعودية للعمود الفقري بأهمية التعاون الدولي إلغاثة المحتاجين في العالم لتدخالت جراحية 

ألمراض العمود الفقري عبر برامج تطويرية وتطوعية.

مشتركة  برامج  بإنشاء  الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية  العمومية  الجمعية  توصية   -4
وتطوعية إليصال الخدمات التخصصية في مجال العمود الفقري لجميع أنحاء المملكة.

الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية  الثاني  السنوي  للمؤتمر  العلمية  اللجنة  توصية   -5
إرشادات  مشروع  تنفيذ  في  للبدء  الفقري  للعمود  الشمالية  أمريكا  جمعية  مع  بالتنسيق 

الممارسة السريرية.

6- التوصية بإنشاء مجلة علمية سعودية متعددة التخصصات معنية برعاية العمود الفقري.

7- التوصية بإنشاء سجل وطني ألمراض العمود الفقري بالتعاون مع الجهات المعنية. 

في  الفقري  العمود  لمرضى  التخصصات  متعددة  الصحية  الرعاية  برنامج  بتفعيل  التوصية   -8
نموذج الرعاية الصحية.

وأوصى المؤتمر بمتابعة ما سيتم انجازه من التوصيات في مؤتمر الجمعية القادم في الدمام 
خالل الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2019 م. 
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    أهداف لجنة البحوث:

تهدف اللجنة إلى دعم البحث العلمي والباحثين من أعضاء الجمعية للعمل على تحسين وتطوير 
الرعاية الصحية للعمود الفقري في المملكة من خالل: 

1.  نشر ثقافة البحث العلمي
2. بناء القدرات البحثية لدى أعضاء الجمعية

3. توفير التوجيه والدعم للباحثين
4. المساهمة في نشر البحث العلمي في مجال رعاية العمود الفقري.

    أهم إنجازات لجنة البحوث:

أوالً: وضع الخطة االستراتيجية للجنة البحوث:

تم جمع مقترحات المبادرات والمشاريع االستراتيجية للجنة البحوث من خالل االستبيان الذي تم 
توزيعه على أعضاء الجمعية. ومن ثم تم تحديد األولويات بناء على استفتاء الحق، إضافة إلى 
تحديد  المعوقات والتحديات المتوقعة لتنفيذ تلك المشاريع، ومن ثم قامت اللجنة بعمل بطاقة 
األداء المتوازن واعتماد أهم المشاريع لعام  2018م من مجلس إدارة الجمعية. وقد تم اعتماد 

مؤشرات أداء رئيسية لمتابعة تنفيذ المشاريع.

: مشاريع الخطة االستراتيجية للجنة البحوث:
ً
ثانيا

1. إعداد قاعدة بيانات للمهتمين بالبحث العلمي من أعضاء الجمعية 
تم جمع البيانات واالهتمامات البحثية من خالل استبيان تم ارساله لجميع األعضاء المسجلين 

في الجمعية. 

RESEARCH MINI-GRANTS 2. مشروع المنح البحثية الصغيرة

من  والمعتمدة  الصغيرة  البحثية  المنح  التوالي في مشروع  على  الثاني  للعام  اإلستمرار  تم 
ريال  ألف   60 بإجمالي  بحثية  منح  ثالث  طرح  على  الموافقة  تمت  حيث  الجمعية.  إدارة  مجلس 
البريد  طريق  عن   2018-3-18 في  عنها  اإلعالن  وتم  منحة.  لكل  ريال  ألف   20 بواقع  سعودي، 
اإللكتروني لجميع األعضاء وكذلك عن طريق مواقع التواصل االجتماعي. قامت اللجنة باستقبال 
البحوث المتقدمة للمنحة، وتم التقييم من قبل اثنين من المحكمين من أعضاء الجمعية لكل بحث 
عنه  واإلعالن  بالمنحة  الفائز  البحث  اختيار  وتم  فقط  واحد  بحث  على  الشروط  توفرت  مقدم. 

لألعضاء. وحجب المنحتين المتبقيتين.

المؤتمر  هامش  على  تكريمها  تم  حيث  فهر  أمل  الدكتورة  الجمعية  عضو  بالجائزة  فاز  وقد 
السنوي.

البحوث 
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:  المشاريع المستقبلية للجنة البحوث:
ً
ثالثا

التالية وعرضها على مجلس  المشاريع  على  العمل  السابقة، سيتم  المشاريع  إلى  باإلضافة 
:
ً
اإلدارة إلقرارها تباعا

•    التنسيق مع لجنة التطوير المهني المستمر لعمل دورات في منهجية األبحاث وفي رعاية 
      العمود الفقري المبنية على البراهين

EDITORIAL & ANALYSIS SERVICES "مشروع "خدمات التحرير والتحليل    •
RESEARCH FELLOWSHIP "مشروع "الزماالت البحثية    •
RESEARCH MENTORSHIP "مشروع "اإلرشاد البحثي    •

JOURNAL مشروع مجلة علمية    •

RESEARCH AWARDS 3. مشروع الجوائز البحثية

    تحديد جوائز للبحوث المقدمة في المؤتمر السنوي للجمعية وهي: 

•    جائزة أفضل بحث، ويتم اختيار الفائز من بين جميع البحوث المقدمة في المؤتمر السنوي
•    جائزة الباحثين الجدد، ويتم اختيار الفائز من بين الباحثين الجدد في بداية حياتهم المهنية.

•    الجائزة الذهبية ألفضل ورقة بحثية جاهزة للنشر

SAUDI SPINE CLINICAL PRAC- 4. مشروع إرشادات الممارسة اإلكلينيكية للعمود الفقري
TICE GUIDELINES

تم تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية من ذوي االهتمام والخبرة في هذا المجال برئاسة الدكتورة 
الكشي  والدكتور مروان  الحبيب  والدكتور حسام  البنيان  ريم  الدكتورة  الرّيس وعضوية  زلفى 
والدكتور محمدالشمراني والدكتور علي الشامي والدكتور عبدالله الغامدي.. وقد قام الفريق 
بإعداد وثيقة تحتوي على توصيات مفصلة عن المشروع تم تقديمها لمجلس اإلدارة تمهيدا 

العتمادها والبدء بتنفيذ المشروع.

SAUDI SPINE REGISTRY 5. مشروع السجل السعودي للعمود الفقري

تم تشكيل فريق عمل من أعضاء الجمعية ذوي االهتمام والخبرة في مجال السجالت الوطنية 
برئاسة الدكتور سهيل باجّمال وعضوية الدكتور خالد المسرع والدكتور محمد خشاب والدكتور 
عبدالجبار  فهد  والدكتور  النغموش  نبيل  والدكتور  الشمراني  محمد  والدكتور  سلمة  بن  علي 
والدكتور أنور بورغلي والدكتورة هناء السبيل. ويعمل الفريق العمل على تقديم وثيقة تشتمل 

على الهيكل العام للسجل الوطني للعمود الفقري والتوصيات  لمجلس إدارة الجمعية.

6. المشاركة في المؤتمر السنوي

شارك اثنان من أعضاء لجنة البحوث في عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي. كما تقوم لجنة 
البحوث بالتنسيق مع اللجنة المنظمة واللجنة العلمية في المؤتمر لعمل الترتيبات الالزمة للجوائز 

البحثية والمنح البحثية.

NASS 2018 7. تحكيم مشاركات الجمعية السعودية للعمود الفقري مؤتمر

قامت لجنة البحوث بالتنسيق مع مجلس اإلدارة بتحكيم واختيار أوراق العمل التي تم تقديمها 
في مؤتمر NASS 2018العالمي بدعم من الجمعية.
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التخصصالمنصباالسم

د. هناء السبيل

د. أنور بورغلي

د. حسام الجهني

د. فاطمة اإلبراهيم

د. سهيل باجمال

د. محمد حسن

عضو

عضو

عضو

ممثل مجلس اإلدارة

عضو

جراحة عظام

عالج طبيعيرئيس

جراحة المخ واألعصاب

الطب التأهيلي

جراحة عظام

جراحة المخ واألعصاب

د. ممدوح الهوساوي

د. رزق العمري

عضو

عضو

جراحة عظام

طب التخدير

    أعضاء لجنة البحوث:
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    شروط العضوية العاملة :

كل ممارس صحي يحمل شهادة معترف بها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أي 
مجال يتعلق بمنع أو معالجة أو تأهيل أمراض العمود الفقري والحبل الشوكي. وهذا يشمل تخصصات:  

•  جراحة العمود الفقري
•  جراحة المخ واألعصاب

•  جراحة العظام
•  جراحة اإلصابات

•  المالحة الجراحية العصبية
•  الفسيولوجية العصبية

•  طب التخدير
•  األشعة التشخيصية والتداخلية
•  الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل

•  طب األسرة
•  طب الباطنة

•  طب األعصاب
•  العالج الطبيعي

•  التمريض
•  الطب البديل

•  العالج بتقويم العمود الفقري (الكايروبراكتك) 

العاملة  للعضوية  يؤهل  مؤهل  بأدنى  تتعلق  التخصصات  هذه  من  لكل  مفصلة  شروط  وجود  مع 
وسنوات الخبرة وكذلك نسبة حاالت مرضى العمود الفقري من بين الحاالت التي تتم معالجتها من قبل 

الممارس الصحي.

ا�عضاء

    أنواع العضوية ومميزاتها :

تم تحديد ثالثة أنواع من العضوية هي: عضوية عاملة، عضوية مشاركة، عضوية فخرية.

العضوية العاملة:

 تمنح لمن يرغب في االنضمام للجمعية ويحمل مؤهل في تخصص تنطبق عليه شروط الجمعية. كما 
يشترط أن يكون مسجالً بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو إحدى الهيئات المماثلة بدول الخليج. 
باإلضافة إلى اشتراط عمله بإحدى دول الخليج ودفع رسوم العضوية وإقرار عضويته من مجلس اإلدارة. 
جميع  في  المساهمة  في  الحق  له  أن   كما  عضوية  وبطاقة  على شهادة  العامل  العضو  ويحصل 
أنشطة الجمعية وبسعر مخفض واالنضمام ألي لجنة من لجان الجمعية عند ترشحه. واالستفادة مما 
تقدمه الجمعية من مطبوعات ودورات ومنح وترشيحات. كذلك له الحق في التصويت فيما له شأن عام 

كما يحق له ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة.
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العضوية المشاركة:

هي عضوية برسوم مخفضة تمنح بعد موافقة مجلس اإلدارة لمن يرغب في االنضمام للجمعية 
ممن ال تنطبق عليه الشروط المذكورة أعاله. ويحصل العضو المشارك على شهادة وبطاقة 
تقيمها  التي  والدورات  للجمعية  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  في  الحق  وله  عضوية 
الجمعية. ولكن ليس له حق التصويت والترشح لمجلس اإلدارة. كما أن له الحق بالعمل في بعض 

اللجان إذا رشح لذلك. 

العضوية الفخرية:

تمنح هذه العضوية من قبل مجلس إدارة الجمعية لقادة وأفراد من المجتمع لهم إسهامات 
كبيرة في مجال العمود الفقري أو دعم الجمعية. يحصل العضو الفخري على شهادة وبطاقة 
تقيمها  التي  والدورات  للجمعية  العمومية  الجمعية  اجتماعات  حضور  في  الحق  وله  عضوية 
والترشح  التصويت  له حق  الجمعية وليس  تنطبق عليه االستفادة من منح  الجمعية. ولكن ال 

لمجلس اإلدارة.

بيان األعضاء:

انضم للجمعية 379 شخص يشكلون معظم العاملين في مجال رعاية العمود الفقري بالمملكة 
وتهدف  نشطة.  عضوية  بالعضوية  المشتركين  الجراحين  من  ومعظمهم  السعودية  العربية 
الجمعية إلى أن تكون مظلة لجميع العاملين في جميع مجاالت رعاية العمود الفقري بالمملكة 

من جميع التخصصات كما نطمح ألن نستقطب الزمالء من دول الخليج العربي.



اإلجمالياألعضاء المشاركيناألعضاء العاملينالتخصص

جراحة المخ واألعصاب

جراحة العظام

العالج الطبيعي

التخدير و عالج األلم

التأهيل الطبي

األشعة التداخلية

74

12

17

9

7

8336

طب األعصاب

الفسيولوجيا العصبية

3

3

0التمريض

أخرى

اإلجمالي

1

209

23

59

2

6

0

1

1

4

38

170

119

97

71

19

15

7

4

4

4

39

379

31%

10%

26%

19%

5%

4%

األشعة التداخلية

أبحاث

طب األعصاب

أخرى

الفسيولوجيا العصبية

التمريض

التخدير وعالج األلم

العالج الطبيعي

جراحة المخ واألعصاب

التأهيل الطبي

جراحة العظام

التخصصالمنصباالسم

د. مبارك القحطاني

د. فيصل قنباز

د. فيصل المبارك

د. عبدالله الغامدي

نائب رئيس

عضو

عضو

جراحة عظام

جراحة أعصابرئيس

عالج طبيعي

تخدير و عالج األلم

    أعضاء لجنة العضوية:
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تهدف لجنة تطوير األقسام إلى بناء قدرات األقسام المختلفة للجمعية ليساهم كل قسم 
عبة) بوضع الخطة االستراتيجية للتخصص الدقيق الذي يمثله. ويتم التواصل بين كل قسم 

ُ
(ش

مع اللجان الدائمة بالجمعية المعنية بتنفيذ المشاريع مثل لجنة التطوير المهني المستمر، لجنة 
األبحاث، لجنة التثقيف الصحي، لجنة العضوية. 

ويشكل كل قسم من مجلس مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء من نفس تخصص القسم 
يمثلون قطاعات صحية مختلفة. وستستمر مدة كل قسم عامين، قابلة للتجديد لمرة واحدة 

فقط.

وتم وضع مؤشرات أداء لكل قسم (شعبة):

1.  تقديم دورة واحدة على األقل في مجال تخصص القسم خالل أول عامين
2. اإلنتهاء من مشروع بحثي واحد على األقل في مجال تخصص القسم خالل أول عامين

3. المشاركة في واحدة من اإلرشادات اإلكلينيكية على األقل خالل أول عامين
 في البرنامج العلمي للمؤتمر السنوي.

ً
4. مشاركة القسم سنويا

المنصباإلسم

د. حسام الحبيب

د. محمد خشاب

د. عبدالمنعم الصديقي

رئيس اللجنة

رئيس قسم جراحة العمود الفقري 

رئيس قسم العمود الفقري لألطفال

رئيس قسم عالج آالم العمود الفقريد. معن قطان

رئيس قسم الفسيولوجيا العصبية للعمود الفقريد. ريم البنيان 

رئيس قسم تأهيل العمود الفقريد. ماهر الجديد

رئيس قسم أشعة العمود الفقريد. شقران بن خميس

رئيس قسم تمريض العمود الفقريد. اشتياق الفرج

ا�قسام (الشعب)

    أعضاء لجنة تطوير األقسام:
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الجمعية  منشورات  جميع  في  الجمعية  هوية  على  بالحفاظ  والتسويق  الهوية  لجنة  تعنى 
للجمعية  تسويقية  خطة  وتنفيذ  بوضع  اللجنة  تقوم  كما  والمرئية،  والمسموعة  المطبوعة 

ونشاطاتها المختلفة.

    الموقع اإللكتروني:

الجمعية  الموقع لخدمة أعضاء  الدكتور فيصل قنباز. ويهدف  اإللكتروني  الموقع  يشرف على 
وعامة المجتمع على حد سواء. حيث يحتوي الموقع على قسم خاص يهتم بتثقيف ومساعدة 
العامة بالحصول على معلومات صحية دقيقة عن طريق المنشورات العلمية التي تتعلق بصحة 
العمود الفقري و التثقيف الصحي المتعلق بصحة العمود الفقري باللغتين العربية واإلنجليزية. 
كما يتيح للعامة فرصة البحث عن ممارس صحي من مختلف التخصصات المتعلقة بالعمود الفقري 
مع بيان المدينة التي يمارس فيها مهنته، وذلك من خالل البحث بقاعدة البيانات الخاصة باألعضاء. 

ويحتوي الموقع اإللكتروني على موارد تعليمية خاصة باألعضاء، و على صور من مختلف أنشطة 
الجمعية السابقة، باإلضافة إلى الرزنامة الخاصة بأنشطة الجمعية المستقبلية وتفاصيلها، كما 
يحتوي على بعض اإلرشادات السريرية الخاصة بأمراض العمود الفقري. ويتيح الموقع اإللكتروني 
للراغبين باإلنضمام إلى الجمعية بتقديم طلب االنضمام والحصول على العضوية المناسبة بعد 
مواضيع  مناقشة  فرصة  لألعضاء  يتيح  كما  السنوية،   الرسوم  ودفع  األعضاء  لجنة  مراجعة 

مختلفة من خالل منتدى الجمعية الخاص باألعضاء.

المختلفة،  ونشاطاتها  الجمعية  أهداف  الجمعية،  نشأة  تفاصيل  على  كذلك  الموقع  ويشمل 
الجمعية  أنشطة  عن  الرسمي  اإلعالن  ويتم  للجمعية.  الرئيسي  اإلداري  الهيكل  وتفاصيل 
المختلفة على موقع الجمعية اإللكتروني مثل اإلعالن عن فرص للتطوع، وإعالن مسابقة الفرص 

البحثية الصغيرة. 

اإلعالن  يتم  للجمعية،  السنوي  بالمؤتمر  تعنى  مستقلة  صفحة  على  الموقع  يحتوي   ،
ً
وأخيرا

أسماء  المدينة،  التواريخ،  مثل  بالمؤتمر  المتعلقة  التفاصيل  بكافة  وواضح  كامل  بشكل 
المتحدثين، البرنامج العلمي للمؤتمر، وصفحة التسجيل في المؤتمر للحضور.

    مواقع التواصل اإلجتماعي:

تتواجد الجمعية السعودية للعمود الفقري بفعالية في مواقع التواصل اإلجتماعي المختلفة 
بحساب موحد SAUDISPINE@  في تويتر، فيسبوك، لنكد إن، انستقرام، يوتيوب، قوقل بلس، 
 KLOUT على مؤشر التأثير اإلجتماعي العالمي 

ً
تيليقرام، سنابشات. وقد انعكس ذلك إيجابا

من  العديد  على  متقدمة  المؤشر  هذا  في  متقدمة  مراكز  الجمعية  احتلت  فقد   .INDEX
الجمعيات المحلية والعالمية في مجال التخصص. وتقوم الجمعية بنشر جميع نشاطات اللجان 

المختلفة واألقسام على هذه المواقع.

الهوية والتسويق
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    حساب الجمعية في مواقع التواصل:

    أعضاء لجنة الهوية والتسويق:

أبرز اإلحصائياتالحساب

تويتر

فيسبوك

لنكد إن

عدد المتاِبعين 7566 منذ إنشاء الحساب.

عدد المتاِبعين 373 منذ إنشاء الحساب

يوتيوب

عدد المتاِبعين 239 و عدد الصور 39 منذ إنشاء الحساب.انستقرام

عدد المتابعين 6000 وعدد التغريدات 1336 منذ إنشاء الحساب.

خالل آخر 12 شهر: أكثر من 3 مليون انطباع IMPRESSIONS خالل 
العام 2018 للتغريدات

يحوي فيديوهات تثقيفية وأخرى علمية، عدد المشتركين في القناة 
170 وعدد مرات تصفح الفيديوهات 16352 منذ إنشاء الحساب.

المنصباإلسم

د. سهيل باجّمال

د. سامي العيسى

األستاذ جمال الشريف

عضو

رئيس اللجنة

عضو متطوع

عضود. فيصل قنباز

عضود. فهد عبدالجبار

عضود. محمد الزهراني

عضو متطوعاألستاذة سحر الراجحي

عضواألستاذ عثمان القصبي
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تم تأسيس مكتب شؤون المتطوعين بالجمعية السعودية للعمود الفقري بقرار من مجلس 
اإلدارة في شهر يناير 2017م بإشراف الدكتور فيصل قنباز. ويهدف مكتب شؤون المتطوعين في 
بالجمعية وخلق فرص تطوعية مختلفة والتأكد من تجربة  الجمعية إلى تقنين إجراءات التطوع 

مميزة لكل متطوع.

الموقع  طريق  عن  الجمعية  في  للتطوع  متعددة  فرص  وجود  عن  باإلعالن  المكتب  قام  وقد 
اإللكتروني الرئيسي ومواقع التواصل اإلجتماعي، وتم إنشاء قاعدة بيانات بأسماء و معلومات 
الراغبين بالتطوع في الجمعية في شتى المجاالت التنظيمية واإلدارية والبحثية. كما تم إنشاء 
سياسات وإجراءات خاصة بمكتب التطوع والئحة توضح حقوق وواجبات المتطوعين في الجمعية 

لضمان حقوق كال الطرفين.

متطوع  ألف  من  أكثر  الجمعية  بيانات  قاعدة  في  المسجلين  بالتطوع  الراغبين  عدد  بلغ  وقد 
إطالق  من  األول  العام  خالل  التخصصات  مختلف  ومن  المملكة  مناطق  جميع  من  ومتطوعة 

المكتب.

    األنشطة التي تم االستفادة فيها من المتطوعين:

1.   اإلستعانة بأكثر من 375 متطوع ومتطوعة وفي ثمان مدن مختلفة في الحملة التوعوية 
    "اعتن بظهرك" و التي أقيمت في تاريخ اكتوبر 2018.

2.  اإلستعانة بمتطوعين في الحملة التثقيفية المصاحبة للمؤتمر السنوي للجمعية في تاريخ 
.2018-11-11     

تاريخ  الرياض في  للجمعية في مدينة   السنوي  المؤتمر  تنظيم  بمتطوعين في  3. اإلستعانة 
17-11-2018 إلى 2018-11-19

مكتب شؤون المتطوعين
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:NASS أوالً: جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري

متعددة  عالمية  جمعية  وهي  الفقري،  للعمود  الشمالية  أمريكا  جمعية  مع  التعاون  استمر 
التخصصات أنشئت عام 1985م حيث كانت جمعية NASS داعم استراتيجي لنشاطات الجمعية 

السعودية للعمود الفقري منذ البداية. وفيما يلي أبرز أوجه التعاون.

جميع  ترجمة  على   NASS جمعية  مع  اإلتفاق  تم  التثقيفية:  التوعوية  المنشورات  ترجمة   .1
منشوراتهم التوعوية باللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية.

2. دعوة الجمعية السعودية للعمود الفقري للمشاركة في مؤتمر NASS 2018: تلقت الجمعية 
دعوة من جمعية NASS وللسنة الثالثة على التوالي لحضور مؤتمرهم السنوي والذي أقيم 
في لوس انجليس خالل الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر 2018م. وقد شاركت الجمعية بمنصة عرض 
البرنامج  في  مختارة  بمحاضرات  الجمعية  ممثلو  شارك  كما  للمؤتمر،  المصاحب  المعرض  في 
العلمي للمؤتمر. وتم عقد اجتماع بين قيادات الجمعيتين لتفعيل المشاريع المشتركة بينهما.

 ONLINE EVIDENCE-BASED 3.  دورة عن بعد في رعاية العمود الفقري المبنية على البراهين
SPINE COURSE: تم اإلتفاق مع جمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري على عقد ورشة 
بعد  عن  دورة  هو  األول  جزئين.  على  وشملت  البراهين  على  المبنية  الصحية  الرعاية  في  عمل 

(أونالين) والثاني ورشة عمل، وقد عقدت بتاريخ 17 ديسمبر 2017 في مدينة الرياض. 

للجمعية  الثاني  المؤتمر  في  للمشاركة  الفقري  للعمود  الشمالية  أمريكا  جمعية  دعوة   .4
السعودية للعمود الفقري: تم توجيه دعوة رسمية لجمعية NASS للمشاركة في نشاطات 

المؤتمر الثاني للجمعية بمحاضرات علمية ومنصة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

5. مشاريع تعاون مستقبلية: هناك عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها خالل العام القادم. 
وسيكون لجمعية NASS بخبرتها العريضة دور مهم بتقديم االستشارات الفنية في مشروع 
اإلرشادات اإلكلينيكية لرعاية العمود الفقري، وكذلك مشروع السجل الوطني للعمود الفقري.

: الجمعية المصرية للعمود الفقري :
ً
ثانيا

للعمود  المصرية  للجمعية  السنوي  المؤتمر  الفقري في  للعمود  السعودية  الجمعية  شاركت 
أعضاء  من  متحدثون  فيها  قدم  بندوة مستقلة  وذلك   2018 نوفمبر  في  عقد  والذي  الفقري 

الجمعية محاضرات حول العمليات المعقدة في جراحات العمود الفقري لألطفال.

تعتبر الجمعية السعودية للعمود الفقري تكوين شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العالقة 
 من أهم أهدافها االستراتيجية، لما لذلك من أهمية لالستفادة من خبرات 

ً
 أو عالميا

ً
سواء محليا

الجهات األخرى في مجال التثقيف الصحي والتطوير المهني المستمر واألبحاث.

التعاون الدولي
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: AOSPINE INTERNATIONAL جمعية :
ً
ثالثا

بدأت  وقد  بسويسرا.  دافوس  في  الرئيسي  مقرها  عالمية  جمعية  هي   AO SPINE جمعية 
جراحي  من  المكونة   AOSPINE جمعية  تشكلت  ثم  1958م،  عام  في   AO جمعية  نشاطات 
العمود الفقري في عام 2003. وتبلغ عضوية جمعية AOSPINE اليوم 6000 عضو فاعل وأكثر 

من 23 ألف عضو مشارك. 
وشاركت جمعية AOSPINE INTERNATIONAL بندوة ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر الثاني. 

وتتطلع الجمعية السعودية لمزيد من أوجه التعاون المستقبلية مع هذه الجمعية العريقة.

االستراتيجية  الشراكات  من  لمزيد  تتطلع  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  فإن   ،
ً
وختاما

األهداف  لتحقيق  الفقري  بالعمود  المعنية  التخصصات  متعددة  الجهات  مع  والدولية  المحلية 
االستراتيجية للجمعية لتحقق رسالتها "تعزيز التميز في رعاية العمود الفقري".  

التقرير السنوي الثاني 2018

4 4



التقرير المالي

    شرائح الرعاية و جمع التبرعات

 إعتمد مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري في اجتماعه الثالث بتاريخ 25 نوفمبر 
للشركات  الخصم  استحقاق  اعتمد  كما  الجمعية،  ومؤتمر  ورعاية مشاريع  دعم  2016 شرائح 
و  لهم،  المباشر  بالدفع  األخرى  الجمعيات  مع  المشتركة  للمشاريع  دعمها  حالة  في  الراعية 

حددت هذه المشاريع المشتركة كالتالي: 

1 -ورشة مستجدات العمود الفقري (ورشة تشريحية) بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة 
المخ واألعصاب. 

2 -اليوم التوعوي للجنف، بالتعاون مع كرسي أبحاث الجنف بجامعة الملك سعود. 

كما أعتمد  نوعان من الرعاية: 

مجمل مشاريع  رعاية  تشمل  اعلى:   هو  ما  و  الذهبي  للراعي  الكاملة مستحقة   الرعاية    •
الجمعية والمشاريع المشتركة ورعاية المؤتمر السنوي .

•  رعاية المؤتمر (مستحقة للراعي الفضي  وما دون): تشمل رعاية المؤتمر السنوي فقط.

وقد تمت دعوة الشركات رسميا لحضور االجتماع األول لجمع التبرعات بتاريخ 23 يناير 2018 وعقد 
االجتماع الثاني على هامش اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ 30 سبتمبر 2018  

مالحظاتتفاصيل الرعايةالقيمةالشريحة 

ة
ّ
الماسي

رعاية مشاريع الجمعية +750,000 ريال 
المؤتمر السنوي للجمعية

شاملة رعاية المشاريع
المشتركة بالدفع

المباشر للجهة المشاركة

البالتينية
رعاية مشاريع الجمعية +500,000 ريال 

المؤتمر السنوي للجمعية
شاملة رعاية المشاريع

المشتركة بالدفع
المباشر للجهة المشاركة

الذهبية
رعاية مشاريع الجمعية +250,000 ريال 

المؤتمر السنوي للجمعية
شاملة رعاية المشاريع

المشتركة بالدفع
المباشر للجهة المشاركة

المؤتمر السنوي للجمعية150,000 ريال الفضية

المؤتمر السنوي للجمعية75,000 ريال البرونزية

المؤتمر السنوي للجمعية25,000 ريال النحاسية
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    مصادر اإليرادات األخرى:

1.  اإليرادات من رسوم العضوية:

حددت رسوم العضوية للجمعية السعودية للعمود الفقري للعضو العامل بثالثمائة  لمدة سنة 
وخمسمائة ريال في حالة الدفع لسنتين، ويستحق العضو المنتسب خصم وقدره 50%.

2. اإليرادات من ورش العمل والدورات التي تعقدها الجمعية: 

 خصومات األعضاء التي 
ً
 تحدد قيمتها من قبل اللجنة العلمية والتنظيمية للحدث، و يراعى دوما

تصل الى 50٪، والخصومات المتعلقة بالطلبة و األطباء المقيمين.

الفقري تقريرا منفصال و مفصال مع نهاية السنة  الجمعية السعودية للعمود  هذا وستقدم 
المالية

    حسابات الجمعية في مواقع التواصل:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / s a u d i s p i n e

h t t p : / / w w w. t w i t t e r. c o m / s a u d i s p i n e

h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / u s e r / s a u d i s p i n e

h t t p s : / / w w w. s n a p c h a t . c o m / a d d / s a u d i s p i n e

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / s a u d i s p i n e

h t t p s : / / w w w. l i n k e d i n . c o m / c o m p a n y / s a u d i s p i n e
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لشركائنا  والتقدير  بالشكر  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  يتقدم 
Ơاالستراتيجيين الذين دعموا جميع نشاطات الجمعية على مدار العام خالل المدة 1440-1439ه

شكر وتقدير للشركاء االستراتيجيين

الفئة الماسية

الفئة البالتينية

الفئة الذهبية
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